Enderrock | Pere Bestard | Actualitzat el 12/05/2017 a les 08:00

La paraula blanca de Miquel Serra
Estrenem el single de 'L'Octau Clima', el proper disc del cantautor manacorí |
Després de l'estiu publicarà el segon disc d'aquest 2017 | Serra no té intenció de
presentar aquest nou treball en directe

Miquel Serra | Arxiu Fohen

L'Octau Clima (Foehn, 2017) serà el 19 de maig el quart àlbum d'estudi del manacorí. Aconseguint
una constància en les seves edicions ha anat creant un públic fidel i un estil molt particular.
Enguany editarà dos àlbums així com va fer el 2015 amb La felicitat dels animals (Fohen, 2015) i El
perfum dels vegetals (Fohen, 2015). A Enderrock.cat avancem un dels temes del primer
d'aquests dos nous discos.
El músic manacorí Miquel Serra sorprèn amb un nou llarga durada, un disc encara més
ambiental que el seu predecessor, amb unes rítmiques trepidants i amb més capes sonores, tot
formant un entramat vigorós.
Aquesta setmana estrenem un dels nous temes, titulat "La paraula blanca": "Aquesta cançó va dur
una feinada d'arranjar, en Pep Toni Ferrer i jo vam haver de fer moltes proves, sobretot de
percussió. Anava endarrer de fer el so com de sabates marcant el ritme i aquí va quedar bé. La
tornada la trobava tan interessant que em vaig plantejar molt seriosament anar a Lisboa a
demanar-li (a implorar-li) a n'en Panda Bear (Animal Collective) si la volia cantar. Trob que era
apropiada per ell. No sé on viu exactament, però confiava amb què me'l trobaria o algú me sabria
donar una direcció. També li vaig enviar uns quants e-mails. En fi, finalment la vaig cantar tota jo,
llàstima. La lletra té aquest puntet de saga èpica que hi diu".
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0-sFEsJ0pCc
http://www.enderrock.cat/noticia/14903/paraula/blanca/miquel/serra
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Després de l'estiu es publicarà aquest segon disc que ja està treballant: "el disc menut encara no
té títol, tot i que el vaig gravar fa dos mesos ara mateix està bastant aparcat, falten coses d'estudi,
veurem aquest estiu si li donam la darrera empenta", explica el músic.
Els dos àlbums han estat enregistrats als Estudis Favela de Palma amb la producció dels seus dos
companys de banda, Michael Mesquida i Pep Toni Ferrer, a més del bateria que ha
acompanyat Serra al llarg del seus discos, Miquel Perelló, i les col·laboracions de Pere Cànaves
àlies Defled.
La sorpresa de l'any pels seguidors de Miquel Serra és que aquests dos discs no podran ser
escoltats en directe ja que el cantautor no pensa dur a terme, pel moment, cap gira de
presentació: "va amb la meva situació vital, amb que mai he disfrutat gaire del procés d'assajos,
amb l'energia que tots hem de posar per engegar-ho, amb el sentiment d'humiliació que
experiment cada vegada que pas per l'aeroport, amb que la popularitat de la música que faig
arriba al que arriba, amb el nivell de benestar d'algunes eixides anteriors,...".
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