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Riff my words 
Des del sonabé.cat  pensem que música i lectura són matèries properes i amb 
lligams gairebé  invisibles però molt interessants. La guia de lectura Riff my 
words és un apropament a aquestes connexions que hem elaborat investigant 
una mica i demanant la col·laboració als músics alt empordanesos per tal que 
recordin, recopilin i comparteixin quines lectures els han influenciat en la seva 
música i en la seva vida. 

Si busques una nova manera de triar la teva propera lectura, explora aquesta 
guia i troba els teus referents musicals i literaris connectats... I aprofitant que 
aquest any la Biblioteca de Figueres, i la resta de Biblioteques de l’Alt 
Empordà, estrenen un nou catàleg online, anomenat Argus, et posem les coses 
realment fàcils i t’enllacem les propostes de lectura amb el seu registre online. 
Així pots saber-ne la disponibilitat i anar a la Biblioteca més propera a buscar el 
teu exemplar.  
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http://www.sonabe.cat
http://www.bibliotecadefigueres.cat
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat


 

 
 

Vícmar Álvarez 

 

Vícmar Álvarez és el baixista d’Orchidia i també ho era dels Ignot, on a més era 
l’autor de les seves lletres. Vícmar reflexiona sobre les seves influències: 

“Molts autors, d'una manera més o menys directa, ens han influenciat. 
Jo, personalment - que em considero un xic lletraferit et diria que, 
principalment, Roberto Bolaño (que és el meu autor preferit, juntament 
amb tots els poetes del moviment infrarealista xilens, mexicans o 
peruans) ja que la seva narrativa, i sobretot la seva lírica, esdevé molt 
eloqüent per a sintetitzar sentiments confusos, quotidans, i sovint 
decadentistes; però amb un bri de denúncia social inherent en tota la 
seva producció (sobretot a 2666, Los Detectives Salvajes, Estrella 
Distante, Nocturno de Chile, etc). Precisament el que buscàvem amb 
Ignot, d'una forma molt directa.

Altres autors similars: Vilà Matas o els grandíssims Vargas Llosa, 
Cortázar, entre d'altres... També Jaume Cabré -sobretot per l'essència 
fosca i melancòlica del gran gruix dels seus contes (Per exemple Viatge 
d'Hivern) i/o algunes novel·les, com Les Veus del Pamano, etc. 
 
Però també hi ha altres autors que m'han influenciat a l'hora d'escriure 
lletres: J.N. Santaeulàlia (també d'entre els seu contes, com a Objectes 
Perduts), i varis poetes d'entre els quals caldria recalcar Baudelaire i/o 
Martí Miquel i Pol. “ 
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Propostes de lectura RMW per Vícmar Álvarez, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Bolaño, Roberto

Títol 2666 / Roberto Bolaño 

Publicació Barcelona : Anagrama, 2010 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1331119~S63*cat

Autor Vila-Matas, Enrique

Títol Dublinesca / Enrique Vila-Matas 

Publicació Barcelona : Seix Barral, 2010 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1729242~S63*cat

Autor Vargas Llosa, Mario

Títol Los Jefes ; Los Cachorros ; Conversación en la catedral / Mario Vargas Llosa. 

Publicació Barcelona : Seix Barral, 1985. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1320302~S63*cat

Autor Cabré, Jaume

Títol Viatge d'hivern / Jaume Cabré 

Publicació Barcelona : Proa, 2001 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1206656~S63*cat

Autor Cabré, Jaume.

Títol Les Veus del Pamano / Jaume Cabré. 

Publicació Barcelona : Proa, 2010 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1308295~S63*cat 

Autor Santaeulàlia, J. N., 1955-

Títol Objectes perduts / J. N. Santaeulàlia. 

Publicació Barcelona : La Magrana, 1990. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1029497~S63*cat

Autor Baudelaire, Charles

Títol Les Flors del mal / Charles Baudelaire ; versió de Xavier Benguerel ; a cura de 
Joan Tarrida. 

Publicació Barcelona : Proa, 1998. 

