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Gaudim dels bons moments a
través del pop metafísic de
Marialluïsa
Estrenem "Moments", segon avançament del disc de debut del grup igualadí,
'Pren-t'ho amb calma' (Bankrobber, 2019), que veurà la llum aquest 8 de març | El
grup debutarà al 1r Festival del Pop Metafísic de Ponts amb El Petit de Cal Eril,
Núria Graham, Ferran Palau i Germà Aire

Marialluïsa | Anna Vilarrú

Aquest mes de febrer el grup d'Igualada Marialluïsa va irrompre amb força amb el seu primer
videoclip, "Fred o calor", que no ha deixat ningú indiferent i ha equiparat la jove formació amb
bandes com El Petit de Cal Eril, Núria Graham, Ferran Palau i Germà Aire, grups amb els quals
compartirà cartell al 1r Festival del Pop Metafísic de Ponts.
El grup es caracteritza per fer un pop vitalista, reflexiu i oníric, que beu d'aquests referents
catalans però també d'artistes com Andy Shauf, Nick Hakim, Mac DeMarco i Alabama Shakes,
segons ens explica el cantant i guitarrista, Pau Codina. Avui estrenem "Moments", segon
avançament de Pren-t'ho amb calma (Bankrobber, 2019), que veurà la llum el divendres 8 de març.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=VDqeI_FDUqM
"Aquesta cançó ens parla d'esperança, de jugar intensament la vida. Ens parla d'aprofitar el que
tenim i de valorar cada segon que passem al costat d'algú: en resum, ens parla d'amor", explica
Codina. La cançó, que encapçalarà el disc, es presenta en format de vídeo líric amb una il·lustració
d'Anna Vilarrú, que també ha realitzat el videoclip de "Fred o calor".
"Creiem que quan ens raspallem les dents estem molt pensatius, és en moments com aquest
quan ens jutgem, ens planifiquem la vida i reflexionem sobre l'amor", afegeix Codina, que és
també la mà i el cervell de la lletra del tema. De fet, també avança que un cop el disc surti a la llum,
prepararan el mateix format de clip per a totes les cançons.
El quartet igualadí debutarà amb els seus referents el 16 de març al 1r Festival del Pop Metafísic de
Ponts (https://www.ticketea.com/entradas-festival-1r-festival-del-popmetafisic/?fbclid=IwAR22YuPTa5Y2aKVpuy8tyL9zZ5Vk_d999b1M9YZmbtfJDa1HX9dT1OC1YY) , una setmana després de la sortida de Pren-t'ho amb
calma (Bankrobber, 2019), el 8 de març. Aquest disc de debut tindrà cinc cançons riques en
atmosferes brillants i tocs africans, però sobretot relaxades i reflexives, fidels a les propietats de
l'herba que els dona nom. Poc després, el 28 de març, la banda presentarà el disc a l'Heliogàbal
(https://www.facebook.com/events/227217591445694/) de Gràcia.
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