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Paula Grande és una cantant 
polifacètica amb les idees clares. 
Per ella, la música és una eina 
de transformació social i una 
experiència individual que 
només té sentit en col·lectivitat. 
De xicoteta ja volia ser cantant 
i de gran tenia pànic escènic 
quan, a vint-i-quatre anys, 
va guanyar els primers sous 
musicals als barets de platja  
de la Costa Brava. Ara, viu de  
l’ofici de músic i prepara el 
tercer disc personal. Canta en 
solitari i amb les Karamba, 
col·labora amb la Girona Jazz 
Project Big Band, dirigeix una 
coral, fa audicions comentades  
i molts projectes més.  
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Paula Grande
text: pau benavent 
fotos: silvia poch

Com vas començar en el món de la música?

Sempre he cantat i sempre he estat 
vinculada a la música perquè a casa se 
n’escoltava molta i, de petita, m’agradava 
molt tot el que estava relacionat amb 
l’art. Sempre vaig tenir molt clar que volia 
dedicar-m’hi però no vaig estudiar música 
mai perquè a casa no hi havia diners, 
vinc d’una família molt humil i això em va 
capar en molts aspectes. Aquest és un 
dels motius pels quals no em vaig dedicar 
a la música professionalment fins als 
vint-i-quatre anys. Així que n’escoltava 
molta, en feia, n’escrivia i anava a moltes 
jam-session. Però sempre vaig pensar que 
professionalment no m’hi podia dedicar 
si no n’havia estudiat, que això de ser 
autodidacta no servia.

Malgrat això, la música es va convertir 
en feina.  

Sí, sí. La compaginava amb l’altra que 
tenia perquè sempre m’he buscat la vida 
com he pogut. Treballava en el món de 
la cooperació internacional, vaig estar-hi 
molts anys i en vaig aprendre molt.  
I, musicalment, primer vaig començar a 
fer concerts en “xiringuitos” i barets de 
la Costa Brava amb l’Emilio, un amic meu 
que va migrar de Cuba i es va quedar 
aquí. Em moria de vergonya, tenia pànic 
escènic, recordo que aquell estiu vaig 
tenir un pensament: si fas això per passar-
ho tan malament, millor no fer-ho. Llavors, 
la força i les ganes van guanyar. I vaig fer 
una transició, de mica en mica.M
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Actualment, tens el teu projecte personal, 
ets professora del Taller de Músics, 
fas audicions comentades, col·laboracions 
i més projectes. En quina d’aquestes 
facetes de l’ofici de músic i de les altres 
que fas et quedes?

Si hagués de triar-ne una perquè el món 
s’acaba i em diguessin o això o la mort, 
crec que triaria escriure cançons, és 
el que més em connecta amb el món i 
amb mi mateixa. Però és que soc molt 
tastaolletes, m’agrada molt fer de tot i 
sempre tinc curiositat per conèixer altres 
maneres de relacionar-me amb la gent a 
través de l’art.

Penso que la música 
pot canviar el món. 
De fet, el simple acte 
d’escoltar-la i de  
viure-la, de cantar-la  
i d’experimentar-la,  
és transformador.
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També dirigeixes el cor feminista i mixt 
de l’Ateneu Coma Cros de Salt. Canteu 
cançons que parlen d’igualtat, canvi social, 
lluita, esperança, ecologia i d’altres mons 
possibles. És un projecte molt col·lectiu 
i reivindicatiu. 

És que no entenc la música sense aquesta 
experiència col·lectiva, sense aquest poder 
de transformar el món en què vivim i de 
transformar-nos a nosaltres mateixos. El 
cor és una experiència molt bonica perquè 
és amateur. No fem concerts i això em 
relaxa, és un procés que es viu de forma 
tranquil·la i quasi terapèutica, per a mi és 
així i crec que per a elles també. No ho fem 
amb l’objectiu de pujar a un escenari o que 
l’altra et vegi, es tracta de compartir, com 
si ens estiguéssim explicant històries, que 
també és quelcom que m’interessa molt de 
la música i que no sé com portar-ho més a 
la vida, i no tant a l’escenari.  

Així doncs, creus que la música pot canviar 
el món, certament? 

