
Ara no es fa...un disc eclèctic
Parlem amb l’Enric Llucià del seu nou album

Enric Llucià, nascut a Barcelo-
na i dedicat a l’arquitectura, és 
cantant i compositor d’Enric 

Llucià Group. Acompanyat dels seus 
músics, estrena el seu primer 
disc “Ara no es fa”, una fusió 
del jazz-pop en català. 
Ens hem trobat amb ell perquè ens 
expliqui la seva experiència.

D’on neix l’afició per la música?
Des de petit es respirava música a 
casa, el meu pare era músic i això em 
va despertar l’interès. Vaig començar 
classes de música, solfeig, harmonia i 
a tocar el violí, el piano, guitarra.

Com es crea el grup?
Quan tenia 18 anys vaig conèixer al-
guns dels components que a dia d’avui 
formem el grup. De fet van ser ells qui 
em van passar aquesta afició pel jazz, 
i des de llavors que ja començaven a 
sentir-se algunes pinzellades de jazz a 
les cançons.
El grup que m’acompanya ara, és un 
quartet format per Pep O’Callaghan 
(guitarres), Àlex Ventura (bateria), Ig-

nasi Zamora (baix) i Ruben Bes (te-
clats).

Què veu fer per arrancar el grup?
Cap a l’any 84 ens vam presentar a un 
festival i el vam guanyar; no havia can-
tat mai en públic pel que va suposar 
tot un repte…(riu). Allà va néixer tot, 
els sis anys següents ens els vam pas-
sar fent concerts… però quan va pas-
sar aquesta època poc a poc em vaig 
desenganyà i ho vaig deixar per tornar 
a l’arquitectura, la meva altre passió.



com Elton John o Eric Clapton, ò el 
mateix James Taylor han estat refe-
rents per a mi.

I algun artista d’avui dia?
M’agrada molt Jamie Cullum, no no-
més és un gran músic i cantant, que 
compon e interpreta bons temes i toca 
el piano, sinó que és un gran show-
man als seus concerts.”, també Jason 
Mraz, Diana Krall...
així com molts dels grups “mítics” del 
rock català, Sau, Sopa de Cabra, Els 
Pets...etc. Val a dir que escolto aquella 
música que m’entra, que em diu quel-
com, que em fa sentir...i que en defini-
tiva, m’enamora.

I no t’animaries a cantar en an-
glès? 

(Somriu) Estic preparant alguns te-
mes en anglès, versions d’algun Stan-
dard de jazz...i d’alguns dels temes 
dels músics que he 
anomenat abans ...i 
sobretot també el que 
segueixo fent és estu-
diar, classes de cant, 
música, guitarra, composició, millorar 
l’anglès,etc.

Quines altres aficions tens a part 
de la música? 

M’agrada molt llegir, tot i que amb 
l’arquitectura i la música ja no tinc 
temps per a més aficions. Durant el dia 
em dedico als projectes d’arquitectura 
i les tardes i caps de setmana els in-
verteixo en compondre temes, gravar 

a l’estudi de música o tocar amb el 
meu grup.

Llavors per quan nou disc? 
(riu) Doncs de moment estic compo-

sant varis temes 
alhora ...ara estic 
amb quatre-cinc 
d’aquests temes. 
Realment porto una 

època molt productiva...però em cos-
ta molt tancar els temes...ja és hora 
de començar a tancar-los. La idea és 
que  com a molt tard a l’estiu del 2016 
treure un nou disc.

Plans de futur?
Doncs sincerament amb això el que 
volem es passar-nos-ho bé i, sobre tot, 
gaudir de la música.

No obstant això, la cosa no es va 
quedar allà…!

Així és, la meva passió per la música 
mai va deixar d’estar present… tot i 
que tornar a rejuntar el grup va ser to-
talment casual (riu)… 
Pel meu 50é aniver-
sari vaig celebrar una 
festa amb la família 
i amics on ens vam 
tornar a ajuntar els 
membres del grup 
i em van fer cantar després de tants 
anys sense fer-ho… 

I després de la festa...?
Doncs vam decidir tornar a reunir el 
grup…va ser cosa de tots...en feia mol-
ta il.lusió tornar a dalt d’un escenari i 
cantar entre amics i pels amics, i...vam 
organitzar el concert. Hi posàrem per 
títol: “The Concert”. Va ser un passeig 
per la música, la que havia composat 
aleshores i la que he seguit composant 
al llarg dels anys...per això podríem 
dir que aquest és un disc eclèctic...hi 
ha una mica de tot!

Al disc, “Ara no es fa”, dius que 
hi ha cançons d’ara i d’antigues, 
quina ha sigut la font d’inspiració? 

La meva vida quotidiana es la meva 
inspiració, he cantat sobre l’amor, en-

tre tants altres temes 
que m’afecten a dia-
ri… Cançó per un in-
fant, per exemple, va 
dedicada a les meves 
dues filles. Ara ma-
teix estic en una fase 

creativa important, composant nous 
temes més reivindicatius, que parlen 
de la gent, la societat d’avui dia.

Algun referent a l’hora de com-
pondre?

Cap als anys 80 m’agradaven i escol-
tava molta música dels cantautors de 
l’època, el moviment de la nova cançó, 
etc... més tard,  a inicis dels 90, ja a  
em va entusiasmar molt la música 
d’arrel afro-americana,  funky, rythm 
& blues i per suposat el jazz. 
Artistes com Al Jarreau, Ray Charles, 
George Benson, ò d’altres més pop 

“...la meva passió per la 
música mai va deixar d’estar 
present… tot i que tornar a 
rejuntar el grup va ser total-
ment casual...”

“...aquest és un disc eclèc-
tic...hi ha una mica de tot!”


