
El títol Sonido Joanic (BCore Disc, 2016) fa 
referència al barri de Gràcia, epicentre i lloc 
de trobada de la banda: “El disc és autobio-
gràfic, perquè fa referència al lloc on hem 
crescut com a grup”, confessa el guitarrista 
Pere Duran. Els barcelonins reivindiquen i 
actualitzen el so de molts grups sixties com 
Los Bravos o Los Salvajes: “Ens ho passem 
molt bé reivindicant aquest llegat. Volem 
recuperar i difondre una part de la nostra 
cultura, la música negra interpretada per 

blancs a l’Estat espanyol durant els seixan-
ta i primers setanta”. El segon disc de Los 
Retrovisores ha estat produït per Mike 
Mariconda (The Slingshots, The Excite-
ments): “Sempre ha entès qui érem, què 
fèiem i com volíem sonar. A més, ha fet una 
gran feina que dóna personalitat a cadascu-
na de les cançons”. I per primera vegada el 
grup ha gravat un tema en català, “El carrer 
d’un sentit”, versió del grup britànic Jigsaw 
(“One Way Street”). FERR AN AMADO

Los Retrovisores
 La formació barcelonina publica Sonido Joanic, una col·lecció sònica que 

va del soul més primitiu i autòcton a la música ie-ié dels seixanta.

Si parlem de soul i funk, The Sey 
Sisters ja porten anys a l’escena 
catalana. Ara juntament amb 
Funkystep presenten el primer 
disc, A Matter of Funk (RGB Su-
ports, 2016) : “És un treball molt 
positiu i que inclou un aire reivin-
dicatiu sobre l’amor, la llibertat i la 
importància de viure el moment”, 
diu Edna Sey. ORIOL GRÈBOL

Funkystep &  
The Sey Sisters
El grup osonenc debuta 
amb Matter of Funk

La història del Festival Internacio-
nal de Música Popular i Tradicional 
de Vilanova i la Geltrú ha passat per 
diversos formats i dates. Del 14 al 16 
d’octubre es recuperarà la plaça de 
la Vila com a escenari central per 
on desfilaran Sabor de Gràcia, la 
Cobla Catalana dels Sons Essenci-
als o Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries. La 36a edició l’obrirà 
Toti Soler. JORDI MARTÍ

FIMPT
Vilanova recupera l’esperit 
original del festival folk
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Els oients de Catalunya Ràdio han 
votat “La clau de girar el taller” 
d’Adrià Puntí com a millor lletra 
de cançó 2016 del Premi Cerverí, 
atorgat en el marc dels guardons 
literaris Bertrana de Girona, amb 
el suport d’ENDERROCK i Vilaweb. 
En edicions anteriors l’han gua-
nyat Xarim Aresté, Blaumut, Pas-
tora, Manel... SANDR A TELLO

Adrià Puntí
“La clau de girar el taller” 
guanya el Premi Cerverí

2 4
E N D E R R O C K  2 5 4

F :  L
&H


