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Els Amics de les Arts: «Intentem
que el disc sigui diferent a allò que
hem fet fins ara, però sense deixar
de ser nosaltres»
La banda anuncia que el proper disc veurà la llum a principis de l'any vinent |
Parlem amb ells sobre com estan vivint el primer procés de gravació d'aquesta
nova etapa com a trio

Els Amics de les Arts | Marta Riera

Els Amics de les Arts anuncien que ja han posat fil a l'agulla per començar a teixir la nova etapa
que encaren com a trio. Tenen una bona notícia: hi haurà disc: "No sabem la data, però us podem
assegurar que serà durant el primer trimestre de 2020", comuniquen a través de les xarxes
socials. Després de tretze anys caminant junts, el quartet va dir adéu a l'integrant Eduard Costa
fa poc més d'un any, i ho va fer amb la gira de l'últim treball, Un Estrany Poder (Sony Music,
2017), l'última oportunitat per veure'ls a l'escenari en el format natiu.
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La comunitat seguidora més fidel de la banda, que resta expectant del futur del grup català des del
dia que van noticiar el canvi d'etapa, va poder llegir recentment a les xarxes socials paraules
provinents del trio sobre com es trobaven en aquest procés de gravació: "Estàvem fets un flam
abans de prémer play, però després, comentant la jugada, la impressió no ha pogut ser més
positiva". Ens avancen les primeres sensacions del que estan cuinant aquests dies a l'estudi i
que es podrà sentir d'aquí a pocs mesos.
En quin moment del procés es troba la gestació d'aquest nou disc?
Estem acabant de posar les veus a totes les cançons i acabant de decidir què posem i què
descartem. És un moment molt agraït, de sobte tot sona amb plenitud i perfecte.
Com sonen aquestes cançons respecte a les anteriors?
Cada cançó és un món en si mateixa, estem treballant-les individualment i observant què demana
cadascuna. No volem quedar-nos amb l'arranjament més evident, sinó fer-li una volta i intentar
anar una mica més enllà. També amb les harmonies vocals, estem treballant molt en les veus.
Però en definitiva, intentem que sigui una cosa que sigui divertida, engrescadora i que sigui una
mica diferent del que la gent ha sentit fins ara, però sense deixar de ser Els Amics.
Com porteu aquesta producció com a trio?
El model de producció és el mateix: un treu una idea, la toquem, provem, la comentem... en
termes de mètode no hi ha hagut cap canvi, només el nombre d'integrants. Però la manera com
fem les cançons fa que siguin Amics de les Arts. Ens movem per instints, sentint el que la cançó
demana i poca cosa més.
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