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Els petits tresors de la memòria,
protagonistes a «Aquells dies» de
Pachawa Sound
Estrenem la nova cançó del grup maresmenc acompanyada d'un videoclip | El
tema és el primer avançament del seu segon disc, que sortirà el 2020
Pachawa Sound | Arxiu del grup

No serà fins d'aquí a uns mesos, a principi del 2020, que Pachawa Sound traurà el segon disc, però
la banda ja està impacient per ensenyar-nos novetats, i per això ens han volgut concedir aquesta
estrena. Avui a Enderrock.cat us mostrem el videoclip de la seva nova cançó, "Aquells dies", el
primer avançament d'aquest àlbum que estan preparant.
[youtube/]https://www.youtube.com/watch?v=cjoU8ZYfxsM
La cançó ens convida a guardar els records com a petits tresors, amb la premissa que aquests ens
ajuden a evolucionar en la vida, així com també canta a desfer-nos de tot el que ens ofega. Vol
ser un tema que parla de l'amor en totes les seves formes i pretén que la gent actuï més amb el
cor que amb el cap. Tot això es reflecteix en un videoclip que ens mostra els membres de la
banda gaudint de petits plaers junts, perquè per a ells aquesta és la manera de ser feliços.
Pachawa Sound va debutar fa dos anys amb el seu primer disc, Elemental (U98 Music, 2017), i ja
en la seva primera gira va demostrar que el directe és una de les seves virtuts. Han estat capaços
de crear un xou que els caracteritza i ja han portat la seva barreja de ritmes a importants festivals
de Catalunya, l'Estat espanyol i França, gràcies també a la producció d'aquests directes, per part de
Miguel Zamarripa 'Flautek' i Gambeat, baixista de Manu Chao.
De moment no han informat de noves dates de concerts, però de segur que quan es publiqui el
nou disc no pararan d'actuar.
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