Sí, totalment. Penso que la música pot 
canviar el món. De fet, el simple acte 
d’escoltar-la i de viure-la, de cantar-la i 
d’experimentar-la, és molt transformador. 
Una persona que travessa la seva vida 
amb aquesta experiència, enfront d’una 
altra que no ho fa, és molt diferent. Però 
és que, a més de cantar, les persones 
que fem música podem canviar el món 
des de molts altres punts de vista perquè 
interactuem amb la vida. Quan abans 
em referia a escriure cançons també em 
referia a això perquè també és una forma 
d’expressar el que jo penso i, d’alguna 
forma, sempre tinc aquest rerefons de 
fer justícia. Els músics tenim aquest 
poder perquè estem exposades a una 
mirada pública, la gent ens mira i ens 
escolta, està atenta al que diem. I per a 
mi és un espai meravellós on compartir 
el que penso, els ideals de vida, i la 
transformació del món i de la societat.



2322

Primavera 2021

D’entre la teua producció destaca el disc 
Sóc, deu cançons que parlen molt de tu 
perquè indagaves en les teues arrels. 
Què en vas traure de fer-ho?

Doncs una de les coses que en vaig treure 
va ser saber en què em sentia còmoda 
cantant i escrivint perquè el meu primer 
disc, Viatge interestel·lar és un popurri 
de coses per provar. Sóc té una mirada 
cap al rap, cap a la cosa més poètica 
amb un tipus d’escriptura diferent al que 
implica escriure cançons melòdiques, 
de fet, fins i tot vaig recuperar cançons 
o trossos de lletres que havia escrit en 
la meva adolescència. Tenia ganes de 
tornar a aquesta música d’arrel, a aquesta 
sonoritat que em connecta una mica amb 
qui soc i, alhora, no deixa aquesta cosa 
més poètica del hip-hop i del rap, que em 
connecta també amb això que deia abans 
de poder explicar el món tal com jo el 
veig, d’esplaiar-me.

L’acostament més fort que fas a les arrels, 
però, és amb Vega. De bracet amb la 
menorquina Anna Ferrer, has revisitat el 
cançoner tradicional gironí Càntut. 
Què t’emportes de l’experiència?

M’emporto un aprenentatge que no 
s’acaba mai perquè cada dia descobrim 
coses noves de Vega. I m’emporto el 
fet de conèixer molt més la música del 
lloc on he nascut, ja que, al final, tinc la 
sensació de no ser d’enlloc i alhora de 
sentir-me molt aferrada al mar, a l’Escala, 
al paisatge de Catalunya. Tinc aquest 
orgull que no té molt a veure amb el 
patriotisme però que hi és. Llavors, amb 
Vega em va passar això de recuperar 
una mica, a través de la música, aquesta 
cosa de dir, ostres, que bonic, quines 
cançons més maques que cantava la gent 
aquí, en aquest lloc on visc i on faig la 
meva vida, que tant m’estimo. Ha sigut un 
descobriment molt maco.

Quines cançons 
més maques que 
cantava la gent 
aquí, en aquest lloc 
on visc i on faig la 
meva vida, que tant 
m’estimo. Ha sigut 
un descobriment 
molt maco.
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Vega mostra el rol de les dones en els últims 
segles amb cançons que heu recuperat tal 
com van ser recollides, sense gaire canvis. 
Per tant, hi ha lletres masclistes, fins i tot. 

Sí. Amb l’Anna dèiem, ostres, aquestes 
coses, les hem de cantar? Vols dir? Per 
exemple, la cançó “Caterineta” o “Pepito”, 
que és el gigoló del poble i fa com mitja 
gràcia. Doncs, vam veure que teníem 
dues opcions, amagar-ho o cantar-ho de 
forma totalment diferent, donar-hi una 
volta musical i fer-ne paròdia, dir, ei, hem 
de saber que això es cantava, que és 
la nostra memòria i que ens construeix 
tal com som, com a individus i com a 
societat. Llavors, seguim-ho cantant per 
no oblidar-ho, per fer-ne memòria. I en els 
concerts, de fet, volem posar una mica en 
context totes les lletres perquè creiem que 
no n’hi ha prou de cantar-les, cal dir que 
aquí diu això, allà diu allò, que ho estem 
fent per açò, etc. O sigui, creiem que 
s’havien de cantar.



