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«Diamants», la primera cançó del nou
disc d'Els Catarres
El grup estrenarà l'àlbum en directe el 22 d'abril al Sant Jordi Club després de
deixar els escenaris durant més de dos anys

Els Catarres al Canet Rock 2019 | ACN

Els Catarres publiquen aquest divendres "Diamants", la primera cançó després de tres anys de
silenci discogràfic. La paraula, a més, es convertirà també en el títol del seu nou disc, el cinquè de
la carrera, que veurà la llum a la primavera i que el grup d'Aiguafreda estrenarà en directe el 22
d'abril al Sant Jordi Club.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=NwfYa_MuRvI
La cançó "Diamants" inclou sintetitzadors i atmosferes creades juntament amb la producció de
David Rossell i les mescles de Roger Bosch. El resultat és una cançó amb una melodia i una
tornada coral on destaca la veu de la Roser Cruells harmonitzada amb la veu principal.
La cançó va néixer durant el confinament d'una petita llavor musical d'Èric Vergès. La lletra va
anar evolucionant amb les aportacions dels tres Catarres, que van aportar textos i idees, com el
fragment recitat de Jan Riera, escrit el dia que va néixer la seva filla.
El clip de "Diamants" és obra del realitzador valencià Pau Berga i de la productora també
valenciana, Crema. L'obra recrea un món real i sobri representat amb el color blanc, que conviu
amb moments d'abstracció carregats de color. Com a la cançó, les imatges evoquen un món de
colors, d'emocions i altres moments que tenen molt valor, però que no són materials.
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Aquesta no és l'única novetat del grup català, ja que el 21 d'octubre va sortir a la venda el llibre
Els Catarres X: Secrets i confessions d'una dècada salvatge, que ha elaborat el periodista
Jordi Basté per celebrar els deu anys de carrera musical.
[plantillavirals]
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