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“El que volíem explicar en clau 
de país ja ho hem explicat”

en els pamflets, en les cançons alli-
çonadores, en els tòpics. Tot i així, 
el que ha passat des de l’anterior 
disc d’Els Pets fins ara es feia gaire-
bé impossible de no reflectir-ho a 
Som, però fugint de les lletres mes-
siàniques. Una de les cançons és 
L’exèrcit que vindrà, que intenta ex-
plicar que no ens cal cap exèrcit, so-
bretot segons quin. I també n’hi ha 
una altra, Prendre mal, que la vaig 
fer després de l’1 d’Octubre i sobre-
tot perquè viure l’1 d’octubre des de 
3.000 km va ser molt frustrant, ve-
ient per la tele com atonyinaven un 
saxofonista d’Els Pets. Vaig inten-
tar posar-me en la pell d’un tortu-
rador, d’un policia repressor. ¿Com 
deu viure una persona que es gua-
nya la vida fent mal, quina deu ser 
la seva vida privada?  

Escoltant-la vaig pensar que esta-
ves tractant la violència masclista.  
Sí. També m’ho han dit. La idea era 
que fos una cançó que no s’enten-
gués gaire. Una de les aspiracions 
que tinc és que les meves lletres no 
s’entenguin; per això envejo molt 
l’Adrià Puntí i el Joan Miquel Oli-
ver. Les meves lletres són molt li-
terals, i a vegades faig un esforç per 
ser una mica més obtús. Amb 
aquesta lletra vaig dir: faré que 
sembli la història d’un paio qualse-
vol que arriba a casa després de 
moltes hores de feina i que fins que 
no es veu la sang a la camisa no co-
mences a pensar que parlo d’una 
altra cosa. 

Un altre tema potent és Corvus, 
compost per Joan Reig. 
És la cançó. 

Parla dels abusos infantils co-
mesos per capellans, que és un 
tema poc tractat en el pop 
d’aquí. 
Perquè és un tema molt difícil 
d’enfocar. I d’aquí la meva admi-
ració profunda per la lletra que 
ha fet el Joan. El que explica la 
cançó és una situació viscuda per 
tota una generació de nois del 
nostre poble. Es nota clarament 
que no està escrita d’oïda, sinó 
que ens toca bastant de prop: 
aquest modus operandi de certa 
part de l’Església que sabia coses 
i no prenia mesures, i la seva úni-
ca manera de tractar aquesta di-
cotomia era traslladar els cape-
llans de lloc, canviar-los de par-
ròquia, amb la perversió que això 
comporta. Sabent el que ha fet, el 
portes a un altre lloc on encara no 
saben què és capaç de fer i 
l’aguantaràs fins que el tornin a 
descobrir. La gent que va abusar 
de nosaltres, que ens va trair, era 
la que en teoria ens protegia, era 
el nostre referent moral, i això ho 
feia encara més greu. Tenien tant 
de poder moral que quan inten-
taves explicar-ho als teus famili-
ars, en el meu cas no però molta 
gent que conec sí, els familiars 
creien més el capellà que no pas a 
tu, i això et deixava absolutament 
devastat anímicament.e

MÚSICA

Cinc anys després de L’àrea petita 
(2013), Els Pets tornen amb Som 
(RGB, 2018), un disc produït per Jo-
an Pons (El Petit de Cal Eril) en què 
il·luminen amb pop les ombres de la 
quotidianitat madura. El presenta-
ran en una gira que començarà ofi-
cialment el 16 de desembre al Liceu. 
“Les guitarres tindran molt més 
protagonisme en els concerts”, 
avança Lluís Gavaldà.  

