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• Reus. Cinema. ‘My Iranian Paradise’. 22 h, Sala Santa Llúcia
Assaig documental que retrata la relació d’Iran amb el món occidental.
• El Morell. Festa Major d’hivern. Cercavila. 20 h, Era del Castell
Pregó i esclat de es festes d’hivern del municipi.
• Reus. Cinema. ‘Apology of an Economic Hit Man’. 20 h, Sala Santa Llúcia
Documental que tracta la història americana recent (Memorimage 09).
• Tarragona. Teatre. ‘Hamlet’ 21.30 h, Teatre Metropol
Adaptació propera i adaptada del clàssic de Shakespeare.
• Tarragona. Cinema. ‘La caja de Pandora’. 20.30 h, Antiga Audiència
Pel·lícula guanyadora del 56è Festival de Cine de Donosti de l’any 2008.

� L’AGENDA

Solució

mig
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El tarragoní Ferran Piqué és una de les quatre potes d’Amics de les

Arts i defineix el darrer disc del grup com «la soledat en positiu»

–Com va començar l’aventu-
ra d’Amics de les Arts?
–Doncs com una broma. Érem
tres companys de pis i vam
pensar a treballar en el camp
de la música. Després es va
afegir un quart component i
ens vam presentar al Sona 9
de l’any 2005. Quan vam gua -
nyar el premi del públic vam
pensar... per què no seguir
provant?
–I vau començar a compon-
dre...
–Bé, hi va haver una aturada

tècnica a causa dels viatges
d’estudis de diversos compo-
nents de la formació, i després
ja vam gravar la primera ma-
queta. El 2008 va sortir el pri-
mer treball, que duia per títol
Castafiore Cabaret i, fins ara.
–I el dia 1 de desembre surt
a la venda el vostre segon
disc, titulat Bed&Breakfast.
Què ha canviat respecte a
Castafiore Cabaret?
–Aquest treball jo no és un ex-
periment. Hem centrat les
cançons del disc en el món de
la parella i la soledat, sempre
entesa com un concepte en
positiu.
–Així doncs, les relacions es-
poràdiques són les que do-
nen títol al disc?
–En certa manera. És que
quan vas al llit el més impor-
tant és que et donin d’esmor-
zar l’endemà! Avui dia hi ha
moltes relacions que comen-
cen al llit i s’acaben poques ho-
res després i és potser més

important l’endemà, a l’hora
d’esmorzar, que és quan s’es-
tableix algun tipus de relació.
–Quan es parla de les vostres
cançons, sempre apareixen
les paraules «humor» i «iro-
nia». N’hi ha per tant?
–De fet, crec que els nostres
temes són molt seriosos, però
sí que és veritat és que a tots
els components del grup ens
agrada fer broma i, és clar, tot
això és veu reflectit en el nos-
tre treball.
–Com autodefiniries la vostra
música?
–Darrerament estem conside-
rant parlar de nosaltres com a
electro-avant-folk d’autor! [riu].
–I ara la pregunta més im-
portant. Quan us podrem
sentir a Tarragona?
–Espero que aviat! Fa molt que
vam tocar aquí i en tinc moltes
ganes. No hi ha data. Hem par-
lat amb gent però no hi ha res
encara. És complicat trobar un
espai en aquesta ciutat.

Cal esmorzar l’endemà!

Quan queden poques set-
manes pel llançament
del darrer treball de la
formació Amics de les
Arts, Ferran Piqué revela
algunes de les claus d’a-
quest nou disc, una pro-
posta titulada Bed & Bre-

akfast.

A.LL.

El grup Amics de les Arts, del qual forma part el tarragoní Ferran Piqué, presenta nou treball aquest desembre.
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