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Cançó blava 5:48
Cap a les deus 2:42
Sunt lacrimae rerum 6:34
Sovint 3:08
Amb ronca veu 3:48
Un home està cavant 2:51
La posta 3:24
El temps 3:32
Aplec 2:32
Nessos 6:24
Foc mort 1:52
Vida vulnerable 2:11
La paraula 3:45
Escolta’l a Bandcamp / Youtube
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A través de Vinyoli

Biograﬁa

Els versos de Joan Vinyoli, recitats, cantats i musicats per un
cantautor de llarg recorregut. La paraula del poeta, accentuada
per un coixí musical on ressonen gèneres com el folk, el rock
o la cançó d’autor. Sense cap mena de dubte, Xavi Múrcia i
el seu projecte “A través de Vinyoli” han conformat una de les
propostes més singulars de l’Any Vinyoli. I també una unió, la
de poesia i música moderna, que poques vegades havia brillat
amb tal intensitat a casa nostra. Després de nou mesos a la
carretera, el projecte es materialitza per ﬁ en forma de disc.

Un quart de segle a la carretera. De seguida s’ha dit, però Xavi
Múrcia es dedica professionalment a la música des de l’any
1988. Més de mitja vida dedicada a explorar gèneres i sonoritats de procedència diversa, però sempre des d’una perspectiva genuïnament mediterrània. Esquivant els radars mediàtics,
però consolidant un discurs propi, ja sigui com a solista o en
col·laboració amb Mirna Vilasís, parella sentimental i artística amb qui ha impulsat el segell discogràﬁc Discos a Mà i ha
donat forma a projectes com Tralla i La Cobleta de la Selva,
ambdós dedicats a difondre i renovar la música tradicional dels
Països Catalans, o Samfaina de Colors, que durant tot aquest
temps ha apropat la poesia i la música de casa nostra als públics infantil i familiar.

“A través de Vinyoli” és fruit de moltes circumstàncies. Entre
les més signiﬁcatives s’hi troben la celebració del Centenari de
Joan Vinyoli, però sobretot l’amor incondicional de Múrcia cap
a l’obra del poeta. Un amor que ve de lluny, de tota una vida
interioritzant-ne la paraula, i que sobre el paper s’ha traduït en
tretze adaptacions sinceres i honestes dels seus versos. Tretze
lectures efectuades des del rigor i el respecte als textos originals, però amb vocació contemporània i renovadora. Tretze peces que fonen els versos vinyolians amb les notes orgàniques
d’un músic polivalent com pocs.
“Cercàvem or i vam baixar a la mina.
I la foscor s’il·luminà de sobte
perquè érem dos a contradir la nit.”
(J. Vinyoli, Llibre d’amic, 1977)

Compositor autodidacta a més d’intèrpret polifacètic, va debutar com a solista l’any 2010 amb “Electrocançó”, un àlbum de
caràcter marcadament introspectiu. I un decidit acostament al
folk-rock en la seva vessant més crua i visceral. Dos anys més
tard el va seguir “A contrapeu”, un retorn a les seves arrels tradicionals sense deixar de banda el component rocker. Aquest
2014 s’ha lliurat a una de les seves grans passions, l’obra de
Joan Vinyoli. Musicant tretze textos originals del poeta, agrupant-los sota el títol genèric d’”A través de Vinyoli” i interpretant-los en escenaris d’arreu del país. Testimoni d’aquesta
aventura és el seu tercer disc, “A través de Vinyoli”, editat el
passat mes d’octubre per Discos a Mà.
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