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Entrevistem a Aldrin y Collins

Aldrin y Collins van estar a la Lluna, però també denominen a una de les bandes més
subterrànies i persistents de l'indie català. Formats el 2009 a Cerdanyola del Vallès
(Barcelona), practiquen un rock melòdic i atmosfèric, de vegades pop i de vegades post,
d'arrel eminentment noventera i fidel a referents nacionals com Aina, Madee o Los Planetas i
internacionals com Sunny Day Real State, Wilco , Radiohead o Nada Surf.

1. Com us vau iniciar en el món de la música i quina és o era la vostra motivació?
El Gerard gràcies a Green Day. Veia directes de Green Day a l'Sputnik i els seus pares li van
comprar una guitarra. El Pau va començar amb el clarinet, se'n va cansar, i després,
segurament per intentar lligar a l'institut, va agafar la guitarra. El David va agafar el baix per
formar una banda i tocar les cançons que li agradaven en aquell moment. I el Xavi, que també
va començar amb el clarinet, es va sentir atret per la bateria que es va comprar el seu pare i
ha acabat també fent percussió clàssica. 
Pel que fa a la motivació, és molt senzilla: passar-t'ho bé entre amics. Uns juguen a pàdel
després de treballar i d'altres, com nosaltres, ens juntem per fer cançons, gravar-les i tocar-
les en directe.

2. Com es crear el projecte Aldrin y Collins? Com ha anat evolucionant al llarg del
temps?
El Gerard i el Xavi tocaven amb Stendhal des del 2004 i a principis de 2009 la banda es va
separar. Tots dos van sentir el desig de seguir tocant i es van juntar amb el Pau i amb el Luis,
que ara ja no toca a Aldrin y Collins. Més endavant, davant la necessitat de tenir un baixista,
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vam trobar el David posant un anunci a Internet.
I com hem evolucionat? Vam començar sent dolents i ara som l'òstia!

3. Amb quins 5 adjectius definiu el nou disc d'Aldrin y Collins
Espontani, fresc, intens, emotiu i curt.

3. Quins mitjans i col·laboradors heu tingut per gravar els discos i promocionar-vos?
Amb el primer disc ens va fer un cop de mà el Nando Caballero amb La Produktiva. Amb el
segon, el Carles Ribot i Brave Coast Records, i vam tenir la fantàstica idea de confiar-li la
promoció a Green Ufos, que ens va fer pagar una pasta i després no vam sortir enlloc.
Un cop ens vam recuperar, vam gravar 'Escuchas' i ara són Pick Your Twelve i Bcore els
segells que ens ajuden a tirar endavant la nostra música. Estem molt contents.

5. Com us veieu dintre del panorama de la música catalana? Com veieu el panorama a
la vostra comarca?
A la nostra comarca no ho sabem, però a Cerdanyola vivim un moment interessant gràcies al
naixement d'una associació que es diu Amic Amiant. Programen de forma estable a la sala
Circus, l'únic espai al nucli de la ciutat on es poden fer directes, i estan apostant fort per
l'escena emergent de Catalunya. Està regida per músics de bandes com Opatov, The Saurs
(ara separats) i The Stagpies. Nosaltres també els ajudem de tant en tant.
A Catalunya, celebrem que s'hagi passat pàgina de l'etiqueta "rock català" i parlar més de
"música feta a Catalunya". S'han ampliat mires en quant a estil i idiomes, cosa que està molt
bé. Tot i això, trobem que als gran mitjans encara hi ha preferència per la música en català.
Fins i tot l'anglès té més presència que el castellà! 
Com ens veiem nosaltres a l'escena? Si vestíssim millor i fóssim més joves, tindríem més
èxit, jeje...

6. Com definiríeu la vostra música?
Difícil pregunta. Som nostàlgics dels 90 i també ens agraden referents més moderns. Però el
més fàcil és agafar el disc i escoltar-lo. I hi ha reaccions de tota mena. Uns diuen que fem pop
i d'altres que fem post-rock.

7. Com us plantegeu els propers concerts i quins i on són?
Amb molta il·lusió, perquè tocar en directe és el que més ens agrada de tot el procés de tenir
una banda. Ara farem una tirada de concerts en elèctric. Apolo 2, Pilée (Reus), Espai Art
(Barcelona), Costello (Madrid), La Lata de Bombillas (Saragossa)... Després segurament
farem acústics i esperarem encantats propostes de qualsevol tipus. 
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8. Quin ha sigut el vostre millor concert com a músics? I com a espectadors?
En elèctric, a Luz de Gas, a Siroco (Madrid) o a l'Embassa't 2013. En acústic, a l'Alfa, aquí a
Barcelona.

9. Quines són les vostres influencies musicals?
Des de la música clàssica russa dels segles XIX i XX fins al trap, passant per tot el que tingui
guitarres i una melodia mínimament emocionant.

10. Quina és la vostra última descoberta musical emergent?
Galgo, Crim, Viva Belgrado, Gambardella... Bons músics i bona gent!

11. Un lloc on us agradaria tocar?
A la sala Bikini. Sempre diem que és la sala que millor sona de Barcelona i mai hi hem tocat.

12. Que aconsellaries a un grup emergent que comença ara amb el seu projecte
musical?
Que no facin cas dels consells malvats, com ara "sou dolents" o "això que feu no es porta", i
facin el que els surti. Que no deixin de tocar. I que tinguin moral i que sàpiguen que tenir un
grup és com tenir una relació sentimental.

13. Què és el que us apassiona de la música?

Que entra per la vena.
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