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EL LLIBRE BLAU DE

Blaumut

és una formació musical catalana que barreja 
les melodies d'autor amb elements propis de 
pop, rock, folk o música clàssica.

El seu disc de debut, El turista (2012), va 
aconseguir empatitzar amb les emocions de la 
gent gràcies a cançons com «Bicicletes», «Pa 
amb oli i sal» o «Esquimals», que han passat 
a formar part de l’inconscient musical del pú-
blic. El turista inunda les ràdios catalanes i 
comporta una gira de més de dues-centes ac-
tuacions –entre les quals, els concerts al Palau 
de la Música o al teatre Grec–, que culmina 
amb la realització d’El turista simfònic. 

El primer arbre del bosc (2015), el seu segon 
àlbum d’estudi, suposa un pas més enllà tant 
en l’àmbit de la producció com de la comple-
xitat sonora, i la gira arreu del territori con-
solida Blaumut com un grup de directe molt 
potent i ratifi ca la seva presència dins el pano-
rama musical català.

Blaumut són:
Xavi de la Iglesia (guitarra i veu) 
Vassil Lambrinov (violí)
Oriol Aymat (violoncel)
Manel Pedrós (bateria)
Manuel Krapovickas (contrabaix i baix elèctric)

Blaumut

Fotografi a de la contracoberta: © Diego Conti
Il·lustracions de la coberta i la solapa: © Xavi de la Iglesia
Disseny de la coberta: © Antònia Arrom / www.dandelia.net

 www.facebook.com/blaumut

 twitter.com/blaumut

 https:// instagram.com/blaumut

www.blaumut.com

Atrapar la llum d’una cançó i convertir-la en estels, emocions i 
viatge. Posar paraules i melodia a un univers oníric i alhora ple de 
quotidianitat. Fenomen crossover del panorama musical català dels 
últims anys, Blaumut ha captivat nens, adolescents, pares, mares i, 
fi ns tot, avis, gràcies a la seva capacitat de posar màgia a les nostres 
vides amb la seva música i unes lletres optimistes i vitals. 

El llibre blau de Blaumut ens convida a viatjar amb ells, a endin-
sar-nos en els orígens del seu univers i impregnar-nos de la calidesa 
de la seva llum... atrapada en desenes de cançons que ja formen 
part del nostre imaginari. part del nostre imaginari. part del nostre imaginari. 
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Un desig 
fugaç
Un conte de Clara Pous
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Es podia considerar un noi 
supersticiós? O el fet de dema-
nar desitjos a estels fugaços es-
tava considerat un joc de nens 
petits? Ni era un joc, ni hi estava 
obsessionat. Era la fe i l’optimis-
me que esmerçava en aquella 
activitat, i somiava que allò que 
demanava es faria realitat algun 
dia. Eren la il·lusió, les ganes 
que tot nen té de tenir-ho tot, 
d’aconseguir allò que, segons ell, 
el faria el nen més feliç del món. 
I és així com va sorgir la histò-
ria, la història d’un nen anome-
nat Ibón.

L’Ibón tenia vuit anys. Era un 
nen tímid i introvertit, no tenia 
gaires amics perquè es limitava 
a anar al laboratori d’Einstein, 
a agafar el seu telescopi i a pu-
jar al terrat a esperar que passés 
l’estel que estava esperant tant. 

Un desig fugaç
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Des de petit el fascinaven els estels, en especi-
al els fugaços. Més que veure’ls com partícules de 
pols i gel que es troben en l’espai i són fruit de 
restes de la formació solar, els veia com si fossin 
fets màgics. Cada tarda anava a visitar el professor 
Einstein, el seu professor de física, per preguntar-li 
per quan havien fet la propera previsió d’acosta-
ment d’un estel a la Terra. Molt nerviós, passava 
les nits assegut al terrat esperant el dia que el pro-
fessor li havia dit, i quan veia apropar-se l’estel, 
tancava els ulls amb força i demanava el mateix 
desig de sempre, aquell que mai se li havia acom-
plert. Aquesta era la seva única distracció, amb la 
qual va continuar i continuar fins que va fer els 
onze anys. Un dia, cansat d’esperar, va decidir in-
ventar una solució per a aquest problema.
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Després de pensar i pensar, i assegurant-se que 
la hipòtesi era certa, després d’haver-la consultat 
amb el professor Einstein, va arribar a una con-
clusió. Les partícules de gel i pols que es troben a 
l’espai xoquen contra l’atmosfera terrestre a uns 
180.000 quilòmetres per hora, i és el frec amb l’ai-
re allò que fa que es cremin, emetin llum i provo-
quin aquest traç lluminós que és tan bell de veu-
re però que dura tan poc. El noi va arribar a la 
conclusió que el recorregut de l’estel és llarg, però 
com que va a molta velocitat i el contacte amb l’ai-
re dura poc, és normal que no s’acompleixin els 
desitjos, perquè quan acabes de demanar-los ja 
s’ha acabat la llum. Amb aquesta teoria plantejada 
i amb l’aprovació d’Einstein, el noi es va posar a 

Un desig fugaç
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pensar solucions per poder cap-
tar la llum de l’estel durant més 
segons. No sabia per on comen-
çar, així que es va posar a nave-
gar per internet, on no va trobar 
res relacionat amb el fenomen. 
Va decidir consultar amb el pro-
fessor el mitjà per trobar una 
solució i ell li va proposar que-
dar al seu laboratori dos dies per 
setmana. Tot i l’esforç, però, no 
van trobar la fórmula. Una mica 
frustrats pel temps perdut i els 
resultats aconseguits, van deci-
dir descansar un temps.

Un desig fugaç
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