Edició Edició bilingüe. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1145592~S63*cat

 

També podeu saber més d’Orchidia a http://www.myspace.com/orchidiametal
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http://www.myspace.com/orchidiametal


 

 

 

Joan Bérenguer 

 

El cantautor Joan Bérenguer és lector de novel·la, conte i poesia i vol 
comentar-nos quines son algunes de les seves lectures preferides de tots tres 
gèneres.  De les novel·les es queda amb El llop estepari de Herman Hesse, 
Los detectives salvajes de Roberto Bolaño i Assaig sobre la ceguesa de José 
Saramago. Els seus contes preferits son els de Julio Cortázar i Quim Monzó i 
per a la poesia es queda amb autors com Luis García Montero, Mario 
Benedetti, Leonard Cohen i Charles Bukowski. 

 

 

 

“Hay libros que pueden cambiarte la vida y El lobo estepario de Hermann 
Hesse es uno de ellos para mí. La tengo en un pedestal junto a la 
película Martín (hache) y las considero a las dos como las influencias no 
humanas más importantes en mi vida.” 

Joan Bérenguer, 2008 
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Propostes de lectura RMW per Joan Bérenguer, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

 

Autor Hesse, Hermann

Títol El Llop estepari / Hermann Hesse ; traducció de Jesús Ma. Giralt. 

Publicació Barcelona : Editorial 7 1/2, 1981. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1026456~S63*cat

 

Autor Bolaño, Roberto

Títol Los Detectives salvajes / Roberto Bolaño. 

Publicació Barcelona : Anagrama, 2009. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1153749~S63*cat

 

Autor Saramago, José

Títol Assaig sobre la ceguesa / José Saramago ; traducció de Núria Prats. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 2002. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1281632~S63*cat

 

Autor Cortázar, Julio.

Títol Los Relatos / Julio Cortázar. 

Publicació Madrid : Alianza, 1991. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1001605~S63*cat

 

Autor Monzó, Quim

Títol Vuitanta-sis contes / Quim Monzó. 

Publicació Barcelona : Edicions dels Quaderns Crema, 2007 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1164224~S63*cat

 

Autor Bukowski, Charles

Títol Poemas de la última noche de la tierra / Charles Bukowski ; traducción y prólogo 
de Eduardo Moga. 
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http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search%7ES2*cat?/aBukowski%2C+Charles/abukowski+charles/-3,-1,0,B/browse


Publicació Barcelona : DVD, 2006. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1328345~S2*cat

 

Autor García Montero, Luis

Títol Antología personal / Luis García Montero. 

Publicació Madrid : Visor, DL 2001. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1251618~S63*cat

 

Autor Benedetti, Mario

Títol Inventario uno. Selección / Mario Benedetti. 

Publicació Madrid : Visor, DL 2004. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1343378~S63*cat

 

Autor Cohen, Leonard.

Títol Libro del anhelo / Leonard Cohen ; traducción de Alberto Manzano.

Publicació Barcelona : Lumen, 2007 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1392736~S63*cat

 

També podeu saber més de Joan Bérenguer a http://www.joanberenguer.com  i 
http://www.myspace.com/joanberenguer. 
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Joanjo Bosk 

 

Joanjo Bosk, en el seu darrer treball, En el temple del vent, aposta per musicar 
poetes com Maria Àngels Anglada, Josep Palau i Fabre i Carme Guasch. 

 

 

Propostes de lectura RMW per Joanjo Bosk, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Palau i Fabre, Josep

Títol Obra literària completa / Josep Palau i Fabre. 

Publicació Barcelona : Galaxia Gutenberg [etc.], 2005. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1381109~S63*cat

Autor Guasch i Darné, Maria Carme

Títol Poesia completa / Carme Guasch. 

Publicació Barcelona : Columna, 2005. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1359648~S63*cat

Autor Anglada, Maria Àngels

Títol Columnes d'hores : Díptic, Kyparíssia, Carmina cum fragmentis / Maria Àngels 
Anglada. 

Publicació Barcelona : Columna, cop. 1990. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1029706~S63*cat

També podeu saber més de Joanjo Bosk a 
http://www.myspace.com/joanjobosk
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Joan Cardoner 

 

Joan Cardoner pensa que en el seu projecte actual Los Guardianes del Puente 
hi ha un parell d’autors que connecten amb l’esperit de les seves lletres: 
Stephen King i Dan Brown.  

De la seva carrera en solitari també ens recomana al poeta Salvador Barrau, 
del que va adaptar Lluna blanca. 

 

 

Salvador Barrau on line: 
http://www.joescric.com/publica/comunidad/autor.aspx?cod=6831

Propostes de lectura RMW per Joan Cardoner, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor King, Stephen

Títol Cementiri d'animals / Stephen King ; traducció de Lluís Miquel Bennàsser. 

