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Arriba «Things» per treure'ns un
franc somriure
Presentem el nou senzill del duet Franc, després de la ben rebuda «Standby»

Francesc Abril | Josep H. Vallès

Francesc Abril i Marc Sambola produeixen sota el nom de FRANC la seva nova cançó ?Things?. El
duet, que pren el nom del seu líder, compositor i lletrista, viatja a través del pop, l'indie i el soul,
fent alguna parada a la música tradicional. Els vam conèixer ja fa uns mesos a les preliminars
del concurs Sona9, en què van quedar classificats gràcies al vot popular, i ara n'estrenem la seva
nova entrega. Al senzill, un protagonista somrient reivindica el fet que les petites things que ens
envolten ens fan ser qui som i, fins i tot en moments de distància, ens mantenen a prop d'aquells
qui estimem.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Ka_a-3eDecc
Josep H. Vallès, director del videoclip, fa navegar Francesc Abril i la ballarina Laura Bacaria en un
mar de dansa i aire fresc, estès sobre la gespa. Flashbacks d'imatges d'antany eternitzen la
infància del cantautor en un carrusel d'optimisme i alegria, que enalteix el valor de l'amor no
romàntic. Els braços d'una persona amiga abriguen un home feliç en un context que ?simbolitza el
creixement, la vida i la connexió amb un mateix?.
El recorregut a l'esquena
Durant la seva trajectòria musical, que va començar en acústic sota el nom d'Abril & Sambola, els
components de FRANC han actuat a espectacles com el festival Vincles (2018), el festival Petits
Camaleons (2019), el concurs Sona9 (2020) i el Concurs de Cantautors de La Fada Ignorant
(2021), a Andorra. Tanmateix, l'any 2019 van guanyar el segon premi al Concurs de Cantautors
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d'Horta i Guinardó.
Ambdós artistes s'han format en el món de la cançó des d'una edat primerenca i, actualment, Marc
Sambola és el director musical de la coral A grup Vocal -finalista a l'Oh Happy Day! de TV3-, de
la qual Francesc Abril també és part. Ara, sense deixar de banda altres projectes en què
treballen per separat, el projecte conjunt dels músics es va obrint lloc en el panorama musical
català.
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