CARLES PUJOL / SANGTRAÏT
Guia temàtica, ultra local i empordanícola
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La música dels 90 a l’Empordà donen per molt, i el periodista
Carles Pujol tan en podria ser el cronista com un dels
protagonistes. La seva vocació pel periodisme musical l’ha
convertit en un exemple de com enfocar en positiu la dèria ultra
local i empordanícola i fer-la brillar en qualsevol projecte més
generalista. Sigui com a locutor, cronista, biògraf, productor
audiovisual o DJ, Pujol és un gran coneixedor i impulsor de la
música local i un comunicador nat.

La seva proposta d’avui és comentar un dels treballs del grup de
rock dur clàssic més important de Catalunya, Sangtraït. Tan
empordanesos com rockers, els 90 van ser seus i la seva
trajectòria i els seus himnes lluny de caducar, son revisitats amb
respecte i admiració.

En aquesta audició comentada per streaming Carles Pujol ens
parlarà del tercer disc de Sangtraït L’últim segell, publicat l’any
1991, i ho farà acompanyat a la part tècnica per Josep Serra. Serà
el dimecres 2 de desembre de 2020 a les 19h des del canal
http://bit.ly/bibgirona78rpm

Troba en aquesta guia materials que les Biblioteques posem al
teu abast, en format físic i també digital a través del portal
eBiblioCat i que acompanyen aquesta audició comentada.
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Carles Pujol, Martín Rodríguez i Josep Serra

I la Viquipèdia què diu de Carles Pujol Aupí?
Carles Pujol Aupí (Figueres, 1965) és un periodista figuerenc,
fundador i responsable de Tramuntana TV, especialitzat en
música i informació local. És autor dels llibres Picap, 20 anys: del

vinil al DVD i Sangtraït: els fills del vent. Abans de dedicar-se a
impulsar Tramuntana TV, la seva activitat va estar lligada a la
ràdio Cadena 100 de Figueres, Lleida i Girona.
L'any 2010 rebé el Premi Carles Rahola de Comunicació Local al
millor projecte sobre comunicació periodística amb el Projecte
«Nova comunicació local online per Tramuntana TV».

I dels Sangtraït?
Sangtraït va ser un grup de hard rock i heavy metal amb
reminiscències

fantàstiques

i

medievals

combinades

esporàdicament amb temes actuals i quotidians. Va formar-se
l'any 1982 a la Jonquera i va ser molt diferent dels altres grups
de la seva generació.
Van assolir una gran popularitat a finals dels vuitanta i durant la
dècada dels noranta, gràcies a cançons com "El vol de l'home
ocell", "Somnis entre boires" i "Els senyors de les pedres".
El grup es va dissoldre el 20 de desembre de 2001 en un concert
de comiat a la sala Razzmatazz de Barcelona.
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Discografia i filmografia de Sangtraït disponible a les
Biblioteques

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1137497~S146*cat
#.X8YHE2j0mUk

Vinil a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395752~S146*cat
#.X8YG8mj0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1012118~S146*cat#.X8YHiWj0mUk

Vinil a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1012118~S146*cat#.X8YJoGj0mUk

Single vinil Estones a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395745~S146*cat#.X8YHumj0mUk

Single vinil Sang en el fang a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395754~S146*cat#.X8YH0Gj0mUk

Single vinil No recordo a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395758~S146*cat#.X8YH8mj0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1009540~S146*cat#.X8YIj2j0mUk

Vinil a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1009540~S146*cat#.X8YJWGj0mUk

Single vinil Mai pots ser tu a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395740~S146*cat#.X8YItWj0mUk

Single vinil Fortadora d’ànimes a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395747~S146*cat#.X8YI1Gj0mUk

Single vinil Somnis entre boires a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395757~S146*cat#.X8YI-2j0mUk

Single vinil El guerrer a
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https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1434622~S146*cat#.X8YJG2j0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1007717~S146*cat#.X8YKH
2j0mUk

Single vinil Inqui-missió a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395738~S146*cat#.X8YK
wmj0mUk

Single vinil El senyor de les pedres a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1395752~S146*cat#.X8YK8
2j0mUk

Single vinil El vol de l’home ocell a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1434624~S146*cat#.X8YLG
Wj0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1077531~S146*cat

Single vinil Alé a mil-cent a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1434618~S146*cat
#.X8YLnWj0mUk