2524

Primavera 2021

Ara que parles dels teus instruments. 
Sovint actues sola amb pedals, sintetitzador 
i processadors. Ho fas així perquè vols o 
de resultes de la precarietat endèmica que 
arrosseguen els músics?

Al principi va ser per reivindicar-me a mi 
mateixa, de resultes de la inseguretat, 
d’aquest dubte de si puc fer-ho, de si soc 
bon músic o no ho soc. Va néixer com un 
repte, per dir-me, ostres, no necessito 
ningú, vull demostrar-me que puc fer-ho 
sola. I un cop vaig fer aquest procés em 
vaig adonar que a mi el que m’agrada és 
compartir, que la música és guai quan 
pots mirar-te amb algú a l’escenari, riure, 
fer un gest de complicitat, tancar els 
ulls, escoltar a veure què passa i seguir. 
Llavors, estar sola a l’escenari no té gaire 
sentit per a mi, ara mateix. Però algunes 
coses que faré en el futur, possiblement, 
lligaran amb el que comentaves de la 
precarietat perquè és molt més fàcil 
moure una o dues persones que no pas 
moure’n cinc.
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Les dones tenim una càrrega que els homes 
no tenen. Per culpa de la societat patriarcal 
en què vivim, hem de demostrar que fem 
bona música i valem, tothora.

La reivindicació de l’empoderament de 
la dona és constant en la teua carrera. 
Creus que avancem en això? 

No puc dir que no però tampoc puc dir 
que sí. És clar que avancem, me n’adono 
molt quan vaig a les escoles i veig moltes 
més instrumentistes que abans. I que 
hi ha molts més grups de dones que 
fan música, sense complexos. Però és 
evident que les dones tenim una càrrega 
que els homes no tenen. Per culpa de la 
societat patriarcal en què vivim, hem de 
demostrar que fem bona música i valem, 
tothora. També hi ha molts àmbits en 
els quals hi ha molts homes. Els tècnics 
amb qui et trobes, per exemple, moltes 
vegades et qüestionen una mica els teus 
coneixements, m’ha passat en alguna 
prova de so. Com que jo vaig amb tots els 
meus aparells i màquines, em pregunten: 
“Però vols dir que això es connecta així?” 
Home, sí, sé com funciona. O sigui, estem 
avançant però queda molta feina per 
fer perquè sento que hem de continuar 
avançant.
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El confinament que hem fet, per pal·liar els 
efectes de la pandèmia del coronavirus, t’ha 
servit d’alguna cosa, artísticament parlant? 

Per a mi ha sigut molt productiu, he 
reflexionat i he escrit moltes coses, tot 
i que hi ha hagut moments de tot, de no 
escriure i de fer bricolatge, que m’agrada 
molt. Però m’ha donat espai per escriure 
la cruesa de la situació en què vivim 
perquè no tot té a veure amb aquesta 
cosa tan bucòlica i idealista del món de 
l’artista, la vida a vegades té obstacles. 
És a dir, en una societat capitalista com la 
nostra, com més privilegis tens més fàcils 
són les coses, i quan tens menys privilegis 
és més complicat sortir-se’n. El món de 
l’art requereix temps, inversions i esforços 
econòmics, i aquests privilegis, si no els 
tens, són difícils d’aconseguir. Llavors, la 
pandèmia també m’ha confrontat molt amb 
això i he començat a pensar i a escriure el 
que vull que sigui el meu tercer disc.

Així doncs, totes aquestes reflexions i 
inquietuds es plasmaran en un treball nou? 

Sí, la idea és treure’l a l’octubre. Estic 
fent entrevistes amb algunes persones, 
col·lectius de diferents orígens i persones 
migrades, parlo amb elles sobre l’accés a la 
música que tenen o han tingut i ho comparo 
una mica amb la meva pròpia història.

Les teues cançons pouen d’estils ben 
diferents, des del funk als ritmes llatins, 
passant pel rap amb harmonies jazzístiques 
i sonoritats electròniques. Què cerques  
amb tot això? Aquesta fusió és intencionada 
o natural?  

