Sinopsi

Ciutat a cau d’orella és un homenatge al poeta Vicent
Andrés Estellés en el 25é aniversari de la seua mort. La
ciutat a la qual fa referència el títol de l’espectacle va molt
més enllà de l’escenografia arquitectònica o de l’atrezzo
de places i carrers d’una metròpolis concreta. Els versos
que canta Pau Alabajos són una mirada furtiva a través
del forat del pany, una polaroid que immortalitza les vides entrellaçades d’un barri, d’un poble, d’un país. Un
tractat de geografia humana, la banda sonora de tantíssimes carícies, mossos i arraps: una parella que es besa
apassionadament en un terrat, entre els fils d’estendre la
roba; dos antics amants que es troben al replà de l’escala
i conversen sobre banalitats; un home que escriu quan
cau la nit i fa inventari d’un amor a prova de bombes...
Un grapat d’històries quotidianes, de quilòmetre zero,
configuren aquest espectacle sincer i intimista, que convida a la confidència i es construeix amb la complicitat
del pati de butaques. Poesia a cau d’orella, cançons a pit
descobert.

Sobre Vicent Andrés Estellés

“Fa certa gràcia revisitar algunes

de les entrevistes que li van fer a
Estellés més de vint anys enrere,
i comprovar com els periodistes
o els filòlegs tractaven de buscar
un doble sentit a les seues paraules, una intencionalitat oculta, un
missatge secret de caràcter existencialista, una metàfora de vital
importància que revelara aquella
veritat suprema que exigia l’ortodòxia literària. I ell, amb tota la
humilitat que li cabia entre el pit
i l’esquena, no podia fer una altra
cosa que desmarcar-se’n. Respondre’ls honestament que ell
escrivia coses d’anar per casa, per
a divertir-se o per a guanyar-se la
vida, per necessitat. Escrivia perquè sentia la necessitat profunda
d’evacuar del seu cos alguns pen-

saments o emocions que li rosegaven la consciència.
Quan Estellés escriu sobre el poble, podem tocar amb els dits la
pols del carrer, les fulles de lletuga
espargides per terra, la calç blanca
de les parets. Podem olorar, fins i
tot, el fem dels camps de conreu i
escoltar com criden els grills amagats entre la brossa dels marges.
Quan Estellés escriu sobre el poble, també parla sobre la voluntat
de ser poble, sobre la determinació col·lectiva i vigent de construir
un País, de conrear una llengua i
una cultura, d’assumir la nostra
veu com a valencians i ens convida a eixir al carrer, a embrutar-nos
les mans, a arremangar-nos la camisa.
		
Pau Alabajos

”

Biografia

Pau Alabajos va començar la seua carrera artística cantant als
carrers de València, a l’ombra del Micalet. L’any 2004 va publicar el seu disc debut, Futur en venda (Cambra Rècords, 2004),
que va rebre el Premi Ovidi Montllor 2006 a la millor lletra
per “Cançó explícita”. L’any 2008 va editar el seu segon treball discogràfic, Teoria del caos (Cambra Rècords, 2008), que va
ser guardonat amb el Premi Ovidi Montllor 2008 al millor disc
de cançó d’autor, Premi Enderrock 2008 per votació popular al
millor disc de cançó d’autor, Premi Enderrock 2008 per votació
popular al millor artista de cançó d’autor i Premi Muixeranga
2009 per votació popular al millor disc del domini lingüístic.
L’any 2011 va eixir a la llum Una amable, una trista, una petita pàtria (Bureo Músiques, 2011), Premi de la Fundació Gaetà
Huguet a la millor producció cultural de 2011.
Pau Alabajos ha cantat les seues cançons en nombroses ciutats
del domini lingüístic, així com també en diferents escenaris
internacionals: Heidelberg, Tübingen, Saarbrücken, Bochum,
Colònia, Eichstätt, Frankfurt, Leipzig, Constança i Berlín (Alemanya); Lió, Montpeller, Tolosa de Llenguadoc, Grenoble,
Marsella, Rennes, Amiens, Ais de Provença i París (França);
Cambridge, Londres, Leeds, Bristol i Exeter (Regne Unit); Dublín i Cork (Irlanda); Glasgow i Edimburg (Escòcia); Szeged
(Hongria); Zuric, Basilea i Lausana (Suïssa); Busalla, Bolonya,
Torí, Venècia, Roma i Gènova (Itàlia); Jerusalem, Nablus i Jenín
(Palestina); Lisboa (Portugal); Luxemburg (Luxemburg); Praga (República Txeca); Ciutat de Panamà (Panamà); Mont-real
(Quebec); Nova York, Chicago, Gainesville, San Diego (Estats
Units d’Amèrica), Atenes (Grècia) i Montevideo (Uruguai).

