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«Això és mel», el nou videoclip d'OR
El sextet mallorquí encara el 2018 amb la publicació del seu primer disc, 'Carretera
i manta'

OR | Macià Puiggrós

OR és l'acrònim d'Onion Rabbits, un grup eminentment festiu, que havia recorregut el circuit de
verbena fent versions a Mallorca i que fa un temps ha mudat la pell. Pep Àlvarez (Anegats) va ser
la persona que els va recomanar a la seva nova discogràfica, Blau/DiscMedi, amb la qual
publicaran el 28 de març a totes les botigues digitals el seu disc de debut, Carretera i manta
(Blau/Dismedi, 2018).
A principi del 2017, quan començaven a preparar el seu directe de cara a les verbenes
mallorquines, van pensar que seria una bona idea compondre un tema propi, el seu primer senzill
"Es meu nord"
(https://open.spotify.com/track/2naGYHYhw3dFQlw5ME8zcf?si=bQPI1oqSSjqzcdmIfh0h2w) .
Durant l'estiu als concerts veien que la cançó que tenia més resposta del públic era precisament
la seva composició original. No s'ho van pensar dues vegades. Pau Franch, cantant i compositor,
explica: "No era una cançó més. Amb la resposta que havia tengut entre públic ens demanàrem
dins el grup si teníem més idees i coses a dir per fer més cançons. Així que ens hi tiràrem de cap".
A EDR Balears presentem el seu videoclip, el segon avançament del nou àlbum Carretera i manta
(Blau, 2018):
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qcuhFGkEOas
Les cançons han estat compostes entre Albert Carrió (guitarra) i Pau Franch (guitarra i veu) i
http://www.enderrock.cat/noticia/16660/aixo/es/mel/nou/videoclip/or
Pàgina 1 de 2

posteriorment arranjades amb el grup. El treball s'ha enregistrat als estudis Tramuntana
(http://www.tramuntanaestudis.com/lestudi/) , a càrrec de Jaume Gelabert, que ha fet a la vegada
les funcions de tècnic i de productor. Actualment Gelabert forma part activa del grup, també com
a tècnic de so de directes.
El disc es podrà sentir a totes les plataformes digitals a partir del dimecres 28 de març. OR farà un
seguit de presentacions: el dissabte 24 de març als quintos de Sa Pobla; el dissabte 31 de març al
Mig i Mig de Manacor i el diumenge 1 d'abril a la Carpa de Felanitx, el mateix dia de Pasqua.
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