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Des de Jaén –bé, des de Baeza– arriba
al concert de hui Supersubmarina. De
tota manera, ells es consideren mig
granadins, i això es veu de seguida en
la seua música, que beu de grups de la
ciutat com Los Planetas, 091 o Lori Me-
yers. Ells, a nivell personal, es conside-
ren admiradors de bandes de l’estil de
Franz Ferdinand, Wilco o Arctic Mon-
keys, però afirmen que no és necessa-
ri cantar en anglés per a sonar bé, com
fan altres. Encara que han fet algun ex-
periment en la llengua de Shakespea-
re (una adaptació un poc estranya de
la seua cançó Cientocero), és en caste-
llà com mostren el gros del seu reper-
tori. Chino, Jay, Pope i Juancha oferei-
xen un pop molt particular, que ha con-
nectat a la perfecció amb el públic
postadolescent. El perquè del seu nom
es remunta als seus inicis, quan en un

dels assajos van incloure uns arranja-
ments que imitaven el so del mar.

Els andalusos es van presentar en
societat el 2010 amb el disc Electro-
viral. Tot i això, la banda, formada el
2005, ja havia llançat dos discos:
Cientocero (2008) i Supersubmarina
(2009), amb temes que van aprofitar
després en la seua posada de llarg.
Des que Electroviral va eixir al car-
rer, el públic no ha deixat d’omplir
concerts i formar cues allà per on l’o-
na de Supersubmarina ha passat. I
no han sigut pocs els llocs per on s’-
han deixat veure: des del Low Cost
Festival de Benidorm fins l’Arenal
Sound, passant per places mítiques
com el Sonorama. S’han convertit, no
hi ha dubte, en un
dels grups de moda. Temes potents
com ara Nieblao Supersubmarinacon-
viuen en el seu cedé amb lletres més
íntimes com ara la de LN Granada i

adaptacions com Chas!Y aparezco a tu
lado.

A principis d’enguany van llançar Re-
troalimentación, un EP amb quatre no-
ves cançons, les quals ja formaven part
del seu repertori dels concerts. Kevin
Mc Alister o Puta vida marquen, per
damunt de tot, una continuïtat en el so
de la banda, un so molt marcat per l’e-

nèrgica veu de José Chino. Se’ls va po-
sar el cartell de pop indie, una eti-
queta que no s’ajusta al seu estatus
després de fitxar per una gran disco-
gràfica (Sony Music). Ells, però, diuen
estar al marge dels encasellaments,
i han aprofitat l’oportunitat per ar-
ribar a un públic massiu i, sobretot,
jove, amb grans campanyes publici-

tàries en les xarxes socials i Spotify.
Però un grup amb pretensions d’èxit
ha de destacar en el cara a cara, i és
en els seus directes quan cançons
com ara Ana i XXI prenen una dimen-
sió nova i encenen els seus fans, que
ja les han preses com a autèntics him-
nes. Qui vaja a la plaça de bous
aquesta nit podrà donar-ne fe.

Supersubmarina
desembarca
aquesta nit a la
plaça de bous
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Juguen a casa. És l’avantatge de Cri-
mentales. Bruno, Guillermo, Emili i
Pau ja saben el que és tocar en grans
escenaris. Per tant, el concert de hui
a la plaça de bous no els queda gran i
esperen seduir els “no iniciats” amb
el seu potent directe. No defugen cap
pregunta, i Bruno fins i tot es llança-
ria a fer un duo amb Supersubmarina
aquesta mateixa nit: “Jo m’atrevisc
amb el que em tiren”.

–Concerts de Falles, l’Arenal
Sound i ara el Concert de la Setma-
na de Benvinguda. Vos queda aalgun
lloc per conquerir en el circuit va-
lencià?

Bruno: –Això dels grans esdeveni-
ments és circumstancial, són coses
que passen perquè guanyes un con-
curs o perquè tens la sort d’entrar en
alguna cosa així, però nosaltres som
una banda encara de garito xicotet i
tenim fam de garito, de tocar a sales
sentint la calor del públic cos a cos.

Guillermo: –És curiós, perquè el
grup ha fet més concerts en gran que
a sales mitjanes i xicotetes, i encara

hem d’aprendre a manejar eixe tipus
d’entorns, perquè ens estem malacos-
tumant als grans esdeveniments. En
els grans concerts les condicions són
molt bones, t’escoltes molt bé, i des-
prés has d’aprendre la batalleta de la
sala on no tens monitor, o has d’abai-
xar-te el volum de l’amplificador, o vés
a saber.