Discografia

El 29 de setembre de 2012 es va celebrar al Palau de la Música
de València un concert commemoratiu dels seus 10 anys de
carrera musical, on el cantautor de Torrent va repassar bona
part del seu repertori acompanyat per l’Orquestra Simfònica
del Coral Romput, amb més de vuitanta músics damunt de
l’escenari, i va comptar amb la col·laboració de Núria Cadenes,
Vicent Partal, Amàlia Garrigós, Rodonors Invictes, Feliu Ventura, Cesk Freixas i Miquel Gil. Els arranjaments simfònics van ser
compostos per a l’ocasió per la violinista Laura Navarro, que ha
participat activament en el projecte des del primer dia, i Francesc Gamon fou el director de l’OSCR per a la gravació del disc
en directe #paualpalau (RGB Suports, 2014).
L’any 2016 ix a la llum L’amor i la ferocitat (Bureo Músiques,
2016), sisena aventura discogràfica de Pau Alabajos, un CD enregistrat a Nashville (Tennessee, Estats Units) amb el productor
nordamericà Brad Jones que marca un abans i un després en
la seua carrera musical. Dos anys després, contraataca amb un
nou projecte discogràfic, Ciutat a cau d’orella (Bureo Músiques,
2018) amb la producció artística de Santos & Fluren i enregistrat als estudis Blind Records de Barcelona.

RÀIDER TÈCNIC AMB PIANO
GUITARRA + VEU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEU
SHURE SM58
GUITARRA ACÚSTICA
DI - CAIXA D’INJECCIÓ
GUITARRA CLÀSSICA
DI - CAIXA D’INJECCIÓ
+MONITOR
+TABURET SENSE BRAÇOS
VIOLÍ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOLÍ
DPA 4099 V*
*MICRÒFON CONDENSADOR SUPERCARDIOIDE PINÇA

+MONITOR
+CADIRA BAIXA SENSE BRAÇOS

CELLO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLO
DPA 4099 C*
*MICRÒFON CONDENSADOR SUPERCARDIOIDE PINÇA

+MONITOR
+CADIRA BAIXA SENSE BRAÇOS

TECLATS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLATS
CANAL L DI - CAIXA D’INJECCIÓ
CANAL R DI - CAIXA D’INJECCIÓ
+MONITOR
+PUNT DE LLUM 220V
PIANO 		
PIANO 		
+MONITOR
+BANQUETA

L AKG 414
R AKG 414

SET DE PERCUSIÓ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBO
SHURE BETA 52
CAIXA
SHURE SM57
PLATS
AKG 414
CHARLES
AKG 414
LIRA
AKG 414
CALAIX FLAMENC
SHURE BETA 91
CORTINA
AKG 414
+IN-EAR

Durada: 90 min

Aquest espectacle pot anar acompanyat d’una guia didàctica orientada a estudiants i ser presentat en diversos formats.
Espectacle creat específicament per a espais escènics
que permeten a l’espectador gaudir assegut de la música i els versos d’Estellés en l’ambient íntim i confident que exigeix aquesta mena de posada en escena.

RÀIDER TÈCNIC SENSE PIANO
GUITARRA + VEU ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEU
SHURE SM58
GUITARRA ACÚSTICA
DI - CAIXA D’INJECCIÓ
GUITARRA CLÀSSICA
DI - CAIXA D’INJECCIÓ
+MONITOR
+TABURET SENSE BRAÇOS
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VIOLÍ
DPA 4099 V*
*MICRÒFON CONDENSADOR SUPERCARDIOIDE PINÇA

+MONITOR
+CADIRA BAIXA SENSE BRAÇOS

CELLO |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLO
DPA 4099 C*
*MICRÒFON CONDENSADOR SUPERCARDIOIDE PINÇA

+MONITOR
+CADIRA BAIXA SENSE BRAÇOS

TECLATS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLAT 1
CANAL L DI - CAIXA D’INJECCIÓ
CANAL R DI - CAIXA D’INJECCIÓ
TECLAT 2
CANAL L DI - CAIXA D’INJECCIÓ
CANAL R DI - CAIXA D’INJECCIÓ
+MONITOR
+PUNT DE LLUM 220V
SET DE PERCUSIÓ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIXA
SHURE SM57
PLATS
AKG 414
CHARLES
AKG 414
LIRA
AKG 414
CALAIX FLAMENC
SHURE BETA 91
CORTINA
AKG 414
+IN-EAR

Durada: 90 min

Aquest espectacle pot anar acompanyat d’una guia didàctica orientada a estudiants i ser presentat en diversos formats.
Espectacle creat específicament per a espais escènics
que permeten a l’espectador gaudir assegut de la música i els versos d’Estellés en l’ambient íntim i confident que exigeix aquesta mena de posada en escena.

CONTACTE
info@paualabajos.com
(0034) 633 357 916

