
‘Cendra i Or’ és el nom que heu 
triat per aquest tercer disc. Per 
què?

Per a nosaltres aquestes paraules 
descriuen de manera poètica la 
forma en què tractem d’abordar 
les nostres vides, partint de la idea 
de superació de les adversitats 
que ens envolten. La cendra és 
el resultat i el rastre del pas del 
foc, és la misèria que deixa morta 
la terra, l’eslavó més pròxim a la 
mort. D’aquesta cendra renaix la 
figura mitològica de l’au Fènix 
que desperta daurat d’entre les 
cendres i esdevé etern i immortal 
com les idees. ‘Cendra i or’ és 

l’estat permanent cap al canvi 
per fer front els obstacles i els 
impediments que ens aixequen 
dia a dia, un cant per agafar aire i 
sortir del pou de la misèria.

Després de la línia estilística 
traçada a ‘Nòmades’ (Propaganda 
pel fet! 2015) i ‘L’espenta’ (2013), 
què ens espera musicalment 
parlant a ‘Cendra i Or’?

Ens considerem una banda de 
rock i aquest gènere té moltes 
vessants i etiquetes amb les quals 
tampoc ens sentim còmodes 
encaixant-nos, pensem que les 
etiquetes són per a les llaunes. 
En el disc podem trobar una 
evolució respecte del nostre disc 
anterior ‘Nòmades’ . No som un 
grup que ens agrade repetir-nos, 
sempre busquem noves sonoritats 
i influències per no estancar-
nos i sonar sempre igual. El disc 
tindrà molt de rock com veníem 
fent però també ens hem permès 
jugar i experimentar amb nous 

ritmes, mètriques i sonoritats més 
fresques i influenciades del pop, 
disco, latin... sempre portant-ho 
cap al nostre terreny!

Hi ha doncs una voluntat 
explícita de moure’s endavant, 
musicalment, i sortir de “l’àrea 
de confort” musical de Smoking 
Souls?

Innovem perquè pensem que 
és necessari per a tot artista no 
quedar-se estancats i no repetir-
se. Nosaltres mateixa sabem el que 
ja som capaços de fer i el que ja 
hem demostrat en moltes de les 
nostres cançons, ara cal mirar cap 
a nous horitzons i veure que som 
capaços de fer i fins on podem 
arribar creant. Innovem perquè 
anem descobrint i escoltant nova 
música que ens emociona i ens 
desperta noves sensacions. El grup 
pot arrimar-se a noves sonoritats 
però continuem sent els mateixos 
quan componem, llavors tampoc 
canvia tant la música que fem. 
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Mantenim la mateixa essència del 
que veníem fent però amb nous 
matisos i més exigència.

El disc l’heu gestat a Atomic 
Studios amb Mark Dasousa. Feu-
nos cinc cèntims de com ha anat 
la cosa...

Ens hem rist molt en aquest 
disc, hem disfrutat molt fent-lo. 
Teníem les coses molt clares i 
treballades abans de posar-nos 
a enregistrar les cançons, i això 
ha fet que es generara un bon 
clima de treball i de creació. 
Comptar amb la producció de 
Mark Dasousa sempre és sinònim 
de feina i treball però també de 
moltes rialles, conyes i confiança. 
Els primers dies de gravació Mark 
ens va muntar una zona “chill 
out” amb cadires i taules en la 
terrassa on poder desconnectar, 
menjar, fumar i parlar. El dia 
següent d’utilitzar-la per primera 

vegada algú va desmantellar la 
paradeta i ens quedarem sense 
res del que hi havia. Així que en 
el disc hem hagut de fumar poc i 
desconnectar poc. Podem dir que 
hem tingut tots els sentits activats 
al 100% i hem aprofitat al màxim, 
donant tot el que es podia oferir 
de nosaltres mateixa. I a més, hem 
guanyat en salut al deixar el tabac 
durant un mes!

A nivell de col·laboracions 
destaca la presència de Gorka 
de Berri Txarrak. Com heu cuinat 
i triat les col·laboracions de 
‘Cendra i Or’?
 
Al llarg del nostre “Tour Salvatge” 
els dos darrers anys hem anat 
tocant amb molts artistes, 
recorrent molts kilòmetres de 
distància i coincidint moltes 
vegades de nou amb els mateixos 
grups. Això fa que els conegues 
i que et fixes i aprengues moltes 