–Què prometeu en els vostres di-
rectes?

B: –Prometre... No som polítics, així
que no prometem res. [Riuen] Els nos-
tres concerts són una qüestió d’acti-
tud. Nosaltres, sobre l’escenari, inten-
tem oferir moltíssima energia, i és una
miqueta impredictible. Els concerts
sabem com comencen però mai com
els acabem.

G: –Prometem soroll, això sí, i canya.
B: –Podem acabar entre el públic,

trencant guitarres. No se sap.
–Punk, rock, pop… Amb quina

etiqueta vos sentiu més còmodes?
G: –Es podria parlar durant molta

estona del tema, dels estils i de les eti-
quetes. El que veiem és que l’essèn-
cia dels nostres temes és molt pop.
Fem cançons estructuralment i melò-

dicament pop. El que passa és que les
executem molt agressivament, i més
encara en directe, encara que en les
gravacions també es nota prou. Seria
una barreja entre una essència pop
tocada com si fóra punk.

–És encara subversiu el punk?
B: –No. Hui en dia, no. El moment es

va viure en els setanta, quan van ei-
xir grups com els Sex Pistols i The
Clash, que venien a reivindicar amb
ràbia, a trencar els esquemes i allò es-
tablit en la societat. Hui en dia els
grups de punk vénen de créixer en un
estat del benestar.

–Quuins mecanismes de promoció
hi ha a la ciutat de València per als
grups que comencen?

G: –Jo crec que promocionalment
està bé: hi ha molts mitjans que fan

entrevistes a grups, hi ha revistes. El
que no sé és si hi ha tantes maneres
de dur a terme el teu directe amb unes
condicions favorables. L’escena cultu-
ral de rock a València és una subesce-
na. No està en primer pla, ni de bon
tros.

–Vosaltres  heu optat pel do it
yourself. És una opció o l’única op-
ció per als grups novells?

B: –Jo crec que és l’única opció. En
vista d’allò pel que aposten les grans
discogràfiques, ens sentim poc iden-
tificats. Hui en dia hi ha mitjans per a
gravar un disc relativament econò-
mics, i també per a promocionar-lo di-
rectament a la gent en la xarxa. El pri-
mer pas és fer-t’ho tu mateix.

–Per què eixe nom tan orwellià
de Crimentalles?

B: –L’obra d’Orwell reflecteix el
sentiment que sembla que som
lliures de fer el que vulguem, però
en realitat no ho som tant. Simple-
ment a l’hora de comprar-te una
camisa, com isques de ta casa amb
la idea de “vull una camisa d’a-
quest tipus i aquest color”, estàs
fotut. No la trobaràs, perquè te’n
vas a comprar i tens Springfield,
Pull&Bear i Zara, te’n vas a un al-
tre centre comercial i tens les ma-
teixes tres tendes, i vages on vages
hi ha el mateix. Això passa en tots
els nivells: a nivell cultural i musi-
cal tampoc no pots triar.

–Imagineu el cartell dels vostres
somnis. Crimentales tocant on i
amb qui?

B: –Buff... Se m’ocorren molts es-
cenaris, se m’ocorre molta gent. Gent
viva, gent morta. [Riuen]

–Per demanar, quee siga viva.
G: –El lloc em fa exactament igual.

Mira, ací mateix a València, ja que és
la meua ciutat. I grups vius, supose
que ens encantaria tocar amb Foo
Fighters, però el cartell, com més
gran, millor. 

–I a part de tocar amb Foo Figh-
ters, quins projectes teniu en
ment?

B: –A curt termini no tenim la in-
tenció de traure un disc. El que vo-
lem és carretera i manta, embarcar-
nos en una sèrie de concerts i créi-
xer. Els grups s’han de fer, i a nosal-
tres encara ens queda molt de camí
en eixe sentit.

G: –Estem obstinats, encara que no
paren de sorgir-nos esdeveniments
com aquest, a fer concerts normals,
perquè és així com un grup aprén i
com et coneixes de veritat, perquè
fins ara no hem passat més de tres
dies junts pel món.

  molt diferents oferiran un concert eclèctic

Crimentales:
“Podem acabar 
entre el públic,
trencant guitarres.
No se sap”


