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CULTURA I SOCIETAT

Sopar, llit, esmorzar i després ca-
dascúacasaseva.LafilosofiaBed&
Breakfast s’està expandint gràcies a
ElsAmicsdelesArts,quemalgratti-
rar de picardia amplien la mirada a
tota mena de relacions. Hi ha can-
çons profundament tristes o cen-
trades en la soledat, però l’efecte
«bola de neu» es deu (entre altres
motius sempre subjectius), perquè
acaben provocant un somriure. El
noufenomendelamúsicaencata-
là té components gironins a les se-
ves files, com Joan Enric Barceló.
Avui ell posa cara i veu a un col·lec-
tiu que, si no és que estigui format
per uns actors extraordinaris, no
menteix quan els titlla d’amics.

Elshaajudatmaielcinemaaen-
tendre res, com demanen a Go-
dard a Jean - Luc?

(riu). Som Els Amics de les Arts
perquèsomtastaolletes, iagafemel
millor de cada disciplina: als direc-
tes hi combinem música, teatre,
projeccions, i ens apassiona el ci-
nema.AJean–Lucpiqueml’ulletals
oients que el coneguin, perquè Go-
dardteniaunagrancapacitatperfer
elquelidonavalaganaisaltar-seles
normes, iaixòensencanta.Ireferir-
nosaUnefemmeestunefemmeens
anavamoltbéperquèsialgúpotaju-
dar aquest pobre personatge de la
cançó a entendre una dona, ni que
sigui una mica, aquest és ell.

Elsreferentspopnoenshanom-
plertelcapdepardalsfinsacreure’ns
que la vida pot ser una cançó?

Potser sí (riu). En tot cas, ens
agrada molt jugar amb les referèn-
cies; no sé si deformem la realitat,
però sí que l’augmentem una mica
posant-hiunalupaqueevidenciales
contradiccions que patim. I usem
referents que van des del cinema a
la literatura passant per Perdidos,
perquè no cal saber-los tots per
entendre la cançó, però si ho fem el

significat es multiplica. Creen un
vincle amb la cançó que només es
pot aconseguir amb la cultura pop.

Elsbed & breakfast són un tipus
d’allotjamentmolteuropeu.ACa-
talunya estem prou avançats per
prestar-nos a la modalitat amoro-
sa - sexual del B&B?

És molt europeu, i molt urbani-

ta! Nohosé,aGironaensconeixem
totsinosésifuncionariatanbé(riu).
Al que ens referim és a situacions
que tenen dues parts ben diferen-
ciades, principi i final, abans i des-
prés. Jean - Luc i Bed and Breakfast,
la primera i darrera cançó del disc,
és com si fossin la mateixa història
però amb conclusions molt dife-

rents; a 4:3:3 un noi veu com se li
desmunta tota la tàctica que havia
pensat per aconseguir lligar...

És que totes les cançons tenen
un punt de vista molt masculí.

És veritat i ho hem vist a poste-
riori, que tots els «jos» són homes.
Només ens posem en el lloc d’una
dona a L’home que va matar Liber-
ty Valance, però a la resta usem el
nostre punt de vista, perquè és el
més fàcil i instintiu.

Peròquelcomemdiuqueelses-
coltenmés«amigues»que«amics».

Totalment cert: agrada més a les
noies, però no sé per què (riu). Du-
rant aquesta promoció intensa,
cada dia tenim una trentena de
peticions d’amistat al Facebook.
Doncs d’aquestes 30, unes 25 són
dones. Però també tenim molts
homesqueensescolten!Iésqueen
definitiva,eldiscparladetotamena
de relacions humanes, però sobre-
tot de la soledat: tots els personat-
ges estan profundament sols.

MàriusSerradiuquelasevamú-
sica participa de l’esperit «verbí-
vor»; és plena de girs i jocs amb la
llengua. D’on els ve aquest gust?

