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Bateria de Sidonie. La música independent a Catalunya
té un nom que ressona a nivell internacional: Sidonie. Amb
quatre discos a l’esquena, i més d’una dècada de treball,
arriben avui al popArb per presentar Costa Azul.

«Continuem cercant
la cançó perfecta»
Marta Pallarès
GIRONA

Continuen sent un grup jove?
No ens limitem a un públic jove,
tot i que és evident que són majoria.
Però per les influències que tenim,
als concerts sempre veiem més enrere, al costat de la barra, persones
de  o  anys. M’encanta el nostre
públic!
P I és que van començar versionant els Rolling, David Bowie o la
Velvet.
R Així va vam veure que hi havia
química entre els tres. Fer versions
ens va ajudar a entendre’ns com a
músics, a conèixer-nos i a treballar
un so que ha acabat sent el de Sidonie.
P I l’estil no es va veure afectat en
passar de l’anglès al castellà?
R La veritat és que teníem por de
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perdre el nostre so quan vam prendre aquesta decisió a Fascinado.
Calia assumir el repte del canvi, i no
només mantenir l’estil sinó fer-lo
més personal. Era complicat perquè
totes les nostres influències, menys
Joan Manuel Serrat, són saxones,
però hem trobat l’estil que volíem i
n’estem orgullosos.
P ... Joan Manuel Serrat?
R Sí! Al setembre reeditem el disc
amb una versió d’ell que ens fa molta il·lusió: Una guitarra. Volem que
aquesta cançó en català, que té
molt a veure amb el Mediterrani, representi la idea del disc.
P Què té de diferent Costa Azulrespecte els anteriors discos?
R És un treball que no s’explica
sense l’evolució del grup. És clar
que té coses diferents, però sona com
sona i té les cançons que té per la feina prèvia.
P I ha guanyat elegància.

L’estètica dandi dels tres components de Sidonie: Jesús Senra, Marc Ros i Axel Pi (a la dreta).
R Hi hem introduït una psicodèlia
més elegant. Cantem d’una manera menys poètica i més directa, i ens
preocupa per damunt de tot, com
sempre, el treball de la melodia i les
harmonies vocals. Continuem cercant la cançó perfecta.
P El concert a Las Ventas amb Pereza va ser un bany de masses...
R És molta responsabilitat: el mèrit
d’omplir Las Ventas va ser de Pereza, però vam tenir l’honor de ser els
escollits per formar part d’aquella nit.
Em sento un privilegiat, però volem
continuar creixent i mantenir-nos fidels a nosaltres i al nostre so.

I això és possible actualment?
La qualitat dels grups comercials
deixa molt a desitjar, però formar
part del moviment indie que comença a tenir ressò demostra que hi
ha gent que sap que hi ha món més
enllà de la radiofórmula.
P Iniciatives com el popArb, on actuen avui, ajuden a la difusió.
R Recordo veure cartells del festival
a Barcelona, pensant que tant pels
artistes com pel mateix disseny em
vindria molt de gust d’anar-hi. Tenen
un criteri molt especial i coherent
amb el que ens sentim identificats.
Hem esperat aquest moment perP
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què fan les coses ben fetes, es mereixen créixer i ho faran sense perdre identitat.
P Com es combina el punt canalla
i l’estètica dandi?
R El canallisme ens ha acompanyat sempre perquè ens agraden els
safaris nocturns, amb el que tenen
de bo i de dolent. Però amb els anys
ens hem tornat més exquisits: anem
a llocs més bonics, escoltem més
bona música, i busquem la bellesa
constament. Aprens a escollir, i quan
has provat un gintonic de la cocteleria Pablo de Barcelona, és difícil tornar al whisky de garrafa!

