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ANTÒNIA FONT
AFICIONATS A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I AL FUTBOL, SOBRETOT
AL BARÇA · FANS DE CLINT EASTWOOD, A QUI CONSIDEREN UN
REFERENT · ACABEN DE PRESENTAR L’ÚLTIM DISC, LAMPARETES ·
PASSEN DE PENSAR EN EL FUTUR, ÉS MASSA SERIÓS.
TEXT DIANA LLANAS , FOTO BIEL SANTANDREU
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l Joan Roca, el Joan Miquel, el Pere, el Jaume i
el Pau són cinc mallorquins que conformen
el grup Antònia Font. Acaben de treure del
forn l’últim treball, Lamparetes, després de
dos anys fora d’escena en què s’han dedicat
a projectes personals i a preparar aquest llançament
tan especial. Segons aﬁrmen rotunds, el millor disc que
han fet: “Hem aconseguit un treball rodó, no hi sobra
ni una paraula. El disc parla de l’evolució de l’home en
un sentit una mica més espiritual: la part positiva del
progrés i el sacriﬁci d’aquells pioners que han lluitat
contra l’adversitat de la natura per millorar la vida dels
seus consemblants”.
Agraeixen a Catalunya l’acollida, “això deu ser que
teniu bon gust!”, riuen. Per a ells, és difícil deﬁnir el
seu estil, tot i que confessen que “la lletra té un paper
fonamental dins la composició i això sol condicionar la
música”. Animen a escoltar 10 o 15 segons d’alguna de
les seves cançons, “segurament és molt més revelador
que qualsevol cosa que us puguem explicar...”.
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Es resisteixen a deﬁnir com a “moda” l’auge actual
del pop català: “Més aviat han aparegut en escena una
quantitat considerable de grups que fan les coses molt
bé i que presenten una música i uns missatges molt
interessants”. Són igual de taxatius a l’hora d’explicar
que, mentre les propostes artístiques tinguin qualitat i siguin honestes,
sempre tindran bona
acollida: “Aquest tipus
d’artistes amb universos particulars tenen
la capacitat d’arribar
molt bé al públic”.
Sobre la polèmica i
rumorologia en torn
al seu nom... “en realitat n’Antònia Font és
una amiga nostra de
la universitat (simplement...)”. X

Si han de triar
un moment
d’èxit, recorden
l’actuació al
Liceu: “el més
segur és que no
hi tornarem a
tocar mai més!”.