Publicació Barcelona : Proa [etc.], 1994. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1013031~S63*cat

Autor Brown, Dan

Títol Àngels i dimonis / Dan Brown ; traducció d'Anna Turró i David Guixeras. 

Publicació Barcelona : Empúries, 2006 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1326970~S63*cat

Per saber més de Joan Cardoner i de Los Guardianes del Puente 
http://www.joancardoner.com/ i http://www.losguardianesdelpuente.com/
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Raul Carlevaro 

 

Raul Carlevaro declara tenir moltes influències literàries, de les quals en revela 
tres per a la guia Riff My Words:  Frank Kafka, César Vallejo i Laozi. 

 

Propostes de lectura RMW per Raul Carlevaro , referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Kafka, Franz

Títol Narracions / Franz Kafka ; traducció de Joan Fontcuberta. 

Publicació Barcelona : Quaderns Crema, 2000. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1204568~S63*cat

Autor Vallejo, César

Títol Antología / César Vallejo. 

Publicació Barcelona : Plaza & Janés, 1999. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1229534~S2*cat (Roses) 

Autor Laozi

Títol Daodejing : el llibre del dao i del de / Laozi 

Publicació Barcelona : Proa : Servei d'Edicions de la UAB 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1210022~S63*cat

També podeu saber més de Raul Carlevaro a 
http://www.myspace.com/raulcarlevaro
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Carles Coll 

 

Carles Coll va fer una orquestració d'un espectacle basat en la Balada del 
Sabater d'Ordis de Carles Fages de Climent. 

 

 

Proposta de lectura RMW per Carles Coll, referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Autor Fages de Climent, Carles

Títol Balada del sabater d'Ordis / Carles Fages de Climent ; pròleg d'Eugeni d'Ors ; 
dibuix i epíleg de Salvador Dalí. 

Publicació [Olot : Aubert Impressor, 1970] 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1069995~S63*cat

 

També podeu saber més de Carles Coll a 
http://www.fundaciooce.cat/carlescoll.html

 

 

Riff my words                                                                                                                               pàgina 11 
 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search%7ES63*cat?/aFages+de+Climent%2C+Carles/afages+de+climent+carles/-3,-1,0,B/browse
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1069995%7ES63*cat
http://www.fundaciooce.cat/carlescoll.html


 

 

DPiedra 

 

Nando Ortega, bateria de DPiedra comparteix amb nosaltres la història de la 
cançó Pólvora blanca, nascuda mentre llegia la novel·la d’Arturo Pérez-Reverte 
La Reina del Sur.  

“Una blanca recortada encañonando mi nariz, disparo certero y directo al 
cerebro, aquel amargo sabor de una química pureza, si sobrevives al 
tiroteo de esta noche. Mañana más,  vas a jugar a esta ruleta rusa, tú 
sobrevives pero esos esputos extraños, quizás sepan así  las neuronas 
agonizando, pocas te quedan y atrapadas en paredes blancas, no te 
dejan ver otra cosa y nerviosas, aporrean tu cabeza más.” 

 
Pólvora Blanca, DPiedra 

 
 

 
 

 
Proposta de lectura RMW per DPiedra , referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Autor Pérez-Reverte, Arturo.

Títol La Reina del Sur / Arturo Pérez-Reverte. 

Publicació Madrid : Alfaguara, cop. 2003. 

  

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1262587~S63*cat
 
 
També podeu saber més de Dpiedra a http://www.myspace.com/dpiedrarock
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D‐Nits 

 

D-Nits s’inspiren amb el grup Muse a l’hora d’escriure les seves pròpies lletres i 
la banda Muse ha reconegut a la novel·la 1984 de George Orwell com un dels 
seus llibres de capçalera. 

 

Proposta de lectura RMW per D-Nits , referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Autor Orwell, George

Títol 1984 / George Orwell ; traducció de Lluís-Anton Baulenas. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 2003. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1294944~S63*cat

 

 

També podeu saber més de D-Nits a http://www.myspace.com/dnits
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Xavier Falgarona 

 

Xavier Falgarona va musicar Carles Fages de Climent l’any 2002. A 
l’enregistrament hi trobareu: Els camins del Sabater, Consells d'amor, Auca de 
la Costa Brava, Oració al Crist de la Tramuntana, Plou i fa sol, Corranda antiga, 
Cançó de Grumet, Rondalla de la pubilla de Lladó i Sonet d'Any Nou. 

