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Joanlupi: “Coses a dir” 
 
Tornem aquest mes de maig a 

gaudir d’una cançó d’un 

exalumne de l'institut i, com 

sempre, és un fet molt positiu 

veure com les inquietuds 

artístiques segueixen el seu curs 

i donen fruits després del pas pel 

centre. En aquest cas és en Joan 

Lupiañez, qui just va acabar el 

Batxillerat Escènic l’any passat, 

que presenta “Coses a dir” en el 

seu canal de youtube. Podem 

afegir, a més, que a les veus hi 

tenim també una alumna de 

l’anterior promoció, la Júlia Planes. Després d’haver parlat amb l’autor de la cançó, 

us deixem amb aquesta explicació del seu treball. I, com dèiem el mes passat, 

aprofitem per desitjar-li a en Joanlupi molta sort i èxits en la seva carrera musical i 

recomanem a tothom d’entrar a les seves xarxes socials per veure i seguir el seu 

treball. 1  

Després d'haver recorregut l'escena catalana com a trompetista de secció 

participant en projectes consolidats com Ojo de Buen Cubero o Segonamà (banda 

amb la qual gira enguany), el setembre de 2020, Joanlupi va sentir la necessitat de 

compartir i exterioritzar les seves inquietuds i reflexions més íntimes vestides amb 

cert aire de despreocupació. L'artista santboià beu tant de referències urbanes 

d'àmbit internacional poc experimentades al territori català (com Mac Miller o Tyler 

The Creator) com de referències jazzístiques que ens mostra amb el so tan 
	

1  Veure el seu Instagram i canal de YouTube: https://instagram.com/joanlupi_?utm_medium=copy_link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dP6l_tQcjEk&ab_channel=Joanlupi 

Imatge	1.	Caràtula	del	disc	
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característic de la trompeta. Aquesta varietat de referències l'han inspirat durant 

anys i l'han portat a construir el seu propi so. 2 

Coses a dir és el seu primer treball autoinduït, tot un procés d'aprenentatge i 

d'experimentació fins a aconseguir aquesta essència de so orgànic i alhora urbà 

que fa tan especial aquesta cançó. 

Podríem dir que aquest primer treball de Joanlupi és el pròleg d'un projecte que 

està per descobrir i que aviat anirà desvetllant novetats que de ben segur no 

deixaran indiferent al seu públic. 

 

	
 

	
2 Imatge 1: https://instagram.com/joanlupi_?utm_medium=copy_link  (entrada 25.05.2021). 
Imatge 2: https://www.youtube.com/watch?v=dP6l_tQcjEk&ab_channel=Joanlupi (entrada 25.05.2021). 

Imatge	2:	una	imatge	del	videoclip.	



C. de la Dàlia 2 bis  08004 Barcelona  Tel. 93 289 06 30  http://institutxxvolimpiada.cat	

	
	

MÚSICA	PER	AL	CANVI	DE	CLASSE	//	maig	2021	
	
	

  
	

Coses a dir 
 

Vine amb mi i veuràs que tinc coses a dir, 

això no es tracta de triomfar només busco el benestar. 

I tornar a començar 

no, jo no volia créixer 

Buscava la manera, escrivint d'amagat 

Sempre amb l'excusa per sortir-me amb la meva. 

I ara que, crec tenir la solució 

doncs tinc la certesa que només ho puc fer jo, 

i aquells que esperen de mi fets importants, 

tot tranquil sóc conscient que segueixin esperant. 

 

Vine amb mi i veuràs que tinc coses a dir, 

això no es tracta de triomfar només busco el benestar. 

I no vinc a dir que això acaba d'arrancar 

Sincerament no sé on va ni perquè comença. 

Vull cantar-vos el que sento com no ho havia fet mai, 

tot el que sabeu de mi és el que he volgut mostrar. 

I si no sem dóna bé la veritat, 

és que m'és igual, 

No ho faig per tu jo ho faig per mi simplement tracto d'amagar 

aquelles males vibres que fan ser un ésser humà. 

 

Vine amb mi i veuràs que tinc coses a dir, 

això no es tracta de triomfar només busco el benestar. 

 

 


