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1. Blanc nuclear
2. Set mil dos-cents
3. Una gota d'aigua pura
4. Bona nit 
5. Míssils 
6. Quatre soldats 
7. Cançó d'amor a partir d'una 7. Cançó d'amor a partir d'una 
autòpsia 
8. Era ahir 
9. Vinjolita de foc 
10. Escolta com sona es teu pols

En Leonmanso és un d'aquells paios que tenen un 
Gran Problema, una Diferència Abismal, una Fuga 
Permanent per on li vessen unes cançons que són la 
mescla de dues coses: un material parcialment drenat 
i una imaginació sense límit per espantar la gravetat de 
l'assumpte. No ho dic perquè el conegui, en Llure és 
tranquil i amistós, ho dic petranquil i amistós, ho dic perquè, per poc que badis, 
aquestes cançons envernissades d'innocència infantil 
et tiren d'esquena. Allà dedins, dedins del seu cap, hi 
ha un Tema Pendent, i nosaltres som aquí per gaudir 
l'estratègia de com s'ho manega, a saber, amb una 
música lúcida i divertida que sempre ve de gust 
escoltar. Com és possible? 
Jo no ho sé, el cas és que he vist ciJo no ho sé, el cas és que he vist circular el seus discs 
per moltes festes amb la mateixa fluïdesa que el 
vermut amb sifó. I ara en fa un altre, escoltem-lo.
Fa la impressió de navegar per un riu de lava amb una 
llanxa de plom amb total tranquil·litat, fent fotos, mirant
el mòbil i explicant acudits. Al fons un punt de llum cap 
a una selva lluminosa on ens esperen els arbres i els 
animals salvatges que animals salvatges que restaran completament 
indiferents a les nostres pintes d'exploradors, 
entretinguts i fins a un punt cansats de tanta aventura, 
però tanta sort que arribam a la cabanya de bambú al 
costat d'un salt d'aigua on unes fulles enormes ens 
protegeixen de la serena. Estirarem els peus, 
xarruparem un Campari i tancarem els ulls. No us faré 
spoilespoiler, jo hi veig això.Només us puc avançar que us 
encantarà i que l'escoltareu moltes vegades. 
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