PAU VALLVÉ 'Life vest under your seat' (Auto-editat 2019)
DATA DE LLANÇAMENT 25 de gener de 2019
ESCOLTES RECOMANADES
#03. Diuen diuen diuen
#02. Un sol radiant
#08. Life vest under your seat
Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de dues llargues gires presentant els seus
dos anteriors treballs, Pau Vallvé torna per presentar el seu 16è disc titulat "Life vest under
your seat", el 5è signat sota el seu nom. Tot i que el títol és en anglès, el disc està cantat
íntegrament en català i ha estat composat, tocat, mesclat i produït única i exclusivament pel propi Pau Vallvé sol al seu estudi,
com ja és tradició en ell. Pau Vallvé torna amb un disc explosiu, elèctric i alhora introspectiu i emocional. 12 cançons que
destil·len aquesta mescla d'emocions tan característica a la què ens té acostumats el músic barceloní.
El propi Pau ens explica una mica aquest disc i tot el que hi ha al voltant:

EL DISC
Com que no em sé inventar històries i les meves cançons parlen de les coses que visc i que em passen, els meus discs han acabat
convertint-se en una espècie de dietari per fascicles. I com que la vida per si sola ja va canviant, els discos i les temàtiques també ho
acaben fent. En aquest cas, per casualitats de la vida, aquests dos últims anys amb diverses persones properes que estimo m'ha tocat
ser l'hombro, l'orella i la persona que estava allà fent costat, donant ànims i ajudant a buscar solucions a les seves situacions. I gran
part d'aquest nou disc ha acabat destil·lant molt tot això. Ha estat maco sortir de la primera persona i passar a segon pla en les meves
pròpies cançons, per tractar temes i situacions que he viscut molt intensament, però aquest cop, en segona persona. Una altra cosa
que ha acabat passant després, també sense voler, és que fent les cançons he acabat retrobant-me amb antigues situacions (i no tan
antigues) on vaig viure moments similars i per tant, les cançons han acabat també parlant de mi.
He volgut titular aquest disc "Life vest under your seat" (la frase que posa als avions: "el salvavides és sota el teu seient"), no només
per la pròpia frase, que ja explica bastant, sinó també perquè la cançó que porta aquest títol és molt especial per a mi i defineix molt
bé tota aquesta situació que impregna el disc.
Igual que en els anteriors treballs, la realitat social també s'ha colat dins aquest àlbum. I cançons com "Quina sort", feta el dia que
vaig tocar a la presó model per defensar la llibertat d'expressió i el rebuig a l'empresonament d'artistes pel que deien en les seves
obres; "Oclocràcia" o "Rient per no plorar", sobre la deriva del planeta i el canvi climàtic; en són una bona mostra.
L'AUTO-GESTIÓ, AMB EQUIP
Ja fa 5 anys que vaig deixar les discogràfiques i vaig començar a autoeditar-me i autogestionar el meu projecte i els meus discs, però
en aquest temps el projecte ha crescut moltíssim i últimament ja m'era impossible arribar a tot. És per això que per aquest nou disc
i aquesta nova gira he decidit seguir auto-editant-me, però delegant la gestió d'algunes parts del projecte. En concret, l'enviament
dels discos que es venen a la web i el portar discos a les botigues, coses que em treien moltes hores, o el management dels concerts
que aquest cop farà la gent de Bankrobber en comptes de jo mateix com fins ara. La idea és que aquest projecte personal pugui créixer
sense que perdi la seva essència ni els seus valors.
LA NOVA GIRA
Per aquesta nova gira m'acompanyaran el Victor Garcia (bateria) i el Darío Vuelta (Baix, teclats amb el peu i llums). Serà un directe
potent on repassarem cançons de tots els discs, no només d'aquest últim. Ja hem publicat les primeres dates!
02/03
09/03
14/03
23/03
30/03
31/03
04/04
18/04
28/04

GIRONA Auditori de Girona
VIC Jazz Cava
LLEIDA Cafè del Teatre
GRANOLLERS NauB1
TARRAGONA Teatret del Serrallo
CALAF Casal de Calaf
BARCELONA Sala Apolo 1
PALMA Novo Café Lisboa
TERRASSA Nova Jazz Cava

Totes les dates publicades, les entrades i els detalls a www.pauvallve.com/concerts
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