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Tardor, de músics a alpinistes
Avancem el nou videoclip de la banda: "Nevar a València" | Els valencians
publicaran el nou disc, 'Patraix', el proper 20 de setembre
València es divideix entre la gent que ha vist la ciutat nevada i la que no. En el cas dels membres
de Tardor, per a ells és com una llegenda i inspiració d'una de les cançons que inclourà el seu
tercer disc, Patraix (Primavera d'hivern, 2017). El tema es titula "Nevar a València" i és el nou
videoclip de la banda:

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=AvDwWsCCNIw
"No vam tenir millor idea que en ple agost a València vestir-nos d'alpinistes i fer un pla seqüència
pel barri de Patraix. Però d'alpinistes amb arnessos, cordes, piulets... alpinistes professionals",
comenta el cantant i guitarrista Àlex Martínez sobre el pla seqüència.
"Nevar a València" és la segona cançó de Patraix, el nou treball que sortirà a la llum el 20 de
setembre. Una ciutat invisible (Mésdemil, 2014) és el seu anterior disc, que reflectia una etapa
que el grup va viure a distància entre València, París i Brussel·les. Tres anys després tenen clar
que el seu lloc és València, i és per això que han escollit el nom d'un dels barris de la capital com
a títol de l'àlbum.
Establerts a la seva terra, Tardor també emprenen una nova etapa discogràfica, ja que han
fundat un nou segell, Primavera d'Hivern, per tal de publicar les noves cançons. D'altra banda,
incorporen Yeray Calvo (Novembre Elèctric) com a teclista de la formació.
El tret de sortida en directe per a les noves cançons serà el 28 de setembre al Palau de la Música
de València (i les entrades ja es poden compraraquí).

http://www.enderrock.cat/noticia/15485/tardor/musics/alpinistes
Pàgina 1 de 2

Tardor. Foto: Dp Chaigneau
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