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Estiu 2020 Entreactes — Música

Pol Plaja (Palafrugell, 1998) i 

Lluis Huguet (Girona, 1998)  

són Doble & Hug Sound, una de 

les formacions més destacades 

de la nova música urbana 

gironina i ara apuntant més 

enllà de les nostres fronteres 

amb el focus mirant cap a la 

conquesta de tots els escenaris 

possibles aquí i a l’altre costat de 

món. Qualitat sonora i actitud 

oberta i desenfadada són la 

carta de presentació d’aquest 

parell de talents. Comercial Shit  

– Basement Records 2020 –  

és el seu darrer treball.

Doble & Hug 
Sound

text: plataforma rap de girona @rap_de_girona

foto: eddy kelele 

Quines novetats hi ha de cara al 2020?

Des de bon començament aquest any 

hem tingut la possibilitat de treballar amb 

artistes d’arreu de la península, cosa 

que ens ha donat una major visibilitat en 

altres parts del país. Encarem aquest 

any amb un nou àlbum com a projecte 

principal anomenat Comercial $hit en què 

descobrim noves sonoritats i nous estils, 

però sempre sense abandonar la nostra 

essència.

Aquest any arriba ple de sorpreses: 

concerts, col·laboracions, gires… Fins i 

tot amb algun gènere mai vist en la nostra 

carrera musical com la salsa. Esperem 

que la situació actual pugui millorar i 

tots els artistes puguem retornar a la 

normalitat.

Creieu que la vostra repercussió a les xarxes 

és equivalent a la vostra repercussió als 

mitjans públics?

Som conscients que tenim una major 
repercussió a les plataformes digitals, tot 
i així ens agradaria tenir més aparicions 
en mitjans públics i seguirem treballant 
perquè així sigui.

Quin creieu que és el factor que ha fet 

que el vostre tema “3 AM” tingui tan d’èxit 

a YouTube, amb més de 15 milions de 

visualitzacions?

Aquest tema és especial, i no només per 
la repercussió que ha tingut, sinó per la 
història que hi ha al darrera. És una mala 
experiència amorosa que va tenir una gran 
importància en la meva vida personal, 
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a causa d’això el meu cap es va veure 

obligat a escriure una cançó per tal de 

tròurò tot òl nòguit i òl conlictò quò tònia 
amb mi mateix. Intueixo que el fet de ser 

alguna cosa tan pura i sincera, com trista 

i comuna, acompanyat d’una molt bona 

feina en quant a la producció, gravació 

i visuals, ha creat aquest moviment tan 

gran i inesperat per a nosaltres. I és 

que realment, es va gravar a les 3 AM 

del mateix dia que vaig tenir aquest 

desengany amorós.

El hip-hop té un espai en el món cultural 

del nostre territori?

Cada vegada hi ha més oferta i sobretot  

de gèneres com el hip-hop i derivats. 

Estan naixent molts projectes que ajuden 

molt a la cultura hip-hop com la ràdio 

Rapnrap o el festival Rap de Girona entre 

d’altres. Cal destacar que aquests gèneres 

cada cop agraden més i també tenen més 

participació a festivals de la zona com per 

exemple el festival Neu o el Tramunfest.

Treballar des de Girona, ha estat un 

impediment en alguna ocasió per assolir 

els vostres objectius?

Molts artistes o grups anteriors a 

nosaltres com Geronacion, Ariana Puello 

i d’altres ens han aplanat el camí. Tot i 

així ens hem espavilat des del primer dia i 

hòm intòntat sòr autosuiciònts. I aquòsta 
és una ilosoia quò òncara mantònim. És 
clar que el fet de viure en una gran ciutat 

et proporciona més facilitats i possibilitats 

però, com nosaltres intentem demostrar, 

res és impossible.

Creieu que la vostra feina ha inluenciat 

d’alguna manera l’escena local?

Tal com comentàvem, diversos artistes i 

grups han estat molts anys donant nom 

i visibilitat a l’escena local, tot i així des 

del nostre punt de vista vèiem una escena 

poc consolidada i quan vam començar 

el projecte Basement Records, al 2017, 

vam notar un increment dels joves de la 

nostra ciutat, impulsats per les ganes i 

per la resposta que estàvem rebent en 

aquell moment. Sempre ens ha agradat 

veure Basement com un centre neuràlgic 

on hem tingut la sort de conèixer molts 

artistes locals, i col·laborar-hi, amb qui 

ara mantenim una relació d’amistat més 

ònllà dò la música. Al inal, l’òssència més 
pura de la música és el fet de poder-la 

compartir amb aquells que més l’aprecien, 

ja siguin consumidors o artistes.

