CasaBlú
És un conjunt de pop rock de la Selva del Camp. Està format per Arantxa Salvat (veu),
Ramon Bosch (baix), Toni Martínez Ballesté (guitarra rítmica i veus), Claudi Schechtel
(guitarra solista) i Antonio Martínez Martínez (bateria).

El bagatge musical dels seus components és variat: Toni Martínez Ballesté va formar part de la
Tarambanda (finalista primera edició Sona 9, finalista D.O. Tarragona 2001). Claudi Schechtel
era guitarrista en “cover bands” a la seva Argentina natal i ha col·laborat en directes amb el
cantautor Quim Salvat. Arantxa Salvat va cantar al Misteri de la Selva en diferents edicions.
Ramon Bosch és membre del grup d’animació infantil “Les Baldufes”. Antonio Martínez és el
fundador del grup “48 horas” i músic de sessió.

El grup es va crear l’any 2014 amb el típic objectiu de quedar per passar-s’ho bé, tocant
versions d’estils variats. CasaBlú va preparar un repertori amb versions i un parell de
temes propis, que es va estrenar l’estiu del 2015 en tres concerts: dos a Reus (Pilée i Cal
Massó) i un la Selva del Camp. Van aprofitar la tardor per anar polint idees musicals,
fer les seves cançons i enregistrar-les de cara la primavera del 2016.

La música de CasaBlú
La seva música es pot classificar dins l’ampli espectre del pop-rock, donant com a resultat
un conjunt de cançons de diferents estils i sonoritats, amb l’objectiu buscat de no
encasellar-se en un mateix patró. El procés creatiu es va materialitzar en el treball “Pel
forat del pany” (auto-editat) que van produir i enregistrar els mateixos components del
grup, i que va mesclar Jaume Martínez Ballesté a Echostudio.

El treball conté les següents cançons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CasaBlú, tall rocker d’estil entre els Stones i Sopa de Cabra.
Platgeta, cançó amb reminiscències llatines i santaneres.
La nit, un tema d’aire disco amb guitarres elèctriques.
Tinc la cura, un mig temps sobre l’amor després de la mort.
Xèrif, un country-rock amb funky i rap inclosos.
Feel the groove, tema basat en riffs i bases rítmiques funky-blues amb tocs heavy.
TX, cançó instrumental al més pur estil dels “guitar heroes”.
Esperem el Nadal, nadala rockera.
Xèrif (reprise col·laboratiu), cançó editada a base d’aportacions d’amics i coneguts.

El treball es pot descarregar íntegrament per Spotify. El videoclip de “Esperem el
Nadal” va emetre’s per Canal Camp durant les festes de Nadal de 2015.

Concerts
El 2016 presenten un espectacle en directe basat en les seves cançons pròpies,
amanides amb diferents versions (i adaptacions al català). L’espectacle s’estrena durant
la festa major de la Selva del Camp, el juny de 2016. També toquen per a l’Institut
d’Horticultura i Jardineria en la seva cloenda de curs, fan un concert a la terrassa del
Castell del Paborde de la Selva i actuen per al programa La Tarda de La Xarxa. El 2017
toquen a la Tarraco Arena Plaça davant de més de 1000 persones, en el context de la
Festa dels 25 anys de la Universitat Rovira i Virgili.

Més informació
Podeu trobar més informació i fotografies a la pàgina web del grup (casablu.cat) des
d’on podreu accedir al seu Facebook i vídeos de YouTube. Per contactar amb CasaBlú,
envieu un correu electrònic a info@casablu.cat o bé envieu un WhatsApp al telèfon
629 110 215.

