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tenir un productor però és 
que si una cosa ens obses-
siona és l’”autotot”. L’auto-
producció, l’autodifusió... 
Aquest cop hem cedit, hem 
començat a delegar i ens 
ha sortit de conya. Hi havia 
coses que ens venien grans. 
Hem delegat la recerca de 
concerts, que abans ho feia 
tot l’Edu. El veies enganxat a 
un mòbil tot el dia i ell solet 
va muntar la gira, sí o no? 
(Eduard) ...sí, sí, però tots hi 
contribuíeu...

No siguis modest Eduard...
No, vull dir que cadascú té el 
seu rol molt defi nit. Però tots 
ens impliquem en totes les 
feines.

Les lletres són col·lectives?
En Joan Enric ens presenta 
les idees i nosaltres hi fi -
quem cullerada. Una vegada 
va ser en Dani que va trucar 
en Joan Enric i li diu: “Tinc 
una idea!” i l’altre li dema-
na que li canti per telèfon, 
i d’allà en va sortir la cançó 
“Super bon noi”. Va ser una 
situació molt surrealista.

El surrealisme és present al 
vostre disc?
"Super bon noi" va estar a 
punt de caure del disc, per 
estrambòtica. Però era del 
principi del grup i volíem 
connectar "l'abans" i "l'ara".

“L’home que treballa fent 
de gos” és l'"ara"...
Forma part de l’últim disc i 
ha tingut molt bona acollida. 
En farem un videoclip. Hi ha 
una història curiosa darre-
ra i és que molts hem estat 
homes que hem fet de gos. 
El Joan Enric feia de venecià 
a Port Aventura, l'Edu, que 
té màsters i doctorats, va fer 
de porter a l'Eixample; i el 
Ferran i jo (Dani) ens vam 
conèixer vestits de dimonis 
blaus promocionant una 

marca de tabac. Tots sóm ho-
mes que hem fet de gos.

Hi ha un missatge concep-
tual al vostre disc?
Bé, hi ha aquesta idea del 
“bed & breakfast”, dormir 
i esmorzar. I ho vam basar 
en aquestes relacions de 
parella que coneixes algú al 
vespre i si la cosa va bé demà 
esmorzes i tanques una ex-
periència vital intensa que 
té dues parts sempre: causa 
i conseqüència. El que passa 
després és sovint el més inte-
ressant. Però del que parlen 
les cançons és de la... (Edu i 
Dani) ...de la soldeat!

De la soledat?
Ho vam veure a posterio-
ri. Primer fas les cançons i 
després mires què t’ha sortit. 
Al fi nal vam veure que tots 
els “jo” de les cançons parlen 
de gent que està molt sola. O 
que busca la soledat, o que en 
renega. No vol dir que sigui 
una cosa trista ni pessimista.

En feu una reivindicació?
Sí, seria una bona manera de 
dir-ho. 

Esteu sonant a les ràdios i 
sembla que la cosa va bé...
Som els primers sorpresos 
de veure’ns a tants mitjans. 
La cosa va bé i que duri, però 
ens ha costat Déu i ajuda...

... arribar fi ns aquí. Els 
Manel i vosaltres potser 
formeu part d’una nova 
onada. Com ho veieu?
Ens agrada que ens empa-
quetin i ens comparin amb 
Manel. Està bé que es parli 
d’ells i de nosaltres. Els co-
neixem personalment i són 
molt bona gent. No hi ha cap 
problema ni rivalitat, tot al 
contrari. Temàticament res-
pirem un aire, però el prisma 
“Amics” és molt diferent del 
prisma “Manel”. 

Sou amics o músics?
Som amics que fèiem can-
çons, gravàvem maquetes, les 
presentàvem a algun concurs 
i el que passa sempre: no et 
criden. Quan vam començar 
era una època en què fèiem 
molts assajos i pocs concerts. 
I ara és al revés (riuen).

Els assajos són clau?
Sí. Hem assajat molt. El “Bed 
& Breakfast” és el resultat 
d’un procés de pensar un 
disc que tingués una idea 
conceptual, que fos disc tot 
ell, que sonés d’una determi-
nada manera. Tot plegat ha 
anat contribuint a fer aquest 
producte tan acabat.

Utilitzeu força eI suport 
digital...
És fruit de la necessitat. Som 
quatre, ningú tocava la bate-
ria i no ens podíem permetre 
tenir un bateria i un baixista. 
Al fi nal, l’ús de l’ordinador ha 
acabat convertint-se en un 
tret identifi catiu nostre. 

En quina cançó trobem més 
aquest segell?
Mira, hi ha certes cançons en 
les quals volíem trobar una 
combinació de sons. Si es-
coltes “L'home que va matar 
Liberty Valance”, per exem-
ple, veuràs que hem buscat 
el casament entre sons més 
torrats i més electrònics que 
s'han donat de la mà.

Vosaltres sols heu pa-
rit la criatura. Això puja 
l’autoestima?
No ens podíem permetre 

Van començar al 
menjador del pis 
on viuen, amb 
una guitarra i 
un micro per fer 
xats que tenia 
en Ferran. D’això 
fa quatre dies i, 
ara, “Els amics de 
les arts” s’estan 
convertint en un 
grup de referència 
del panorama 
musical català. 
Dissabte van ser 
al Via Fora! de 
Vilafranca en un 
dels concerts 
que s'hi fan cada 
setmana. Va ser 
un directe íntim 
i exquisit. Per la 
delicadesa en 
tractar les notes, 
per la precisió 
suïssa en el repar-
timent de papers, 
pel bon humor. 
Subratllo això: 
el bon humor. 
“Els amics de les 
Arts” van pre-
sentar temes 
de “Castafi ore 
Cabaret” i de “Bed 
& Breakfast”, 
a la venda des 
d’aquesta set-
mana i a Internet, 
des de fa mesos 
(www.myspace.
com/elsamicsdele-
sarts)

“Després de tot, vam veure que 
parlàvem de la soledat”
Els Amics de les Arts
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Les inversions en els plans 
residencials han minvat con-
siderablement. A més de la 
poca demanda, també ho han 
fet per la baixa rendibilitat, 
donades les condicions d’ha-
bitatge protegit i concertat i 
del nivell d’urbanització més 
elevat. Ara, el capital prefereix 
cercar els polígons de magat-
zems (dits “industrials” o, més 
eufemísticament, “parcs em-
presarials”): hi ha menys cos-
tos d’inversió, menys traves 
burocràtiques i, en principi, és 
més fàcil llogar o vendre naus. 
Així neixen polígons de conte-
nidors, i s’aproven plans de lo-
gística on es col·loca el capital 
errant a l’espera del bon temps.
Ara toca fer capses. Aquesta 
situació, a la llarga, forçarà la 
necessitat d’omplir els conte-
nidors de qualsevol cosa, sense 
solta ni volta, que serveixi per 
nodrir aquest capital. Casos 
com les poblacions del Vendrell 
i Bellvei, ara unides per un con-
tinu urbà de capses repetitives, 
fan por i pena. És com si en una 
sabateria s’exposessin només 
les capses a l’espera de la de-
manda de sabates, encara per 
fabricar. Mentrestant, el paisat-
ge va canviant. La mentalitat 
d’alguns municipis de preten-
dre fer creure que, a més, estan 
lluitant contra la crisi econò-
mica, clama al cel i posa en evi-
dència que qui pensa no fa i qui 
fa no pensa. Un món de caixes 
buides ens envolta, tan buides 
d’activitat i de contingut com 
les decisions de qui les avalen. 

Paubatlle.blogspot.com
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