Quins consells donaríeu a un/a artista que 

té ganes de començar la seva carrera?

Que es nodreixi de moltíssima música, 

que no s’estanqui en un sol gènere, que 

aprengui a estimar el procés de créixer 

com a artista i a no tenir pressa per 

voler aconseguir reconeixement. Tots 

comencem des de zero, tots tenim somnis 

i objectius a complir. Creiem que amb 

constància, passi , sacriici i un bon òquip 
tot és possible.

Quins són els vostres referents artístics?

A tots dos ens agraden molts gèneres de 

música i gaudim sense estancar-nos en 

un sol estil. Els nostres referents provenen 

de diferents estils com el reggae, el jazz, 

la salsa o la música negra en general 

ins als mons més Nòw Era. Ens hòm vist 
inluònciats pòr artistòs com Cránòo, 
Travis Scott, J Dilla, Rubén Gonzálòz, 
B.I.G., i d’altròs amb òls quals ins i tot 
hem pogut col·laborar, com Soukin.

Hug Sound: vaig iniciar-me en la 

música des de ben petit, als cinc anys ja 

tenia curiositat pels instruments, i vaig 

entrar al conservatori de música Isaac 

Albeniz de Girona, on a part de tota la 

teoria musical, vaig descobrir el món de 

la percussió. Des de petit volia ser artista, 
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cantant seria incoherent no treballar així 

quan tens aquesta possibilitat. 

Les lletres sorgeixen d’experiències, 

bones o dolentes, la qüestió és viure per 

tal de tenir quelcom per explicar. Com 

podreu veure en les nostres cançons, 

sempre parlo de la família, les vivències i 

d’anècdotes diverses, hàbits del dia a dia, 

valors, amors, ròlòxions… És un conjunt 
de tots els pensaments que em passen 

pel cap i intento transportar-los al paper 

pòr tal quò la gònt sò sònti idòntiicada 
amb la meva història. A vegades tinc 

una idea i l‘apunto al mòbil per tal de no 

oblidar-la, d’altres estic hores treballant 

en una cançó i d’altres combino estrofes 

prèviament escrites amb el que penso en 

aquell precís moment. Escriure és realment 

un món, gravar un altre i expressar-te en un 

videoclip un altre, la combinació dels tres 

cròa la igura pr pia dò l’artista. 

Com ha afectat el coninament en la vostre 

inspiració creativa i els vostres projectes?

El 2020 era un any molt ambiciós per 

a nosaltres però la situació generada 

pel covid-19 ens ha impedit assolir els 

objectius que teníem plantejats com 

per exemple gravar els videoclips del 

nou àlbum. També ens ha fet posposar 

pràcticament tots els concerts que teníem 

previstos per aquest 2020, entre els quals 

la gira a Llatinoamèrica i diversos festivals 

que ens feien molta il·lusió. 

Viviu la música com una eina important que 

pot generar canvis en la nostra societat?

La música sempre ha estat una eina de 

reivindicació, tant col·lectivament com 

individualment, des de moviments socials 

a estats d’ànim.

La gran meta de l’artista és arribar a fer 

sentir a aquell que l’escolta, el mateix que 

sentia al moment de fer-la. A crear un canvi 

en la mentalitat de l’oient, i que es faci 

seu el projecte. Ens agrada transmetre un 

sentiment molt familiar en la nostra música, 

i poder mantenir una relació propera amb 

els nostres seguidors i seguidores. Creiem 

quò aix  té una inluència òn òls valors i òls 
pensaments de la gent que ens escolta. 

Agraïm poder expressar-nos lliurement 

amb ella i tenim la gran sort de gaudir-la, ja 

sigui fent-la o escoltant-la.

La música ens ha canviat la vida, 

literalment.

Quin missatge voleu donar amb el vostre 

projecte?

Nosaltres tenim la idea de promoure el 

nostre art a tot arreu, sense perdre la 

nostre essència, i només fent música 

quan realment ens surti de dins. Estem 

segurs que mai traurem cap tema del 

qual no estiguem orgullosos, tot i així 

som conscients del progrés que hem 

fet en aquests tres anys, i ens encanta 

escoltar cançons antigues i veure com 

ha evolucionat tot plegat. Tot això va més 

enllà d’unes visites, d’unes reproduccions, 

és un estil de vida.

