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Pep Bou, premi 
Max de Noves 
Tendències 2010
ARTS ESCÈNIQUES 3 L’artista ca-
talà, que fa tres dècades que sor-
prèn petits i grans amb els seus 
poètics espectacles amb bom-
bolles de sabó, rebrà el guardó 
el pròxim 3 de maig, en la ceri-
mònia d’entrega dels 13ns pre-
mis Max. Aquest és un dels qua-
tre guardons que s’entreguen 
per designació directa en aquesta 
edició, juntament amb el premi  
Hispanoamericà, el de la Crítica i 
el d’Honor.

Brussel·les accepta 
la queixa dels cines 
contra la llei catalana
CINE 3 La Comissió Europea ha 
acceptat la queixa presentada pel 
Gremi d’Empresaris de Cine de 
Catalunya sobre el projecte de llei 
del cine català, i ha iniciat el procés 
per determinar la seva compatibi-
litat amb la norma europea. L’or-
ganisme europeu ha de recollir 
ara tota la informació necessària 
i obrir un termini de 10 setmanes 
perquè el Govern pugui aportar les 
seves observacions.

Paco de Lucía  
farà un segon 
recital al Liceu
MÚSICA 3 Després d’esgotar les 
entrades del seu recital al Liceu 
com a tancament del Festival de 
Guitarra de Barcelona, el tocaor 
oferirà una segona actuació just 
una setmana després: el 27 de 
juny. Per una altra banda, el gui-
tarrista serà investit doctor ho-
noris causa pel Berklee College 
of Music de Boston el pròxim 8 
de maig i un dia abans oferirà un 
concert en aquest mateix lloc.

–¿Per què aquesta referència al seu 
primer disc, Vs El monstruo de las 
Ramblas, en el títol del compacte?
–Helena Miquel: Ens vam plantejar 
els títols amb la intenció d’incloure 
un concepte que tingui a veure amb 
el que la gent es trobarà. I Vs Las trom-
petas de la muerte està doblement justi-
ficat: hi incloem instruments de vent 
i juguem amb l’ambigüitat d’aquests 
bolets: semblen nocius i són bons. És 
a dir, darrere d’una aparença dolen-
ta hi ha una cosa positiva.
–Oscar D’Aniello: Incorporem per 
primera vegada la tristesa, però sen-
se oblidar-nos del sentit de l’humor.

–Facto (Marc Barrachina, que s’en-
carregava de les bases electròni-
ques), se n’ha anat, però Delafé y Las 
Flores Azules suma nous integrants:  
ara són set en els recitals.
–O. A: Ens agrada molt la música soul 
i l’energia del vent. I com que la mú-
sica que fem ja és enèrgica, aquests 
instruments ens aporten un punt 
extrapower típic de la música negra i 
que en la dels blancs el dóna una gui-
tarra distorsionada.

–¿I en què es nota la marxa de Facto, 
a més del fet que, evidentment, no fi-
gura en el nom de la banda?
–O. A.: El que ens va passar és que es-
tàvem bloquejats a nivell creatiu i 
vam decidir seguir cada un el seu 
propi camí. La decisió ens va costar  
però va ser sensata. I invitar a la ban-
da Dani Acedo, que ja està amb mi en 
el meu altre grup, Mishima, ens ha 
aportat frescor i moltes ganes a l’ho-
ra de compondre. 

–En aquest nou disc hi torna a haver 
referències a Barcelona. «Estás tan 
guapa aunque huelas a cloaca», dei-
xen anar a la peça Primavera. 
–H. M.: És el leitmotiv. El 50% del disc 
gira al voltant d’aquest concepte.

L’espumosa banda 
barcelonina treu ‘Vs Las 
trompetas de la muerte’, 
disc en què incorpora per 
primera vegada la tristesa.

píritu Santo ens fiquem amb el sentit 
del ridícul dels catalans a l’ho-
ra de ballar deixant-se portar. Rei-
vindiquem el ball com a termòme-
tre vital.
O. A.: Sobre el que dius dels ester-
nuts, a vegades m’arrisco amb el sen-
tit de l’humor i admeto que fins i tot 
em poso vermell. Sé que estic més 
atractiu quan faig una veu murmu-
radora i dic coses boniques, però em 
venia de gust fer com els rapers, que 
es consagren com a déus. I com que 
jo no arribo a déu, doncs em quedo 
en Jesús... És com dir ‘sóc el puto amo’ 
però rient-me de la història.

–Precisament a la primavera hi ha 
més al·lèrgies. I hi ha gent a qui li sur-
ten granellades davant el bonrotllis-
me de bandes com la seva.
O. A.: Aquí el bon rotllo està mal 
considerat; no hi ha tradició de go-
od feeling. I nosaltres ens inspirem 
molt en les bandes de hip-hop de fi-
nals dels anys 80, amb un aire festiu 
que incita al ball i una mica hippy.  
Ens agrada trobar coses guais quan 
anem pel carrer. I defensar en direc-
te aquest sentiment positiu és molt 
agradable. 

–¿I Tomás Molina us ha comentat al-
guna cosa sobre els superpoders que 
li atribueixen a Parar el tiempo…?
–H. M.: Encara no. Però li vam dema-
nar permís per incloure’l en el lli-
bret i li va semblar perfecte. 
–O. A.: Com que és una icona pop, la 
seva imatge surt en pla la Marilyn de 
Warhol. A Catalunya quan surt a la 
tele realment es para el temps. H 
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«El bon rotllo 
aquí està mal 
considerat»

CARLOS MONTAÑES 

«A la cançó  
‘Espíritu Santo’ 
reivindiquem 
el ball com a 
termòmetre vital»

–O. A.: A Vs El monstruo de las Ramblas 
parlàvem més de les coses bones, i 
aquest és fruit d’una època de tran-
sició que han patit les nostres vides, 
amb malalties a la família, separaci-
ons... Sonaven trompetes de... can-
vi: a priori semblava que tot s’enfon-
sava, però la força que tots portem a 

dins va fer que tiréssim endavant. És 
un disc d’autoteràpia. De riure’t de 
tu mateix. 

–I això de contestar «¡Delafé!» quan 
se senten esternuts en aquesta ma-
teixa lletra... ¡Ni que fos Jesús...!
–H. M.: És això: ganes de riure. A Es-
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