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El periodista Nando Cruz revisa en un llibre la
incidència de l’‘indie’ espanyol dels anys noranta,
tot qüestionant-ne l’anglofília i l’escassa voluntat
de transformar la realitat social

“L’‘indie’ va viure
en una bombolla
de felicitat”

ando Cruz (Barcelona, 1968) re-
construeix la història de la músi-
ca indie a l’Estat espanyol durant

la dècada dels noranta amb el testimoni de
més de cent entrevistats i la impressió fi-
nal, tant de l’autor com d’una gran part
dels protagonistes, que la majoria d’a-
quells grups van pecar d’elitisme i un ex-
cés d’anglofília, a banda de no voler qües-
tionar-se la realitat d’aquella Espanya que,
segons deia Aznar, “iba bien”. Retratant,
de retruc, els principals trets sociològics
d’una generació nascuda a cavall de les dè-
cades dels seixanta i els vuitanta, Historia
oral del indie en España revisa amb la pers-
pectiva que sempre dóna el pas del temps
l’obra de bandes com ara Australian Blon-
de, El Inquilino Comunista, Manta Ray,
Le Mans, Cancer Moon, Surfin’ Bichos i
Los Planetas; discogràfiques com Muns-
ter, Elefant i Subterfuge, i festivals com el
BAM, el FIB i el Primavera Sound.

En el llibre acaba traspuant una idea bas-
tant desencantada del que va ser l’‘indie’. La
comparteix?
Sí, per això es titula Pequeño circo [en re-
ferència a un disc de l’any 1993 de Sr.
Chinarro, molt crític ja aleshores amb
aquesta escena]. Vint anys després, ens
queda la impressió que tot plegat havia
estat molt poqueta cosa i es va acabar es-
micolant ràpidament.
Confessa en el pròleg, però, que el llibre es
podria haver titulat ‘Por favor, págame’, en
al·lusió a ‘Por favor, mátame’, cèlebre histò-
ria oral del ‘punk’...
Ho dic una mica en broma, però sí que
totes les converses que vaig tenir amb els
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músics conduïen allà mateix: ningú sabia
quants exemplars havien venut de cada
disc i ningú els havia passat mai xifres de
vendes ni royalties. No van córrer gaires
diners o, en tot cas, els que van córrer
van acabar a les mateixes mans.
Nacho Vegas i J de Los Planetas esgrimei-
xen en el llibre dues visions contraposades
del que va significar l’‘indie’. Ens les resu-
meix?
Nacho Vegas no és que en renegui, però
ho qüestiona, la qual cosa, en això de
l’indie, sembla que sigui pecat. Es pre-

gunta, per exemple, per què els grups de
l’indie espanyol tenien uns models tan
polítics com els dels britànics McCarthy,
Billy Bragg o The Smiths però, en canvi,
mai van emprar la música com a instru-
ment per qüestionar-se la realitat. És a
dir: copiaven el so d’una guitarra, però
no aquesta actitud. J, en canvi, defensa
que el sol fet de muntar-te un segell inde-
pendent és molt polític, i que les seves
lletres tenen un missatge polític encrip-
tat, ja que no volien ser un grup pamfle-
tari. Són amics i sé que han discutit molt
sobre el tema i continuen fent-ho, però
és un punt en què no es posen d’acord.

Se suggereix que la dreta se sentia molt cò-
moda amb l’‘indie’, que ja li anava bé tenir a
les festes del poble un grup cantant en an-
glès lletres que no deien gaire res...
Més que la dreta va ser el poder en gene-
ral, còmode davant d’una cultura que no
li posava problemes i que no li qüestio-
nava absolutament res. Hi va haver molts
ajuntaments valencians, per exemple,
que es van abonar a la idea de muntar
festivals amb grups que no es queixaven
de res, però això no era nou. Ja havia pas-
sat amb els ajuntaments dels anys vuitan-
ta i els grups de la movida.
Què revelava l’‘indie’ d’aquella Espanya?
Que hi havia una generació jove molt ob-
sessionada amb la música que es feia a
fora, amb accés a determinats discos i
que considerava que el que es feia a Espa-
nya era una porqueria, amb la qual cosa
es va crear aquesta mena de gueto. Parla
d’una Espanya en què molta gent va as-
sumir que anava bé. L’indie va viure en
aquesta bombolla de felicitat. Hi havia, és
clar, gent amb problemes, però l’indie no
ho va transmetre gens ni mica.
Un grup de Donosti, per exemple, es deia La
Buena Vida. Més clar... l’aigua.
A Donosti hi havia atemptats, però tam-
bé un festival de cinema, cuiners recone-
guts mundialment, turisme... Tot això
formava part de la realitat, també. A Get-
xo [d’on va sortir El Inquilino Comunis-
ta] hi ha un poder econòmic potentíssim,
i és aquesta realitat la que es reflectia en
aquells grups.

