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‘Serendípia': llarga vida als germans Cardona
Els amics dels dos músics editen un disc d'homenatge amb sis temes inèdits
07/11/13 02:00 - GIRONA - E.V

La família i els amics s'han conjurat perquè els
germans Pau i Joan Ninyín Cardona no caiguin en
l'oblit, presents com els senten encara al cap de
més de deu anys de la seva mort. Després del
concert d'homenatge celebrat el 21 de gener del
2012 a La Mirona de Salt, una nit memorable que
va reunir una dotzena de músics amics sota la
denominació de Ninyin's Mind Band per ressuscitar
l'energia incombustible dels Cardona, l'aparició de
Serendípia, el disc que recopila disset dels temes
que van sonar en aquell concert, sis dels quals
inèdits, propicia un nou retrobament.
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Enquesta

Us semblaria bé que la consulta se
celebrés a l’octubre de 2014?
Carm elina Cardona i la seva filla Aura, assegudes am b

la Pepi, i els m úsics i tècnics que han treballat en el
Editat per la Salseta Records i produït per Julio
disc, ahir al bar a Los Padules de Girona Foto: MANEL
Lobos, Serendípia, el nom que Ninyín hauria volgut
LLADÓ.
donar al seu primer projecte en solitari després de
l'etapa a Sopa de Cabra, ha acabat sent “un somni
fet realitat”, tal com va expressar-ho ahir la seva
Notícies de ...
germana Carmelina Cardona, ànima obstinada
Girona Salt
d'aquest treball que defineix sense dubtar-ho
d'“acte d'amor” col·lectiu en què fins i tot fa cors la
seva filla, Aura Marquès. El treball aplega, a més
d'èxits prou coneguts de Ninyín com ara El sexo o Ninyin's Mind i versions dels seus grups de referència,
des de Led Zeppelin a Bob Marley, sis cançons inèdites: Tot va bé bevent i Reggae trist, de Pau Cardona,
que va morir el 2 de novembre del 2001 sense haver-les pogut enregistrar, i quatre de Ninyín rescatades de
cintes de casset i lletres manuscrites en què treballava poc abans de morir, el 20 de gener del 2002, Vull ser
tu (la clau), que abandera l'àlbum amb un videoclip promocional de Carlus Camps, No tinc perquè, Totes les
cançons perdudes i Un home amb sort.

En la presentació del disc, organitzada al bar Los Padules del carrer Nou del Teatre, “la segona casa” dels
Cardona, al costat dels amfitrions, els hostalers Pepi i Mariano, i els músics i tècnics que han participat en el
projecte, es va anunciar una gira de concerts d'homenatge a tot Catalunya que arrencarà el 5 de gener a
La Mirona.
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Ortega i Junqueras xoquen per la data de la
consulta més enllà del setembre del 2014
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