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Sempre Endavant 

1 Live Together 

2 El Pas del Temps 

3 Ment Positiva 

4 La Sirena del Taulat 

5 Anem als Encants 

6 Una Trama Negra i Criminal 

7 What I´m Doing Wrong? 

8 Waikiki Beach 

9 Gent del Carrer 

10 L’Home Enigmàtic 
11 Tribut a Natxo  

12 A Waikiki Beach amb Mr.FReak  

13 Mr. Walker  

14 Endavant  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 

 

Dr. Calypso tornen a la càrrega amb un nou llarga durada titulat Sempre Endavant 
després d’un bon grapat d’anys sense editar material nou, a excepció del single de 
7” en vinil que aparegué el 2012 com a adelantament d’aquest nou treball. Aquell 
magnífic single, que ja està esgotat, contenia la canonada skatalítica “L’home 
enigmàtic”, el calypso “La sirena del taulat” i el rocksteady “Endavant”. El nou disc 
suma 11 noves perles a aquests  3 primers tracks, fins un total de 14 peces que ens 
mostren uns Dr. Calypso en forma però fidels, això sí, a la fòrmula que els manté 
com un dels grups referents dins la música popular catalana des de la branca 
jamaicana: ska, rocksteady, reggae, soul, tocs de latin… marca de la casa, 100% 
Calypso!  

Sempre Endavant destaca en una primera escolta pel seu so clarament identificable 
amb la banda: aquest nou treball farà les delícies de tots els seus fans històrics i 
enganxarà al jovent del 2013 (si és que no els hem perdut, al jovent, per sempre 
més). La clau de l’èxit dels Dr. Calypso rau en cançons que esdevenen xiulables a 
l’instant, que se t’enganxen i et fan sentir com a casa i a bones des de la primera 
escolta. Els Dr. Calypso són així i així continuen: són únics en la seva manera 
particular de combinar l’ska, l’early reggae i el rocksteady amb soul i detalls de 
latin-soul o patrons caribenys com el calypso amb unes melodies al servei de lletres 
properes, compromeses i encarades a la gent del carrer. A Sempre Endavant el 
grup signa més ska marca de la casa (“El pas del temps”, “Una trama negra i 
criminal”, “L’home enigmàtic”), ska clàssic de primera fornada (“Live together”, la 
declaració d’intencions “Gent del carrer”), influències soul a tort i a dret (“Ment 
positiva”, “What I’m doing wrong”), el rocksteady i l’early reggae de límits esborrats 
(“Endavant”, “Anem als encants”) i calypsos com feia temps que no els hi sentíem 
(“La sirena del taulat”, “Mr Walker”). Cal destacar també la presència de dues 
instrumentals d’alçada. Per una banda, “Waikiki Beach”, un reggae tall setantes 
amb unes magnifiques veus d’orgue hammond i d’arranjaments de vents (que té la 
seva contrapartida cantada en una versió toasting a càrrec de Mr. Freak Ska, que 
repassa la trajectòria de la banda en un divertit i emocionant speech) i, per una 
altra, “Tribut a Natxo”, un autèntic ska-jazz que és alhora un cop de puny sobre la 
taula (la veterania és aquí per quedar-s’hi) i una corprenedora composició en 
memòria del company Natxo Romero.  

El disc ha estat enregistrat a Red Bell Studio pel Marc Tena, en la seva major part al 
març de 2013 i sota la producció del guitarrista del grup Jordi Manyà i el mateix 
Tena, que també ha col·laborat a les perdussions i cors diversos. Mr. Freak Ska i 
Joan Garriga (La Troba Kung Fu) també han cantat a “A Waikiki Beach amb Mr. 
Freak Ska” i a “La Sirena del Taulat”. El disseny del nou CD i les fotografies que 
l’acompanyen han tornat a ser obra del seu fidel col·laborador gràfic, Txarly Brown. 
Sempre Endavant és a més la primera aprició discogràfica del nou baterista del 
grup, Lluís Sisocoraiuta, qui ha enregistrat 5 de les cançons del nou disc. 

 
 