És quelcom que surt de forma molt natural 
perquè tinc interès en moltes músiques 
diferents, que em criden l’atenció perquè 
em sento a gust escoltant-les o perquè hi 
tinc curiositat. O sigui, m’emociono amb 
moltes coses diferents, ho xuclo com una 
esponja i ho deixo anar.

També has cantat música d’arrel 
mexicana amb Guillem Roma o 
polifonia mediterrània amb Anna Ferrer. 
Cantes de tot i fuges de les etiquetes. 

Exacte, el que sí que he intentat sempre 
és no posar-me barreres a mi mateixa. 
Moltes persones em pregunten quin estil 
de música faig i em costa respondre, no 
em sento identificada amb les etiquetes. 
Ara aprenc a endreçar la música des 
del que vull explicar i no tant des de 
com ho vull explicar. Per exemple, 
per a mi, Vega té sentit perquè té un 
objectiu molt concret que és fer el retrat 
i el treball de mostrar algunes de les 
cançons tradicionals que hem trobat 
en el cançoner. Doncs aquest és el fil 
conductor, no si sona a tradicional o 
sona a no sé què. És a dir, intentar que 
el fil conductor vingui de la part de les 
emocions i no tant des de la forma. 

Primer tens la idea i després utilitzes 
els recursos que tens a mà, vinguen d’on 
vinguen. Malgrat tot això, creus que tens 
algun camí clar, musicalment parlant?  

Cada vegada més, vull que musicalment 
soni al que jo considero que són les 
meves arrels, que és la música amb 
sonoritats més llatines i aquesta poètica 
que aconsegueixo amb el rap, amb la qual 
em sento molt a gust. Llavors, soc allà en 
aquest camí de trobar la barreja que em 
faci sentir a gust. 

Mudant de raons: ets mig de l’Escala 
i mig de Premià de Mar, has viscut a 
Barcelona i ara vius a Banyoles. 
Què t’aporten les comarques gironines? 

Jo vaig viure tres anys a Barcelona i 
recordo que estava molt feliç de viure-hi, 
m’agradava la possibilitat d’anar a les 
jams sempre, d’anar a concerts cada dia, 
si volia, d’estar en contacte amb gent, tota 
l’estona, això era molt guai. Però d’ençà 

que vaig decidir que me’n tornava aquí 
dalt, el fet de sortir de Barcelona i anar 
cap a Girona em relaxa, em tranquil·litza 
i suposo que això em connecta. Ara 
tinc temps i espai, sembla un tòpic però 
és que s’hi viu diferent, la vida no colla 
tant. És que les ciutats són llocs molt 
hostils, tot i que tinc moltes amigues i 
amics músics que hi viuen i estan feliços. 
No dic que no hi hagi d’haver gent a les 
ciutats però m’agradaria que les ciutats 
fossin diferents. És veritat que hi ha molts 
músics i jo mateixa tenia la idea que si 
marxava de Barcelona no tindria feina, 
que la gent no em trucaria i que no em 
veurien però no ha estat així.

I ja per acabar: d’ençà que vas nàixer, 
la música ha centrat la teua vida. 
Què significa, doncs, la música per a tu?

La música és la vida, tot i que amb el 
temps he après que allò maco de la 
música és combinar-la amb moltes altres 
coses i no quedar-me estancada. Aquests 
dies miro molts documentals musicals, 
ahir per exemple, en mirava un de Maria 
Callas i pensava, ostres, aquesta gent 
que té tant d’ofici només ha fet això a la 
vida, ha tingut una vida superesclava. 
Doncs no m’hi identifico. Per a mi la 
música és la vida, tant si faig concerts 
com si no en faig, si estic en un escenari 
o no, si m’hi dedico professionalment o 
no, la música sempre està i estarà en mi, 
independentment que sigui el meu ofici o 
no ho sigui. ∫∂

El món de l’art 
requereix temps, 
inversions i esforços 
econòmics, i aquests 
privilegis, si no els 
tens, són difícils 
d’aconseguir. 
Llavors, la 
pandèmia també 
m’ha confrontat 
molt amb això i he 
començat a pensar 
i a escriure el que 
vull que sigui el 
meu tercer disc.
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