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Fins i tot les millors històries arriben al seu final. Però tot final implica sempre 
un renaixement, un nou inici, com si la vida fos una gran espiral infinita.

Amb 15 anys de trajectòria, Inspira és tot un grup de culte de l’escena 
barcelonina, amb el carismàtic Jordi Lanuza al capavant. “Acaba i comença” 
és el seu nou disc, que arriba després d’un parèntesi de cinc anys. 
Està produït per Pau Vallvé. 

Un disc que mira enrere però obre el prisma cap a nous horitzons. La nostàlgia 
i el record es confronten als múltiples camins que s’obren després d’un adéu. 
I la memòria mai deixa de cremar encara que ens dirigim cap a nous horitzons. 
Moltes pistes, moltes preguntes. Incerteses que es resolen amb la imperiosa 
necessitat de mutar per seguir endavant.

Les noves cançons signades per Jordi Lanuza són transparents ja des del 
títol, apel·lant a conceptes com “La teva memòria”, “El desig original” o “Una 
nova vida”. I evidentment, passant pel Vinil, l’emblemàtic bar gracienc 
regentat durant anys per Jordi Lanuza i que es podria considerar la seu 
oficiosa del grup. El tema d’obertura és tota una carta d’amor a les hores 
passades entre les seves parets.

Musicalment, “Acaba i comença” combina magistralment subtilesa i èpica, 
moments de calma amb clímaxs àlgids, sempre amb la veu càlida i propera 
de Jordi Lanuza com a guia. S’acompanya de tres membres de llarg recorregut 
de la banda: Dario Vuelta (baix), Xavi Molero (bateria) i Fer Acosta (cors), 
que van enregistrar el disc tocant tots junts a la Casa Murada.

En aquests 15 anys de trajectòria, Inspira ha publicat cinc discos: “Cova 
Placenta” (2008), “Escapistes” (2010), “Amunt!” (2013), “Greta” (2015) i aquest 
darrer “Acaba i comença” (2022). Entremig, Jordi Lanuza també va publicar 
un disc acústic en solitari, “Com a casa” (2018). Un llegat ric que els situa com 
una de les bandes clau de l’escena barcelonina d’aquest mil·lenni.

Amb el Jordi Lanuza vam decidir enfocar la producció d’aquest disc d’una 
manera diferent al que havíem fet fins ara amb els altres discos d’Inspira. 
Per un costat volíem que aquest disc, a diferència dels anteriors, fos gravat 
en directe tocant tota la banda a la vegada, fent-ho tot molt més cru i real. 
També volíem sortir del local d’assaig i de la ciutat i anar-lo a gravar en algun 
lloc aïllat per poder-lo fer desconnectats i amb el caliu que dóna conviure les 
24h durant uns dies. I finalment vam decidir que aquest fos un disc amb més 
espai, amb menys capes i més protagonisme per a les cançons. Per mi és 
clarament el millor disc d’Inspira.

Pau Vallvé
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Inspira. Acaba i comença

Totes les cançons i les lletres escrites per Jordi Lanuza 
Producció i arranjaments: Pau Vallvé 

Veu i guitarres: Jordi Lanuza 
Segones veus: Fer Acosta 
Baix: Dario Vuelta 
Bateria: Xavi Molero

Teclats: Pau Vallvé

Percussions i palmes a “A la teva memòria”: Pau Vallvé, 
Victor Garcia, Xavi Molero i Jordi Lanuza 
Coros a “A la teva memòria”, “Una nova vida” 
i “Espiral ascendent”: Pau Vallvé i Jordi Lanuza 

Sonorització: Victor Garcia
Tècnic de gravació: Jesus Rovira 
Mescla: Dario Vuelta, Pau Vallvé i Víctor Garcia 
Mastering: Victor Garcia 

Gravat en directe a la Casa Murada 
el 13, 14 i 15 de juliol del 2020.

Fotos: Tina Riera

Al Bar Vinil
La teva memòria
El desig original
Mentre cauen els demés
Reflex i mirall
El pla adequat
Acaba i comença
Al final
Una nova vida
La ignorància extrema