 

 

 

Proposta de lectura RMW per Xavier Falgarona, referència bibliogràfica al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Fages de Climent, Carles

Títol Cent consells d'amor / Carles Fages de Climent, Lo Gaiter de la Muga ; 
il·lustracions: Felip Vilà ; corregida per Jordi Pla.

Publicació Castelló d'Empúries : Pérgamo, 1994. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1117692~S63*cat
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Carles Garcia i 
Àngels Ortiz 

 

Carles Garcia i Àngels Ortiz tenen publicat el CD La Pell del Violí amb textos 
musicats de Miquel Martí i Pol.  

 

 

Proposta de lectura RMW per Carles Garcia i Àngels Ortiz, referència 
bibliogràfica al catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Martí i Pol, Miquel

Títol La Pell del violí / Miquel Martí i Pol. 

Publicació Barcelona : Empúries, 1987. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1003923~S63*cat

 

També podeu saber més de Carles Garcia i Àngels Ortiz a 
http://angelsortizicarlesgarcia.blogspot.com/
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Guillamino 

 
 
Guillamino reflexiona sobre les connexions de la seva música amb els llibres 
que llegeix i manifesta: 
 
 

“Llibres? Doncs molts i cap en particular a l’hora de crear, no et sabria 
dir… Potser  Els jugadors de Whist de Vicenç Pagès m'ha marcat una 
mica aquest hivern mentres feia el nou EP.” 
 
Guillamino, 2010 
 
 

 
A més de la novel·la de Vicenç Pagès, Guillamino també recomana algunes 
lectures com La Gran Guerra per la Civilització, Robert Fisk, L'Empordà dels 
escriptors de Jaume Guillamet, Bruixeria a Catalunya de Joan Guillamet i Fi de 
David Monteagudo. 
 
 

 

 

 

Propostes de lectura RMW per Guillamino, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Fisk, Robert

Títol La Gran guerra per la civilització : [la conquesta de l'Orient Mitjà] / Robert Fisk. 
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Publicació Barcelona : La Magrana, 2006. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1369103~S63*cat

Autor Guillamet, Jaume

Títol L'Empordà dels escriptors / Jaume Guillamet. 

Publicació Barcelona : L'Avenç, 2009. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1678168~S63*cat

Autor Guillamet, Joan

Títol Bruixeria a Catalunya / Joan Guillamet. 

Publicació Barcelona : Edicions del Cotal, 1983. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1000646~S63*cat

Autor Monteagudo, David

Títol Fin / David Montagudo. 

Publicació Barcelona : El Acantilado, 2010 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1683745~S63*cat

Autor Pagès, Vicenç

Títol Els Jugadors de whist / Vicenç Pagès Jordà. 

Publicació Barcelona : Empúries, 2009 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1495674~S63*cat

 

 

També podeu saber més de Guillamino a http://www.myspace.com/guillaminoo
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Hotel Overlook 

 

Les referències literàries a Hotel Overlook són moltes i variades, començant pel 
nom del grup… Si feu memòria recordareu que l’Hotel Overlook és on 
transcorre l’acció de El resplandor (The Shining) de Stephen King.  

 
A les lletres del seu primer cd/demo, trobem  temes com Refuge i At the end of 
the day influènciades desendreçadament per autors com Paul Auster i Herman 
Hesse. També el tema The long way té el seu referent literari directe amb A la 
Carretera de Jack Kerouac, en una versió rockero-jonquerenca.  
 
Pel que fa als temes actuals d’Hotel Overlook, els que seran part del seu proper 
enregistrament, la banda comenta: 
 

“Hi ha una relació música-literatura a dues bandes, és a dir, tant temes 
inspirats o influenciats per llibres, com temes que, un cop fets troben 
reflex en alguna cosa que estem llegint. Per tal que us feu una idea hi 
hauria lletres de cançons relacionades amb La peur de Gabriel 
Chevallier, amb Los renglones torcidos de Dios de T. Luca de Tena, Un 
món feliç d’Aldous Huxley o The grapes of wrath d’Steinbeck... És més, 
la intenció és que algunes d’aquestes referències apareguin indicades al 
disc, a veure com ens surt....” 
 
