
4/10/2018 Joan Colomo estrena a Vic «L'oferta i la demanda», un disc que gira entorn «l'economia i el capital» | NacióBaixMontseny

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/11267/joan/colomo/estrena/vic/oferta/demanda/disc/gira/entorn/economia/capital 1/4

(https://www3.smartadserver.com/click?
imgid=22490346&insid=8189870&pgid=941534&ckid=7746524590594360076&uii=451586700952877805&acd=1538670486018&pubid=12&tmstp=76

MMVV 2018

Joan Colomo estrena a Vic «L'oferta i la demanda», un disc que gira
entorn «l'economia i el capital»
El sisè treball en solitari del músic català conté "més sintetitzadors i menys guitarres"
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Joan Colomo aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic | Albert Alemany

El músic de Sant Celoni Joan Colomo ha estrenat aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV)

(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/58191/programacio/tots/concerts/30e/mercat/musica/viva/vic?rlc=p1) les cançons del

seu nou disc, L'oferta i la demanada (BCore, 2018). Segons ha relatat ell mateix en una entrevista amb l'ACN, es tracta d'un disc que

"gira entorn del capital, de l'economia i de com els diners ens afecten a les persones".

 
 

Hi ha cançons que parlen de tot, però diria que l'economia és l'eix vertebrador del disc", ha apuntat Colomo. Aquest és el sisè disc en

solitari de Colomo i arriba dos anys despès d'editar 'Sistema'. De fet en aquests dos anys Colomo ha sigut pare per primer cop i ha

assegurat que "malgrat que el disc el vaig començar a fer abans de ser pare, potser sí que hi ha in�uït la paternitat, com tota

vivència que afecta el teu dia a dia".
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Colomo ha desgranat les cançons de 'L'oferta i la demanada' en un concert a la Carpa Negra de Vic. El nou treball del músic català

conté "més sintetitzadors i menys guitarres", segons ha explicat ell mateix, i �irteja amb els ritmes més ballables. Amb tot, Colomo

ha dit que "malgrat que el vestit de les cançons pot anar canviant", ell només té "una manera de fer cançons", que és la que va

utilitzant disc rere disc. 

 
 

Pel que fa a la temàtica del nou treball, Colomo ha assegurat que gira entorn l'economia i com aquesta afecta a les persones. "Hi ha

un discurs que diu que el progrés i el creixement ens dona una qualitat de vida més gran, però hi ha una altra visió empíricament

provada que diu que el consum i el creixement in�nit s'està carregant el planeta i s'està carregant la nostra vida de mamífer

tranquil", ha exposat el músic. 

 
 

La de Colomo és una de la trentena d'estrenes -un terç de la programació- que es podran escoltar �ns aquest diumenge al Mercat de

Música Viva de Vic.
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