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«Soc noia, artista en solitari, però
toco molt ben acompanyada», qui
soc?
Entrevistem a cegues una de les participants de la segona edició del festival
Secret Vida

La Casa Azul en la primera edició del Secret Vida | Christian Bertrand / Nerea Coll

El 6 i 7 de desembre la finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes acollirà la segona edició del Secret
Vida. Germà ocult del festival Vida d'estiu, aquest curiós festival únic en la seva espècie es basa en
una premissa bàsica: programar un line-up secret que ningú no coneixerà fins que l'artista pugi a
l'escenari. L'any passat hi van tocar artistes com La Casa Azul, Ferran Palau, José González
o Niño de Elche. Sense tenir-ne cap pista, entrevistem a cegues una de les participants
d'enguany. Qui serà?
Què vas pensar quan et van proposar actuar al Secret Vida? Coneixies el festival de l'edició
de l'any passat?
Vaig pensar que era una idea molt xula. Em sembla molt interessant, ja que permet que el públic
descobreixi projectes que potser no aniria a veure d'altra manera.
Què et va convèncer per sumar-te al cartell?
Em va convèncer des del primer moment. Fa temps que segueixo la programació del Vida i em fa
il·lusió formar-ne part.
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Has actuat mai en cap festival semblant?
No recordo haver actuat a cap festival on la programació fos sorpresa.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=M4AO4pyzEGg
T'està costant mantenir el secret? Va, confessa, a qui li has explicat que actues al Secret
Vida?
Bé, fa uns dies se'm va escapar amb una gent, però els vaig fer prometre que no dirien res i la
veritat és que és gent molt desconnectada del món musical... No són perillosos.
Si fossis el programador del festival, quins altres artistes i grups t'agradaria que
toquessin?
Doncs hi ha molts grups que m'agradaria que toquessin: El Petit de Cal Eril, Espaldamaceta,
Ferran Palau, Niño de Elche, Lorena Álvarez...
Com t'esperes la reacció del públic quan surtis a escena?
Espero que siguin macos i aplaudeixin.
Per cert, en l'edició d'estiu del Vida hi has actuat mai? Què et sembla el festival?
No hi he actuat, però, com deia abans, el segueixo de prop. M'encanta la programació i la proposta
del festival, tant de bo hi toquem aviat!
I les últimes perquè puguem acabar de fer les nostres apostes... Ets noia o noi? Ets un
artista en solitari o formes part d'un grup? Has publicat disc aquest 2019?
Soc noia, artista en solitari, però toco molt ben acompanyada! No he publicat disc el 2019. Facin
les seves apostes!
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