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 Els Catarres
Els Catarres és un grup de música catalana, d'estil 
pop-folk. Els seus components són l' Èric Vergés, en 
Jan Riera d'Aiguafreda, i Roser Cruells de Centelles. 

Van començar a triomfar amb la cançó de Jenifer, 
l'estiu  de  2011.   Aquesta  cançó va  arribar  a  ser 
molt coneguda perquè  la van penjar a internet. El 
29 de novembre de 2011 va sortir a la venda el seu 
primer àlbum, amb 13 cançons. El vídeo de Jenifer 
ha arribat a 200.000 visites. 

Hem pensat a fer-los una entrevista per conèixer-
los una mica més. 

 

.Quan vau començar amb el grup?

El grup el vam constituir fa poc més d'un any. Jo 
(Jan)  i  l'Èric  teníem cançons escrites  en català  i 
vàrem decidir muntar un projecte fàcil per tal de 
poder anar a bars i fer petites actuacions.

.D'on sou?

Jo  (Jan)  i  l'Èric  som  d'Aiguafreda  i  la  Roser  de 
Centelles.

.A quí va dedicada la cançó de Jenifer?

A cap noia en concret, no teníem cap noia especial 
en el pensament.  És una història inventada! Però 
tot  i  així,  a  tothom  li  ha  passat  alguna  vegada 
enamorar-se  d'algú prohibit! No?

.A banda de la música, esteu estudiant alguna 
cosa?

No,  ara  només  ens  dediquem a  la  música.  Hem 
estudiat  però  ja  hem  acabat:  en  Joan  ha  fet 
Disseny, l' Èric va estudiar Telecos i la Roser també 
va estudiar Disseny.

.Com us vau conèixer?

Jo (Jan) i l' Èric som amics de tota la vida, penseu 
que  som  del  mateix  poble.   L'  Èric   va  arribar 
d'Eivissa quan tenia 6 anys, i llavors ja ens vam fer 
amics. I la Roser la coneixíem del poble del costat, 
perquè era amiga d'un amic nostre i  sabíem que 
tocava el contrabaix. 

.Per què us dieu Els Catarres?

Perquè a un amic francès, que estiuejava al poble, 
sempre li  dèiem “gavatxo”,  i  ell  per insultar-nos 
amistosament ens deia catarres a mi i a l'Èric, i va 
sortir així! Je je!.

.Com  vau  reaccionar  quan  vau  saber  que  la  
cançó de Jenifer havia tingut tant d'èxit? 

Doncs  no  vàrem  saber  com  reaccionar,  vam 
continuar fent el que estàvem fent amb el grup, 
l'únic que va canviar va ser el nombre de concerts i 
més públic a les nostres actuacions.  Però nosaltres 
continuem essent ben normals i amics dels nostres 
amics.

.Com porteu això de la fama?

Com t'hem dit abans, som els mateixos de sempre, 
tenim  els  mateixos  amics,  ens  movem  amb  els 
mateixos ambients, l'única diferència és que estem 
vivint  del  mateix  d'allò  que  ens  agrada  ara 
mateix :)

.Quin tipus de música escolteu habitualment?

Roser: A mi m'agrada el Jazz.

Jan:  Jo  tinc  un  gust  més  variat:  folk,  música 
francesa, cantautors.

Èric:  Jo escolto punk, fanfarria, música francesa.

Gràcies per la vostra atenció!

Recordeu als vostres lectors que poden descarregar 
les nostres cançons:

http://www.elscatarres.com/

http://www.elscatarres.com/

