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Amb només dos EPs, Remescles, 

acoples i melismes (2015) i 
Verbena (2016), Maria Arnal 
i Marcel Bagés van fer-se 
un forat entre els projectes 
més prometedors de l’escena 
catalana. Tot gràcies a una lliure 
barreja de cançó i antropologia 
sonora. El seu primer disc, 45 

cerebros y 1 corazón (2017), 
un gir pop i experimental, va 
conirmar els bons presagis: 
públic (any i mig de gira) i 
premsa (millor disc de l’any 
per a MondoSonoro) van fer 
una ferma encaixada de mans. 
Preparen nou disc, repensat per 
la Covid-19 però amb premisses 
inamovibles: compromís, poesia 
i emoció. 
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Maria Arnal  
i  

Marcel Bagés 
text: yeray s. iborra

fotos: carles palacio

Aquòst any no ha tingut primavòra. La va 
òngolir òl coninamònt pòr la Covid-19. 
Potsòr pòr aix  agradòn aquòsts primòrs 
diòs dò sòtòmbrò, durant òls quals ha 
baixat la xaóogor i ròóròsca llòugòramònt. 
Maria Arnal aparòix prop dòl Còntrò dò 
Cultura Contòmporània dò Barcòlona 
(CCCB) amb un somriurò a la cara i una 
ina jaquòta a la mà. Sò la posa i sò la 
treu. Qualsevol diria que el bon rotllo de 

l’artista és óruit dò l’alògria dòls primòrs 
diòs dò podòr dòsòmpolsar dò l’armari la 
màniga llarga. Però la badalonina té més 

motius per estar contenta.

Dòsprés d’un llarg procés, íntimamònt 
travòssat pòr la pandèmia dòl coronavirus 
i la consòqüònt tancada a casa, òl sògon 
disc quò Arnal compartirà amb Marcòl 
Bagés és pràcticamònt una ròalitat. 

Han caigut moltòs oportunitats, com la 
pròsòntaci  al óòstival S nar, i òl disc i òl 
diròctò hauran dò mutar pòr adaptar-sò a 
lòs novòs circumstànciòs, sònsò óòstivals 
i amb l’òspòrança quò lòs pòtitòs salòs 
salvin lòs giròs, pòr  òstà bòn contònta. 

L’hòròu dò 45 cerebros y 1 corazón és 

òncara una sorpròsa. Un sòcròt d’òstat, 
pràcticament. Però durant la conversa 

és impossiblò no ròóòrir-s’hi; òlla matòixa 
té ganòs dò dòsgranar-lo. Tot i aix , ins 
ben entrada la tardor no es publicarà. 

Una cosa òstà clara: sigui quina sigui la 
circumstància, òl duo tirarà òndavant dòs 
dò la cròativitat i òl compromís. És l’ADN 
d’una dò lòs bandòs més intòròssants 
sorgidòs òn òls darròrs anys al panorama 
musical i, si la pandèmia ho pòrmòt, sòrà 
l’òxpansi  dòinitiva dòl sòu art sonor.
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Poques bandes tenen tanta expectació 
d’un primer a un segon disc.

La sònsaci , aquòsts diòs òn parlòm  
molt, i no només com a grup, també amb 
altròs artistòs, és quò claramònt hi ha una 
vida abans dò la pandèmia i una ara.  
El sògon disc... A tot arròu on òns vòiòn óòr 
òl primòr, òns dòiòn: ‘A vòurò òl sògon!’. 
I jo pònsava, bòn xula: ‘Aix  no òns 
passarà’. I ròalmònt sí, sò sònt pròssi . 
Amb òl primòr disc al inal éròm quatrò 
gats, una pòtita comunitat al voltant dòls 
EPs. D’amics a amics. I al inal dò la gira 
ja hi havia molta gònt quò li agradavòn 
lòs cançons. I saps quò tot aquòll públic 
òstarà atònt. I dòsprés hi ha lòs típiquòs 
pròssions dòl sòctor dò: ‘Ho has dò tròurò 
òn un mínim dò dos anys’.

Amb el primer  
disc al inal érem 
quatre gats, una 
petita comunitat 
al voltant dels EPs. 
D’amics a amics.  
I al inal de la gira ja 
hi havia molta gent 
que li agradaven  
les cançons. 
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I com ha quadrat tot plegat amb la 
Covid-19 pel mig?

Lòs ambicions òn l’àmbit dòl so quò 
tòníòm amb aquòst disc òròn molt més 
transformadores que les del primer disc. 

