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Buhos venç a la portada de
l'Enderrock de novembre
El número 310 inclou una entrevista en profunditat a la banda de Calafell pel
nou disc 'El dia de la victòria' | La revista de novembre es complementa amb un
reportatge sobre els 25 anys de Música Global, així com amb entrevistes a
Gemma Humet, Joan Miquel Oliver o The Tyets, entre altres | A més, a la
publicació d'aquest mes, també s'hi repassen les novetats del Concurs Sona9 i
del Festival Talent, descobrim alguns dels guardonats als propers Premis de la
Música Balears i els músics que passaran pel Circuit Folc d'enguany
Després d'un any de descans dels escenaris per concentrar-se en el nou disc, Buhos descobreix
aquest mes 14 talls sota el títol d'El dia de la victòria (Música Global, 2020). I ens n'expliquen els
detalls, la manera en què han gestionat els inicis de Stay Homas -dos dels memebres del qual
formen també part de Buhos-, i com valoren la situació actual en què es troba la cultura en una
entrevista al número de novembre. La revista es pot adquirir com sempre a quioscos i llibreries, i
en format digital a través de la plataforma iQuiosc.cat h
( ttps://www.iquiosc.cat/enderrock/) .
Al número d'aquest mes també entrevistem en profunditat a Gemma Humet, que acaba de
publicar un nou disc en què explora la maternitat amb sonoritats més electròniques, Màtria (Satélite
K, 2020); ens endinsem en l'arriscada proposta de Joan Miquel Oliver, que ha presentat un àlbum
basat en el dodecafonisme, Aventures de la nota La (Blau Produccions, 2020), i parlem amb els
trapers The Tyets, que aquest mes debuten amb el primer llarga durada, El pipeig (Luup Records,
2020).
També parlem amb Maria Rodés, Èric Vinaixa, Junco y Mimbre, Cultrum, Joan Bibiloni i Cris
Juanico, que estrenen nous treballs discogràfics, a més d'amb Spxxn P, Marta
Pérez, VerdCel i Bep Marquès. En aquesta nova entrega també fem un reportatge sobre la
discogràfica Música Global, que enguany celebra els 25 anys d'història; parlem del Festival Talent,
l'aparador de l'Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM) del Taller de Músics; coneixem els
cinc semifinalistes del concurs Sona9, dels quals tres arribaran a la final del proper 18 de
novembre a la sala La Mirona de Salt; descobrim la programació del Circuit Folc 2020 i alguns
dels guardons especials de la tercera edició dels Premis de la Música Balear, que s'entregaran
en una gala al teatre Xesc Forteza de Palma el dijous 26 de novembre.
A la secció Acords i desacords opinen Mireia Vives i Jordi Borràs, i a la de Músics &
Cellers portem Jo Jet i Maria Ribot a L'Oller de Mas, a Manresa. La foto del mes la
protagonitzen Los Mambo Jambo i El disc del mes per Jordi Bianciotto és El regreso de Abba (Sony
Music, 2020) de Sidonie.
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