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sopsosopa dsosoLluís Gendrau
Director editorial del Grup Enderrock

L’expectació generada pel retorn de Sopa de Cabra és un 
fet històric. Mai cap grup de rock en català havia assolit la fita 
d’omplir el Palau Sant Jordi tres dies consecutius, tot i que ja 
havien omplert aquest recinte en solitari Lluís Llach (amb 
un doble concert), Raimon, la Companyia Elèctrica Dhar-
ma o Joan Manuel Serrat, entre d’altres. Igual que el Barça 
de Guardiola, la música en català continua superant fites i es 
troba en un dels moments més dolços de la seva història. Tal 
com va passar quan Manel o Els Amics de les Arts van om-
plir dos dies el Palau de la Música o quan —aquest 2011 en 
fa vint anys— quatre bandes van rebentar el Palau Sant Jordi. 
Cada generació té la seva música i, de la mateixa manera que 
als anys seixanta la Nova Cançó va enarborar la lluita contra 
la dictadura franquista amb una lírica de protesta, al segle XXI
el “nou pop català” marca el ritme d’un panorama indie en 
què qualitat, quantitat i diversitat són gairebé sinònims.

A la Catalunya dels anys noranta, una nova generació fi-
lla de la democràcia s’havia escolaritzat en català, muntava 
grups de rock i aplaudia i corejava sense complexos can-
çons pròpies. La punta de l’iceberg d’aquell boom musical 
va néixer a comarques, lluny d’una Barcelona provinciana 
que mirava gelosa cap a la movida madrileña, i va esclatar a 
la capital catalana de la mà de quatre bandes que han signat 
una llarga trajectòria: Sopa de Cabra, Sangtraït, Els Pets i 
Sau. El seu gran èxit comercial i popular va tenir el punt de 
partida en centenars de concerts al circuit de festes majors i 
a la xarxa d’emissores locals. Ben aviat els grups van omplir 
pavellons i camps de futbol amb un públic entregat. Es van 
fundar desenes de clubs de fans i allò es va certificar amb 
milers de discos: el doble LP en directe Ben endins (Salseta 
Discos, 1991), de Sopa de Cabra, va vendre la increïble xifra 

sosososo
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opa dede 100.000 còpies, mentre Sau recollia en un bany de masses 
discos d’or dels autèntics. Hi va haver un canvi de conven-
cions respecte a la Cançó i al pop rock precedent, sobretot en 
la manera de presentar-se davant el públic, i, més enllà d’una 
reformulació formal, el canvi va ser prou radical per mostrar 
un nou fenomen artístic i musical.

El “rock català” va ser un acte espontani, sense un com-
promís meditat amb la cultura, que va omplir un buit musical 
necessari. Les cançons van penetrar ràpidament en l’imagi-
nari col·lectiu i és per això que, en la fase inicial, es va adreçar 
a un públic bàsicament teenager i compromès amb el país. 
Durant uns anys es va intentar fer quallar la fal·laç idea que 
el “rock català” estava subvencionat, quan en realitat va ser 
possible gràcies a una nova generació de públic i a la creació 
de companyies independents i empreses de management 
que, aprofitant els milers de discos venuts i unes gires ma-
ratonianes, van ser capaces de convertir aquells artistes en 
un autèntic fenomen musical. Aquelles cançons van quallar i 
ja formen part de l’imaginari col·lectiu dels catalans. Només 
així s’explica que Sopa de Cabra triomfi, que Els Pets ha-
gin estat els grans guanyadors dels Premis Enderrock 2011 
—gràcies a la seva capacitat de transformació i adaptació a 
la nova fornada pop— o que Pep Sala faci vendre revistes i 
ompli escenaris com a hereu de Sau. És veritat que la nos-
tàlgia ven, però més cert és encara que els catalans tenen 
memòria, i que aquestes cançons ja formen part de la nostra 
banda sonora i de la nostra identitat, de manera personal i 
també col·lectiva.

