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MÚSICA

“Volem fer una gira més relaxada”

Roser Cruells, Èric Vergés i Jan Ri-
era han paït l’èxit de Jenifer i tor-
nen avui amb un nou disc, Postals,
disponible gratuïtament a la seva
web. Els Catarres diuen que l’han
fet des de “l’alegria i el caliu”.

pon al pes del passat amb un disc
cantat “des de l’alegria i el caliu”, diu
Riera. Per això han fet coincidir la
publicació de les cançons amb l’ini-
ci de la primavera.

“El dia després de fer Jenifer ja
sabíem que no ens sortiria una altra
cançó així, però tampoc ens preocu-
pem gaire”, reconeix Riera. Allibe-
rats d’aquesta pressió, han confiat
en “l’espontaneïtat” que els defineix
per tirar endavant un repertori de
“pop acústic amb instrumentació
folk” del qual només han descartat
les “cançons més tristes”. “Potser
no som tan megaespontanis com al
principi, però estem una mica més
organitzats”, precisa Cruells, que
recorda que en l’últim any han rela-
tivitzat aquell impacte sobtat i han
anat “posant les coses al seu lloc”.

Riera remet a la cançó Rock & roll
per definir l’esperit del grup. “Hi ha
un vers que explica el nostre con-
cepte de música: «Amb el bombo a
negres i tres acords en tenim
prou»”. Riera considera que les can-
çons que més bé representen Els
Catarres de Postals són Tokyo,
Camp d’oliveres, Vull estar amb tu i
Rock & roll, “cadascuna amb un es-
til diferent”. Vergés concedeix que
Invencibles també podria ser “un
bon resum del disc”, perquè barreja
estils i té una lletra “molt positiva”
sobre l’amistat. En directe, diu Ri-
era, intentaran “fer-ho tot senzill i
sense floritures”. Això sí, ara volen
fer “una gira més relaxada amb con-
certs de més qualitat, més divertits”
i amb els matisos que els proporcio-
na disposar de més repertori.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. “El primer disc el vam
fer una mica de pressa i corrents, i
ens vam quedar amb l’espineta de
fer-ne un ben produït”, diu Èric
Vergès, cantant d’Els Catarres, el
trio que completen Jan Riera i Ro-
ser Cruells. L’espineta se l’han tret
amb Postals, un treball al qual han
pogut dedicar més temps. El disc,
que ja es pot descarregar de franc a
la web del grup, tindrà una edició fí-
sica que publicarà Música Global el
9 d’abril, tres dies abans de la pre-
sentació en directe al Festival Stre-
nes de Girona. “Creiem que la músi-
ca per internet ha de ser lliure. Ens
ha funcionat molt bé”, diu Vergés.

“La nostra música és gratuïta, pe-
rò si col·labores i compres el disc hi
ha moltes possibilitats que hi hagi
un nou disc perquè hi haurà finan-
çament. Però si no tens diners no cal
que el compris, està a internet”, afe-
geix Riera, que avança que l’edició
física tindrà un packaging “molt xu-
lo”. “Cada cançó anirà amb una pos-
tal, amb la lletra escrita darrere”,
explica Riera. I cada disc serà perso-
nalitzat i numerat. “Tenim uns tam-
pons de diferents colors amb el nou
logo del grup i anirem estampant-lo
a cada disc”, concreta Cruells.

Un disc “molt visual”
Els Catarres defensen que Postals és
“molt visual” i que té molt a veure
amb “diferents punts de la geogra-
fia” per on han passat des que l’èxit
viral de Jenifer els va dur a saltar
d’escenari en escenari amb sobta-
da intensitat. La notorietat que han
assolit és conseqüència d’aquell
èxit, però el trio d’Aiguafreda res-

Els Catarres pengen avui en descàrrega gratuïta les cançons del seu nou àlbum, ‘Postals’

ALEGRIA PRIMAVERAL
Jan Riera (acordió), Èric
Vergés (guitarra) i Roser

Cruells (contrabaix) amb els
músics que els acompanyen en

directe. ÈXIT MANAGEMENT

ÒPERA

‘Madama Butterfly’
exhaureix entrades al Liceu

presentar del 20 al 29 de juliol. La
reposició d’aquesta coproducció del
Liceu i el Covent Garden de Lon-
dres, no cal dir-ho, no treu valor al
monodrama de Puccini, una òpera
en tres actes amb llibret de Giusep-
pe Giacosa i Luigi Illica i estrenada
a la Scala de Milà el 17 de febrer del
1904, tot i que el mateix Puccini la
va revisar abans de presentar-la uns
mesos després al Gran Teatre de
Brescia. I encara van haver de pas-
sar dos anys perquè el compositor
de Lucca enllestís la versió defini-
tiva de l’òpera.

Un dels atractius d’aquest mun-
tatge, dirigit musicalment pel ma-
drileny José Miguel Pérez-Sierra –i

X.C.

BARCELONA. La tragèdia de la geis-
ha Cio-Cio-San, musicada per Gia-
como Puccini, ha aconseguit exhau-
rir les entrades per a les cinc repre-
sentacions que es faran al Gran Te-
atre del Liceu entre el 21 i el 27 de
març. El muntatge de Madama But-
terfly, que arriba avui a Barcelona és
el mateix que es va presentar en la
temporada 2005-2006, amb la di-
recció escènica de Moshe Leiser i
Patrice Caurier i la minimalista es-
cenografia de Christian Fenouillat,
que busca reproduir les maneres
austeres del teatre kabuki japonès.
Madama Butterfly es tornarà a re-

per Daniele Callegari al juliol–, és la
presència de la soprano xinesa Hui
He, que va debutar al Liceu la tem-
porada 2007-2008 amb Aida. En les
funcions dels dies 21, 24 i 27, Hui He
interpreta el paper de Cio-Cio-San,
la geisha de Nagasaki que entrega el
seu amor incondicional a un oficial
de la marina nord-americana, el ti-
nent Pinkerton.

En la pell i la veu d’aquest dolent
emblemàtic de l’òpera, que abando-
na Cio-Cio-San i a sobre li reclama
el fill, hi haurà el tenor francès Ro-
berto Alagna, que l’any passat va ser
Maurizio a l’Adriana Lecouvreur de
Cilea amb direcció escènica de Da-
vid McVicar. Alagna i Hui He conci-
diran en el repartiment dels tres di-
es. En les altres dues funcions del
mes de març la Madama i el tinent
seran la soprano albanesa Ermone-
la Jaho i el tenor de Tenerife Jorge
de León, respectivament.e

Aquest muntage de l’òpera de Giacomo Puccini es
tornarà a representar al Liceu al juliol. A. BOFILL

De Jordi Pujol a Núria
Feliu i Tomeu Penya
El Sant Jordi de l’any passat Els Ca-
tarres no van tenir “cap tipus de
problema” quan Jordi Pujol va can-
tar amb ells la tornada de Jenifer.
“És un personatge emblemàtic”, diu
Jan Riera sobre l’expresident. Tam-
bé ho són, però per raons exclusiva-
ment musicals, Tomeu Penya i Nú-
ria Feliu, que col·laboren en dues
cançons de Postals. Tomeu Penya
canta a Camp d’oliveres, que “té un
toc de balada country”. Feliu, a qui
Els Catarres consideren “la diva ca-
talana per excel·lència”, posa
la veu al servei dels aires de bossa
nova que ofereix Souvenirs.

Llibertat
“Sabíem que
no ens sortiria
una altra
‘Jenifer’ i no
ens preocupa”

Mireu l’entrevista
a AraTV


