Chus Díaz, periodista

bastian baltasar bux
HARRY POTTER
El jove mag té fal·lera pel wizard rock. És clar,
perquè aquest divertit estil musical homenatja
les novel·les de J. K. Rowling! La cançó que
triaria? Qualsevol de Harry and the Potters.

El llibre:
Rowling, J. K. Harry Potter i la pedra filosofal. Barcelona: Empúries, 2001.

La cançó:
Harry and The Potters. I Am A Wizard. 2003.

Fragment de la cançó:
And on my eleventh birthday
I finally saw the writing on the card
and it said
I’m a wizard.

la caputxeta vermella i el llop ferotge
Volien una cançó que expliqués la seva història. Però
tota història té dues versions, i triar l’encertada és
complicat… S’han decidit per Caputxeta Roig, que fa
broma del conte i parla d’un llop somrient.

El llibre:
LERAY, Marjolaine. Una caperucita roja. Barcelona: Océano, 2009.

La cançó:
Anna Roig i l’Ombre de ton Chien. Caputxeta Roig. 2011.

Fragment de la cançó:
Caputxeta Roig vol creure que el llop
no té ullals, sinó dentetes,
que fan somriures radiants.

Vetusta Morla, Atreyu, Auryn… En Bastian té simpatia
per aquests grups perquè s’ensuma que, com ell, han
llegit La història interminable. La seva cançó favorita,
però, pertany a la banda sonora de la pel·lícula.

El llibre:
Ende, Michael. La història interminable. Il·lustracions d’Alfonso Ruano. Madrid: Alfaguara, 2005.

La cançó:
Limahl. The Never Ending Story. 1984.

Fragment de la cançó:
Make believe I’m everywhere
given in the light
written on the pages
is the answer to a never ending story.

max i els monstres
A l’illa salvatge hi ha controvèrsia. En Max vota per
les cançons de Karen O & The Kids, però els monstres prefereixen Breezeblocks, que els cita textualment. I els monstres poden ser molt convincents…

El llibre:
Sendak, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra:
Kalandraka, 2014.

La cançó:
ALT-J. Breezeblocks. 2012.

Fragment de la cançó:
Please don’t go, I’ll eat you whole.
I love you so, I love you, so I love you so.