Single vinil Freddie memorium a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1434628~S146*cat
#.X8YLvGj0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1093046~S146*cat

Single CD Cara i creu a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1388734~S146*cat#.X8YOr
2j0mUk
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CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/rec
ord=b1106189~S146*cat#.X8YQi2j0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/re
cord=b1177871~S146*cat#.X8YQ_mj0mUk
Single CD La iaia a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/re
cord=b1406209~S146*cat#.X8YRIWj0mUk

CD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/r
ecord=b1268338~S146*cat#.X8YRwmj0mUk
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CD a
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/reco
rd=b1306820~S146*cat#.X8YSAGj0mUk

CD a
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1
364201~S146*cat#.X8YTXmj0mUk

DVD a
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/re
cord=b1276757~S146*cat#.X8YTtmj0mUk
Buscant una dona

DVD a
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/rec
ord=b1446963~S146*cat#.X8YKnWj0mUk
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Sangtraït i Carles Pujol, protagonistes

Sangtraït : els fills del vent / Carles Pujol
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1099493~S146*cat#.X7_uxGj0mUk

Picap, 20 anys : del vinil al DVD / Carles Pujol.
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1334369~S146*cat#.X7_uNmj0mUk
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Sangtraït : vint anys emprenyant els veïns / Ivan Allué Montilla
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1831089~S146*cat#.X7_veGj0mUk

Sóc dona, faig rock...

Kcor d rock / Lupe Villar
CD físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1452615~S146*cat#.X8ZZ2Wj0mUk
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Las Chicas son guerreras : antología de la canción popular
femenina en España / Vicente Fabuel Cava.
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1198900~S146*cat

Rockeras : [las protagonistas de la historia del rock] / Anabel
Vélez Vargas
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1949407~S146*cat#.X7_meWj0mUk

Llibre eBiblio a

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00137411
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Ellas cantan, ellas hablan / Toni Castarnado
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2028302~S146*cat#.X7_nt2j0mUk

Mujeres, rock & heavy metal : ¿quién dijo sexo débil? / Ivan
Allué Montilla ; prólogo de Silvia Martinez
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1979166~S146*cat#.X8Zb42j0mUk
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Cultura heavy

El Sonido de la bestia : la historia del heavy metal / Ian Christe.
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1979166~S146*cat#.X7_oNmj0mUk

Enganxats al heavy : cultura, música i transgressió / Sílvia
Martínez i García.
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1187496~S146*cat#.X7_qGmj0mUk
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El rock d’aquí

Tocats de l'ala : història oral del rock català / Oriol Rodríguez
Llibre físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2003855~S146*cat#.X7_rMGj0mUk

Enderrock : la primera revista de rock en català
Revista física a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1102341~S63*cat#.X7_wZGj0mUk

Revista eBiblio a

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00466402
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Rock&Cat
DVD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1383772~S146*cat#.X8Zt1mj0mUk

Documental eBiblio a https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00536154

Vinils del fons de la Biblioteca de Figueres
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Discografia favorita de Sangtraït

Innuendo / Queen
CD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1448320~S146*cat#.X7_xtmj0mUk

Afterburner / ZZ Top
CD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1424493~S146*cat#.X7_yBGj0mUk

1987 / Whitesnake
CD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1419071~S146*cat#.X7_yQ2j0mUk
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Alchemy : Dire Straits live / Dire Straits
CD físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1327887~S146*cat#.X8Zeomj0mUk

Extremist / Joe Satriani
CD físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1273786~S146*cat#.X8ZfXWj0mUk

CD físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1914715~S146*cat#.X8ZgMWj0mUk
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II / Led Zeppelin
CD físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1244758~S146*cat#.X8ZhNmj0mUk

Made in Japan / Deep Purple
CD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1294119~S146*cat#.X8ZiGmj0mUk

1984 / Van Halen
CD físic a

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1302864~S146*cat#.X8Zi3Wj0mUk
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I properament, a 78 RPM
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180 llibres de música – 78 RPM

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona edita una
guia amb cent vuitanta llibres de música.
El document recull ressenyes d’obres de temàtica musical
editades durant els últims vint anys i que es poden trobar en
préstec a moltes de les biblioteques de les comarques gironines
o a la plataforma eBiblioCat.
Es tracta d’una acció dins el marc del projecte «78 RPM.
Foment de la música a les biblioteques», que es va engegar a
l’octubre.