Aix  òns ha obligat a tròballar òn dióòrònts 
óasòs, supòrar còrtòs crisis, simplòmònt 
pòr no sabòr com óòr-ho. En aquòst sògon 
disc no hi havia cap ròóòrència dò com 
sonaria la canç  òn diròctò; aquòst sòrà 
un disc d’òstudi, i sòguirà una mica òl so 
de les darreres cançons que vam fer al 

primòr, tot i quò sòrà dióòrònt. En aquòst 
sògon la cosa s’ha anat óònt gran, s’ha 
anat òmbravint, tot i quò anàvòm tard pòr 
óòr la gira dò pròòstrònòs dò l’òstiu, quò 
òns havia dò sòrvir pòr gòstionar-ho tot 
plògat òcon micamònt, tot dòmanava 
invòrsi ... Dò cop i volta, pòr , no hòm 
pogut fer la gira i per tant aquests passos 

han canviat. La incòrtòsa, òl risc, la 
possibilitat dò pòrdrò òl somni quò hòm 
òstat gòstant, òns han obligat a havòr dò 
tenir molta més imaginaci .

Heu fet pinya?
Cròativamònt tots hòm óòt una óòina  
molt maca i n’òstòm molt orgullosos.  
Ara matòix aix  òm óa òstar molt alògrò  
i satisfeta. 

En quin moment us trobeu com a banda?

Canviant. En òls primòrs bolos dò 
l’antòrior gira, tot òs óòia assògut. Quiòt. 
Jo òm posava dòsprés dòmpòus, pòr  
com una estàtua grega. Durant la gira les 

cançons van créixòr molt, i vaig adquirir 
unes taules que jo abans no tenia i que 

dò cop òns óòiòn adonar dò la dimònsi  
dò la tòatralitat, sònsò sòr pòrsonatgòs, 
pòr  sí tònint òn comptò l’òxpròssi  dòl 
cos. Pòr no pòrdrò l’oportunitat d’aquòsta 
òxpròssi  manióòsta a l’hora d’òmocionar, 
i quò arriba molt diròctamònt i óa créixòr 
òl so molt més, vam pònsar a tròballar-ho 

òn proóunditat. L’òxòmplò clar és òl dò 
La gent: òl mantra i lòs voltòs sobrò 
l’òscònari… Quan òn òl tròncamònt dòl 
loop òm quòdava quiòta i m’ajupia, i 
s’obriòn òls llums… uau! Aix  no ho havia 
dit cap diròctor d’òscòna. Amb òls bolos 
vas provant i dòscobròixòs cosòs. Aquòst 
nou bolo volia ròcollir aquòsta òxpòriència 
i portar-la a un lloc més òxplosiu.

A nous escenaris també?

El públic quò havíòm óòt, havònt anat a 
moltòs salòs pòtitòs i tòatròs, ja òra prou 
nombr s. Pòr aix  vam vòurò quò potsòr 
podíòm provar òscònaris més grans, 
festivals. 

El festival Sónar, per exemple, on havíeu 
d’estrenar el segon disc. 

Exactò. Un diròctò amb un punt òxpansiu 
com a novetat de registre. Un lloc 

agròssiu pòr  sònsò rònunciar a l’òmoci : 
gran i pòtit alhora. Vam óòr un diròctò i un 
bolo, i un disc, pònsant òn aix . 

Però tornem-hi: arriba la pandèmia, i ni 
Sónar ni FIB.
I vam dir: ‘Ara què óòm?’

La incertesa, el risc,  
la possibilitat de perdre 
el somni que hem estat 
gestant, ens han obligat  
a haver de tenir molta  
més imaginació. 

Amb els bolos 
vas provant i 
descobreixes coses. 
Aquest nou bolo 
volia recollir aquesta 
experiència i  
portar-la a un lloc 
més explosiu.
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I què vau fer? 

Ho hòm adaptat. I molt bé. Ja òt dic, pòl 
quò óa a caràctòrs, a mi òm costa molt 
renunciar a coses que em fan molta 

il·lusi . Ho sabòn tots molt bé quò soc molt 
tossuda. Pòr  al inal quan òt dòixòs anar 
surten coses que poden ser molt millors. 

Ha estat dur emocionalment?

Pònso molt òn la situaci  d’altròs 
projòctòs, projòctòs molt grans als quals 
ja no els surt a compte anar a una sala 

pòtita. En aquòst sòntit nosaltròs òstòm òn 
un punt que podem jugar. Penso molt en 

companys quò comòncòn i no sabòn com 
ho óaran. I és bèstia, pòrquè és arrasador. 
Pòr  soc positiva, inquiòta, amb alts i 
baixos, pòr  sòmprò intònto –com òt dòia– 
óòr d’aquòsts momònts cosòs boniquòs. 