Ivan d’Hotel Overlook, 2010 
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Propostes de lectura RMW per Hotel Overlook , referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor King, Stephen

Títol El Resplandor / Stephen King ; [traducción de Marta I. Gu[a]stavino]. 

Publicació Barcelona : Orbis, cop. 1982. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1129988~S2*cat

Autor Hesse, Hermann

Títol [Narrativa completa]. 1 / Herman Hesse. 

Publicació Barcelona : Seix Barral, 1985. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1320322~S63*cat

Autor Kerouac, Jack

Títol A la carretera / Jack Kerouac ; traducció de l'original anglès per Manuel de 
Seabra. 

Publicació Barcelona : Pòrtic, 1989. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1027930~S63*cat

Autor Chevallier, Gabriel

Títol La Por / Gabriel Chevallier ; traducció del francès de Pau Joan Hernández. 

Publicació Barcelona : Quaderns Crema, cop. 2009. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1483422~S63*cat

Autor Luca de Tena, Torcuato

Títol Los Renglones torcidos de Dios / Torcuato Luca de Tena. 

Publicació Barcelona : Círculo de Lectores, 1980 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1300087~S63*cat

Autor Huxley, Aldous

Títol Un Món feliç / Aldous Huxley ; traducció de Ramon Folch i Camarasa ; 
introducció i propostes de treball d'A. Munné-Jordà. 

Publicació Barcelona : Proa, 2008. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1460902~S63*cat

Autor Steinbeck, John

Títol El Raïm de la ira / John Steinbeck ; traducció de Mercè López Arnabat. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 1993. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1090084~S63*cat

També podeu saber més de Hotel Overlook a 
http://www.myspace.com/hotelover
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Ix! 

 

Ix! es senten inspirats per les obres d’Enric Casasses, Miquel Martí i Pol i Paul 
Auster. 

 

 

Propostes de lectura d’Ix! , referències bibliogràfiques al catàleg col·lectiu 
Argus: 

Autor Casasses Figueres, Enric.

Títol No hi érem / Enric Casassas Figueres. 

Publicació Barcelona : Empúries, 1993. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1143659~S63*cat

Autor Martí i Pol, Miquel

Títol Després de tot / Miquel Martí i Pol ; pròleg d'Àlex Broch. 

Publicació Barcelona : Proa, 2004. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1268987~S63*cat

Autor Auster, Paul

Títol Invisible / Paul Auster ; traducció d'Albert Nolla. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 2009. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1683050~S63*cat

 

També podeu saber més d’Ix! a http://www.myspace.com/ixcadaques
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Koga 

 

Koga no dubte en declarar a Paulo Coelho com el seu autor preferit. 

 

 

 

Proposta de lectura RMW per Koga , referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Autor Coelho, Paulo.

Títol El Diari d'un mag / Paulo Coelho ; traducció de M. Dolors Ventós. 

Publicació Barcelona : Proa, 1996. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1099026~S63*cat

 

 

També podeu saber més de Koga a http://www.myspace.com/kogamc
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Lagonsales 

 

Lagonsales no tenen, fins ara, influències de cap autor a l’hora de composar la 
seva música tot i que aposten per Charles Bukowski com  el seu escriptor 
preferit. 

 

Proposta de lectura RMW per Lagonsales, referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

 

Autor Bukowski, Charles

Títol Contes de la bogeria quotidiana / Charles Bukowski ; traducció de Manuel de 
Seabra. 

Publicació Barcelona : Pòrtic, 1987. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1026028~S63*cat

 

També podeu saber més de Lagonsales a http://www.myspace.com/lagonsales
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Lexa 

 

Lexa treballa intensament la paraula en els seus treballs però només deixa 
caure una pista sobre les seves inspiracions literàries... només una però molt 
potent ja que referencia ni més ni menys que la Bíblia. 

 

Proposta de lectura RMW per Lexa , referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Títol uniforme Bíblia.

Títol Bíblia. 

Publicació Barcelona : Alpha : Fundació Bíblica Catalana. Institut Cambó, DL 
1968. 
 
