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Miquel Brunet: “M’estim més una
simfonia de xiulos que no una fanfara
reial”
Identitat A Miquel Brunet el mou la curiositat, la passió per la seva professió i un fort sentiment de
país. Per això el seu darrer treball, ‘Ferments. El mapa sensitiu d’una illa’, vol ser la recerca d’una
identitat musical mallorquina en clau contemporània

CRISTINA ROS | Actualitzada el 03/06/2015 00:00

Aquesta setmana treu nou disc. Miquel Brunet (Bunyola, 1961), pianista, compositor i productor audiovisual, llança al
mercat Ferments. El mapa sensitiu d’una illa, un treball o, més ben dit, una experiència que tot i partir amb un objectiu
clar i una manera de fer basada en la improvisació, tenia uns resultats més incògnits que qualsevol dels anteriors.
Motiu? Ajuntar fins a 19 persones de diferents àmbits perquè treballessin juntes durant tres dies, amb l’única pauta
donada als músics d’improvisar al voltant d’una pregunta a la qual el mateix Miquel Brunet volia trobar la resposta:
“¿Mallorca té una identitat musical?”

Miquel Brunet acaba de treure al mercat Ferments. El mapa sensitiu d’una illa, un treball discogràfic fet amb 19 persones. /
ISAAC BUJ
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Després d’haver viscut l’experiència i haver editat Ferments , ¿ja en té la resposta? ¿Creu que Mallorca té una
identitat musical?

El que pretenia era propiciar una experiència per comprovar-ho i, si sortia, d’alguna manera poder-nos salvar de la
globalització brutal que pateix Mallorca, més enllà d’un folklorisme malentès que també ens fa molt de mal. Així que
vaig agafar com a model el que va fer Miles Davis, quan es va tancar tres dies amb altres músics a Nova York per
comprovar això mateix. Per als músics que hi participaren, el resultat va ser un petit desastre, però el treball que en va
sortir, Bitches Brew, va marcar un punt d’inflexió i es va convertir en un referent.

I del resultat de Ferments... què ens en pot dir? ¿Fa comprendre aquesta identitat musical mallorquina?

Quan estimules sensorialment i sense posar-hi traves, la gent es manifesta i llavors aflora la identitat. És el que vaig
fer: organitzar unes trobades de tres dies, reunir 19 persones, una que coneix molt bé i canta les tonades del camp
com és Sebastiana de Son Roca o, en un altre sentit, Biel Majoral, i també un glosador com Mateu Xurí, entre d’altres,
i seleccionar cinc músics joves punters del panorama jazzístic de l’illa. Com a estímul sensorial, la cuinera Maria
Solivellas ens va fer un plat tradicional i ens en donava a tastar els ingredients mentre cadascú de nosaltres teníem
els ulls tapats. Llavors havíem d’improvisar seguint el que haguéssim sentit.

La cuina com a inspiració per a la música.

Més aviat diria que es tractava de cercar un estímul sensorial, i vàrem voler fer-ho a través de la panxa. Maria
Solivellas ens va cuinar un plat de sopes mallorquines, així que el resultat d’aquesta part és la musicalització d’un plat
de sopes. També vàrem propiciar un estímul visual, quan Tomeu Gomila, d’Au Ments, va ballar per a nosaltres.
Aquests estímuls sensorials són els que varen impulsar la improvisació. I sí, entre tots els elements, gloses, rondalles,
improvisació de la Sibil·la, tonades del camp... i les persones que hi han participat ha aflorat aquesta identitat,
allunyant-nos de la folklorada.

¿Avui es pot cercar la identitat musical de la mateixa manera que es feia fa cent anys?

Avui el que no podem és fer música com fèiem fa un segle. No tenim els mateixos referents. Al segle XXI, si em dóna
a triar, m’estim més una simfonia de xiulos que no una fanfara reial. La xiulada és una expressió col·lectiva de llibertat,
que és el que precisament jo volia que tengués Ferments. En canvi, la fanfara reial és una imposició que molts ja no
estem disposts a assumir.

La identitat es busca o hi és?

A Mallorca tenim una situació especial en aquest sentit. D’una banda, l’illa s’està convertint en un gran parc temàtic
per als turistes i així perd identitat. De l’altra, fer aflorar la identitat d’un poble, precisament ara, és el millor antídot
contra la vexació i l’opressió que hem patit a les Balears per obra i gràcia de qui ha estat aquests darrers quatre anys
president del govern.

Ferments inclou dos CD i un documental. Es tracta d’un format físic en temps de les edicions digitals.
¿Reivindica aquesta fisicitat?

Sempre defensaré el format físic, almenys en certa mesura, perquè crea uns vincles emocionals que et fan tornar a
escoltar una vegada i una altra una peça. Els artistes continuen necessitant la publicació per fer més visible la seva
feina. No he criticat mai els avantatges que té internet per a la difusió d’un treball, però sí que s’hagi perdut la
compensació econòmica que tota persona ha de tenir per la seva feina. I això si no s’arregla és perquè no es vol, ja
que els únics que guanyen doblers amb les descàrregues són els expresidents dels governs, que tots acaben a una
elèctrica o a una multinacional de telefonia.

