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'Jamaicat Vol.2', cançó per cançó
Avui es publica un nou volum recopilatori de sons jamaicans fets des de
Catalunya | Repassem el disc amb l'impulsor del projecte, Tole Torelli (Família
Torelli)

Jamaicat Vol.2

Que Catalunya és un niu de bandes enamorades dels ritmes jamaicans és una evidencia. I
aquest amor per les sonoritats cadencials i sincopades que creix dia a dia amb noves
propostes i d'altres ja consolidades, és el que es pot trobar al Jamaicat Vol.2 (Liquidator,
2022). Després d'un primer volum, publicat l'any 2020 i que va ser tot un èxit, era de preveure
que hi hauria una segona ració, que avui es publica en format de doble LP i CD. Repassem els
temes d'aquest segon volum amb l'impulsor del projecte: Tole Torelli, guitarrista i compositor de
la Família Torelli.
1. "Big Ranglin Dub", de The Oldians
"Versió en clau dub a càrrec de Puppa Shan del tribut al gran Ernest Ranglin per part de Javi
Oldians i Javier Martín Boix."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=A7AkmNlylu4
2. "Crazy World", de Les 100 Grammes de Têtes
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"Els representants de la Catalunya Nord fa més de dues dècades que es dediquen als ritmes
jamaicans amb tocs de soul i jazz, i aquest tema n'és un molt bon exemple."

3. "18 anys", de Thorpedians
"Emocionant i commovedora història d'un noi a qui els inescrutables camins de la nit li han
enrederit el retorn a casa."
4. "El petat de la plaça", de Sybarites
"Després de 10 anys repartint petardeig jamaicà, els Sybarites s'animen amb el seu primer tema
propi. Un retrat costumista català d'allò que totes i tots hem estat alguna nit que altra: 'El petat de la
plaça'."
5. "Penjant d'un fil", de Corcs Drum&Organ
"El duet es versiona a si mateix abusant de sintetitzadors, piano Rhodes i percussions en un
format en què la bateria i l'orgue hi són, però no estan sols com de costum..."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=GqrnnrWnFXg
6. "Old Rocking Chair", de The Gramophone Allstars Big Band
"Darrer single del darrer EP de la banda, Love Letter (Bankrobber, 2021). Una carta d'amor
inspirada i dedicada als Skatalites, on trobem la revisió d'aquest trencapistes de la llegendària
banda jamaicana."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Ag2yk47fmog
7. "Our Day Will Come", de The Goliards Collective ft. Magalí Datzira
"Rocksteady-jazz melós i fresc amb la col·laboració especial de Magalí Datzira."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=nCTkStOa4RQ
8. "Serem destral", de L'Home Llop & The Astramats
"Adaptació del tema 'Small Axe' que amagada en un calaix de gravacions inèdites, tenia ganes de
sortir i alçar la veu."
9. "Amorfoda", de Tito Pontet
"Versió rocksteady gravada en directe d'un tema del porto-riqueny Bad Bunny, en la línia dels
artistes jamaicans de l'època que versionaven els temes més populars de les llistes d'èxits."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ydaQF1bquvg
10. "I'm So Sad You're Leaving", de Drop Collective
"Un ska alegre i festiu per alleugerir el dolor d'una relació a distància."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=AXveP2I8v9A
11. "Ace of Spades", de The Cabrians
"Després de quinze anys versionant en directe la cançó estrella de la mítica banda Motörhead,
finalment, The Cabrians es van decidir a gravar-la en exclusiva pel Jamaicat Vol.2... Rock'n'roll i
ska a tones!"
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12. "M'agrades molt", de Mr.Freak Ska
"Adaptació de la clàssica ranxera "Me gustas mucho", popularitzada per Rocio Durcal a finals dels
anys setanta, i passada per la batedora de l'ska casolà."
13. "Ska de les hores", de The Penguins / Reggae per Xics
"The Penguins ens presenten una cançó del seu projecte Reggae Per Xics, adreçat al públic
familiar. Els que tingueu fills, i heu anat a algun dels seus concerts, ja sabeu que a l'"Ska de les
hores" hi apareix el Sr. Tic Tac per tirar el temps enrere, hipnotitzar-nos i fer-nos ballar a ritme
sincopat com si fóssim una gallina, un lleó ferotge o un mico filós."
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UOpND42ujmM
14. "Land of Abyssinia", de La Família Torelli
"Explorem el nostre vessant instrumental, caminant per paisatges etíops que evoquen melodies
com les d'aquest ?Land of Abyssinia? que fan pensar amb els Skatalites."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=bz9Jwr_m8xI
15. "Face to Face", de The Kinky Coo Coo's
"Podria ser la darrera aparició discogràfica de la mítica banda barcelonina i que posaria així punt i
final a dues dècades de bona música... Esperem que no sigui cert."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=PoKV70SDIKQ
16. "What a Time", de The Dance Crashers
""What a Time" per estar viu per i aprofitar el millor de les pitjors coses que mai s'han esperat."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=0QWgm7fYgfA
17. "The Pit", de The Upshitters

"Un dels himnes del nou elapé de The Upshitters, Bad Place for the Weak (El Paso Records,
2022), un tribut als millors anys de l'Skinhead reggae anglojamaicà."

18. "Love Him", de Jesse-Lee Jackson & Orquesta Zion
"Un rocksteady dolç i cru a parts iguals de la mà del portorriqueny Jesse-Lee Jackson i rescatat en
clau jamaicana."

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=J3iGI326Qx0
19. "Twilight zone [take 3 at Tuff Gong]", de Soweto
"Homenatge a Lord Inventor amb un peculiar ska com "The Twilight Zone", una cançó
enregistrada al mític estudi Tuff Gong de Kingston (Jamaica)."
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