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Són d’Aiguafreda. Són Els Ca-
tarres i són l’últim fenomen de la
música en català gràcies a l’èxit de
la seva cançó Jenifer al Youtube.
Que un vídeo s’escampi de ma-
nera viral és el millor que pot
passar a un grup que comença. La
indústria musical es transforma
per moments. És tot qüestió de ci-
berfama?

Internet. La xarxa s’ha con-
vertit en una de les maneres més
e�cients de donar a conèixer un
grup de música. Lady Gaga i Jus-
tin Bieber, les dues macroestrelles
del pop mundial, han nascut del

boca-orella digital. El ritme és
cada cop més trepidant i es pot
passar del Youtube a omplir es-
tadis de tot el món en qüestió de
dies. Hi fa més un expert en xar-
xes socials que un mànager de
tota la vida amb contactes?

Amor i odi. La facilitat amb la
qual es pot arribar al cim és
gairebé espantosa. L’exemple més
clar és el d’una adolescent nord-
americana, Rebecca Black. Era
una gran fan de Justin Bieber i els
seus pares li van pagar una carrera
musical. La inversió els va sortir a
compte: amb només  anys, la
seva cançó Friday es va convertir
en un èxit a Internet, en part per
la seva odiosa manera de cantar.
La noia ha començat a moure

tants diners que ja han arribat els
plets judicials: ara és més fàcil tro-
bar a la xarxa les paròdies que l’o-
riginal. Encara no ha fet cap con-
cert i les principals televisions
nord-americanes ja l’han entre-
vistat amb el pretext que alguns la
consideren la pitjor intèrpret de la
història de la música. Mentrestant,
ja ha aconseguit un fama plane-
tària i coprotagonitza l’últim vi-
deoclip de la cantant Katy Perry,
que també està sent un èxit.

I com fem calaix?. Tocant de
peus a terra, Internet també s’ha
convertit en un factor clau per do-
nar conèixer la música per a molts
artistes catalans, que no dubten a
penjar la seva música a Spotify en-
cara que gairebé no n’ingressin

res. Per això el dubte els assalta:
i com rendibilitzar tota aquesta
projecció? Només amb concerts?
Una de les iniciatives més inte-
ressants aparegudes últimament
és la del crowdfunding, el mece-
natge a partir de moltes petites
aportacions de particulars. Un
web de referència en català és Ver-
kami (www.verkami.com), que
ja ha acollit propostes de músics
com Relk i Arthur Caravan. El
darrer a apuntar-s’hi és el cantaor
Miquel Gil, que vol recollir .
euros en  dies per poder �-
nançar el seu nou disc, Per mar-
cianes. Les aportacions es poden
fer a partir de  euros i totes te-
nen una compensació. I això, se-
gurament, només és el principi.

MARC SERENA | MANRESA

El boca-orella digital

Els Catarres és el nom que fan
servir els francesos del sud per
referir-se als catalans. I és,
també, el nom del grup català
de moda a Internet. Jenifer, 
la cançó que explica la història
d’amor entre ‘una choni de
Castefa’ i un noi ‘més català
que les anxoves de l’Escala’, 
ha aconseguit més de .
visionats a Youtube. Es van
formar el desembre passat, 
per tocar a la Fira d’Artesans
d’Aiguafreda, el lloc d’origen
d’Èric Vergés (veu i guitarra) 
i Jan Riera (guitarra, acordió,
pandereta i bombo). La tercera
en concòrdia és Roser Cruells,
de Centelles (contrabaix). A
www.elscatarres.com regalen
disc i es posicionen a favor de
la música lliure. Actuen avui a
la N’Ramada Jove de Sallent.

Què li deuen a la Jenifer?
Que ens ha catapultat, ens ha

canviat la vida. Sense aquesta can-
çó no hauríem sortit del poble.

I, a més, fa la pinta que serà la
cançó de l’estiu.

A  Catalunya sí, pot ser-ho. Però
no hi tenim cap interès especial!

Però la Jenifer sense les xarxes
socials potser només seria una
anècdota...

No s’entendria sense elles. Les
xarxes socials ens permeten co-
municar-nos directament amb la
gent, a través d’elles ens busquen
al Facebook, ho comenten als seus
amics, es passen les cançons... és
una bola que creix molt ràpida-
ment. Però la veritat és que no ens
esperàvem aquesta repercussió. Hi
ha bandes que han tret el cap per
la xarxa i vam pensar que també
ens podia funcionar a nosaltres.

Desbordats pel fenomen ca-
tarra?

Encara no.  Però a �nal d’estiu
tornem a parlar amb calma i tran-
quil·litat. Això sí, estem molt il·lu-
sionats.

Sense mànager ni discogrà�-
ques tenen concerts �ns al no-
vembre. Són el prototipus d’un al-
tre món musical és possible?

Som un exemple, n’hi ha més.

I esperem que tot evolucioni cap
aquí. Hi ha molta gent que viu
d’aquest món però que ni l’entén
ni el sent. La música ha de servir
perquè visquin, sobretot, els mú-
sics. Com més directe és el procés,
com menys intermediaris hi hagi
entre artistes i públic, millor. 