 
 

 

També podeu saber més de Lexa a http://www.myspace.com/frasebala
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Xavi Meler 

 

Xavi Meler és cantant, compositor i lletrista que ha passat per bandes com 
Paper Boy, Orchidia i Neurotic Hell. Just de les cançons de Neurotic Hell son 
de les que parla quan recorda: 

“Sempre he tingut debilitat per les pel·lícules de terror clàssiques com 
Frankenstein o Dràcula i tot escoltant The Hellacopters i Electric 
Frankenstein em varen donar l’idea de fer algun tema basat en aquest 
gènere. Vaig anar a la Biblioteca de Figueres i vaig trobar uns llibres: 
Cine fantástico y de terror de la Universal, Frankenstein : el mito de la 
vida artificial i  Monster Show : una Historia cultural del horror... vaig 
començar a llegir-me’ls i un dia tocant la guitarra em van sortir les notes 
del que seria el tema Frankenstein... M’havia llegit els llibres i m’havia 
agradat molt una de les seves fotografies, una del Frankenstein amb una 
nena petita que li dona una flor... era un monstre amb cor... això va ser el 
que em va donar peu a escriure la lletra... i ja posats en el terreny del 
terror rock (sense voler, va ser una faceta innovadora per Neurotic Hell) 
vaig continuar amb la cançó Hombre Lobo.”  
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Propostes de lectura RMW per Xavi Meler, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Títol Cine fantástico y de terror de la Universal. 

Publicació San Sebastián : Donostia Kultura : Semana de Cine Fantástico y de Terror de San 
Sebastián, [199-?] 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1219553~S63*cat

Autor Fernández Valentí, Tomás

Títol Frankenstein : el mito de la vida artificial / Tomás Fernández Valentí y Antonio 
José Navarro. 

Publicació Madrid : Nuer, 2000 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1214764~S63*cat

Autor Skal, David J.

Títol Monster Show : una Historia cultural del horror / David J. Skal ; traducción: 
Óscar Palmer Yáñez. 

Publicació Madrid : Valdemar, 2008. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1459691~S63*cat

 

També podeu saber més de Neurotic Hell a 
http://www.myspace.com/neurotichell666
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Herbert de Miranda 

 

Herbert de Miranda ens convida a la descoberta d’alguns autors portuguesos i 
brasilers que l’han influenciat com Luís Vaz de Camoes, Fernando Pessoa, 
Florbela Espanca, Helberto Helder, Antero de Quental i Denise Stocklos.  

William Shakespeare, James Redfield, Miquel Martí i Pol, Carles Riba, Gabriel 
Ferrater, J.V. Foix i Juan Eduardo Cirlot s’afegeixen a la selecció del músic. 

 

 

 
 

Propostes de lectura RMW per Herbert de Miranda , referències 
bibliogràfiques al catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Camões, Luís Vaz de.

Títol Os Lusíadas / de Luis de Camoens ; [traducción de Aquilino Duque]. 

Publicació Madrid : Editora Nacional, cop. 1980. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1021446~S63

Autor Pessoa, Fernando

Títol Llibre del desassossec / compost per Bernardo Soares, ajudant de comptable a la 
ciutat de Lisboa ; Fernando Pessoa ; traducció de Gabriel de la S.T. Sampol i 
Nicolau Dols. 

Publicació Barcelona : Quaderns de Crema, 2003. 
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Autor Helder, Herberto

Títol Passos al voltant / Herberto Helder. 

Publicació Lleida : Pagès, 2003. 
 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1313656~S2*cat

Autor Redfield, James

Títol Les Nou revelacions / James Redfield ; traducció de Jordi Civís i Pol. 

Publicació Barcelona : Proa [etc.], 1995. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1095958~S63*cat

Autor Shakespeare, William

Títol Molt soroll per res / William Shakespeare ; pròleg, traducció i notes de Salvador 
Oliva. 

Publicació Barcelona : TV3 Televisió de Catalunya : Vicens-Vives, 1991. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1006594~S63*cat

Autor Riba, Carles

Títol Antologia poètica / Carles Riba ; a cura d'Enric Sullà. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 1995. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1000031~S63*cat

Autor Ferrater, Gabriel

Títol Les Dones i els dies / Gabriel Ferrater. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 1998. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1025968~S63*cat

Autor Foix, J. V.

Títol Antologia poètica / J.V. Foix ; a cura de Pere Gimferrer. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 1989. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1026376~S63*cat

Autor Cirlot, Juan-Eduardo.

Títol Obra poética / Juan-Eduardo Cirlot ; edición de Clara Janés. 

