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Sir Joan: «Quan necessito estar a
totes, una bona dosi de Gorillaz
sempre va bé»
L'instagramer escull Gorillaz, Joan Colomo i La M.O.D.A com els artistes que
han marcat la seva vida

Sir Joan | Arxiu Sir Joan

Sir Joan ha fet d'Instagram la seva eina de comunicació predilecta. Gairebé 40.000 persones
segueixen amb devoció els vídeos d'aquest referent millennial que, amb un humor hater sense
límits, també ha conquistat els lectors d'Adolescents.cat. L'instagramer ens revela la llista musical
que ha marcat la seva particular manera de viure la vida.

1. Cançó de la teva adolescència.
"Walking disaster", de Sum 41.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=PHx-xqs3hO8
"L'skate i la meva adolescència van anar molt de la mà. Blink 182, Macklemore, Sum 41...
Aquesta cançó és bonica i em produeix un flashback positiu cap a la ESO, els companys de
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classe, les excursions. Good remembers."
2. Cançó que mai imaginaríem que t'agrada.
"Querido Tommy", de Tommy Torres.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=CktQxuDkYGg
"Tinc un costat fosc musical, crec que la pitjor és aquesta de Tommy Torres, me la sé de dalt a
baix."
3. Cançó que defineix millor la teva amistat amb la Juliana.
"Puff, el drac màgic", de The Penguins.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=67WyKSgmhOw
"Uf... li vaig preguntar i no vam arribar a cap conclusió. Quan estem junts escoltem molta música
catalana: Amics de les Arts, Manel, però crec que la que més ens representa es aquesta cançó
popular."
4. Cançó del concert d'Operación Triunfo amb la qual et vas posar més nerviós.
"Camina", de la generació d'Operación Triunfo 201"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=mfyBu5ZuuY8
"Vaig anar-hi amb la Juliana i la cançó de 'Camina', que era la que cantaven tots, va ser fatal!"
5. Cançó que et poses abans de gravar els teus vídeos.
"Clint Eastwood", de Gorillaz.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ECtbRxnQag0
"No ho faig de manera rutinària, no tinc una cançó pregravació. Però quan necessito estar a totes, una
bona dosi de Senyor Oca o Gorillaz sempre va bé."
6. Cançó per abans de gravar un vídeo hater.
"Les mateixes cançons que m'animen... No dic 'aquest vídeo serà hater', simplement flueix. Però per
agafar mala llet em posaria un discurs de Ciudadanos."
7. Grup i cançó que t'agradaria interpretar perquè els admires.
"L'ocell", de Joan Colomo.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=zh0QuntmC3w
8. Cançó de la teva vida.
"Hay un fuego", de La Maravillosa Orquestra del Alcohol.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=JT9EPauojrE
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