Però no tot s’ho fan i s’ho des-
fan sols.

Ara hem externalitzat la con-
tractació, perquè va arribar un

punt que no podíem ni assajar. La
resta, premsa inclosa, ho gestio-
nem tot nosaltres.

Escolti, què té la Jenifer?
És una història divertida, plena

de tòpics catalans, una cançó d’a-
mor en clau d’humor amb una lle-
tra que s’enganxa.

Que el folk-pop estigui de
moda, amb els Manel en el punt
de mira, els ha ajudat?

Suposo que sí. Manel ha supo-

sat una gran embranzida a la mú-
sica en català. Però no només ells,
també Antònia Font i Els Amics de
les Arts... es demostra que la mú-
sica en català contemporània pot
vendre, és e�caç. I que passi per un
bon moment, que els grups no
s’adhereixin a cap etiqueta, que els
estils siguin molts i variats... les cir-
cumstàncies per a nosaltres són fa-
vorables. Però res no és buscat, fet
expressament. Si no hi ha un grau
d’espontaneïtat no cal parlar ni de
circumstàncies, ni de modes, ni de
tendències.

Propugnen que els músics
s’han de guanyar la vida tocant i
suant a l’escenari. Faci de vene-
dor del seu directe.

Senzill. Pop acústic efectiu, amb
un punt de folk. Melodies que es
poden cantar. Que van dirigides a
tots els públics, sense límits d’edat.
Música sense gaires pretensions,
alegre, que transmet bon rotllo.

I quan baixi la febre?
Ara ens han obert una �nestra,

hem tret el cap i provarem de fer-
hi passar tot el cos. Tenim molt clar
que aquestes febres són temporals
i, sobretot, efímeres. Però espera-
rem a �nal d’estiu. Som pessimis-
tes de mena. Feia molts anys que
picàvem pedra abans que co-
mencéssim amb Els Catarres, així
que ara no ens comprarem un
Porsche.
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«La ‘Jenifer’ ens ha
canviat la vida; sense
ella seríem al poble»

Entrevista Èric Vergés
VEU I GUITARRA D’ELS CATARRES

Èric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera actuen aquesta nit a Sallent

ELS CATARRES

ARXIU/MARTA PICH

ELS AMICS DE LES ARTS
Han aconseguit trepitjar els talons als

omnipresents Manel insistint a través de totes

les plataformes digitals. Diuen haver viscut 

un conte 2.0. Dimecres de la setmana que ve

dediquen un Entre línies (TV3) a la gira que 

han fet a Alemanya.

�

Els Catarres, que avui actuen a Sallent, són el darrer
boom musical d’una xarxa que transforma el mercat

«La música ha de servir

perquè en visquin els

músics; com menys

intermediaris, millor»
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«Jenifer», el número 1 de les 5

cançons més consultades a Viasona

Ahir, el portal viasona.cat –que
recull totes les cançons edita-

des en català des del 1962– tenia al
capdamunt la cançó d’Els Catarres. 

�

LA DADA

Ara que el  de la població mundial disposa d’un
compte al Facebook, sembla que el nou camí a se-
guir són les xarxes socials especialitzades. Amb aques-
ta intenció va néixer ara fa un temps Repopblica
(www.repopblica.com), una xarxa social en català de-
dicada exclusivament al món de la música i ideada per
la jove empresa manresana de disseny d’aplicacions
webs Space Bits. Formar-ne part és completament gra-
tuït, permet trobar-hi música de tota mena d’estils mu-
sicals i idiomes. Destaca per la seva agenda de concerts.

Repopblica: una

xarxa social musical

ideada per una

empresa manresana

THE PINKER TONES

THE PINKER TONES
Són de Barcelona, però podrien ser de

qualsevol lloc del món. Tenen més de 40.000
amics al Myspace i gràcies a la seva ingent
personalitat digital han aconseguit contractes
publicitaris, fer bandes sonores de videojocs 
i concerts a Estats Units i Japó.

�

RUSSIAN RED

RUSSIAN RED
La madrilenya Lourdes Hernández encara 

no ha complert els 30 anys i ja ha passat de ser
una musa de la música indie espanyola a
aconseguir un suculent contracte a la
multinacional Sony pel seu segon disc. 
Tot, pel furor que va causar a Internet. 

�

ARXIU/EUDALD REDÓ

THE MISSING LEECH
Maurici Ribera va gravar-se amb els micros

de Ràdio Sant Joan de Vilatorrada i ho va penjar
al Myspace. Gràcies a la seva hiperactivitat, va
autogestionar-se una gira per Nova Zelanda,
dues per França, ha actuat a Nova York, al
Primavera Sound... Increïble.

�
JUSTIN BIEBER

Diuen que el seu mànager el va descobrir 
el 2008 gràcies als vídeos que penjava la seva
mare al Youtube. La pel·lícula sobre la seva vida
insisteix en la seva espontaneïtat. Veritat o
mentida, el seu serrell s’ha estès entre
adolescents de mig món.
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