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Mor Kim Torras, una de les ànimes
de La Coral Còsmica
Juntament amb Pere Canal van proposar un repertori a cavall entre el rock
progressiu i la cançó d'autor

Kim Torras | Arxiu

?Hi ha una època de la qual ningú no parla, una època que no va existir, una esquerda a l'espaitemps, un període aparentment buit pels cronistes, una transició entre l'univers galàctic i el rock
rural, entre el Jaume Sisa i els Sopa de Cabra, entre el Pau Riba i Els Pets. Parlem d'un temps
llunyà, finals dels 70, començaments dels 80. Molt abans que els Manel i moltíssim després que
l'Orfeó Català.
Potser en un mal moment, potser quan la indústria discogràfica del nostre país deixava d'apostar
per uns gèneres i començava a fer-ho per uns altres... Però en aquest espai de temps vàrem existir
nosaltres, La Coral Còsmica.
Fèiem una música d'arrels profundament mediterrànies però al mateix temps universals, una
música plena de vida i de color, alegre i diferent, filla del jazz i el rock, de la Nova Cançó... Tan
eclèctica com els temps que corrien, a diferència d'avui, on sembla que tot ha de sonar igual?.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=orBMRt4dWKs
Així es presenta La Coral Còsmica a la seva plana web. El grup estava liderat per Kim Torras, un
músic sabadellenc que ens ha deixat aquest diumenge als 63 anys. La banda va tenir una vida
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discogràfica efímera amb només un LP -Tríptic (Guimbarda, 1979)- i un senzill -Colobo
(Guimbarda, 1981)- amb dues cançons inèdites a banda de dos senzills promocionals. El seu
Tríptic figura entre els 100 millors discos de la música en català que va proposar ENDERROCK al
número de febrer de 2004 i que incomprensiblement mai no ha estat reeditat en format digital ni
en CD ni a les xarxes de distribució de música. Mentre va estar en actiu, La Coral Còsmica va
actuar a les sales de referència del moment: Zeleste, Magic, Karma, La Cova del Drac així com al
Canet 78.

També van formar part de La Coral Còsmica Pere Canal (veus), Joan Anton Mas (bateria), Joan
Sanmartí (guitarra elèctrica), Liba Villavecchia (saxo), Ferran Saló (violí), Francesc Saló (violí), Toni
López (piano), Jordi Àlvarez (baix), Ibi Canal (veus) i Conxa Armengol (veus). Després de passar
per aquesta banda, Kim Torras va formar part de La Tribu de Santi Arisa i va dirigir la sala
Piano Jazz a Sabadell.
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