Somiem poder viure de la música junts, 

poder aprendre encara més i crear els 

nostres projectes paral·lels a la música com 

la marca dò roba Doblò o la discogràica 
Basement Records. I volem fer-ho envoltats 

de la gent que sempre ha estat al nostre 

costat i que considerem el nostre equip, com 

en Narcís Fajula com a community manager, 

l’Urban com a mànager o com en Mateu 

Punti, darrere la càmera. Tenir un equip 

darrere de nosaltres és una gran sort, sense 

ells tot seria molt més feixuc, segurament 

no seríem on som ara mateix. L’ideal per 

a nosaltres seria poder-nos retirar de la 

música i poder dir que hem aconseguit el 

nostre somni, costés el que costés, i per més 

entrebancs que ens puguem trobar al camí, 

estem destinats a fer el que ens agrada, i 

això és la nostra música. ∫∂

però el meu pare -que és cantant- m’ho 

desaconsellava en to humorístic. Vaig 

anar deixant el conservatori i aprenent 

de manera autodidacta diferents 

instruments com el baix, el piano i la 

guitarra. Acompanyant al meu pare als 

seus concerts em despertaven una gran 

curiositat tots aquells botonets que hi havia 

davant de l’escenari, i vaig anar descobrint 

el món més tècnic de la música i me’n 

vaig enamorar. Des dels tretze anys que 

produòixo, inluònciat pòr tota la música 
que s’escoltava a casa, sobretot música 

brasilera com la bossa nova o la samba, 

entre altres. Ara tenim la possibilitat de 

fer cançons de fusió, com ara cançons 

de jazz en una base de hip-hop, innovant 

i fusionant diferents estils però sempre 

mantenint-nos en la nostre línia.

Doble: inluònciat pràcticamònt pòr la 
música que escoltaven el meu avi i el meu 

gòrmà, dòs dòl jazz i òl soul ins al hip–hop, 
underground nacional i nord americà, 

combinat amb els llibres de poesia del meu 

pare, se’m va despertar un gran interès 

per tot aquest món. Ja estimava la música 

abans de fer-la, era el primer en ballar a 

totes les festes i sempre imaginava tenir el 

meu propi projecte musical. Amb catorze 

anys vaig començar a escriure les meves 

primeres cançons, amb setze vaig gravar 

el meu primer tema, i avui en dia amb vint-

i-un tinc la sort de poder tenir un projecte 

consolidat, seguidors i seguidores arreu 

del món i un gran equip de treball. 

Podeu explicar el procés creatiu d’una 

cançó des de zero?

Sempre varia una mica, nosaltres tenim 

diverses maneres de treballar però en la 

majoria dels casos creem des de zero, 

a l’estudi quan estem junts. Realment 

plasmem el sentiment que tenim en aquell 

moment i ens deixem portar per nous 

gèneres, i és que mai tenim por de provar 

coses noves. La relació que tenim és la 

gran essència de la nostra música, ens 

exigim l’un a l’altre, ens entenem molt bé, i 

luïm óàcilmònt quan tròballòm junts.
Hug Sound: com a productor, la 

màgia de la música és saber trobar la 

combinació perfecta per transmetre allò 

que sents, a vegades una cançó requereix 

molta simplicitat, i d’altres requereixen 

una complicitat especial, i és que cada 

lletra té la seva banda sonora pròpia, i 

l’habilitat més gran d’un productor és 

saber entendre què sent el cantant i què 

diu realment a les seves lletres. Hi ha cops 

que en Doble escriu lletres i a posteriori 

faig la instrumentalització, parteixo 

de la idea que ha tingut per a la lletra 

i m’imagino quins sons hi encaixarien 

millor. En d’altres moments m’inspiro sol i 

li ensenyo idees que tinc en procés i triem 

quines són les que més ens convencen, 

però sobretot ens agrada molt començar 

les idees junts a l’estudi, encara que la 

inspiració ens arribi a altes hores de la nit.

Produïm molts i molts esborranys que 

en un futur es converteixen en cançons, 

però també en descartem molts, ja que 

ens agrada estar molt convençuts de 

la música que traiem. Per exemple en 

l’àlbum Livin’ the Hug Life ens vam tancar 

a l’estudi durant una setmana i vam 

crear catorze idees que després es van 

convertir en els nou temes que formen 

l’àlbum. Mentre jo anava afegint sons i 

instruments a la base, en Doble escrivia 

les lletres assegut al meu costat.

Doble: els processos de creació, tal i 

com comenta l’Hug, són diversos segons la 

situació o el moment, tot i així ens agrada 

molt treballar junts a l’estudi, la creació 

dels temes a partir d’aquest funcionament 

tenen una essència totalment coordinada 

pels dos, per tant, segurament de més 

qualitat. És un format molt més divertit 

que no pas treballar per separat, i com a 
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