La realitat del segle XXI mostra un nou panorama. Amb el 
canvi de segle va irrompre una nova generació de bandes de 
pop, arreu dels Països Catalans, liderades per Antònia Font
i Mishima. Són els pioners del nou pop català, una escena 
variada i diversa, però que s’ha destacat per “matar el pare” 
—el rock català— i aliar-se amb els “avis” de la Cançó i del 
folk rock laietà: des de Raimon fins a Sisa o Riba, passant per 
Xesco Boix o el Grup de Folk. L’evolució d’aquestes bandes 
arriba el seu punt culminant amb Els Amics de les Arts o 
Manel, que sorgeixen de plataformes de difusió com el con-
curs de maquetes Sona 9 (impulsat per Enderrock i la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals) i, sobretot, a través 
de la xarxa. La generació del nou pop català és la generació 
d’Internet, que aprofita el marc referencial dels mitjans i crea 
la seva xarxa social. Les cançons busquen referències en his-
tòries quotidianes urbanes i beuen de les influències del pop 
folk anglosaxó per reiventar la música i la comunicació. 
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bGERARD QUINTANA I RODEJA. Va néixer a Gi-
rona el 27 de novembre del 1964. De variades 
inquietuds, s’interessa de ben jove per les rela-
cions humanes i la contracultura. Abans d’entrar 
a la banda havia format part dels grups Hasta los 
Huevos de Mili i Ninyín’s Mine Workers Union 
Band. Li agrada la poesia i la novel·la, viatjar en 
tren i experimentar noves sensacions, també en 
el cinema i el teatre. La seva presència com a can-
tant en el grup de versions Astun Kiki li va obrir 
la carrera en paral·lel. Ha gravat amb Jordi Batis-
te en el projecte Els Miralls de Dylan i, després 
de Sopa de Cabra, ha protagonitzat una prolífica 
carrera en solitari.

JOSEP MARIA THIÓ. Va néixer a Barcelona el 2 de 
juliol del 1965. Va aprendre a tocar la guitarra al 
costat del seu germà Pere en el grup Copacaba-
na, que va tenir una certa anomenada entre el pú-
blic gironí. Músic elegant i disciplinat, ha produït 
tres treballs del seu propi conjunt, actitud que li 
obre les portes a una interessant trajectòria com a 
productor musical de grups com Whiskyn’s i No 
Nem Bé. En solitari també ha publicat tres discos, 
pròxims a la cançó d’autor. A Montfullà disposa 
de la pau i l’amor que sempre ha desitjat.

JOAN “NINYÍN” CARDONA. Va néixer a Girona el 
29 de novembre del 1959, però era el més jove 
de la colla pel que fa a l’esperit. Abans d’entrar al 
grup ja havia voltat per mig món i tocat amb Mi-
crobanda, Quim Gamba i el Trío Calavera o Ni-
nyín’s Mine Workers Union Band. També va to-
car la guitarra amb Los Canallas, un divertimento 
de versions de rock més aviat dur amb els amics 
més peluts de Sant Daniel. Durant els últims anys 
de Sopa de Cabra, en Ninyín es ressent de pro-
blemes de salut. La seva mort com a conseqüèn-
cia d’un càncer l’any 2002 marca profundament 
els seus companys. 

FRANCESC “CUCO” LISÍCIC. Va néixer a Barcelo-
na el 31 de maig del 1960. És tota una altra perso-
nalitat, probablement no tan coneguda, per allò 
que com a baixista del grup acostuma a estar en 

1  x  1 bbbba
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Sopa: f 1 Plat fet amb pa tallat a llesquetes fines, a 
trossets, bullit o escaldat amb brou o amb un altre 
líquid, aigua assaonada, llet, vi, etc. Sopes d’all. 
Sopa de peix… 2 Com una sopa. Completament 
ebri. Borratxo com una sopa.

Cabra: f 1 Nom donat globalment a tots els individus 
de la subfamília dels caprins, pertanyents a diversos 
gèneres, especialment al gènere Capra. 2 Estar com 
una cabra (o boig com una cabra) pop Dit d’una 
persona eixelebrada, esbojarrada.

