
l grup barceloní Rosa-Lu-
xemburg ha fet un impor-

tant pas endavant amb el seu
quart disc, Classe mitjana, que
els seus autors defineixen com
una «novel·la musical». «Aques-
ta història comença quan un ins-
pector de policia descobreix que
el cas d’aquesta nit el toca de
prop: el seu millor amic d’infàn-
cia s’ha penjat. Serà l’inici d’una
investigació obsessiva sobre les
causes socials, sentimentals i
psicològiques d’aquesta tragè-
dia.» Com si es tractés d’un lli-
bre, a la contraportada del disc
apareix aquest text que intro-
dueix l’oient en la trama
d’aquesta història desenvolupa-
da en 12 cançons. A més, darrere
d’aquesta història d’intriga hi ha
tota una sèrie de reflexions so-
ciopolítiques sobre el concepte
de classe social, la crisi econòmi-
ca i de valors, l’angoixa per les
ambicions frustrades i la necessi-
tat d’aparentar un fals estatus
fins i tot davant la gent més esti-
mada. Ara, més que mai, Rosa-
Luxemburg demostra que el
grup no va triar només el nom
d’aquesta revolucionària per
una qüestió merament estètica.

«Després del tercer disc, ens va
agafar la paranoia que la gent ja
només escoltava cançons, no

E

discos sencers, així que vam pu-
blicar tres singles en un any. Però
després vam tornar a tenir ganes
de gravar un elapé, i l’única ma-
nera de ser coherents era crear
un disc conceptual en què totes
les cançons juntes expliquessin
una història», expliquen. Pol

Fuentes (veu, guitarra i guionis-
ta), Iban Rodríguez (bateria), To-
màs Genís (baix i veu) i el nou te-
clista, Roger Torrent, han creat
una obra musicalment i literà-
riament impecable. «Tots nosal-
tres estem ja a prop dels trenta
anys i el que vol transmetre Clas-

se mitjana és extrapolable a tota
la nostra generació, per les ex-
pectatives que ens van crear: un
foc d’encenalls. Ens van dir que
si no estudiàvem una carrera, no
ens guanyaríem la vida, i ja
veus... Però l’important és poder
parlar obertament dels proble-
mes, poder dir: sóc un fracassat i
no passa res, no m’endeutaré per
fer veure que tinc un nivell social
més alt.» Ells remarquen que, en
realitat, no hi ha tanta diferència
entre aquest disc i els seus tre-
balls anteriors: «Sempre que fem
una cançó, ja sigui d’amor o de
política, hi busquem una con-
tradicció.» Amb aquest material
narratiu és fàcil pensar que en
podria sortir també una pel·lícu-
la. S’ho estan rumiant.

XAVIER CASTILLÓN

Una novel·la sonora i generacional
Rosa-Luxemburg publica el seu quart disc, «Classe mitjana», una obra conceptual que parteix
de la investigació d’un estrany suïcidi per analitzar els efectes de la crisi econòmica i de valors

«CLASSE MITJANA»
ROSA-LUXEMBURG
Zeppo Records

«La classe mitjana representa
un equilibri –ni ric, ni pobre–,
un ideal que no existeix»

Les quatre cares de Rosa-Luxemburg. / ZEPPO RECORDS
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«ECLIPSE PARCIAL
DE LUNAS»
Autor: QUÄSAR
Discogràfica: Kasba

Des de Granada arriba
Quäsar, el nou projecte
d’Ángel Doblas i Jesús
Arias, antics membres

de la històrica banda punk TNT (Manifiesto
Guernika, 1983). El debut de Quäsar és un punt
de trobada entre el rock, el punk, el flamenc –el
disc s’obre i es tanca amb les dues parts de La
seguiriya del hierro, amb les veus de Jaime Heredia
El Parrón i Estrella Morente– i molts altres
ingredients ben digerits en aquesta gran obra.

«PREGÚNTALE A TU
NOVIA»
Autor: DON JOHNSONS
Discogràfica: Autoeditat

A més d’homenatjar
l’exmarit de Melanie
Griffith i intrèpid
policia de Corrupción en

Miami, aquests Barcelona playboys es dediquen al
rock’n’roll stonià, tan clàssic com visceral, amb
bones dosis d’humor bandarra (Barcelona Vice) i
una visió molt hedonista de la vida. Gravades als
estudis que té Peret a Mataró, aquestes 8 cançons
amb pinzellades de funk, soul i blues recorden
alguns dels grans clàssics del rock en castellà.

«BORN TO DIE»
Autor: LANA DEL REY
Discogràfica: Polydor

Ho sap tothom: Lana
del Rey (Nova York,
1986) és rara, però qui
no ho és a aquestes
altures? Presentada com

la Nancy Sinatra del tercer mil·lenni, Lana cita
com a influències Britney Spears, Elvis i Kurt
Cobain, un trio per a un còctel explosiu. En
realitat, Lana no és tan explosiva, però cal
reconèixer que té una bona veu i que sap fugir
tant com pot dels paràmetres més convencionals
del pop comercial. Rara, però interessant.


