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LÚNASA – Morning Nightcap 

 

 

 

Lúnasa és una de les bandes de música 

tradicional irlandesa més destacades de les 

dues últimes dècades. El tema de canvi de 

classe d’aquest mes es diu “Morning 

Nightcap” i és una de les composicions de 

Lúnasa més emblemàtiques, que va 

aparèixer a l’àlbum The merry sisters of fate, 

publicat el 2001.
1
  

 

Lúnasa va començar a actuar l’any 1996 i va 

rebre ràpidament molt bones crítiques. Amb 

un peu ben ancorat a la tradició i un altre en 

la búsqueda de noves sonoritats, ha estat 

un dels grups més influents en el món de la 

“Irish music”.  

 

El seu primer disc d’estudi va aparèixer just 

fa 20 anys i portava el mateix nom que la 

banda. La resta de discografia suma set 

àlbums més, Otherworld (1999), The Merry 

Sisters of Fate (2001), Redwood (2003), The 

Kinnitty Sessions (2004), Sé (2006), Lá Nua 

(2010) i un recent CAS, publicat el passat 

juny.  

 

La banda ha tingut rotació de components 

des dels seus inicis, sempre comptant amb 

figures molt destacades de la música 

irlandesa. 

 

                                                        
1 Veure: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAnasa_(band) (web. 04/10/2018) 

Imatge 1: http://www.lunasa.ie/photogalleries/press-photos/ (web. 04/10/2018) 

Imatge 2: http://www.lunasa.ie/photogalleries/press-photos/ (web. 04/10/2018) 

 

Imatge 1: àlbum on apareix el tema Morning 
Nightcap 

Imatge 2: primer àlbum de Lúnasa 
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 Actualment Lúnasa està integrada per:  

- Seán Smyth: violí, whistles (flauta de bec metàl·lica)  

- Kevin Crawford: flautes, whistles 

- Trevor Hutchinson: contrabaix 

- Cillian Vallely: uilleann pipes (gaita irlandesa), whistles 

- Ed Boyd: guitarra 

- Colin Farrell: violí, whistles 

- Patrick Doocey: guitarra 

 

 
Imatge 3: Lúnasa en directe a l'escenari2 

 

Lúnasa combina temes propis amb melodies tradicionals. La importància de la 

melodia en la música irlandesa no va renyit en la banda amb un acompanyament 

rítmic enèrgic, que incorpora no només la guitarra sinó també el contrabaix. 

 

Cal tenir en compte que la música tradicional irlandesa té una enorme riquesa amb 

centenars (o milers) de “tunes” (melodies) instrumentals, la majoria d’elles 

ballables, encara que d’altres més lentes i tranquil·les.
3
  

 

Els “tunes” són en general no molt llargs, normalment amb dues o tres parts. La 

manera de construir una narració musical més extensa s’aconsegueix, a banda de 

repetir cada “tune” dues o tres vegades, gràcies a interpretar seguits diferents 

“tunes”. L’unió dels diferents tunes s’anomena “set” (conjunt). En aquest cas, 

                                                        
2 Imatge 3: http://www.lunasa.ie/photogalleries/press-photos/ (web. 04/10/2018) 
3 Hi ha recopilatoris online dels “tunes” com aquest: https://thesession.org/ (web. 04/10/2018) 
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“Morning Nightcap” és un “set” de tres “reels” (una dansa ràpida en compàs de 

quatre temps) diferents: “The Wedding Reel”, Morning Nightcap” i “The Malbay 

Shuffle”.
4
  

 

L’èxit del folk irlandès ha estat tal que arreu del món hi ha “sessions” d’aquest estil 

de música, en les que diversos músics es reuneixen en algun pub o bar i toquen els 

“tunes tradicionals” al voltant d’una taula. A Barcelona la “session” més remarcable 

té lloc els dilluns al vespre, en el pub Michael Collins on, de tant en tant, també s’hi 

poden sentir alguns dels temes de Lúnasa. 

 

 
Imatge 4: membres de Lúnasa participant en una “session”5 

                                                        
4 Veure la partitura, disponible a: 

http://looselywoven.org/concerts/indulgenceII/Program/Morning%20Nightcap%20Tune%20Set.pdf 

(web. 04/10/2018) 
5 Imatge 4: http://www.lunasa.ie/photogalleries/press-photos/ (web. 04/10/2018) 

 