Sopa de Cabra: m pl 1 Grup català de rock sorgit 
a Girona cap a la meitat de la dècada dels 80. Pren 
el nom del disc dels Rolling Stones Goat’s Head 
Soup (Sopa de Cap de Cabra). D’aquest grup també 
prenen bona part de les seves influències musicals. 

Biografiaso

Sopa de Cabra interior definititu.indd   14pa de Cabra interior definititu.indd   14Sopa 02/09/11   10:2102/0/0



16

Els Rolling Stones
catalans

b i o g r
Si hi ha un grup que ha marcat la història recent del rock 

en català, aquest és, sens dubte, Sopa de Cabra. La banda 
gironina liderada pel cantant Gerard Quintana i el guitarrista 
i compositor Josep Thió és el grup que ha fet més concerts, 
ha venut més discos i ha generat més passió d’entre totes les 
formacions sorgides en l’esclat del rock en català dels anys 
noranta. Van ser els primers a fer arribar temes de rock cantats 
en català a un públic majoritari i han protagonitzat els con-
certs més massius i les gires més maratonianes que es recor-
den. La història de Sopa de Cabra és una tragèdia en tres ac-
tes —passió, mort i resurrecció— que comença en una casa 
okupada de Girona, a la segona meitat dels anys vuitanta.

Squats, fanzines i una maqueta mítica

L’aventura és llarga i les hores d’assaig i carretera són 
moltes a les seves espatlles. Els precedents de la banda es 
concreten al barri vell de Girona, on a mitjan anys vuitanta hi 
havia ganes de fer moltes coses, sobretot a fora de l’institut 
Vicens Vives. L’ambient era en una casa okupada al carrer del 
Portal Nou, que fins i tot servia de menjador per a indigents. 
En aquest squat gironí hi coincideixen dos joves inquiets: en 
Joan Cardona, conegut pels seus col·legues com Ninyín, i 
en Francesc “Cuco” Lisícic. La seva gran afició —a més de 
fer fanzines i emprenyar l’alcalde— és el rock-and-roll. Es fo-
guegen en bandes de curta volada com Cap de Turc o la Ni-
nyín’s Mine Workers Union Band. A més de l’squat, el punt 
de trobada de tota aquesta colla de peluts és el popularment 
conegut com carrer dels Torrats (Nou del Teatre, segons la 
nomenclatura oficial de la ciutat). 

De tota la moguda musical gironina prèvia al naixement 
de Sopa de Cabra destaca, però, un grup: Copacabana, in-
tegrat pels germans Pere i Josep Thió, Key Macías, Xevi Ju-
vert i pel cantant i lletrista Jaume Rufí. De Copacabana són 
algunes de les cançons que posteriorment faria populars 
Sopa de Cabra, com “L’Empordà”. En Josep Thió, si bé no era 
un habitual de l’squat, hi rondava sovint i estava en contacte 
amb totes les bandes de rock gironines. La trobada entre en 
Thió, en Cuco i en Ninyín va ser l’embrió de la primera Sopa 
de Cabra, a la qual va afegir-s’hi el bateria Pep Bosch. Els fal-
tava, però, un cantant i lletrista. La responsabilitat va recaure 
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r sopa de cabra
Biografia

cabrac rar
a

r

en Gerard Quintana, un altre habitual del carrer dels Torrats. 
Li van fer una prova i s’hi va quedar per sempre. Primer, assa-
javen a les oficines d’una antiga agència de viatges, que van 
batejar com Can Fitxero i, més tard, en un mas de la família 
d’en Josep Thió, a Montfullà. 