Nando Cruz –a la
imatge, fa uns dies a
Barcelona– ha fet
més d’un centenar
d’entrevistes per al
llibre. JOSEP LOSADA

“L’‘indie’ no
va construir
estructures
alternatives”
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Per què era un valor “no semblar d’aquí”?
Era la frase. El gran valor. Però, com algú
diu en el llibre... quina merda d’elogi!
Quin sentit té ser mallorquí i voler sem-
blar suec? Si no connectes amb la gent del
teu voltant, ja pots oblidar-te de connec-
tar amb la de més enllà.
Per què Barcelona va aportar tan poques
bandes rellevants a l’‘indie’ estatal?
Era l’època de més potència del rock ca-
talà, que és del que més parlaven els mit-
jans, però més enllà d’això no sabria ex-
plicar-ho. Hi ha algun grup de la zona al-
ta de Barcelona [Parkinson DC], Mataró
[Corn Flakes] i Sant Feliu de Llobregat
[Beef], però pocs més s’hi van animar.
Los Planetas, de Granada, són els que més
han perdurat. Què va fer possible que fossin
els ‘elegits’?
Eren els que tenien més ambició, en una
època en què l’ambició estava malvista i,
fins i tot, des de la premsa s’aplaudia la
modèstia. Los Planetas, però, van decidir
començar a cantar en castellà quan els al-
tres encara ho feien en anglès i van signar
amb una companyia de discos multina-
cional abans que ningú altre d’aquella
generació.
Molts actors d’aquella escena han acabat
muntant festivals d’èxit com Benicàssim i el
Primavera Sound, el portal web de música a
la carta Deezer... Es tractava, finalment, d’a-
conseguir el poder de la indústria musical?
No sé si era una qüestió d’aconseguir el
poder o, simplement, de sobreviure en
l’únic terreny de la vida que domines, ja

que hi ha molta més gent de la que
llavors imaginàvem que ha acabat
dedicant-se a això, la qual cosa té
com a contrapartida l’existència
d’un tap generacional de gent que
segueix escoltant grups que fan
aquella mena de música i que pro-
voca que una part molt important
del consum musical se centri enca-
ra en aquell prototip de bandes.
D’altra banda, una cosa que no va
fer l’indie va ser construir estructu-
res alternatives. Va voler sonar a
Los 40 Principales, aparèixer a El
País de las Tentaciones i actuar en el
mateix circuit de sales. El que havia
de ser una alternativa va acabar es-
devenint, simplement, un recanvi
generacional.
Quines obres rellevants va acabar
deixant l’‘indie’ a l’Estat espanyol?
Algunes, això depèn dels gustos de
cadascú. No volia, en qualsevol cas,
proposar en el llibre cap llista dels
millors discos de l’indie, ja que ai-
xò era l’únic que ja s’havia fet. No
és una dècada, però, amb discos
tan rellevants com la dels vuitanta.
Estic convençut que, si a una per-
sona de vint anys li poses un disc
de Niño Gusano, no coneixerà cap
cançó, però, en canvi, si n’hi poses
un de Gabinete Caligari n’hi sona-
ran, com a mínim, dues o tres. I ai-
xò no és qüestió de gustos; és un
tema estrictament sociològic. ❋

LOST AND FOUND
Buenavista Social Club
Discogràfica: World Circuit

ivuit anys després que Ry Cooder reclutés
–i descobrís– unes quantes glòries de la mú-
sica cubana dels anys cinquanta per a un disc
de sorprenent impacte internacional, la mar-
ca Buenavista Social Club continua sent ren-
dible. Omara Portuondo i Eliades Ochoa,
dos dels supervivents, la passegen encara ar-
reu pels escenaris i la discogràfica World
Circuit publica l’inevitable disc de rareses.
S’hi inclouen, entre temes recuperats de les
sessions amb Cooder a L’Havana i talls en

directe extrets de les
gires de presentació,
Macusa (un duo entre
Ochoa i Company Se-
gundo) i Black Chicken
37 (una imponent des-
carga amb Cachaíto i
Angá Díaz).
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AQUASHOW DECONSTRUCTED
Elliott Murphy
Discogràfica: Last Call

uan, l’any 1973, Elliott Murphy va debutar
amb Aquashow, les proclames que la premsa
feia d’ell com “el nou Dylan” eren quasi tan
insistents com les que, en la mateixa línia,
rebia Springsteen, que s’estrenava amb Gree-
tings from Asbury Park, NJ. Per culpa, però,
d’aquelles arbitrarietats pròpies de la indús-
tria musical, Aquashow no va anar gaire més
enllà de la consideració de “disc perdut”
d’una era especialment gloriosa per al rock
nord-americà d’autor. Ara, Murphy regrava

l’obra sencera tot rele-
gant en el seu fill Gas-
pard (de 24 anys, l’e-
dat que tenia el seu
pare quan va gravar
Aquashow) les funci-
ons de productor i ar-
ranjador.
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THE BEST OF
The Grateful Dead
Discogràfica: Rhino

oincidint amb els concerts de cinquantè
aniversari que, aquest estiu, faran els quatre
membres originals encara en vida que té el
grup –Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil
Lesh i Bob Weir–, Grateful Dead posen en
circulació un doble CD recopilatori amb
cançons –32 en total– extretes de cadascun
dels discos d’estudi que els de San Francisco
van publicar entre el 1967 i el 1989. Can-
çons, la majoria, que en estudi amb prou fei-
nes sobrepassaven els tres minuts i que, en

directe, podien sobre-
passar la mitja hora,
tot germinant un mo-
viment –el de les jam
bands– d’escassa influ-
ència a Europa però
que, als EUA, continua
mobilitzant masses.
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