
Un viatge de tres dècades, del Santuari a la Cova

El grup degà del rock gironí és Kitsch, que ja va pel camí de complir el seu 30è aniversari: una
fita que tindrà lloc el 2015, ja que Lluís Costabella i Joan Pairó van formar el grup el 1985 i s'han
mantingut fins ara com a peces inalterables d'un projecte únic i 100% autogestionat actualment.

Kitsch ja va celebrar el seu 20è aniversari l'any 2005 amb diverses iniciatives, com ara un
concert d'homenatge en què van participar vint grups del Pla de l'Estany al pavelló de Camós, i
no sembla que els motivi la perspectiva d'un nou aniversari rodó, d'aquí a dos anys. “No tinc
gaires ganes de celebrar res. Si fos per plegar definitivament, potser ens plantejaríem alguna
cosa, però de moment anem fent”, diu Costabella, que parla de projectes de futur com ara un
documental o l'edició d'un llibre amb totes les lletres del grup.

Kitsch no ha parat mai de treballar des del Santuari de
Banyoles, amb un control creixent de les eines tecnològiques,
tant en la producció com en la difusió de la seva música.
Després de deu discos publicats entre el 1989 i el 2008 amb
diverses discogràfiques, el grup ha anat editant pel seu
compte en els últims cinc anys diversos singles, que ara s'han
reunit en el recopilatori Kitsch Past 10 –ja que el seu últim
àlbum es titulava Kitsch 10–, el seu primer disc editat només
en format digital, amb setze cançons. Kitsch Past 10 es pot
adquirir per 8 euros al Bandcamp del grup.

Però ara mateix el projecte que motiva més el grup banyolí és Kitsch a la Cova, la seva aliança
amb Mon a la Cova, el cantant del desaparegut grup barceloní de rock gòtic Casual. Les dues
parts aporten al projecte les seves cançons més fosques, més versions de Bauhaus i altres
grups dels vuitanta que es movien entre denses tenebres sonores. La música de Kitsch a la
Cova es començarà a difondre a principis d'any, gratuïtament a través de Bandcamp, i hi haurà
noves entregues durant el 2014, amb la perspectiva d'un disc físic per al 2015, l'any del trentè
aniversari.


