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«Els ballarins» afamats envolten
Miquel Serra
Estrenem en exclusiva el nou senzill del cantautor eivissenc

Miquel Serra

Miquel Serra ja està a punt de descobrir un nou àlbum: Una casa és pànic (Foehn Records, 2022),
després de més d'una dècada publicant cançons, i un 2021 prolífic amb el llançament del
llibre Pendents que arribin els conqueridors (Empúries) i el disc Cançons de Joan Serra (Foehn
Records) -amb què va guanyar el Premi Enderrock Especial del Jurat
(https://www.enderrock.cat/noticia/23607/palmares-dels-iv-premis-enderrock-musica-balear2021#:~:text=Juan%20Miguel%20Morales-,Premi%20Especial%20del%20Jurat,%3A%20Can%C3%A7ons%20de%20Joan) de la Música Balear 2021-. En aquest nou treball,
gravat i mesclat per Sergio García Pérez, l'artista ha comptat, per desenvolupar cadascun dels
temes, amb una banda formada per Miquel Perelló, Michael Mesquida i Jorra Santiago (Jorra i
Gomorra). Presentem en exclusiva el videoclip del primer senzill: "Els ballarins".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=mhYeqpNmbow
"Els ballarins" és una cançó que tracta sobre "l'entusiasta desig d'avinentesa", descriu el
mateix Serra. El videoclip neix d'una idea entre Eulàlia Bergadà, el cantautor i J. Lerín, el director del
vídeo, on veiem que a Serra, vestit com d'un passat medieval, se'l fa servir com a ofrena i acaba
devorat. El músic explica l'origen de l'estètica: "La decoració va venir dictada per l'entorn on
filmàrem, i d'aquí va venir la resta de l'acció", inspirada en Sa Punta de n'Amer i els seus esperits.
Amb aquesta cançó el cantautor avança el que serà Una casa és pànic: un retrat de la necessitat que
tenim tots de seguretat en la nostra vida. "I com que pens que no hi ha seguretat en res, allò al
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que mos aferram o deim que mos defineix, en realitat mos condiciona, mos resta. Podria parlar
de família, posicionament polític, diners, etc.: tot és el mateix. Li podria haver posat Una casa
significa pànic, però ja no quedava tan bé".
Miquel Serra serà amb la banda, i un grapat d'amics, el 29 de gener a L'Auditori de Barcelona
(https://www.auditori.cat/ca/miquel-serra-i-amics) , per presentar alguns dels nous temes, i fer un
repàs de la seva extensa discografia. L'acompanyaran Maria Jaume, El Petit de Cal Eril, Clara
Viñals (Renaldo & Clara), Da Souza, Joan Vila i Vàlius.
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