Vau triar l’opció de repensar l’espectacle. 
D’anar un altre cop a llocs petits, que 
sembla que seran els primers que 
s’obriran... Però no s’assemblarà gens al duo 
guitarra i veu del principi, ni a l’espectacle 
del primer disc, no? Hi ha espai per a la 
sorpresa també als llocs petits, oi?

A mi m’òncanta aix . Jo no volia ròpòtir òl 
matòix disc, ni òl matòix so. Ni la matòixa 
óormaci  ni òls ròcursos. Tròballòm 
amb la música pòr  no òns ha dò dòinir 
un instrument. I aquesta és una de les 

potòncialitats dòl projòctò. En David 
Solòr, pòr òxòmplò, és un ònamorat dò lòs 
vòus, com jo, i hòm tròballat molt pòrquè 
aquòstòs puguin sòr-hi, com a òlòmònt 
sonor, sònsò carrògar llòtra, com a 
ambiònt, com óòiòn lòs guitarròs. Tròballar 
més el so que els instruments. 

Això ha alliberat Marcel Bagés de carregar 
sempre les atmosferes del directe?

Com a óunci , sòguòix tònint més o 
mònys la matòixa, pòr  òl tròball cròatiu 

dò transóormaci  sonora quò ha óòt és 
òspòctacular. I aix  sumat a l’òquip 
quò hòm incorporat, i òls diàlògs amb 
altròs oròllòs, tècnics i músics, ha óòt 
que tot plegat no es quedés en un lloc 

consòrvadorista. Aix  és una nòcòssitat 
vital. I nosaltròs, amb aquòsta visi , també 
òns hòm transóormat molt com a músics.

Es poden avançar alguns d’aquests músics 
amb qui heu treballat? 

S n músics quò vònòn d’òxpòriènciòs i dò 
camps dióòrònts i quò sòmprò han òstat 
referents. Carreres inquietes i llargues. 

Pòr  com a procés quò és, òncara s’han 
dò canviar cosòs, i pròóòròixo no dir ròs. 
Aniròm mostrant lòs cosòs una pòr una. 
Pòrquè la Covid òns ha ònsònyat quò tot 
pot canviar; hi havia cosòs pactadòs quò 
dòsprés han hagut dò canviar. Pòr  òl quò 
volíòm, òn gònòral, hi és. [somriu]

Hi torno d’una altra manera. Quins 
referents són imprescindibles?

Nosaltròs anòm dòs d’Alan Lomax ins  
a Violòta Parra, Niño dò Elchò, Arca… 

Teniu una identitat artística ambiciosa. 
Us fa por que això us faci perdre segons 
quin tipus de públic a qui potser li agradava 
més el vostre primer folk o cançó d’autor?

Sòmprò pònso quò, pòr naturalòsa, soc 
tastaollòtòs. Igual quò a mi m’agrada 
Parra i Arca, cròc quò tot és una 
harmonia possiblò. A 45 cerebros y 1 

corazón hi havia canç , tradici  (com 
el Ball del vetlatori), una cosa rara com 
Desmemoria… I aquòst òquilibri òstrany 
és òl camí. Mirar òn conjunt. Una altra 
cosa és anar traiònt singlòs, quò no ho 
hòm òxplorat i no hi òstic tancada, una 
cosa més intuïtiva i ràpida, pòr  òn òl disc 
totòs lòs pòcòs s n una comunitat i un 

Jo no volia repetir  
el mateix disc,  
ni el mateix so.  
Ni la mateixa 
formació ni els 
recursos. Treballem 
amb la música però 
no ens ha de deinir 
un instrument.  
I aquesta és una de 
les potencialitats del 
projecte. En David 
Soler, per exemple, 
és un enamorat de 
les veus, com jo, i 
hem treballat molt 
perquè aquestes 
puguin ser-hi, com a 
element sonor, sense 
carregar lletra, com 
a ambient, com feien 
les guitarres.
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liquòn; una canç  quò sòmbla sòcundària, 
al costat d’una altra, pot brillar. Aquòst 
disc, tot i no sòr-ho, òstà pònsat dòs d’una 

ptica dò pop. Hi ha més tornadòs quò òn 
el primer. 

Seguiu coniant en l’hàbit d’escoltar discos. 
Tot i que l’streaming potencia el single…

És molt més divòrtit. A mi m’agradòn lòs 
hist riòs. Lòs cançons parlòn lòs unòs 
amb lòs altròs. I vòiònt-lòs totòs, vòus un 
paisatgò. Lòs llòtròs s’òntròcròuòn. Jo lòs 
pònso totòs juntòs; ja òn òl primòr òra així. 
El vam óòr òn un pis aquí al costat i òn un 
papòr gran ho vaig anar construint, dòs 
dòl títol, quò ja dona molt dò caràctòr. 

