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 Família sense estrès 

______________________________________________________ 

«La família Coloraina» Text i composició: Dani Coma. Veu: Marta 
Esteve. Guitarra: Ferran Martín. Narració: Maria Hernàndez. Tècnic 
gravació: Enric Espinet. Direcció: Dani Coma. Producció: Ferran 
Martín. Enregistrament: Estudis Masamara. Discogràfica: Discmedi 
Blau. Barcelona, 2010. A partir 2 anys. Preu: 8,95 €. 
______________________________________________________ 
 
(Valoració: * * * ) 
______________________________________________________ 
 
 La família Coloraina és una família dels temps d'austeritat: 
pare, mare i fill. Amb poca cosa en tenen prou. No els cal anar a 
l'altra punta de món per espolsar-se l'estrès sinó que són d'aquelles 
famílies que omplen un dia d'estiu a la piscina o al zoo. Aquestes 
són dues de les aventures del primer disc de la sèrie. El seu autor, 
Dani Coma —ànima del grup Macedònia—, ha editat ara un segon 
CD: per anar al metge i per viatjar en tren. 
 La singularitat de la família Coloraina és que els tres 
personatges són figures de colors: el pare és groc, la mare és blava 
i el fill és vermell. Les pistes del CD inclouen històries quotidianes, 
similars a les dels llibres plastificats per a primers lectors. 
L'avantatge dels CD's dels Coloraina és que una narradora explica 
l'aventura, una cantant hi posa la veu, i un músic, la guitarra. 
 El primer CD ressegueix l'aventura del nedador a la piscina, la 
de prendre el sol, la cançó de pensar, la de la gana, la de les 
pessigolles o la de patinar. En el cas del zoo, es passa per 
l'aventura del vigilant, la del lleó, la de les fotos o la dels animals, 
entre altres. L'estructura de les peces sempre és la mateixa: situació 
del personatge, narració del miniconte i versió cantada. Reflexió i 
ironia. La família Coloraina neix en suport musical, però no està 
gens lluny del que podria ser el suport animat, en esquetxos 
televisius. La primera feina ja està feta. — Andreu Sotorra 
______________________________________________________ 

 


