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Disc de versions d'Els Pets a la
tardor
El segell i management RGB anuncia la publicació d'un disc d'homenatge
RGB, l'empresa de management d'Els Pets, ha anunciat a través d'una nota al seu web l'edició
de cara al mes d'octubre d'un disc de versions del grup de Constantí. Una quinzena d'artistes
estan treballant ja amb una selecció de cançons de tota la història del grup.

Al web d'RGB (l'empresa de managament del grup de Constantí) han anunciat que des del 2011
estaven fent voltes a la possibilitat de fer un disc de versions d'Els Pets. Finalment, aquesta idea
es farà realitat el proper mes d'octubre. "Són vint-i-cinc anys a dalt dels escenaris i un munt de
cançons que han marcat molta gent, que han fet companyia a diverses generacions en moments
d'aquells que queden per tota la vida. Si alguna cosa ha caracteritzat Els Pets són les seves
cançons, el que expliquen i com ho expliquen. Volíem fer alguna cosa especial amb tota aquesta
munició de músiques i lletres que tantes ferides han guarit arreu dels Països Catalans, i vam
pensar que quina millor manera de fer-ho que retent homenatge a les seves cançons."
Així doncs, un grapat d'artistes ja treballen fent la seva interpretació i versió dels temes dels de
Constantí: "No ens esperàvem de cap de les maneres que la resposta fos tan aclaparadora, tan
entusiasta que no ens permetés arribar gaire més enllà de la meitat de la llista". Els protagonistes
d'aquest disc encara no s'han revelat: "Són un seguit d'artistes que els admiren i que són admirats
per ells". De moment, són conegudes les versions d'Els Pets que han realitzat grups com Manel
("No t'enyoro"), The New Raemon ("Aquest cony de temps") i en la faceta més ballable,
"Pantalons curts i els genolls pelats" d'El Belda i el Conjunt Badabadoc. A l'octubre podrem
gaudir ja de noves versions.
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