La cosa va engegar de seguida per la urgència dels pri-
mers bolos i de les mil peles (sis euros) per barba, cerveses a 
part. La primera actuació del grup va tenir lloc a l’agost del 
1986 a la sala C’iam Ajn (‘Qualsevol Moment’ en esperanto), 
l’actual sala Mariscal, de l’Estartit. El bolo té la seva història, 
perquè Sopa de Cabra va estar a punt de no tocar la nit 
del seu debut per culpa de la furgoneta que se’ls va quedar 
penjada a mig camí. “Eren les dues de la matinada i encara 
esperàvem el cotxe d’en Rafel Bosch, col·lega i bon fotògraf. 
Recordo en Cuco, que plorava en un cantó de la carretera 
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g r a f i
—comenta en Gerard—. Just quan l’amo del local deia que 
no hi havia concert, arribava la solució i vam poder actuar.” 
De tocar en festes de grups antimilitaristes van passar a les 
festes dels quintos i a les festes majors de totes les comar-
ques gironines. Un any i mig després gravaven la famosa ma-
queta de les 900 còpies, enregistrada en un parell de caps de 
setmana a Pals. “Va ser en el local d’una carnisseria —diu en 
Ninyín—. L’amo ens controlava a través d’una càmera de ví-
deo perquè no ens passéssim de voltes.” En Gerard també re-
corda que “la maqueta va funcionar molt bé gràcies al boca-
orella, perquè només la vam moure per tres bars de Girona”. 

Tot i que molts relacionen el nom de Sopa de Cabra amb
el disc Goat’s Head Soup (Virgin, 1973), dels Rolling Stones,
Gerard Quintana reconeix que “estaria bé que fos cert, en-
cara que en realitat a l’hora de triar el nom ens vam deixar 
endur pel nostre subconscient”. Havien d’escollir-lo de pres-
sa, just abans del seu primer bolo oficial per Fires, a Girona, 
organitzat a la plaça de la Independència pel bar Boira. 

i La roda: esclata el fenomen

El ressò de les 900 còpies venudes de la maqueta va 
 ar ribar a oïda de Salvador Escribà, director de l’orquestra 
La Salseta del Poble Sec, que es va interessar per la mogu-
da gironina i que mesos després també editaria —amb el se-
gell Salseta Discos— els dos primers treballs d’Umpah-Pah.
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Textos publicats a la revista Enderrock
amb motiu de la dissolució del grup 

sopa de cabra

sosoa revistaevista EnderrockEnd

de cabrae cabra

Quinze anys en un vaixell pirataQ y p
Per Gerard Quintana

Són quinze anys de camí en aquest vaixell pirata, i ara 
sembla que arriba el moment de començar a caminar sols 
pels deserts prenyats de l’existència. Aquesta casa comuna 
i ambulant que ens ha aixoplugat durant tot aquest temps i 
que s’ha anat fent més gran que tots nosaltres, fruit del con-
sens vital dels seus habitants i visitants, músics i públic, ens 
demana reposar en algun port amable. 

Això és el que vull creure, mentre enllaço paraules per 
intentar expressar aquesta viva sensació de salt al buit que 
s’apropa, sobretot, des de la projecció que rebo de l’entorn 
davant la notícia de la propera aturada de Sopa de Cabra.
Llegia unes declaracions a la revista Enderrock, en les quals 
jo mateix deia: “Vull muntar una nova banda de pop rock…” I 
la veritat és que no se què vull fer quan arribi la tardor. Segu-
rament, contemplar el món amb els nous ulls que la situació 
em dóna. Suposo que amb aquelles paraules impulsives no-
més volia dir que vull continuar cantant, fent música i de la 
resta no en sé res més de moment. Ara mateix tinc l’oportu-
nitat de fer-ho amb Sopa de Cabra, i amb tota la il·lusió del 
món, per cert. Després, el temps dirà…

Molta llum!

sosososo
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De les tres nits de Razzmatazz
 a les tres nits del Sant Jordi

El novembre del 2001 acaba oficialment la història de 
Sopa de Cabra. Però, d’una manera o d’una altra, el grup se-
gueix present en l’imaginari musical del país. Ja sigui a través 
de les cançons, que sonen a les radiofórmules, a través de 
l’obra en solitari dels seus membres o a través dels diversos 
tributs que els han ofert, els Sopa han seguit conservant un 
lloc en el panorama musical català del segle XXI. També, és 
clar, a través dels rumors sobre un possible retorn, que han 
estat habituals durant els últims deu anys.

