RAN RAN RAN CLÀSSICS POPULARS

BR154

1. Fulles
2. Leviatan
3. Viure
4. Antics filòsofs, savis & algun emperador
5. Idiots savants
6. Cendra
7. Clàssics populars
8. Pioners
9. Planetes, llunes & asteroides
10. Passatge Caminal
11. El primer segon
12. Cançó d’ultratomba

Ferran Baucells segueix pujant graons en el rànquing de lletristes
maleïts de casa nostra. Les seves històries crepusculars emprenen
nova volada amb “Clàssics populars”, un nou disc de Ran Ran Ran
que, degut als canvis de formació, es pot llegir també com un
reinici del projecte.
Ran Ran Ran va iniciar-se amb tres enigmàtiques maquetes (“Més
brots”, “Tot ok stop” i “L’Encyclopédie”) que posteriorment donarien
peu al seu primer disc homònim (2015). Més tard vindrien “L’hereu”
(2017) i la seva obra més pop i acurada, “Ran de mar” (2018), un
període que es tancaria amb el comiat de Jordi Farreras, membre
fundador del grup.
Ara presenten “Clàssics populars”, nou disc que apareix en K7
i digital coeditat per Ultra-local Records, Edita la Servidumbre
i Bankrobber. I el grup muta amb una nova formació, on Ferran
Baucells (veu i guitarra) s’acompanya de Martina Borrut
(cors i teclats), Miguel Ballester (bateria) i Joan Villarroya
(baix i violí).
En el disc hi destaquen himnes de pop domèstic com “Cendra”
o “Pioners”, que conviuen amb passatges introspectius com
“Fulles” o “El primer segon”. Un disc on la quotidianitat sempre
guarda sorpreses imprevistes, amb realisme màgic i dosis d’èpica,
reforçades amb una secció de corda que participa, per primera
vegada, en una gravació de la banda. Sempre tocant de peus al
cel. Ho rubrica, des del més enllà, una “Cançó d’ultratomba” que
brinda per tot allò que hauria pogut ser si les coses no s’haguessin
torçat en el darrer moment.
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