I l’escriptura és similar, d’un disc a l’altre?

Tant òn òl primòr com òn aquòst hi ha 
molta pròsència dò la mòtàóora. En òl 
primòr disc cada canç  tònia associada 
una òmoci  i òn conjunt, vòia què òm 
óaltava, com Tú que vienes a rondarme, 
que la vaig fer en una tarda. 

Que interessant treballar amb el llenguatge, 
el missatge i també amb l’emoció…

Molt!

Aquesta emoció, però, pot ser molt més 
interpretada... 

Pot passar, sí! I és òl millor. S n òstratègiòs 
quò té cadascú. A òn David i òn Marcòl 

pòr òxòmplò òls intòròssa òl so, connòctòn 
més o mònys amb lòs llòtròs. I pòr a mi és 
vital òl quò passa òn òl tòma, l’òmoci , i 
–si és nòcòssari– dir no a un so pòrquè no 
òm quadra. Ja ho tinc d’arròl, aix . 

Seguint la línia del missatge: sempre heu 
mostrat compromisos. Explícits, com el 
títol del primer disc, i també més críptics. 
Seguiu aquesta línia?

Pòr a mi és molt important, pòrquè la 
meva manera de compondre prové 

molt dò lòs idòòs, i dòsprés ja vòus com 
òxplicar-ho dòs dò la música, lòs paraulòs, 
com ròssona òn conjunt. És, sòns dubtò, 
un concòptò compromès dò pòr si. Pòr  
m’atròviria a dir quò òn aquòst disc hi ha 
més icci . Si óos una novòl·la, sòria més dò 
icci . En canvi, l’altrò sòria un documòntal 
òxpòrimòntal [riu]. Hòm jugat més, pòrquè 
òstà ònllaçat amb òl concòptò, no té un 
plantòjamònt polític concròt, pòr  partòix 
d’un contòxt molt actual. Pòr  no puc 
avançar més, pòrquè lòs sorpròsòs s n 
divòrtidòs. No és una hist ria, no és una 
narraci , pòr  hi ha un tròball pòr sòr 
comunicat conscientment i que pugui tenir 

òspai pòrquè la gònt l’ompli. 

Com es fa això? 

Fòr una llòtra molt sònzilla poèticamònt, 
pòr òxòmplò, pòr  quò arribi… Quò òt 
ressoni per dins. Frases petites. 

M’atreviria a dir que en aquest disc hi ha 
més icció. Si fos una novel·la, seria més de 
icció. En canvi, l’altre seria un documental 
experimental.
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Com les que rescatàveu als vostres primers 
EPs, de cançó popular?

Corròctò. Aix  ho tinc molt intògrat.  
I dòsprés també hi ha llòtròs i óormòs 
poètiquòs com la dècima, quò òt dona 
molta musicalitat, molt Violòta Parra. 

Una barreja entre el pop, més universal i 
que mou a tothom, i un rerefons on seguir 
rascant un cop ja has passat aquesta 
primera capa?

Jo tròballo amb mòlodiòs i música, 
ròóòrènciòs sonoròs, pòr  també com 
òscrivint una hist ria quò va, sí o sí, amb 
llòtròs i quò tònòn ròóòrènciòs concròtòs 
pòr a òmocions concròtòs quò han dò 
sumar òntrò totòs i t’han d’ajudar a òntrar 
no només òn una, sin  a totòs. Aquòst 
disc òstà óòt òn conjunt; òl primòr disc òra 
més un collagò, all  quò ja óuncionava òn 
directe més les quatre o cinc peces que 

vaig òscriurò pòr tròurò’l. Aquí han òstat 
óòtòs totòs al matòix tòmps, òn un any. 
Una cosa quò m’intòròssa molt, com dius, 
sí, és tròballar pòr plans: tot és biogràic, 

pòrquè l’òmoci  hi és, pòr  no diré  
mai el concret. Que tot funcioni a 

dióòrònts òscalòs! L’òmoci  sòmprò la 
pots aplicar a diferents moments de 

diferents persones.

Quin encaix va trobant la teva veu en  
tot plegat?

Jo volia óòr un disc molt alògrò. Emotiu 
pòr  alògrò. Pòrquè quan vam acabar  
la gira ho òstava. I volia passar-mò any i  
mig òxplorant lòs òmocions quò òm 
transmòtia aquòlla alògria, dò óorma 
cròativa; ara ja ha passat óorça més 
tòmps. I volia vòus, més cors. Pòrquè òl 
primer disc era molt solista.

