
Tots els rcprcscntants dels griips van coincidir 
DEBAT SOBRE ROCK CATALA a valorar oue el rock cataii havia estat un movi- 
I PRESENTACI~ DE LA 
REVISTA ENDERROCK 

El dijous 30 de setciiibrc va tenir lloc al Castell 
de la Geltnj un dehat sobre rock catala, organit- 
zatper l'associació LLENGUA NACIONAL amb 
la col.lahoració d e  l'hrea de  cultura d c  
l'Ajuiitameiit de  Vilancwa i la Geltrú, el Cliib de 
Fans dels rets i els Amics de la Dliarma. 

El debat, al qual vati assistir unes dues-centes 
prrsoiics, amb una majoria de públic juveiiil, va 
comptar anib la participacií, i pres@ncia dc Pcmi 
Fortiiiiy,cantant dels L~ix'N'Biisto,d'El Vetidrell, 
de JoanReig, bateriad'Els Puts,deJoscpFortuiiy, 
Anima i bateria de la histbrica Eli'ctricn Dlinniiii i 
de  Francesc Ribera "Titot", caiitant dels Bunilis, 
grup dela ciutat de Berga. I.'actcva ser moderat 
per Jordi Arnal, drlegat dc  Llrngua Nacional a 
Vilanovaiia Geitni, i varoniptaramhlapresencia 
de  Francesc Surrr>ca, regidor de Cultiira de 
l'Aiiintament de Vilanova i la Geltrú. 

inctit ahsoliitament espontani, nascut a cilmar- 
qucsi que agrupa diversos estils musicals. rrs- 
ponent aixi a les afirmacions que des de ccrts 
mitjans de comunicació s'havieii forniiilat en el 
sentit que el rrick catala és iin niiintatge subven- 
cionat per les institucinns. El cantaiit Loqiiillo va 
rebre bona par1 de  les critiqiies del públic i de la 
mesa per Ics seves actihids contrarirs al rcick en 
catalh i per liaver menyspreat el ruck fet a comar- 
qiies tot afirmant que el nick auteiitic 6s el rock 
urbi. En aquest seiitit en Joan Reig, d'Els Pclc, va 
recordar cls nrigetis r~irals ~ i e l  rock nord-ameri- 
ea. 

Eti Josep Fortuny, de I'£li.cfricn Dlinririn, va 
repassar la historia del rock en catalh, dcs ilels 
inicis fins a l'actualitat recordaiit que l'EIPrlricn 
Dlinriiio en els anys setanta va oniplir pavelloiis 
detot I'estatciimeldel Real Madriii,ai~ib~x~ncert-. 
dehaseinshumriihl. 1-0 Dlinririn $S uii dels grups 
que d'una maiicra prhcticaiiieiit ininterrumpu- 
da .;'ha mantiiigut eii iiii llnc destacat del p n o -  
rama iiiiisical del país. El cantant dels Rrniii, cI 
carisinatic Titot, un dels grups rcvclació de  la 
iiova peneracií, del rock catali, i e11 loan Reip, 

L. .. 
d'Els Pets, van coincidir a afirmar que la seva es 
una proposta musical nioiiolingue en catala per 
una qücstió de iiormalitat i de fidelitat a una 
Ueiigiia que, segonsvan afirmar, es troba opriiiii- 
da per i'espanyol. 

Pemi Fortuny,dels Lnr'N' Ridcto, va manifestar 
que el seu grup fa rcick per sobre dc  qualsevol 
altra consideraciii i que fan servir cl catalh per- 
que 6s la llengua amb la qual s'exprcsseii niillor. 

Josep Fortuny va manifestar qiic no s'lia de 
teiiir can comrilex ner a afirmar ouc cl catalh és 

s .  

Durant el debat, que va ser iiiolt participatiu i iina llengua mts  apta que cl castclli pcr ler rock 
atesa la seva srinoritat i recursos i perqiie la no exempt de poli.mica, es van tractar des llengua catalana t s  niolt rica cii tiioiiosil.labs, d'aspectes pencrals de  la realitat musical catala- ., 

na fiiis a la sitiiació concreta de Vilanuva, cines ~ ~ ~ ~ ~ t ~ d ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l d ~ l ~ ~ ~ k  
van llaticar diverses critiques sobre la poca pro- totllom va coincidir lllle actualment es 
gramació de  concerts de  rock catala a la ciutat. ,u m$s dolc, bant pel clue fa al gran 
Duratit el dehat, el coordinador de la revista nombrede grups ilueeanten encatald com per la 
"Etiiierrock", LluisGt.ndrau,vapresenhrla t x -  qualitatmitjann d'aquestsgrups. E1 
mera revista de  rack en catala, que la Porta tres en nci, dels organit7,adors de I'acte, va manifes- 
iiúnieros publicats i 6s de periodicitat bimestral. tar clue enlla del fetliiigijfstic, allb qiie havia 
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fct triomfar els gmps  Iiavia estat la s w a  qualitat el projecte d e  I'Escorxador com un espai poliva- 
musical i artística. Diiraiit el dehat el rcfiidor lent destinat a donar cabuda a divwses iniciati- 
Francesc Surroca va ser ohiecte de  diverses criti- ves ar t is t i~ues  i d e  creaciii. 
q ~ i p s  adreqades a I'ajuntament per la poca ajuda 
i atcnció s e g o n s  es va afirmar- que aquest Eii acabar I'acte, els musics i acompanyaiits 
dispensa als g m p s  novells i a la gent que co- van copar al nou local de  I'Agrupació de  Ralls 
nielica a fer nitísica a Vilanova, tot coiitraposant I'opulars de  Vilannva per passar tot segiiit a fer 
cuiii a exemple a seguir la pohlació veina de  un  recorrept  per diversos locals iiocliiriis del 
Rihes i l'eiititat cultural GER. Eii FraiiccscSurrr>- harri vell de  la Geltrú, que es va perlIoiig.ir fins 

a altes Iiores de  la matinada. ca es va manifestar ohert a dialogar iva comeiitar 

LA PRIMERA REVISTA DE ROCK EN CATALA 

AMB LA PRESENCIA DE MUSICS I CANTANTS DE 
LAX ~Nfi MTO, ELS PETS, BRA MS 

1 EL ECTRICA DHA RMA 
Dijous 30 de setembre a les 20 hores 

al Castell de la Geltrú 
l ENTRADA LLIURE 
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