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La playlist que defineix Flavita
Banana
La popular il·lustradora repassa la seva manera de sentir i escoltar la música

Flavita Banana | Arxiu Flavita Banana

Les il·lustracions en blanc i negre de la popular dibuixant d'origen asturià Flavita Banana han
estès la complicada concepció de l'amor del segle XXI per les xarxes socials i l'esfera de l'art.
Amb uns referents imprevisibles que van de Bonnie Tyler a Radiohead, passant per Britney
Spears, la seva manera de sentir i escoltar la música no entén de límits.

1. Cançó que et transporti a la primera il·lustració que recordis haver fet.
"20 de abril" de Celtas Cortos
"Però si he de triar, citaré una cançó dels val·lisoletans Celtas Cortos que té per títol el dia del meu
aniversari. Això sí, jo soc del 1987, no del 1990, com diu la història de la cançó".
[youtu
2. Cançó que normalment et posis per dibuixar.
"4' 33''" de John Cage
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"Dibuixo en silenci! Així que si cal posar una cançó, sería aquesta".
3. Cançó que expliqui què és per a tu l'art.
"Vincent" de NOFX
"Originalment és una cançó tendra que parla de la incomprensió que va suportar el pintor Vincent
Van Gogh, però que versionada pels nord-americans NOFX té un punt d'humor i macarrisme que
crec que ha de ser essencial en qualsevol expressió artística.".
4. Cançó que defineixi la manera d'estimar dels teus personatges.
"All I need" de Radiohead
"Una cançó que em fa sentir tendresa pero alhora toxicitat, dependència".
5. Cançó que expliqui el teu estil com a il·lustradora.
"Toxic" de Britney Spears
"Una autèntica tarada però quan la sents no pots evitar divertir-te".
6. Cançó que mai imaginaríem que t'agrada.
"Contigo" de Joaquín Sabina
"És un fàstic de persona, que es comporta en contra de tot el que defenso, però la lletra d'aquesta
cançó sempre ha definit com sento les relacions (excepte això de morir)".
7. Cançó que, si et dediquessis a la música, t'agradaria haver compost o interpretat.
"Holding out for a hero" de Bonnie Tyler
"Cantar aquesta cançó és una de les coses més divertides i energètiques que es pot fer, ha de ser
la òstia fer-ho dalt d'un escenari".
8. Cançó que et va fer descobrir un gènere musical o un grup que no coneixies.
"Hot Chip" de Ready for the floor
"Recordo un Sonar de fa anys, sortia amb un noi que no sortia de festa igual que jo, i em vaig
apartar i sentir molt sola durant una estona, fins que de lluny vaig sentir una música que em va
posar molt contenta. Era el primer any de Hot Chip al Sónar i els hi dec un concert on em vaig
divertir molt sola (i crec que va detonar plantejar-me el final de la relació)".
9. Cançó de la teva vida.
"Liability" de Lorde
No és la meva cançó preferida, perquè de fet no en tinc, però sí que em va deixar boja el primer cop
per la lletra. És exactament com acostumo a sentir-me.
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