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“Bullitt serà sempre el
grup de la meva vida, però
em feia molta il·lusió anar
a altres territoris musi-
cals. En tot cas, vull pen-
sar que algunes cançons
del disc les podria haver
fet amb Bullitt. Simple-
ment, són diferents am-
bients per a una mateixa
idea de cançó”, afirma Xa-

vier Calvet, cantant i gui-
tarrista del grup guixolenc
de punk-rock Bullitt, que
acaba de publicar el seu se-
gon disc en solitari, Fire-
bird (BCore). En realitat,
és el primer disc que apa-
reix signat per ell amb
nom i cognom, perquè el
primer el va publicar com
a Lazy Juo. Una altra dife-
rència és que el disc de La-
zy Juo, Green Flowers
(2006), va ser un treball

autoeditat i gravat només
amb “guitarra acústica,
veu i una mica de percus-
sió”. En canvi, Firebird és
un disc gravat amb una
banda de músics molt
competents, amb Santi
Garcia com a “capità del
vaixell o director d’orques-
tra” al capdavant de la pro-
ducció i uns arranjaments
molt acurats, que reme-
ten a un so clàssic entre el
folk i el pop. “Tom Petty,

Neil Young o Dylan for-
men part del meu bagatge
musical, juntament amb
altres noms més recents
com ara Ryan Adams o
Fountains of Wayne”, ex-
plica Calvet. Gravat entre
els estudis Cal Pau (Sant
Pere Molanta, Alt Pene-
dès) i els Ultramarinos
Costa Brava que dirigeix
Santi Garcia a Sant Feliu
de Guíxols, Firebird és un
disc “molt de natura”.

“Quan feia les cançons, te-
nia molts paisatges al cap.
En aquest sentit, el disc és
una espècie de roadtrip,
com la música que m’agra-
da escoltar quan estic con-
duint. Són cançons melò-
diques que transmeten
positivitat i ganes de viure,
tot i que el disc té també
una part més trista, per-
què reflecteix el que he vis-
cut els últims dos anys,
tant les coses bones com

les dolentes”, hi afegeix.
Per tant, Firebird té poc a
veure amb la música més
visceral i elèctrica de Bu-
llitt. Pot arribar a descon-
certar els seguidors del
grup? “Més que descon-
certar, crec que pot sor-
prendre la gent que no em
coneix personalment. De
fet, sempre he tingut una
vena molt més pop que els
meus companys de grup.”
Actualment, Calvet com-
bina el seu propi projecte
amb Bullitt i Jamie 4 Pre-
sident, i també ha estat
membre d’altres forma-
cions, com ara Airmail i
Saint Tropez.

La banda
Xavier Calvet ha gravat les
dotze cançons en anglès
de Firebird –un ocell de
foc que remet a les aus mà-
giques i benefactores de
les llegendes eslaves– amb
un grapat de “bons i vells
amics, tots ells músics ex-
cel·lents” amb què com-
parteix “moltes influèn-
cies”: Vidal Soler (Copa
Lotus) a la guitarra elèctri-
ca, la lap steel i la mandoli-
na; Guille Caballero (Els
Surfing Sirles) als teclats;
Marc Clos (Nueva Vulca-
no) a les percussions i el vi-
bràfon, i Santi Garcia (No
More Lies) al baix, més els
bateries Enric Pla (Bullitt)
i Víctor Garcia –també
responsable de la maste-
rització del disc–, que
s’aniran alternant en els
concerts de presentació
del disc, a partir de finals
d’aquest any o principi del
vinent. Fermí Roca (Bis-
cuit) toca la bateria a The
ballad of Fermí, el tema
que tanca aquest disc pu-
blicat en vinil de color ta-
ronja –edició militada de
300 còpies– i disponible
també a les plataformes
digitals, amb la vitalista
Honolulu com a single.
“Aquest disc és un exercici
de sinceritat”, conclou Xa-
vier Calvet. ■
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“El disc només sorprèn a
qui no em coneix”
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Els creadors Sebi Subirós,
pierre d. la i Rita Andreu
exposen les seves Jogui-
nes? a l’Espai 3r Esquerra
del CoEspai de Girona (c/
Anselm Clavé, 32, 3r) fins
al 9 de novembre. Jogui-
nes? és un projecte que
neix com un joc: els autors

han recuperat tota una sè-
rie de joguines que adqui-
reixen una nova dimensió
en el procés de manipula-
ció, transformació i recon-
textualització, fins a con-
vertir-se en objectes poè-
tics, sovint amb una càrre-
ga irònica.

Amb motiu de l’exposi-
ció –oberta de dilluns a di-
vendres, d’11 a 14 h i de 16

a 18 h– s’ha editat el llibre
d’artista Treballs ma-
nuals, que té la forma
d’una antiga carpeta esco-
lar i inclou treballs realit-
zats pels artistes a partir
de l’apropiació, el collage i
la serigrafia. La publicació
ha rebut un ajut Kreas de
l’Ajuntament de Girona i
es presentarà abans de fi-
nals d’any. ■
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