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d’Entrada

la guia d’oci per al cap de setmana

11è

disc d’e
studi
en 27 a d’Els Pets
nys de
traject
òria.

LA TRIA DE LLUÍS
GAVALDÀ
BOMBOLLES: «Aquesta cançó és
una bona carta de presentació del
que és el disc. Una cançó lluminosa i amb
un so subversiu, que porta un vestit clarament trencador».
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JA NO PLORO: «És la cançó que
obre el disc i, en escoltar-la, de seguida l’oient s’adonarà que és tota una declaració de principis. Fins i tot el meu fill petit ja me la canta».
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ROMANÇO: «Una de les peces, sens
dubte, més sorprenents del disc, perquè abordem la música tradicional amb la
veu de Maria Rodés i Joan Reig!»
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BLUE TACK: «Aquesta cançó parla
d’un triangle amorós i, segons les
veus que ens han arribat, és la preferida de
molts dels nostres seguidors»
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L’ÀREA PETITA: «El tema que dóna
nom al disc representa el so d’Els
Pets més actuals, amb l’aposta clara pel
pop independent».
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cançons, obro el calaix i començo a treballar. Sempre, en
el primer moment, l’aixeta està
embussada i m’angoixo, ﬁns
que ﬁnalment es desembussa i
llavors ja no puc parar l’aixeta...
P Quan aﬁrmen que és un disc
de «caixa o faixa» es refereixen al
fet que o es torna a guanyar la lliga
o es baixa a segona?
R En realitat som una anomalia, un
equip de veterans que hauríem d’estar jugant a segona però que continua omplint els estadis. Evidentment, ja no tenim una vocació d’estar a primera línia i és lògic que els
grups que acaparen portades siguin uns altres... el pop és un gènere musical molt cruel que demana
novetats constantment. Però el caixa o faixa té a veure amb el fet que el
nostre repte actual, amb 11 discos
d’estudi i 27 anys de carrera, ha estat no fer un refregit dels tics que ja

«És el disc més arriscat d’Els
Pets perquè teníem ganes de
reivindicar-nos com a grup actual i
no fer com els Stones»
han aparegut en els discos anteriors, sinó treure un disc que ens renovés musicalment. I de moment la
resposta ha estat impressionant. En
quinze dies L’àrea petita s’ha situat
en els deu discos més venuts de
l’Estat espanyol, i la crítica també l’està tractant molt bé.
P Quin contingut trobem en les
lletres de les cançons?
R De la mateixa manera que musicalment és el nostre disc més eclèctic, en les lletres hi ha un ﬁl argumental molt clar. He intentat fugir de
les cançons explicatives i he fet lletres més impressionistes, intentant

explicar coses d’una manera no lineal. En general, a les lletres sempre
hi ha un protagonista principal que
practica una insubmissió emocional,
que es nega a creure’s desolat i a caure en el desànim malgrat ser conscient de l’època convulsa que vivim.
Les cançons són històries universals
però amb un decorat on hi ha molts
elements camuﬂats que topen tangencialment amb la realitat sociopolítica actual: un món que s’enfonsa, un govern que ens mira malament, una crisi feta a mida, una
gent que no respecta la llengua, uns
poderosos que se’ns pixen a la cara...
P Amb aquest nou disc diuen que
s’han alliberat, però en els directes
com els de demà a Manresa continuaran caient alguns clàssics?
R El repertori serà una barreja dels
últims quatre discos, però hi haurà
alguna picada d’ullet a les primeres
cançons...

PROPERES
ESTRENES
ABSOLUTES
A MANRESA
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de novembre: en el
marc de la Fira Mediterrània
Kiko Veneno estrenarà en
exclusiva al teatre Kursaal
de Manresa el seu nou
espectacle «Kiko
Veneno&Cordes del món».
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de novembre: també
dins la Mediterrània, el
popular músic Muchachito
presentarà a la Stroika en
primícia les seves noves
cançons i un nou directe
acompanyat de «Sus
Compadres».