Publicació Madrid : Cátedra, 1997. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1047043~S63*cat

 

També podeu saber més de Herbert de Miranda a 
http://www.myspace.com/herbertdemiranda
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Robert Molina 

 

Robert Molina ens comenta els autors que més pesen en les seves influències i 
els mecanismes que aplica a les seves cançons: 

“M’he sentit influït pel que fa a la temàtica o el to de les cançons. En 
aquest sentit trobo que m'he deixat endur molt per autors sobretot 
americans de l'estil de Salinger, amb aquesta insatisfacció eterna que 
senten els seus personatges, o Bukowski i la seva forma de deixar-se 
caure a la vida o la forma que té Paul Auster per explicar que les 
casualitats van formant el nostre món i que poc podem fer. 

 
El que faig molt és utilitzar les seves imatges i fins i tot a ells mateixos 
per intentar crear una sensació. Si utilitzo figures que la gent reconeix 
poden entendre més bé a què em refereixo. 

 
Fins i tot vaig escriure una cançó que era ben bé una mena d'homenatge 
a Salinger, parlant de Holdel Cauldfield (el protagonista del 'Vigilant') o 
de Franny i Zooey, personatges que apareixen a d'altres novel·les 
seves.” 
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Propostes de lectura RMW per Robert Molina, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus 

 

Autor Salinger, J. D.

Títol Franny i Zooey / J.D. Salinger ; traducció de Xavier Pàmies. 

Publicació Barcelona : Edicions 62, 1999. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1169490~S63*cat

Autor Salinger, J. D.

Títol El Vigilant en el camp de sègol / J.D. Salinger ; traducció d'Ernest Riera i Josep 
M. Fonalleras. 

Publicació Barcelona : Empúries, 1996. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1004601~S63*cat

Autor Auster, Paul

Títol Sunset park / Paul Auster ; traducció d'Albert Nolla

Publicació Barcelona : Edicions 62, 2010 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1753528~S63*cat

 

També podeu saber més de Robert Molina a http://www.robertmolina.es/
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Jordi Rubau 

 

Jordi  Rubau es fa seus els valors de L’Alquimista de Paulo Coelho com a 
filosofia vital i pensa que a les seves lletres això també es deixa veure. 

 

 

Proposta de lectura RMW per Jordi Rubau , referència bibliogràfica al catàleg 
col·lectiu Argus: 

Autor Coelho, Paulo.

Títol L'Alquimista / Paulo Coelho ; traducció de M. Dolors Ventós. 

Publicació Barcelona : Proa, 1999. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1090975~S63*cat

 

 

També podeu saber més de Jordi Rubau a http://www.myspace.com/jordirubau
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Rusó Sala 

 
Rusó Sala es deixa dur de la mà per poetes i novel·listes i destaca autors com 
Gabiel García Márquez, Herman Hesse, Camilo José Cela, Sandor Marai, 
Logsamp Rampa, Julio Cortázar, Gabriel Ferrater, Miquel Martí i Pol, Carles 
Riba o Joan Vinyoli i confessa que li va encantar la lectura de Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. 
 
Darrerament Rusó Sala ha descobert a Maria Zambrano i recomana la lectura 
de La tumba de Antígona, de la que diu: “em sembla d'una grandesa sublim”. 
 
 

 
 

Propostes de lectura RMW per Rusó Sala , referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor García Márquez, Gabriel

Títol Cien años de soledad / Gabriel García Márquez ; edición de Jacques Joset. 

Publicació Madrid : Cátedra, 2000. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1027888~S63*cat

Autor Cela, Camilo José.

Títol Mazurca para dos muertos / Camilo José Cela. 

Publicació Barcelona : RBA, DL 1993. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1170696~S63*cat

Autor Márai, Sándor.

Títol L'Herència d'Eszter / Sándor Márai ; traducció d'Antoni García Santiago. 
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Publicació Barcelona : Empúries [etc.], 2000. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1183353~S63*cat

Autor Neruda, Pablo

Títol Veinte poemas de amor y una canción desesperada ; Cien sonetos de amor / 
Pablo Neruda. 

Publicació Barcelona : Seix Barral, 1983 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1370334~S63*cat

Autor Vinyoli, Joan

Títol Antologia poètica / Joan Vinyoli ; tria i pròleg de Feliu Formosa. 

Publicació Barcelona : Proa, 1981. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1029071~S63*cat

Autor Zambrano, María

Títol La Tumba de Antígona / María Zambrano.