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona presenta una
guia de cent vuitanta llibres de música, un document que recull
ressenyes de diferents obres de temàtica musical editades
durant les dues últimes dècades i que es poden trobar en préstec
a moltes de les biblioteques de la demarcació o a la plataforma
eBiblioCat.
Aquesta acció està inclosa dins el projecte «78 RPM. Foment de
la música a les biblioteques», que es va engegar a finals
d’octubre. Davant del descens continuat del préstec de CD a
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causa dels canvis tecnològics i d’hàbits de consum dels usuaris,
es pretén donar visibilitat als llibres de temàtica musical editats
en els darrers vint anys i, d’aquesta manera, fomentar-ne el
préstec.
La guia s’ha treballat amb l'objectiu de ser un document útil per
als usuaris a fi que puguin descobrir la gran varietat de llibres de
temàtica musical de qualitat que es troben a les biblioteques
públiques, però també com a recurs bibliogràfic per als
bibliotecaris per facilitar-los la selecció i l’adquisició de nous
documents per a la secció de música.
L’autor de la tria és Raúl Sánchez, membre del grup de treball 78
RPM i treballador de la Biblioteca Pública Carles Rahola de
Girona, que ha inclòs en la selecció des d’assaigs culturals fins a
biografies passant per guies temàtiques, llibres amb perspectiva
de gènere, llibres de jazz, de rock i de músiques urbanes o
tradicionals, entre d’altres. Fins i tot, hi ha llibres descatalogats,
però que encara es poden localitzar a les biblioteques públiques
de la demarcació.
S’han repartit exemplars de la guia entre les vuit biblioteques que
formen part del projecte «78 RPM. Foment de la música a les
biblioteques» (Blanes, Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal
d’Empordà, Figueres, Puigcerdà, Ripoll i Calonge). Properament,
també se’n distribuiran per totes les biblioteques i punts
d’informació i lectura de les comarques gironines.
En paral·lel, es podrà consultar i descarregar la guia en el lloc
web del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona:
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/404/102/180llib
res-de-musica-78-rpm-web_r_Definitiu.pdf
Així mateix, hi haurà a disposició dels usuaris una altra versió en
línia, més reduïda, amb una selecció de l’autor dels quaranta-dos
títols més destacats.
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Per saber-ne més del projecte 78 RPM i el Foment
de la Música a les Biblioteques

El

projecte

78

RPM

-

Foment

de

la

música

a

les

biblioteques reprèn la programació (nota de premsa)
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona presenta 78
RPM. Foment de la música a les biblioteques, un projecte pilot
per fomentar la presència i difusió de la música en aquests
equipaments públics. Davant el descens continuat del préstec de
CD, a causa dels canvis tecnològics i d’hàbit de consum dels
usuaris, el projecte aposta per tres línies de treball: els fons, els
espais i la creació d’una xarxa d’activitats que tindran lloc
aquesta tardor en vuit biblioteques de les comarques gironines
(Blanes, Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal d’Empordà,
Figueres, Puigcerdà, Ripoll i Calonge). Hi haurà sessions de
discos, presentacions de llibres o cicles de poesia i música, entre
d’altres.
El 78 és el número de la Classificació Universal Decimal (sistema
de classificació bibliogràfica del coneixement humà), que
s’utilitza a les biblioteques de les comarques gironines per a la
matèria de música. I 78 RPM fa referència a l’acrònim que
denomina el primer format de discos de gramòfon, que giraven a
una velocitat uniforme de 78 revolucions per minut. Des de
llavors, no han deixat de succeir-se canvis tecnològics al voltant
de la música, amb formats diversos que han anat quedat
obsolets.
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Agenda sessions 78 RPM (totes les biblioteques)
Agenda sessions 78 RPM (pdf)

Biblioteques participants
Blanes - Biblioteca Comarcal de Blanes
Caldes de Malavella - Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Calonge i St. Antoni - Biblioteca Municipal Pere Caner
Figueres - Biblioteca Fages de Climent
Girona - Biblioteca Carles Rahola
La Bisbal d'Empordà - Biblioteca Lluïsa Duran
Puigcerdà - Biblioteca Comtat de Cerdanya
Ripoll - Biblioteca Lambert Mata

Font: https://www.bibgirona.cat/biblioteca/servei-debiblioteques/biblio/1449
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