Paula Valls actuarà a Castellar el 13 de juliol.
Divendres 13 de juliol de 2018
Música

Concert de Paula Valls
Paula Valls (Manlleu, 1999) presenta I AM, el seu primer treball de llarga durada, produït per David Soler. Un
treball més intimista i despullat on els silencis també parlen, en un registre diferent al del seu impressionant EP
debut Black and White.
A I AM, completament dirigit per ella, Paula Valls s’atreveix a parlar d’experiències pròpies i vivències recents, de
sentir-se perduda i no trobar-se, de moments difícils i de canvis, i d’haver de prendre decisions importants. Un
reflex de la seva accelerada evolució personal, en un to molts cops trist, ple de comiats, però sempre, encara que
sigui només una mica, amb esperança. Aquesta és la seva carta de presentació, on es mostra tal com és. S’hi
inclouen dues cançons en català: “Cançó de bressol”, nascuda arran de la mort del seu avi, i “Que tinguem sort”,
un duet amb ella mateixa (amb 9 i 19 anys).
La música negra (soul, blues i jazz) i el folk més americans s’entrellacen a I AM amb la influència clau que l’estil
del productor Joe Henry ha tingut en la Paula des de ben petita. El resultat és un disc viu que beu de
l’espontaneïtat i la improvisació a l’estudi, on les cançons han marcat les pautes, on s’ha primat l’autenticitat per
sobre de la perfecció, com en un directe.
A la gira, Paula Valls (veu, composicions) estarà acompanyada de David Soler (guitarra i direcció musical), Oriol
Roca (bateria), Miquel Sospedra (baix) i Daniel Ferrer (piano).
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