Publicació Madrid : Mondadori, cop. 1989. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1319276~S146*cat

 

També podeu saber més de Rusó Sala a http://www.myspace.com/rusosk
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Josep Tero 

 

Josep Tero a musicat uns quants poetes al llarg de la seva discografia: Jordi-
Pere Cerdà, Josep Espunyes, Miquel Martí i Pol, Joan Salvat-Papasseit, Jacint 
Verdaguer, J. V. Foix, Maria Àngels Anglada, Konstandinos Kavafis, Jordi 
Bilbeny, Carles Duarte, Raimon de Miraval, Joan Roís de Corella i Carles 
Fages de Climent. 

 

 

Propostes de lectura RMW per Josep Tero, referències bibliogràfiques al 
catàleg col·lectiu Argus: 

Autor Salvat-Papasseit, Joan

Títol Antologia poètica / Joan Salvat-Papasseit ; edició a cura de Josep Borrell. 

Publicació Barcelona : Barcanova, 2001. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1029577~S63*cat

Autor Cerdà, Jordi Pere.

Títol Dietari de l'alba / Jordi Pere Cerdà. 

Publicació Barcelona : Columna, DL 1988. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1023570~S2*cat  
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Autor Espunyes i Esteve, Josep

Títol Notes mínimes d'un paisatge / Josep Espunyes ; pròleg d'Anton M. Espadaler. 

Publicació Barcelona : Edicions del Mall, 1987. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1022007~S2*cat

 

Autor Fages de Climent, Carles

Títol Primera antologia / Fages de Climent ; introducció i tria de Joan Ferrerós i Jordi 
Pla. 

Publicació [Figueres] : Brau, 2002 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1270413~S63*cat

 

Autor Kavafis, Konstandinos

Títol Les Poesies de C.P. Cavafis / Joan Ferraté. 

Publicació Barcelona : Edicions dels Quaderns Crema, cop. 1999. 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1027072~S63*cat

 

També podeu saber més de Josep Tero a http://www.joseptero.com/
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Índex d’autors 

• Anglada, Maria Àngels 

• Auster, Auster 

• Barrau, Salvador 

• Baudelaire, Charles 

• Benedetti, Mario 

• Bilbeny, Jordi 

• Bolaño, Roberto 

• Brown, Dan 

• Bukowski, Charles 

• Cabré, Jaume 

• Casasses, Enric 

• Cela, Camilo José 

• Cerdà, Jordi Pere 

• Chevallier, Gabriel 

• Cirlot, Juan‐Eduardo 

• Cohen, Leonardo 

• Coelho, Paulo 

• Cortázar, Julio 

• Duarte, Carles 

• Espanca, Florbela 

• Espunyes i Esteve, Josep 

• Fages de Climent, Carles 

• Fernández Valentí, Tomás 

• Ferrater, Gabriel 

• Fisk, Robert 

• Foix, J.V. 

• Garcia Márquez, Gabriel 

• García Montero, Luis 

• Guasch, Carme 

• Guillamet, Jaume 

• Guillamet, Joan 

• Helder, Herberto 

• Hesse, Hermann 

• Huxley, Aldous 

• Kafka, Frank 

• Kavafis, Konstandinos 

• Kerouac, Jack 

• King, Stephen 

• Laozi 
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• Luca de Tena, Torcuato 

• Marai, Sandor 

• Martí i Pol, Miquel 

• Miraval, Raimon de 

• Monteagudo, David 

• Monzó, Quim 

• Neruda, Pablo 

• Orwell, George 

• Pagès, Vicenç 

• Palau i Fabre, Josep 

• Pérez‐Reverte, Arturo 

• Pessoa, Fernando 

• Quental, Antero de  

• Rampa, T. Lobsang 

• Redfield, James 

• Riba, Carles 

• Roís de Corella, Joan 

• Salinger, J.D. 

• Salvat‐Papasseit, Joan 

• Santaeulàlia, J.N. 

• Saramago, José 

• Shakespeare, William 

• Skal, David J. 

• Steinbeck, John 

• Stocklos, Denise 

• Vallejo, Cesar 

• Vargas Llosa, Mario 

• Vaz de Camões, Luis 

• Verdaguer, Jacint 

• Vila‐Matas, Enrique 

• Vinyoli, Joan 

• Zambrano, Maria 
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