Com descrius Som? 
És un disc amb un optimisme adult. 
Molta gent diu que és amarg, i fins 
i tot fosc, però des del meu punt de 
vista mostra la situació vital dels 
seus protagonistes. És un disc d’un 
grup que té més de trenta anys de 
carrera, i els membres del qual te-
nen 55 anys. Per això està ple de sa-
les d’espera de psiquiatres, de pare-
lles de 80 anys, d’incontinència uri-
nària a les nits i també de desitjos, 
d’amors, de primers amors retro-
bats, de cicatrius sentimentals mal 
curades. Em fa l’efecte que és bas-
tant honest, si és que aquest con-
cepte encara es pot fer servir perquè 
està molt rebregat. No fem veure el 
que no som. Som gent de 55 anys 
que viu a Catalunya i que suposo 
que té uns anhels i unes preocupa-
cions semblants a la gent de la nos-
tra generació. 

Un dels aspectes més rellevants de 
la producció de Som és que Joan 
Pons t’ha fet canviar la manera de 
cantar. 
Sí, és veritat. El primer dia de gra-
vació em deia: “No interpretis tant. 
Canta menys”. Tota la vida tothom 
dient-me que tregui més veu, i el 
Joan m’anava dient que no. Les 
vaig passar putes, aquell primer 
dia, fins que no vaig entendre el 
que m’estava demanant. M’ha fet 
cantar d’una manera més tran-
quil·la, més fluixet, concentrant-
me més en el que estic explicant, i 
crec que he afegit un toc una mica 
més melangiós a la interpretació 
que ajuda bastant les lletres.  

Les lletres reflecteixen més una 
quotidianitat social que la situació 
política actual. 
Sí. Això és una cosa que ja fa temps 
que hem decidit. Nosaltres teníem 
una càrrega ideològica molt gran 
des d’un bon principi, fins i tot en 
moments en què era una cosa de 
quatre friquis, i tinc la sensació que 
moltes de les coses que volíem ex-
plicar en clau de país ja les hem ex-
plicat. A més, és molt difícil fer lle-
tres amb contingut polític sense 
que caiguin en els espais comuns, 
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Lluís Gavaldà
CANTANT D’ELS PETS, PUBLIQUEN ‘SOM’

Una escena de La familia Addams, que es pot 
veure al Coliseum. LETSGO PRODUCCIONS  

‘La familia Addams’ 
instal·la el terror  

al Teatre Coliseum

TEATRE

El Teatre Coliseum es converteix a partir d’avui 
en la gran mansió d’una popular família d’aparen-
ça terrorífica però tendra i divertida en el fons. 
La comèdia musical La familia Addams arriba a 
Barcelona després de passar pel Teatro Calderón 
de Madrid i fer gira per l’Estat amb la intenció de 
fer-hi quatre mesos de temporada. Amb una vin-
tena d’artistes i sis músics, l’espectacle s’endin-
sa en el particular món de la família Addams, on 
estar trist és ser feliç, sentir dolor és sentir alegria 
i la mort i el patiment són les matèries que confor-
men els somnis. Els progenitors de la família, Gó-
mez (Xavi Mira) i Morticia (Carme Conesa), 
s’hauran d’enfrontar a un dels reptes més difícils 
de ser pares: acceptar que els fills es fan grans.  

L’obra original va començar el seu recorregut a 
Chicago el 2009 i va arribar a Broadway el 2010. Tot 
i estar basada en el text original de Marshall 
Brickman i Rick Elice, i utilitzar la música d’An-
drew Lippa, el productor de l’espectacle, Iñaki Fer-
nández, afirma que la seva versió “és totalment no-
va”. “No hem copiat res del muntatge de Broadway 
perquè era massa barroc. Hem agafat el text, la idea 
original i la música, i ho hem transformat en una 
versió més lleugera”, subratlla Esteve Ferrer, di-
rector de l’espectacle. “La versió espanyola s’adap-
ta molt a la nostra idiosincràsia, i els acudits són 
molt nostres, per això ha fet riure tant el públic”, 
comenta Conesa, que torna als escenaris catalans. 
El muntatge està produït per LetsGo (The hole, 
Dirty dancing) i es representarà al Coliseum fins 
a principis del 2019. e
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