coses d’ells encara que fagen 
música molt diferent de la que 
nosaltres fem. Hem comptat amb 
tres col·laboracions importants en 
el nou disc. En la cançó “Amiga” 
hi participa Albert cantant dels 
Itaca Band, que s’ha sumat a la 
veu de Carles apareguent amb 
potència i donant-li grossor 
a aquesta cançó, una de les 
més “canyeres” del disc. Estem 
contents del resultat i de com 
s’entrellacen les veus a mode de 
pregunta/contestació formant un 
diàleg melòdic. Altra col·laboració 
especial ha estat la de Roser 
Cruells (contrabaix i cors en Els 
Catarres) en la cançó “Cicatrius”. 
No volíem una col·laboració 
convencional sinó que pel 
contingut de la lletra pensàvem 
que una veu femenina que 
remarcara certes parts de la cançó 
podria ajudar a enaltir-la, així que 
Roser ens va ajudar amb els cors 
d’aquesta cançó. Per últim i com 
apuntaves a la pregunta, la gran 
col·laboració de Gorka Urbizu 
(cantant i guitarra de Berri Txarrak) 
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que després de finalitzar la seva 
gira per Sud-Amèrica s’ha volgut 
animar a deixar el seu granet de 
sorra en el nostre disc. Amb la 
seva característica veu cantada 
en euskera junt al valencià, 
s’uneixen dos pobles on la llengua 
i la cultura han estat apartades i 
oprimides durant molt de temps.

Abans de la publicació de ‘Cendra 
i Or’ heu posat en circulació dos 
singles, “Vida” i “Murs”, amb dos 
videoclips ben diferents...

“Vida” és el títol que dóna nom 
al nostre primer single, un crit 
d’esperança, amor i estima, 
un crit d’il·lusió per canviar la 
història i capgirar la realitat, per 
trencar el reflex d’allò que no ens 
agrada, per invertir la gravetat i 
reprendre el control de les nostres 
vides. Hem volgut comptar amb 
l’equip de Tres Deu Media per 
a la realització del videoclip, 
baix la premissa de trencar 
amb el prototip de videoclip 

convencional en el que surt una 
banda tocant. Hem confiat en la 
direcció de Pau Berga atorgant-
li llibertat màxima per tal de fer 
un videoclip que s’apropara més 
a un concepte cinematogràfic. 
La direcció d’art i el càsting són 
un treball de la talentosa creativa 
valenciana Mònica Llop, mentre 
que la direcció de fotografia ha 
estat responsabilitat del jove i 
brillant cinematògraf Yousef 
Daoud. El videoclip planteja 
el contacte i la unió entre dues 
persones com una eixida al 
narcisisme. Confronta un joc 
de textures entre les superfícies 
fredes, planes i artificials dels 
espills VS la rugositat de les 
pells, la liquidesa dels fluids o 
la volatilitat del fum, elements 
orgànics naturals. La peça ha estat 
rodada al Teatre El Musical del 
Cabanyal (València) i a l’antiga 
fàbrica Rodrigo Sancho de Canals. 
Es tracta d’un dels projectes més 
personals en quan a guió i aposta 
estètica del realitzador Pau Berga, 
gestat amb la complicitat de la 
directora d’art Mònica Llop.

Després d’haver llançat “Vida”, 
un clip que experimenta amb 
conceptes i interpretació 
narrativa, Smoking Souls torna 
al format banda en “Murs”. Amb 
llums de neons, estètica heretada 
dels 90 i actitud desenfadada, 
el clip ha estat rodat en un 
indret amagat de la comarca 
de La Costera: un poliesportiu 
abandonat. Ens mostra una faceta 
més irònica i roquera del grup 
que en el seu primer  avançament 
“Vida”. La banda ens sorprèn 
ensenyant-nos dos cares del grup, 
una que camina pel pop rock 
alternatiu i altra molt rockera 
i canalla. “Murs” en una era 
tecnològica on les xarxes socials 
han transformat les relacions 
entre les persones acurtant les 
distàncies i reduint la nostra 
identitat al que es publica en el 
mur d’un trist perfil. Mai podrem 
comparar les relacions humanes 
reals amb contacte físic al que 
passa darrere d’una pantalla.

____
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SMOKING SOULS
“Vida” (videoclip oficial)
1r single àlbum ‘Cendra i or’ 
(Propaganda pel fet! 2017)

SMOKING SOULS
“Murs” (videoclip oficial)
2n single àlbum ‘Cendra i or’ 
(Propaganda pel fet! 2017)

SMOKING SOULS
‘Cendra i or’
Streaming per professionals
(Propaganda pel fet! 2017)
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Més informació i entrevistes: xavi@ppf.cat | 938787488
Contractació: litus@ppf.cat |  938 787 471
www.ppf.cat

CONCERTS SMOKING SOULS

MATERIALS PROMOCIONALS
(bio, dossier, fotos, entrevista en word...)

C E N D R A  I  O R
www.smokingsouls.net

https://www.youtube.com/watch?v=E6L30hH7HNw
https://youtu.be/1m5v-SgPtfo
https://epk.theorchard.com/en/epk/presskit/published/10613
http://www.ppf.cat/DossierLARAIZ2016espanol.pdf
https://twitter.com/smoking_souls
https://www.instagram.com/smokingsoulsoficial/
https://www.facebook.com/smokingsouls
https://www.youtube.com/channel/UCtHWEhEdI_nkFQmE2Ewzrnw
http://www.ppf.cat
http://ppf.cat/index.php/cat/concerts/smoking-souls
https://goo.gl/Xa88h1
http://www.smokingsouls.net

