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31 FAM: «És una cançó que hauria
pogut sonar molt a les sales de
festa aquest estiu»
D'entre 50 cançons, «Un plan B» ha estat l'escollida pels lectors d'Enderrock com
a la Cançó de l'estiu 2020 | Parlem amb la banda sobre com va sorgir el tema i què
estan fent aquests mesos d'estiu

31 FAM | Arxiu del grup

31 FAM firma el tema guanyador a la Cançó de l'estiu 2020
(http://www.enderrock.cat/noticia/21498/plan/31/fam/canco/estiu/2020/enderrock) d'Enderrock.
El concurs (http://www.enderrock.cat/noticia/21414/escull/canco/estiu/2020) proposava fins a 50
temes de diversos autors i estils que s'han publicat des de l'estiu passat. Finalment, "Un plan B",
publicada aquest passat mes juny pels sabadellencs, ha obtingut el màxim nombre de votacions.
Parlem amb el productor de la banda, Koalekay, sobre la cançó, l'estiu i les tardes de piscina.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=7nC4LEfgkLQ
Com us sentiu, sabent que la vostra cançó ha estat escollida, entre 50 temes, per votació
popular?
Doncs molt guai! A part que hi havia molts grups reconeguts i cançons molt bones, al final que la
teva sigui l'escollida entre el públic significa que tenim una família molt xula i que ens dona molt
suport. Això ens dona molts ànims.
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Teniu un públic molt fidel, i també actiu a les xarxes, això sempre és positiu!
Total. Com que el nostre púbilc és majoritàriament jove i nosaltres també estem molt a les
xarxes, hem aconseguit crear una mica de comunitat, i això ens ajuda.Amb coses com aquest
concurs és quan queda constància que la gent dona suport al nostre projecte. Estem molt agraïts
a tothom que ens ha votat.
Com va sorgir "Un plan B"?
La cançó la vam fer durant el confinament, pensant en les vacances i en sortir de casa... Però
realment va sortir molt sola. Volíem alguna cosa així com "Pegaíto", i estem molt contents del
resultat.
Teniu previst incloure-la en un proper àlbum?
Gairebé segur que sí! Però encara no tenim res clar sobre el proper àlbum, estem preparant
cosetes, però ja es veurà!

31 FAM Foto: Nil Ventura

A més vau gravar un videoclip molt fresc per acompanyar-la.
Al principi volíem fer un clip molt més proper, no una producció súper elaborada com havíem fet
altres vegades. Volíem un videoclip que donés sensació d'estiu, de farra i de passar-ho bé una
tarda qualsevol amb els amics, cantant i celebrant. Vam buscar localitats amenes i va ser un
rodatge molt natural, no es va fer gens pesat!
Per vosaltres, música i estiu van agafats de la mà?
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La música va agafada de la mà de tot, però hi ha música per a tots els moments. Hi ha l'al·licient
que a l'estiu els joves tenim vacances, fa bon temps i hi ha més festivals, llavors potser ho
relacionen més, però la música és sota les pedres!
De bolos en directe, n'heu fet ja algun aquest estiu?
Res de res. Estem molt aturats en aquest sentit. A més, també han tancat les discoteques, i
justament "Un plan B" és una cançó que hauria pogut sonar molt a les sales de festa aquest estiu.
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