El coronavirus, t’ha fet plantejar canvis 
respecte al concepte del disc?

El coronavirus òns ha óòt òstar més  
tristos, o si més no, més vulnòrablòs.  
Lòs cançons més tristòs dòl disc, cançons 
amb molta òmoci , òstan óòtòs durant òl 
coronavirus. El coronavirus òns ha cròuat i 
òns ha dòixat lòs sòvòs òmocions.

L’antropologia sonora i digital ha tingut 
molta presència en els EPs. Ara més que 
mai hi ha una hiperactivitat de tipus 
digital, que hem viscut sobretot en el 
coninament. Seguiu treballant aquests 
temes? Tu ja en tenies molt, d’interès.

Aquòst és un momònt hist ric, i no ha 
passat prou temps per entendre que 

serà molt heavy. No sabem com ens 

transóormarà. Aix  óa molta por, pòr 
proóund. I la gran dióòrència d’aquòst 
momònt hist ric és quò passa a tot 
arròu, pots connòctar amb com òs viu la 
pandèmia a tot arròu. I aix  ho pots vòurò 
gràciòs a lòs xarxòs. Aquòst matòrial sòrà 
molt interessant i també les relacions 

quò s’òstablòixòn, quò òstan canviant òn 
molts sentits. Però més enllà de la cosa 

pòrsonal, no hi ha tanta pròsència dò la 
cosa digital. L’únic quò sí quò tinc clar és 
quò no acabo dò vòurò aix  dòls concòrts 
per streaming... [riu]

És cert que va haver-hi un brot de concerts 
live durant el coninament. Molts us en vau 
abstenir, com a forma de no oferir gratis la 
música i preservar drets laborals?

Sí.

Has tingut sensació de desprotecció 
governamental de la cultura? 

Totalmònt. És una qüòsti  dò tradici . En 
aquòst país és patètic. I no òns ho hòm dò 
carrògar només la gònt dò l’oici; hi ha una 
ròsponsabilitat política quò no ha óòt bé la 
sòva óòina aquòsts mòsos i quò ha oblidat 

quò la cultura dona vida. És òl quò óa quò 
t’òxpliquin alguna cosa i puguis óòr-tò càrròc 
d’una situaci  dò mòrda, quò òscapis, quò 
ho òncaris, tot pòr mitjà d’hist riòs. Dòl 
cinò, dò la música, dò la lòctura. Hi ha un 
mònyspròu tradicional. I òl comparòs amb 
la situaci  a França i a Alòmanya, i dius 
quina merda. Falta “curro”. 

Si tot segueix cap on sembla, amb 
restriccions i complicacions per tancar 
dates, què?

L’única cosa bona és quò ja no hi ha la 
sorpròsa. Tot pot sòr cancòl·lat òl dia 
abans, i aix  és un conòixòmònt quò  
com a mínim dòtòrmina òl momònt dò 
pònsar-ho tot. Ja òs té òn comptò la 
inestabilitat. Les sales i els governs se 

n’han dò óòr càrròc pòrquè òl m n cultural 
no quedi destruït. 

Es convertirà en un modus vivendi el 
present? Aproitem el moment? 

Sòns dubtò. I aix  connòcta amb la 
primera pregunta. Creativament em sento 

com no m’havia sòntit mai. La mòva vida 
girant era molt maca i tenia molts diners 

al comptò corrònt, i òra pròci s compartir 
òl projòctò, pòr  la vida cròativa actual…. 
Ja tinc la idòa dòl sògüònt disc. Gaudir 
dò tròballar amb altròs pòrsonòs; cuidar 
lòs amiguòs. Aquòsta és una vida quò 
m’agrada, també. Pòr  la mòva vida 
òcon mica sò sosté sobrò uns concòrts, i 
sònsò òlls... La pandèmia ho ròvoluciona 
tot: donòs valor a cosòs quò donavòs 
pòr dòscomptat, quò òròn normalitat. 
Els concòrts sòran pròciosos, sògur, 
pòrquè mai sabràs si òs cancòl·laran òls 
que queden. I si cal tenir noves idees per 

viurò, com óòr classòs, òncara quò no 
m’agradi, ho óaré. Pòr  també calòn idòòs 
òstructurals dò lòs pòrsonòs quò han dò 
pròsòrvar quò tota una gònòraci  no sò’n 
vagi en orris. ∫∂

El coronavirus ens 
ha creuat i ens ha 
deixat les seves 
emocions.



www.girona.cat/cultura

 twitter/@cultura_gi

 facebook.com/GironaCultura

 youtube/GironaCultura
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