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El grup va néixer l'any 1990 amb el nom de Wípeout i ara torna després d'un any d'inactivitat 

Avinguda Morgue és un dels grups locals que 
actuaran al Rock'n'Roses el dia 12 a la Ciutadella 

E. R. 

Josep Maria Fort, Enric Vila-
rrasa, Marcel Risques i Frederic 
Ayuso són els quatre compo
nents d'Avinguda Morgue, un 
grup de rocl< de Roses que ells 
defineixen com a melòdic i que 
ha nascut d'una evolució musi
cal i ideològica. 

L'any 1990, Fort, Vilarrasa i 
Risques formaven part d'-un 
grup anomenat Wipeout, que el 
1991 es completà amb Ayuso. 
L'experiència musical durà fins 
a f inals d'any, quan un dels 
components hagué d'anar a fer 
la mill] els altres començaren el 
curs a la universitat Wipeout es 
va dissoldre, però la seva curta 
història comptava ja amb una 
desena d'actuacions a bars de 
la població i una de més reeixi
da amb motiu de la festa major. 

Els membres d 'Av inguda 
Morgue defineixen la música 
d'aquell momentcom a «molt 
poc elaborada i amb moltes 
influències del rock. La majoria 
del nostre repertori eren ver
sions, però quan componíem 
un tema, l'enllestíem en poc 
temps, sense elaborar-lo, i no 
teníem en compte el treball de 
les veus». 

Després d'un any d'inactivi
tat, els quatre nois decidiren de 
crear un nou grup, que respon
dria a una concepció i un estil 
de música molt diferents dels 
anteriors. Fou, doncs, a finals 
del 1992 quan va néixer Avin
guda Morgue i els seus mem
bres començaren a treballar 
sobre les composicions que 
Frederic Ayuso tenia al calaix. 

Él nom, com ells manifesten, 
«no vol tenir cap ressonància 
sinistra. No hem pres el mot 
morgue en el significat francès 
-dipòsit de cadàvers-, sinó del 
Dr. Morgue» . A m b aquesta 
nova etapa, el grup deixa de 
banda la canya per decantar-se 
cap a un rock més melòdic d'in
fluència beatle. Frederic Ayuso 
comenta que, malgrat el canvi, 
«també interpretem cançons 
del grup d'abans, però estan 
tan retocades que gairebé ni 
s'hi assemblen». 

Els quatre joves tenen molts 
projectes per portar endavant i 
no els manca il.lusió. El temps, 
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Marcel Risques, a l'esquerra, Josep Maria Fort, al damunt, Fredric Ayuso, a baix, i Enric Vilarrasa, a la dreta, són els quatre components d'Avinguda Morgue. 

però, és un factor decisiu. Men
tre un dels components del 
grup treballa, dos més passen 
l'hivern a Barcelona i només 
queden els caps de setmana 
per assajar. Frederic Ayuso 
comenta que «no tenim gaire 
temps per perfeccionar les nos
tres cançons i per aquesta raó 
també toquem moltes versions. 
A més, el públic que encara no 
ens coneix reacciona més 
davant una versió coneguda 
que no sigui gaire gastada». 

Els membres d'Avinguda 
Morgue reconeixen que la seva 
experiència musical es troba 
només al començament i que el 
projecte del grup no difereix 

massa de l'estil actual. Tot i 
això, es mostren crítics davant 
l'estat del món musical i afir
men que «ningú no s'arrisca, i 
mol ts grups s'asseguren el 
públic amb els esquemes que 
ja està provat que funcionen, 
esquemes que ja comencen 
a estar passats. A més, la 
música composta amb 
màquines, suposadament tan 
de moda entre els joves, és 
realment repulsiva. Qualsevol 
que no entengui res de música 
pot compondre un tema 
màquina». 

La idea que s'està passant 
per una etapa qualitativament 
pobra, de grans muntatges 

musicals, és manifestada unà
nimement pels joves d'Avingu
da Morgue. Ayuso afegeix tam
bé que «s'estan copiant models 
de comportament i que la dro
ga s'ha convertit en un element 
aparentment inherent a la 
música. Nosaltres passem molt 
d 'aquesta màscara, que és 
només un muntatge amb inte
ressos comercials». 

Invertir el temps lliure 

Tots estan d'acord que l'ex
periència del grup els permet 
de viure sensacions que potser 
no coneixer ien d'una altra 
manera. Marcel Risques diu 
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que «els assajos demanen un 
temps que val la pena d'inver
tir, ja que hem viscut moltes 
històries interessants. No ens 
agrada passar el temps lliure 
dins una discoteca, i aquesta és 
una bona manera de viure els 
caps de setmana». 

Del món d iscogràf ic , els 
membres d'Avinguda Morgue 
salven U2, Crowded House, 
Black Çrowes, el biues... Cadas
cun dels joves té les seves pre
ferències, que influeixen més o 
menys en les composicions. Pel 
que fa a la temàtica, Frederic 
Ayuso diu que «és en gran part 
autobiogràfica, ni a-sistema ni 
pro-sistema». 

IVes grups més 
actuaran al concert 

A més del conjunt Avinguda 
Morgue, actuaran al Rock'n'Ro-
ses els grups locals Winchester 
y los Dalton, Los Monteros y 
Carbónicos. L'entrada al concert 
serà gratuïta, ja que és una ini
ciativa amb interessos promo-
cionals. La Ciutadella, destinada 
a acollir les activitats culturals 
de Roses, serà el marc del con
cert de rock. 

Els membres d 'Av inguda 
Morgue expliquen que potser 
aprofitaran el dia del concert 
per gravar la maqueta que ja 
tenien prevista per aquest estiu. 
«Es tractaria, evidentment, d'u
na gravació de qualitat, i encara 
no sabem si tindrem els mitjans 
necessaris». 


