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Xarxa tornen a casa per «Juny»
Estrenem el primer videoclip avançament del segon disc llarg dels mallorquins,
que s'editarà a principi del 2019

Xarxa | Joan Mateu Parra

El grup mallorquí porta uns anys vivint a la ciutat comtal. La majoria dels seus membres combinen
la dedicació a la banda amb els estudis o la feina. Ser illenc i residir a Barcelona és una dinàmica
compartida amb molts altres joves que viuen en constant moviment. Presentem "Juny", el nou
videoclip de Xarxa:
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=iW2nJI1_hhk
Parla Francesc Aparicio, bateria del grup: "Justament fa uns dies rellegia una entrevista al grup
al número especial d'Enderrock ( http://www.enderrock.cat/quiosc/exemplar/459) dedicat a les
illes, de fa un any. Ens demanàveu si el fet de viure a Barcelona feia que ens enyoràssim de casa.
En aquell moment vam dir que no, però justament un any després, crec que ha passat. Aquesta
cançó reflecteix la nostra experiència de mallorquins que viuen a Barcelona. 'Juny' és la idea de
tornar a Mallorca en haver acabat les classes per retrobar-mos amb la família, i descansar".
El videoclip ha estat rodat a Barcelona per Guillem Miró, realitzador també del llargmetratge En
acabar (https://www.filmin.es/pelicula/en-acabar) (2016), una roadmovie a la mallorquina d'una
nit d'estiu. Aquesta cançó és un aperitiu del disc que ha de venir el proper 2019 i ha estat
enregistrada per Joan Marc Pérez, teclista del grup valencià Auxili després que els mallorquins li
proposessin d'acompanyar-los en el procés d'enregistrament del nou treball. El tema "Juny" n'és
la primera mostra, i ha estat gravat als Estudis WZ de Borriol.
Si no podeu esperar a l'arribada del nou disc, Xarxa portarà la seva música en directe a la propera
http://www.enderrock.cat/noticia/17471/xarxa/tornen/casa/juny
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edició del Rockambelles
(https://www.facebook.com/elmondelrock/?hc_ref=ARSqyIrCYazVyDHdpcWSeXWcK0RU6uc13yw4dUyHH4LTJYowdIOq4JlSPpPx4LOr7k) , a Sencelles (Mallorca), el 17 d'agost.
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