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Intana ens dona la benvinguda a la
seva realitat
Estrenem el videoclip d'una de les cançons del segon disc del projecte de Núria
Moliner

Intana | Lluís Tudela

Un dels secrets més ben guardats del pop d'autor fet a casa nostra segueix destapant-se. Intana
va debutar el 2017 amb un àlbum homònim editat per Satélite K, i aquest primer trimestre del 2019
arriba el seu segon àlbum, A plan for us, editat pel mateix segell. Avui estrenem una de les 4
cançons en català d'aquest disc que, igual que l'anterior, combinarà cançons en anglès i en la llengua
materna de Núria Moliner.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ugRrFNIIKww
"La teva realitat", en paraules de Moliner, és una cançó "de realització i acceptació. De constatar que
les coses que vivim ens canvien, i que, si no les compartim, tindrem percepcions allunyades
respecte als que no hi han estat. Per molt que vulguem explicar-ho, serà difícil. Haurem viscut
realitats diferents."
El pop acústic i íntim del primer disc es transforma cap a tons càlids i un pèl més sòlids, amb una
producció també més cuidada. A plan for us vol transmetre el missatge d'evitar la deriva prenent
decisions, parar-se a pensar i crear un imaginari real i no un de somiat. Els propers mesos
veurem com aquest discurs es posa en pràctica amb els concerts de presentació. De moment
l'única data anunciada és la del 27 d'abril ( https://www.cooncert.com/es/barcelona/122107intana) al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Gràcia.
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"La teva Realitat"
Potser és que ja no hi ets,
has estat lluny d'aquí tot aquest temps.
La gota intermitent
per un desenfrè inconscient, inconscient.
Portes el pes a dins
però alhora et sents lleuger, tan lleuger
i el dia es difumina en un altre pensament.
Deu ser, deu ser,
deu ser que no en saps més,
com t'ho podria explicar,
tu i la teva realitat,
jo n'he viscut una altra.
De puntes vas passant,
quina causa més estranya, artificial,
que ni la veus venir
i ja està dins el teu llit, al teu llit,
potser un dia al menjador
t'absorbeix i ho sents de cop, tot de cop,
dins enfora, com les hores que ara cauen en el pot.
Deu ser, deu ser,
deu ser que no en saps més,
com t'ho podria explicar,
tu i la teva realitat,
jo n'he viscut una altra.
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