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Buhos: «Comprar un disc sense
haver-lo escoltat és una
ensarronada»
El grup de Calafell permet descarregar gratuïtament a Internet el seu nou disc,
'Natura salvatge' | Compta amb col·laboracions d'Albert Pla, Els Catarres i
Txarango, entre d'altres
El grup Buhos aposta per la descàrrega gratuïta del disc

'Natura salvatge' (Música Global, 2014) és el títol del nou disc de Buhos
(http://www.buhosrock.com/) , banda de Calafell (Baix Penedès) que aposta per una barreja
d'ska, reggae i pop-rock per refermar una trajectòria musical que els ha creat un nom a partir de
col·laboracions amb diversos mitjans de comunicació. Produït per David Rosell (Dept., Brams), el
nou disc conté col·laboracions d'Albert Pla, Ska-P, Txarango
(http://www.naciodigital.cat/noticia/66081/txarango/volem/fer/salt/america/llatina/tan/aviat/sigui/pos
sible) , Els Catarres
(http://www.naciodigital.cat/noticia/56246/catarres/jenifer/canco/amor/no/politica) , Strombers,
David Rosell i Germà Negre.
Guillem Solé, cantant, i Jaume Nin, guitarra, defensen la proposta musical del grup i
especialment el fet que el nou disc es pot descarregar gratuïtament des de la seva pàgina web
oficial, ja que consideren que comprar un disc sense haver-lo escoltat abans, els sona a
?ensarronada?.
-Amb quina idea vau començar a treballar en aquest disc?
-Guillem Solé: Vam voler prendre'ns el disc amb calma i tranquil·litat i una sola premissa, no
tenir presa per acabar-lo, perquè sempre hem fet moltes cançons per molts mitjans, i ara volíem fer
alguna cosa diferent i amb el temps que convingués. Hem estat dos anys preparant el 'Natura
salvatge'.
-El disc es pot descarregar gratuïtament al vostre web. Quina filosofia hi ha al darrera
d'aquesta manera de fer?
-G.S.: Sempre ho hem fet així. Tot el que fem ho pengem a la pàgina i creiem que és saludable i
recomanable fer-ho així, perquè evitem que hi hagi intermediaris entre la gent i el grup i també
que si es pot escoltar la nostra música a Youtube o Spotify i altres plataformes on no es paga,
doncs tampoc hi ha tanta diferència entre això i tenir-ho a la nostra pàgina. El disc surt amb Música
Global i pensem que si el disc agrada, segur que el compren. Perquè intentar que la gent compri
un disc quan no has escoltat les cançons em sona a ensarronada.
-Amb aquesta frase us acabeu de carregar cent anys d'indústria discogràfica.
-G.S.: És que antigament era així i nosaltres érem els primers en comprar els discos sense haverlos escoltat sencers però ara ja no és així.
-Jaume Nin: Jo ho faig així, primer em baixo el disc i si m'agrada me'l compro. Ara compro
discos que realment se que m'agraden.
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-I la rendibilitat d'on surt, de fer directes?
-G.S.: Si volguéssim fer negoci no se si tindríem un grup de música. Nosaltres som de directe,
però també creiem en la venda de discos i a cada concert en venem, i més que mai.
-El disc compta amb set col·laboracions en onze cançons. Potser massa i tot.
-J.N.: No ens pensàvem que acabessin sent tants. Ho vam demanar a molt amb la previsió que
algú ens digues que no, però la sorpresa va ser que tothom va dir que sí.
-Així, vau tenir 'overbooking' de col·laboradors?
-G.S.: Sí, i un cop els has dit, ja no els pots dir que no vinguin. I cap el vam triar a l'atzar, perquè
tots són companys i amics i ens feia molta il·lusió que hi fossin. L'únic que no coneixíem d'abans
és en Pulpul, el cantant d'Ska-P, però és un referent nostre de tota la vida.
-J.N.: A més, com vam estar tant de temps per fer el disc, la col·laboració d'Els Catarres és de fa
més d'un any, mentre que la de Txarango és del novembre. Estirar tant el disc ha propiciat que
tingui més col·laboracions, perquè primer et comprometies amb un, després amb un altre, i al
final sí, n'hi ha set, però no n'hi ha cap que no ens hagi fet il·lusió.
-Heu fet col·laboracions amb mitjans de comunicació, ara teniu altres projectes a banda del
disc?
-G.S.: Ara ens volem centrar en el disc. Abans érem més tastaolletes, volíem fer-ho tot i a tot
dèiem que sí, però al final aquesta actitud ens menjava a nosaltres mateixos. Si ara un mitjà ens
demana una cosa puntual, la farem, però sense compromisos ni periodicitat que ens pugui fer
esclaus d'una altra cosa que no sigui el nostre disc i el nostre directe. En el proper any i mig
esperem estar girant això, ja tenim un munt de dates preparades i ens fa una il·lusió brutal.
-Per tant, el següent disc va per llarg?
-J.N.: De moment ni ens ho plantegem.
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