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Revolució

BROOTS



Revolta identitària, instruments tradicionals i cançó protesta a ritme de roots reggae. El disc 
‘Revolució’ ha estat enregistrat, mesclat i masteritzat entre 2013 i 2014 als Estudis Ona Edicions 
per Miquel Brunet. I íntegrament finançat mitjançant ‘crowfunding’, gràcies a les aportacions 
econòmiques de més d’un centenar de persones a través de la web verkami.com. Hi han par-
ticipat reconeguts músics com Llorenç Barceló, Victor Tugores, Toni Pastor, Jerry Silva, Miquel 
Muntaner i Eduard Riera. Després de l’enregistrament, el grup ha seguit treballant per a crear una 
formació de concerts en directe ben activa i compromesa: Toni Muntaner ‘Xango’ (veu i guitarra 
rítmica), Josep Castell (baix), Nicolás Soto (bateria), Poli Bauçà (veu i teclat), Pau Mas (flabiol 
i percussió), Maria Rosselló (veu) i Joan Muntaner ‘Xanguito’ (guitarra solista). Aquest septet 
interpretarà totes les cançons del disc el proper 13 de desembre sobre l’escenari del Teatre Llo-
seta, incloent la seva versió reggae de La Balanguera, l’himne oficial de Mallorca, i també la seva 
atrevida fusió de gloses tradicionals amb roots reggae. Sorprendran al públic amb reconeguts 
temes de Bob Marley and The Wailers, The Gladiators, Nina Simone i Bob Dylan, tots ells traduïts 
al català, per tal d’apropar els reivindicatius missatges d’aquests autors al seu públic, mantenint 
una coherència que ben aviat els identificarà com a grup de reggae illenc.

‘Broots’ neix el 2013 de la mà del músic bunyolí Toni Muntaner ‘Xango’ qui desde fa sis anys 
capitaneja la companyia músico-teatral ‘Pirates Pirats’, ja consagrada a les revetlles, teatres i 
locals de concerts de Mallorca. Desde els quinze anys ha estat ben actiu en el món de la música, 
començant com a baixista dels grups locals ‘Poques Feines’ i ‘Quiwi’. També ha estudiat dos 
cursos de música moderna a Factoria de So de Santa Maria del Camí, escola vinculada a l’Aula 
del Conservatori del Liceu de Barcelona. D’ençà que va fundar ‘Pirates Pirats’ juntament amb el 
percussionista Toni Prados (Barbosa), es dedica professionalment als concerts, les actuacions 
teatrals i les animacions infantils, sempre encarnant el Capità Espàrrec, una imitació a la ma-
llorquina del cèlebre capità Jack Sparrow de les pel·lícules ‘Pirates del Carib’. 

Desde els inicis de la seva carrera musical ha escrit versos i ha composat cançons, i sempre 
havia desitjat utilitzar la seva música per a expressar-se. Però no ha estat fins ara, a punt de com-
plir trenta anys, quan s’ha decidit a parlar ben clar. Potser perquè ha estat cercant les persones 
adequades per a forjar un projecte musical sòlid, i no les havia trobat fins ara. I és que aquest 
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primer disc deixa entreveure que ‘Broots’ són, sobretot, un grup d’amics compromesos amb la mi-
llora de la societat, preocupats per les desigualtats i ben implicats en la conservació del seu entorn. 
Rodejat de tan bona companyia, Toni ‘Xango’ ha tret alguns dels seus temes dels calaixos, i els ha 
sel·leccionat per tal de consolidar un projecte de presentació atractiu, fresc i indentitari. Després, 
han estat polits amb l’ajuda de tots els músics implicats en el projecte, amb la il·lusió comuna de fer 
arribar un missatge ètic a totes les persones que els escoltin. Un discurs compromès amb Mallorca, 
que es pot traslladar a altres llocs i societats, i que es basa en la igualtat, el respecte i la solidaritat. 
Junts pretenen que la seva visió d’un futur sostenible arribi a tothom que està obert a escoltar-la, 
però també a qui simplement vol gaudir de la música.

La presentació del primer disc de ‘Broots’ suposarà la culminació d’un període de creació molt in-
tens, i potser també serà l’inici d’una revolució musical. I qui sap si, amb el temps, aquesta música 
provocarà alguna influència en la societat...?

Nico Soto, Toni Castell, Poli Bauçà, Pau Mas i Toni “Xango”



CRÈDITS i TRACKS

01.    Massa motius   [ 4:21 ]  

02.    Illa       [ 4:11 ]   
03.    Revolució   [ 3:46 ]   
04.    A poc a poc   [ 4:10 ]       
05.    País Païssa   [ 4:08 ] 

06.    Avui    [ 4:34 ]         
07.    Poble que glosa  [ 4:38 ]       
08.    La Balanguera   [ 6:18 ] 

     

           [ TT: 36:06 ]
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CRÈDITS ENREGISTRAMENT

Toni Muntaner Xango : veu
Nico Soto : bateria i percussions
Llorenç Barceló : teclats
Víctor Tugores : baix
Pau Mas : flabiol
Poli Bauçà / Maria Rosselló : veus
Jerry Silva : guitarra wah-wah
Miquel Muntaner : guitarra elèctrica a Revolució
Eduard Riera : flabiol xeremies a Revolució
Toni Pastor : llaüt

Miquel Brunet : producció musical, enregistrament, mescla i  
 màstering
Toni Xango : grafisme
Esperança Mateu : correcció lingüística

Lletra de tots els temes : Toni Xango
Música : Toni Xango i Llorenç Barceló amb arranjaments de 
Miquel Brunet, Nico Soto, 
Jerrry Silva, Víctor Tugores i Josep Castell. Excepte La Balanguera, 
himne oficial de Mallorca (text: Joan Alcover, música: Amadeu 
Vives) i Poble que glosa (gloses: Mateu Xurí i Maribel Servera, 
música: Toni Xango, Nico Soto i Miquel Brunet) 


