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LA PORTA
DELS SOMNIS
AUTORS DE L’ENÈSIMA CANÇÓ
D’AMOR, ELS VA UNIR UN ANUNCI
A LA REVISTA TOT SANT CUGAT
· TOQUEN CANÇONS POP AMB
PINZELLADES DE ROCK, FUNK, SOUL
I COUNTRY · SÓN CAMINADORS I
NEDADORS, PERÒ –CONFESSEN–
SENSE MASSA ESTIL.
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Després de quatre discos, fan
balanç: “hem gaudit de la feina
feta i ens hem pogut guanyar
la vida, què més volem?”.

l germans Jaume i Oriol Saltor es van
formar des de ben petits a l’escola de
l’Orfeó Català on estudiaven solfeig i,
en el cas del Jaume, també cant coral.
La Virginia va entrar a la companyia
Memory i va rebre formació vocal
i teatral de la mà dels millors, estu- any més tard, va néixer el seu primer àlbum Como un indio en la tierra.
dis que li van permetre participar Després de tres discos al mercat, el 2009 va sortir a la venda un recull de
a coneguts musicals com West Side tots els seus senzills i les millors cançons. En només en sis setmanes, va
Story, Grease o Peter Pan. A tots tres entrar dins la llista dels 10 discos en català més venuts de l’any. A l’últim
els va unir un anunci posat pels treball, Aire Lliure, el videoclip “Saltem ben amunt” no deixa indiferent
germans Saltor, on buscaven una ningú. Ells tenen una opinió molt clara davant les adversitats: “Pots accantant per al seu grup de blues: tuar en positiu i així les coses semblen una mica menys dolentes. Has
“Blues, blues, no en vam fer mai, d’intentar treure allò bo de tot”.
però vam versionar un munt de
Han trobat l’èxit sense esperar-lo i treballant molt. “En el món de la
bones cançons interpretades per música el millor és no esperar massa... avui tens èxit i demà no en tens”.
grans artistes internacionals, men- Per això persisteixen. Són un grup bilingüe –de fet van començar a cantre anàvem component cançons tar en castellà, ja que la Virginia és de pare dominicà i mare catalana–:
pròpies...”, expliquen.
“Quan el públic rep la cançó en el seu idioma encara li agrada més”. Els
Del 2001 al 2004 van compartir va semblar una idea fantàstica quan els van proposar versionar en català
escenaris amb la Virginia Band a “La enésima canción de amor”. I es va convertir en un gran èxit: “No és la
Luz de Gas i a la Sala Biquini i, un típica balada d’amor, potser per això és especial”, reﬂexionen. X
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