La història discogràfica de Sopa de Cabra no s’atura amb 
la dissolució del grup. El segell Música Global gestiona hàbil-
ment el llegat de la banda. Dels tres concerts realitzats a la 
sala Razzmatazz el novembre del 2001 en surt un nou CD i un  
nou DVD en directe: Bona nit, malparits! (2002). És el tercer 
directe editat de la història dels Sopa, i no va ser l’últim. L’any 
següent, Música Global publica un nou CD i un nou DVD: 
El llarg viatge (2003), que inclou el recital acústic dut a terme 
a L’Espai pocs dies abans de la tanda de concerts de comiat. 

El 2002 apareix també la biografia oficial de Sopa de Ca-
bra. La signa l’escriptor i periodista tarragoní Pep Blay, pro-
bablement la persona que —al marge dels mateixos Sopa—
coneix millor els detalls, per insignificants que siguin, de 
la història del grup. El llibre es diu Si et quedes amb mi i el 
publica l’editorial La Rosa dels Vents. Blay, director al seu dia 
del suplement Rock & Classic, de l’Avui, guionista de diversos 
espais de Televisió de Catalunya i col·laborador d’Enderrock,
és també l’autor del documental del 33 L’última cançó, emès 
amb motiu del darrer concert del grup. 

No tot són bones notícies per a Sopa de Cabra. El 20 de 
gener del 2002 mor a Barcelona als 42 anys Joan “Ninyín” 
Cardona, víctima d’un càncer genètic. El guitarrista funda-
dor dels Sopa arrossegava des de feia temps problemes de 
salut que li havien impedit ser a la primera línia. A l’últim con-
cert de Sopa de Cabra havia aparegut, fugaç i estel·lar, per 
interpretar un dels temes que més li agradaven: la versió del 
tema “Rock and Roll”, de Led Zeppelin. Aquell dia, a l’escena-
ri del Razzmatazz, va parlar per últim cop al públic: “Me n’he 
d’anar a Júpiter. Vull que us quedeu amb el meu cor.” 
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c a n c o  x-
(maqueta) K7
1988

La carta de presentació de Sopa de Cabra s’enregistra dos 
anys després del naixement del grup. Per finançar-la, en Ge-
rard Quintana i els seus van muntar una barraca a les Fires 
de Girona amb l’ajuda d’uns amics squatters. En total van 
aconseguir 50.000 pessetes de l’època, que van ser inverti-
des en l’enregistrament. La maqueta es grava en un cap de 
setmana a Pals, en una cambra frigorífica reconvertida en es-
tudi. Tots els temes que inclou són posteriorment regravats i 
recuperats en la resta de discos dels Sopa. A la Cara A: “Car-
díaco y acabado”, “El boig de la ciutat”, “L’Estació de França”, 
“Bloquejats”, “On ets?” i “Passaran uns anys”. I a la Cara B: “Ni-
nyin’s Mine”, “L’Empordà”, “Temps mort”, “Aquesta nit”, “Cara-
duras” i “Fussing & Fighting” (versió de Lee Perry). Es van ven-
dre nou-centes còpies a 500 pessetes i va cridar l’atenció de 
la gent de La Salseta del Poble Sec, els futurs encarregats 
de Salseta Discos, la primera discogràfica de Sopa de Cabra.

(Salseta Discos) LP
1989

L’enregistrament del primer disc de Sopa de Cabra acaba 
sent una experiència desil·lusionant per al grup. D’una ban-
da, el van haver de pagar ells, o sigui, que van haver de ra-
pinyar cinc-centes mil pessetes d’on van poder. De l’altra, el 
productor i l’enginyer de so van ser el seu malson durant les 
dues setmanes d’estudi: “Allò semblava el càrtel de Medellín. 
I el productor que ens van encolomar, en Jordi Gas, va fer una 
feina nefasta”, recordava Gerard Quintana a l’Enderrock 18. I 
és que les cançons es van enregistrar directament a la taula 
de so, sense amplificadors, cosa que no fa justícia al seu so 
del directe. Així i tot, hi ha l’essència i les cançons més clàssi-
ques del seu repertori.
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