És per les ganes de fer lletres
una mica diferents, tot i que potser
ho vam fer més al Castafiore Caba-
ret. Prioritzem la lletra per sobre de
lamúsica,perquèforad’enDanique
téformaciómusicaliésungranpia-
nista, larestacomamúsicssomfor-
çalimitats.Onrealmentpodemmos-
trar el que sabem fer és a les lletres, i
això ens diferencia d’altres grups.

Estan vivint, segons diuen, una
«petita odissea mediàtica». Segur
queemdiràquenos’hoesperaven.

Portem dues setmanes que no
paren de passar-nos coses bones!
Hem estat a un munt de mitjans,
tants que ni tenim temps d’assajar,
i estem a la llista dels 15 més venuts
delaFNAC.Quanm’hovandirvaig
creure que es referien a la llista
delsdiscosencatalà, i jaemvasem-
blar una bona notícia. Però no, és
queestemalallistaambl’Alejandro
Sanz, i en Michael Jackson (riu). I
participarem a La Marató de TV3.

Una marató dedicada a les ma-
lalties minoritàries; curiosament,
però, bona part del seu èxit és que
parlendelesquesónmajoritàries.

Per una generació com la nostra,
és molt fàcil sentir-se tocat de prop

peralgunadeles12o13cançonsdel
disc. Perquè estan escrites per per-
sones d’aquesta edat, i perquè aga-
femexemplesmoltquotidians.Tots
volem agradar a les altres persones,
fins i tot fingint una mica. Segura-
ment aquest és un disc sobre el que
no som i volem ser, i sobre el que
som i volem fer veure que no.

Parlant de fer veure... han tre-
ballat molt la imatge del CD.

Ens hi hem esforçat perquè cre-
iem que és important tenir una
bona portada. En el nostre cas l’es-
tètica és divertida, plena de color i
unpèlabsurda;comnosaltres,vaja.
És feina d’un gran fotògraf, l’Ibai
Acevedo, que es va oferir a fer-nos
lesfotosivapassar-seuncapdeset-
mana amb nosaltres a la muntanya
finsafer-nos-enmésdemil.Iestem
encantats amb el resultat, la veritat.
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Joan Enric Barceló
Veu i guitarra d’Els Amics de les Arts.Posant l’accent en les petites tragèdies,
somrient davant els fracassos i jugant amb les paraules, ElsAmics de lesArts han consolidat
estil al seu segon disc. Estan en unmoment dolç, ho saben, i tenenganes degaudir-ne.

«L’estètica del disc és divertida i
un pèl absurda, com nosaltres»
Marta Pallarès
cultura.diaridegirona@epi.es

Els Amics de les Arts transmeten bon rotllo dins i fora de l’escenari.

IBAI ACEVEDO

Han intentat ser presents a
tot arreu a través de les

noves tecnologies. Els ha
funcionat la invasió de la xarxa?

I tant, de fet bona part d'a-
quest èxit ha estat del bloc on

pengem un post diari. Ho compartim
tot, és el canal on la gent ens se-
gueix i ho agraeix: inconscientment
així és més generosa. A Girona es
van acabar els discos a Discos Coll a
la primera setmana! Un amic meu va
aconseguir l'últim a la plaça Marquès
de Camps, i perquè li van donar el de
l'aparador... em sembla molt fort (riu).

Els agraden les històries
amb final feliç. Ara com ara

ho és, de feliç, aquest conte?
Sempre hem pensat en cada
disc com si fos l’últim; ara per

exemple estem fent un documental
sobre el grup, per si tot s’acabés. I
realment no és un moment feliç, és
brutal, i no volem que s’acabi. Estem
tenint una sort increïble: l’any passat
es van publicar 220 discos de pop -
rock en català, i tothom quan els fa
hi posa molta il·lusió, i feina, i temps,
i diners, i creuen que podran fer
concerts o sortir en mitjans; i això no
sempre passa. A nosaltres tampoc
ens havien funcionat altres
projectes; i per això som conscients
de la tremenda sort que tenim. Tot
està per demostrar encara, però
estem plens de ganes de fer-ho.
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EN CURT«Altres projectes nostres

no havien funcionat, per

això ara sommolt conscients

de la tremenda sort que tenim»


