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L'univers de Joan Dausà omple el Teatre la Unió
Més d'un centenar de persones ha omplert aquest divendres el
Teatre la Unió per viure el directe de Joan Dausà i els Tipus
d'Interès. La banda ha ofert un concert on s'han pogut
escoltar els temes del disc i tres temes més, amb un to alegre i
buscant sempre la màxima complicitat amb el públic. Cançons
com 'Jo mai mai' i 'Truca'm' han demostrat que moltes
persones ja han arribat a fer-se seves aquestes melodies.

Cercar el fons emocional que s'amaga darrere les coses quotidianes per descobrir com viu la gent. Aquest és el
rerefons de les cançons de Joan Dausà i els Tipus d'Interès, que s'han pogut escoltar aquest divendres a Sant
Cugat. A més dels temes del disc, també han sonat tres temes nous com són 'En veu baixa', 'Teo va a l'escola' i
'Que no s'acabi mai'. Dausà ha buscat en tot moment el contacte directe amb el públic, que s'ha atrevit a cantar
sol algunes cançons.
Joan Dausà ha explicat les sensacions que ha volgut traslladar al públic santcugatenc amb aquest concert.
Joan Dausà: Vull que es deixin portar, que experimentin un viatge emocional per gaudir d'una estona
de bon rotllo.
Temes melancòlics, com l'amor i la mort, s'han tractat en directe des de l'alegria. El teclista del grup, el
santcugatenc Ferran Resines, que ha col·laborat també amb grups com Love of Lesbian, ha explicat
l'experiència que suposa per a ell formar part dels Tipus d'Interès.
Ferran Resines: M'agrada molt acompanyar el Joan Dausà. És un estil molt diferent a tot el que havia
fet fins ara i em sento molt a gust.
La banda seguirà ara la seva gira per diferents escenaris catalans.
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