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MÚSICA

Ferran Palau
MÚSICA. PUBLICA EL DISC ‘PARC’

“M’agrada naturalitzar la diferència”
ia: “Vull ser músic”. Volia fer pel·lícules de terror. El meu heroi era
Tom Savini [l’expert en maquillatge i efectes especials]. Però em vaig
encaminar cap a la música i durant
molts anys no m’he pogut permetre
econòmicament fer coses com les
que faig ara. Haver arribat al punt
en què ja em puc dedicar exclusivament a fer música i em puc arriscar
a gastar diners en les petites pel·lícules que faig em fa molt feliç, perquè em fa sentir realitzat. Per fi he
aconseguit poder portar a la pantalla les coses que tinc al cap, i em sento molt afortunat de tenir gent de
molt talent que se m’acosta i que
m’ho facilita. Ara ja estic pensant en
els vídeos següents i em sento com
el nen que era quan feia aquelles
pel·lis i còmics.

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Ferran Palau (Esparreguera, 1983),
el crooner dels suburbis, continua
en ratxa creativa. El misteri de
l’amor, l’elogi de la diversitat i la fascinació pel cinema de terror s’apleguen a Parc (Hidden Track, 2021),
cinquè àlbum amb el seu nom i el
tercer de la trilogia de pop inimitable que completen Blanc (2018) i
Kevin (2019).
Expliques que amb Parc tenies més
clar el concepte del disc que quan
vas fer Blanc i Kevin. Quin és
aquest concepte?
Són bàsicament dos: la diversitat
de gènere –i la diversitat humana
en general– i el cinema de terror,
que a mi sempre m’ha flipat. El títol, Parc, podria ser el d’una pel·lícula de terror. Hi ha tot de petits
homenatges al cinema de terror.
Musicalment, has fet un treball de
depuració; tot és més sintètic, de so
i d’elements.
Fins i tot en les lletres he fet aquest
exercici d’intentar utilitzar les paraules com a petits símbols que van
apareixent a les cançons; aquesta
idea de menys és més l’hem depurat
encara més en aquest disc. Si podria
dir una cosa amb menys paraules,
ho preferia. Vaig arribar a esborrarne trossos perquè trobava que a nivell conceptual tampoc hi afegien
gaire.
El disc reflecteix la teva la fascinació pel cinema de terror. ¿Tens una
galeria de monstres preferits?
Tinc les meves coses preferides, evidentment. Una d’elles és Freddy
Krueger, de Malson a Elm Street de
Wes Craven. Ja de petit em flipava
aquesta cosa de barrejar els somnis
amb la realitat. Ho trobava molt ori-

Els videoclips que fas connecten
bastant amb les pel·liculetes de
terror que feies quan eres petit.
Roda el món i torna al Born. Vaig
acabar fent música una mica perquè
era el que m’anava millor, però no
era la meva intenció. De petit no de-

L’any passat, tot i la pandèmia, vas
fer molts concerts.
Això va ser fruit de la feina que fan
els nostres equips. La Louise [Samson, responsable del segell Hidden
Track i companya de Palau] hi ha
treballat tant, i de manera tan dura, per tirar tot això endavant... Al
principi semblava l’apocalipsi total
quan veia la meva agenda cancel·ladíssima. Però, en lloc de quedar-se
lamentant-se, va recuperar tot el
que va poder, va buscar coses noves, va gratar, ni t’ho imagines com
va gratar, perquè jo pogués continuar tocant. I al final vam fer molts
concerts. Han sigut actuacions estranyíssimes, perquè ja sabem com
són els concerts ara, però en llocs
brutals: descampats, camps de futbol, llocs superoberts, platges, un
far, piscines municipals, coses que
hauria fet d’una altra manera. Al final el balanç que faig del 2020, tot
i haver sigut una muntanya russa
emocional i ser conscient de com
de malament ho passa molta gent,
és que ha sigut un dels anys més
prolífics per a mi.e

‘Malson a Elm Street’

‘La cosa del pantà’

“Freddy Krueger és molt atractiu
a nivell estètic perquè és un terror
molt acolorit, que és una cosa que
m’interessa i que es pot veure al
disc”, diu Palau, que comença els
concerts de la gira amb la música
de Malson a Elm Street.

Wes Craven, l’home que va revolucionar el cinema de terror tres
vegades, amb L’última casa de
l’esquerra, Malson a Elm Street i
Scream, té altres joies com
aquesta “història d’amor” que
tant agrada a Ferran Palau.
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ginal. Hi ha coses que m’agraden
molt, però normalment el terror
fosc de possessions infernals o de
fantasmes no m’acaba de fer el pes.
Soc més de psychokillers tipus el Jason de Divendres 13 o el Michael
Myers de Halloween.
Precisament al videoclip de Parc
treus la màscara del Jason.
Divendres 13 és una de les meves
pel·lícules preferides. També me
n’agraden d’altres com La cosa del
pantà, de Wes Craven, que és una

‘Halloween’

‘Divendres 13’

“John Carpenter per a mi és un
referent absolut, perquè és una
persona que barreja els dos mons:
la música i el cinema –diu Ferran
Palau–. Per exemple, a Parc m’he
fixat molts en les bandes sonores
de John Carpenter”.

D’un dels seus films preferits, Palau en destaca que “el Jason té el
trauma infantil, la família disfuncional”: “Però el que més m’agrada és
el campament, aquesta cosa d’anar
de colònies i que la palmi tothom
em sembla una passada”.

Disc
“Els conceptes
de ‘Parc’ són
la diversitat
de gènere
i el cinema de
terror”

Els
terrors
preferits
de Ferran
Palau

pel·lícula molt tendra sobre un
monstre, però que és una història
d’amor. Això m’agrada molt: naturalitzar la monstruositat i la diferència, que és una mica el que he
intentat fer amb el vídeo de Parc.

