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Acostumats a un públic devot que els
espera allà on van, el concert de hui
és, potser, un canvi de registre per a
Manel. Aquest quartet català serà el
cap de cartell, després de ser núme-
ro 1 de vendes amb el seu segon disc,
10 milles per veure una bona arma-
dura. Lletres que conten històries i
un gran repertori instrumental són
alguns dels ingredients del seu èxit.
Un èxit, d’altra banda, que encara els
sorprén, com conta per a NOU DISE
el bateria Arnau Vallvé. “He fet un
salt”, diu una de les cançons. El d’ells,
sembla no tindre sostre.

–Quines diferències hi ha a l’ho-

ra de preparar un concert en una
sala més petita o en un escenari
com la plaça de bous?

–En principi no diferenciem gaire
els espais. Després intentem fer les
cançons que cal i esperar que al pú-
blic els agraden. Sí que és veritat que
si és una plaça o una cosa a l’aire lliu-
re mires que el repertori siga una
mica més distret, més animat, que
no hi haja tantes cançons lentes.
Però ho fem poc, en realitat fem una
presentació de l’últim disc i ja està.

–Quina resposta heu trobat en
el públic valencià a la vostra mú-
sica?

–Doncs molt bona. Vam estar al Te-
atre El Musical, fent concert dos dies

seguits, i es van acabar les entrades.
Així que molt contents, la veritat.

–Heu aconseguit que un grup en
català tocara al Palau de la Músi-
ca de València.

–Això no crec que siga mèrit nos-
tre, sinó de qui en aquell moment
gestionava el Palau de la Música de
València. Trobe una mica estrany que
no haguera passat això. No crec que
siga cosa nostra, sino d’algú que un
dia va decidir que un grup en català
tocara allà.

–Com vos vau prendre arribar al
número 1 de vendes a l’Estat Espa-
nyol?

–Molt sorprenent. És la típica cosa
que no ens esperàvem i és una dada

que dita així impressiona. En aquell
moment tot el món ens feia la pre-
gunta de: “Ostres, número 1 a Espa-
nya, vol dir que esteu triomfant a
Espanya”, i en realitat bàsicament és
que es van vendre molts discos a
Catalunya i als Països Catalans. En
aquell moment els discos que s’esta-
ven venent a la resta d’Espanya eren
molt pocs. Però vaja, molt bé, molt
contents.

–Ha influït en la vostra música
el fet de passar de tocar entre
amics a ser un grup capdavanter?

–No crec. Tampoc no ho podem
saber, perquè no sabem com hauria
sigut el segon disc de Manel si no
ens haguera anat tan bé el primer
o si no n’hi haguera hagut un segon.
Sí que és veritat que quan fas un
disc i no ets ningú, el fas totalment
pensat per a tu i que t’agrade a tu,
i no penses en la gent. Llavors, en el
segon disc, continues pensant que
t’agrade a tu, però saps que hi ha
una certa gent que l’està esperant i
llavors també vigiles coses: que no
es repetisquen gaire, provar a fer
coses noves, que no siga tot el ma-
teix. I no sé, en realitat tampoc no
tenim molt en compte la gent a l’-
hora de fer cançons.

–Heuu posat de moda l’ukelele?
–No, precisament nosaltres vam

començar a tocar l’ukelele perquè
estava una mica de moda. No crec
que hàgem sigut nosaltres ni de bon
tros.

–Sembla que últimament hi ha
una reempenta dels grups en ca-
talà. Mishhima, Els Amics de les
Arts, vosaltres... Podem ser opti-
mistes o són modes?

–No sé si s’està fent més bona mú-
sica en català ara que abans, bàsica-
ment crec que no. Simplement hi ha
hagut un augment de l’interés del
públic. Podem ser optimistes perquè
tenim un públic interessat i agraït
que va als concerts i que compra dis-
cos. En altres èpoques potser no ha-
via anat tan bé en aquest sentit, però
música sempre se n’ha fet de bona
en aquest país, i no crec que hi haja
gaire coses diferents hui que fa vint
anys.

–Ja es pot competir dd’igual a
igual amb el pop en castellà?

–Això de competir... No crec que s’-
haja de competir, simplement que
uns cantem en una llengua i n’hi ha
que canten en una altra, però en ca-
talà sempre és més difícil que una
persona que viu a Múrcia entre tan
ràpidament en les cançons, perquè
no entén tan bé la lletra i li costa una
mica més. Però jo crec que podríem
estar en el mateix sac tots plegats.

Manel: “Sempre 
s’ha fet bona música
en aquest país”

SETMANA DE BENVINGUDA.  Tres grups amb estils 

Manel, Supersubmarina i Crimentales formen un dels millors cartells que
s’ha vist mai per al Concert de Benvinguda. Serà hui dijous, a les 21:30
hores, a la plaça de bous de València. Les entrades costen 5 euros i la re-
captació es destinarà a la campanya Pobresa Zero (www.uv.es/cade).


