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ELS CATARRES
PROTAGONISTES DEL DISCURS DE JORDI PUJOL DE LA DIADA DE
CATALUNYA, HAN FET FAMOSA UNA CHONI DE CASTEFA · SÓN
MÉS CATALANS QUE LES ANXOVES DE L’ESCALA I CANTEN LA
HISTÒRIA D’AMOR IMPOSSIBLE MÉS ORIGINAL D’AVUI DIA.
T E X T D I A NA L L A NA S

O

“Encara no hem assimilat
l’èxit, no ens ho hauríem
pensat mai”, se sorprenen.

h Jenifer, em tunejaré el cotxe per tu, oh Jenifer
anirem a Pont Aeri els dos junts, i lluitarem pel
nostre amor prohibit… Si no et sona, perdona,
però, estàs totament desconnectat! És el hit
del passat estiu d’Els Catarres sobre un Romeo
i una Julieta a la catalana: “A cada
concert ens ve gent a explicar-nos la l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, parafrasegés la lletra de Jenifer
seva història d’amor prohibit”, diuen en el seu discurs de l’11 de setembre. “Per a nosaltres és un honor que li
l’Èric, el Jan i la Roser, tres amics agradi la cançó i tingui el suﬁcient sentit de l’humor com per entendre la
d’Aiguafreda del Vallès Oriental que broma, però que quedi clar que no tenim somnis eròtics amb ell!”, riuen.
van muntar un grup acústic sense Pujol, de fet, va declarar que se sentia afalagat per aquesta aﬁrmació. Malgrat
grans pretensions. “Volíem como- tot, no els agrada massa que “d’una cançó que va sortir amb unes cerveses
ditat, ni ampliﬁcadors, ni bateries. se’n faci un discurs polític”, reﬂexionen amb serietat.
Un grup perfecte per tocar a bars i
La ironia és la seva marca de la casa. “Hi ha qui l’entén i ve als concerts
sales petites”, expliquen, però ara i hi ha qui s’ofen, però són poquets”, diuen fent referència als seguidors
omplen estadis. “Encara no hem de l’Espanyol, als quals dediquen el vers “jo que sóc soci del Barça i no trago
assimilat l’èxit, no ens ho hauríem ni en pintura els Pericos de Sarrià”. Per a aquest hivern preparen concerts en
pensat mai”, reconeixen.
moltes sales de Catalunya i, de cara al gener, també en teatres. No creuen
La fama persegueix aquests jo- en l’actual sistema discogràﬁc i distribueixen la seva música de franc a
ves que fan “cançons senzilles, sense www.elscatarres.com. “Els concerts no es poden piratejar, són moments
etiquetes ni complicacions” des que únics i creiem que això és la màgia de la música.”, dictaminen. X
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