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Minova, viatjant pel Cosmos
El trio d'electropop presentarà el seu nou disc, 'La inèrcia del big bang', aquest
dissabte 8 de juny a la sala Barts

Minova | Sito Ruiz

L'explosió de l'electrònica als anys vuitanta va impactar de bona manera al grup que avui és
portada de l'EDR #274, Minova. La banda vallesana creada per Esteve Puig i Jesús Martínez és
una referent del pop electrònic en català i els seus temes s'han inclòs en 30 recopilatoris. Aquest
dissabte 8 de juny presentaran el seu segon disc, La inèrcia del big bang (U98 Music, 2019), a la
sala Barts de Barcelona.
El pop electrònic és un dels estils més massificats actualment arreu del món, i a Catalunya
l'electropop està en fase d'ebullició i creixement amb propostes com les de Minova, que brilla amb
llum pròpia a través del seu so retrofuturista. Esteve Puig i Jesús Martínez, creadors de la banda,
van créixer escoltant els grans hits de la música pop sintetitzada i des de llavors es van
enamorar de la seva sonoritat inconfusible. Tal com ens explica Puig, compositor i cantant
principal, el disc que presenten està fet "pensant en els nostres orígens, per això sona més
electrònic. Només hi hem incorporat alguna guitarra, però nosaltres som un grup que vam créixer
amb els sintetitzadors i els teclats, i no amb les guitarres". A més, l'altre pilar fonamental del qual
beu el disc és el cosmos i la ciència-ficció. "En el meu cas estic fascinat per l'astrologia, i
bàsicament llegeixo sobre temes del cosmos", afirma Martínez, teclista i compositor.
Però Minova no és l'únic projecte del trio vallesà, Zuell era el seu altre gran grup: "Zuell no era
tan pop, perquè mirava cap a la psicodèlia i sonava més fosc, no era tan lluminós com Minova.
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En el seu moment ens vam apuntar a l'onada -en el bon sentit- de la música chill out, i això ens
va servir per fer-nos un nom", explica el cantant de la banda. Zuell ha format part de diversos
recopilatoris de chill out, així i tot fa temps que han deixat de produir nova música, perquè els
seus membres han centrat tots els esforços en Minova. "No està mort perquè respira, però no
sabem quan ens hi tornarem a posar. Ens agradaria ressuscitar-lo algun dia, perquè tenim molts
seguidors a Spotify i sovint rebem missatges de gent que ens demana quan farem noves
cançons", conclou Puig.
La inèrcia del big bang és el segon disc de Minova, després de La sort dels principiants
(DiscMedi, 2015), que va ser concebut després de ser seleccionats al Sona9 2013. Des de
llavors, la banda ha seguit amb la mateixa força i empenta per tirar el projecte endavant, i arriba a
l'actualitat amb més ganes que mai i a punt per a la presentació del seu disc a la sala Barts de
Barcelona.
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