Vostè n’està afectat com a músic i com a soci d’una productora, Ona. Què significa tenir una productora
musical a Mallorca?
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És un acte d’irresponsabilitat [riu]. En tot cas, pens que podem perdre moltes batalles, que ens ho poden posar molt
difícil, però que de cap manera podem perdre la guerra de la qualitat. A més, del canvi al format digital de què
parlàvem hi ha un tema que em preocupa perquè el veig com un grifó que hem posat en les mans de certs poders, el
mecanisme dels quals és desproveir-nos de la cultura. Avui la gent immola els llibres de paper als mercadets. Quan
els llibres i la música siguin només en digital, bastarà que ens tanquin l’aixeta o que pugin tant el preu que no hi
puguem accedir i quedarem desproveïts de cultura.
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General Mer Vidal | Actualitzat el 15/06/2015 a les 06:59h

Jazz i tradició a Mallorca
Segona part de l'entrevista amb Miquel Brunet

Una de les coses que crida l'atenció de Ferments (Ona Edicions) és la mescla entre tradicions musicals
diverses. Els cants mallorquins es barregen amb fragments de textos llegits en altres llengües, tot
sustentat per una base jazzística que té el seu origen en el Bitches Brew de Miles Davis. Vegem per què:

Miquel Brunet Foto: Isaac Buj 

Continuació de l'entrevista publicada ahir a Sons de la Mediterrània: 
 
Dius que t'has inspirat en el Bitches Brew de Miles Davis. Ens podries explicar una mica com es
va arribar a aquesta associació?
A les sessions del Bitches Brew, Miles Davis tampoc va donar preferència a la partitura. El grau
d’experimentació i llibertat creativa va ser total, i fins i tot un tant caòtica, segons paraules dels mateixos
músics participants. Això va passar en una època en què Miles es qüestionava si no s’estaven desdibuixant
massa els orígens i arrels del jazz. La mateixa iconografia de la portada utilitza la psicodèlia per rellançar el
mite de l'Àfrica. A la dècada dels 60 als Estats Units es van viure les revoltes a causa de la discriminació

http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticies/40/general
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racial. Miles, Archie Shepp i Sun Ra, entre altres, reivindicaven, fins i tot en el vestir, un cert
panafricanisme revolucionari. En aquest context, Miles Davis es proposava acostar la música popular
negra a contextos i formes musicals més sofisticades. Ferments cerca d’alguna manera una associació
semblant, en una illa on la pressió globalitzadora relega els trets identitaris a una mínima expressió, massa
sovint expressats d’una manera pseudofolklorista molt adulterada. Per acabar-ho d’arrodonir, l’autor de la
portada del Bitches Brew, l’artista Mati Klerwein, va morir al poble mallorquí de Deià, i brew vol dir
'fermentar' en anglès.
 
Creus necessari cercar una nova expressió artística pròpia de Mallorca?
El que no podem fer és convertir-nos en un museu musicalment parlant. L’art ha de correspondre al
moment en què es viu. I la manera d’avançar és fer abans un cop d’ull al camí recorregut. Tenim tant per
transmetre i mostrar del que som, que el model musical anglosaxó no ha de ser el paradigma únic
d’expressió contemporani i de futur. Des d’una cultura minoritària es pot fer una aportació important al
panorama creatiu, que per la seva exclusivitat pot ser tant interessant com el model predominant i
globalitzador. Si Joan Miró i Miquel Barceló ho han fet, per què no ho hauríem de fer els músics? Sempre
serà millor encarar el present i el futur amb una veu pròpia que subordinar-nos a la burda imitació
d'altres. Les Illes han patit aquests darrers quatre anys una mena d’etnocidi cultural que vol eliminar
qualsevol vestigi de catalanitat i de cultura pròpia. La persecució ha estat implacable, així com l’intent
d’aplicar una substitució depredadora de la nostra identitat.
 
Penses que aquest treball pot enervar algun tradicionalista?
Un tradicionalista possiblement ja no se sentirà motivat a escoltar Ferments, de la mateixa manera que hi
ha persones poc predisposades a noves reinterpretacions del plaer gastronòmic i culinari. Sebastiana de
Son Roca, la senyora que interpreta les tonades del camp al disc, es va sentir profundament emocionada
durant tot el procés, segons confessa, tot i estar envoltada de patrons rítmics i sonoritats molts actuals. I
per altra banda, la modalitat que caracteritza el Cant de la Sibil·la és tan quotidiana en músiques dels
nostre temps que ningú pot negar la seva validesa a dia d’avui. Si a algú l’enerva Ferments, és que no és
d’aquest món. Els tradicionalistes poden parlar del que vam ser fa temps, però no ens ajudaran gaire en la
construcció del model de país i societat que volem ser d’ara endavant.

 

 
Portada del disc Ferments




