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.

Pau Alabajos - Ciutat a cau d’orella
(Bureo Músiques, 2018)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Crèdits
Crèdits
Pau Alabajos: guitarra acústica, guitarra clàssica i veu
Florenci “Fluren” Ferrer: piano, fender rhodes, harmònium,
hammond, melotró, guitarra acústica, guitarra elèctrica, synth bass, segones
veus, cor a Postal i palmes a D’un any
Santos Berrocal: percussions, bateria, cor a Postal i palmes a D’un any
Laura Navarro: violí
Adriana Sena: cello
Arranjaments de corda per a les cançons Sonata d’Isabel, Saló i També a càrrec de Laura
Navarro.
Rearranjaments de corda per a les cançons Testament mural i Els amants
a càrrec de Laura Navarro a partir d’un arranjament de Florenci “Fluren” Ferrer.
Arranjament de vents i percussió per a la cançó Coral romput - interpretada en directe
per la Lira Ampostina - a càrrec de Roger Conesa.
Resta d’arranjaments, producció artística, mescla, trucs de màgia,
dissertacions de sobretaula i amabilitat infinita: Santos&Fluren
Enregistrat per Santos&Fluren als estudis Blind Records de
Barcelona durant els mesos de juny i juliol de 2017.
Assistent tècnic d’enregistrament i mescla a Blind Records: Sergi Bautista
Masteritzat per Mario G. Alberni als estudis Kadifornia Mastering
d’El Puerto de Santa María (Cádiz) durant l’agost de 2017
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