Enderrock | Marta Alcaide | Actualitzat el 15/06/2022 a les 14:30

Ara és el moment de Pau Brugada
Estrenem en primícia «La vida és un moment», el nou tema del músic i
productor de Banyoles

Pau Brugada

Entre les comarques gironines creix l'artista banyolí Pau Brugada -exmembre de la banda Caiko, que des de ben jove ha compaginat els seus interessos cap a la creació i la producció musical. El
2015, Brugada va crear el seu projecte en solitari, que va debutar amb Llum de foc (autoeditat,
2015), un disc que recorre mil i un estils, com el pop, el rock o el rap. Al llarg d'aquests anys, el
músic ha publicat diversos senzills, algun d'ells amb la col·laboració d'artistes com l'Autèntic
Home Llúdriga, Magalí Sare o el Noi de Tona. Ara, el banyolí prepara el seu segon treball En
blanc (autoeditat, 2022), del qual avui descobrim en exclusiva "La vida és un moment", on
col·laboren Sebastià Gris, Kquimi Saigi i Vic Moliner.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=4pzGOb9Ax20
?La vida és un moment? és un cant que parla de la importància de viure i gaudir del present, ja
que ?aquest és ara el moment?. La societat actual dedica una gran part del seu temps a
preocupar-se, recordar el passat i angoixar-se pel futur, però com canta Brugada, al final, ?la vida
és un sol moment, no fa falta cansar-nos ni apretar les dents?. Al costat
de Gris, Saigi, Moliner i Andreu Moreno, la cançó pren tints de pop metafísic amb bases electròniques
envoltants. Per la seva banda, el videoclip que acompanya la peça mostra Brugada passant el dia
a casa avorrit fins a desembocar en la seva pròpia mort. El clip ha estat dirigit per Manel Serrat i
produït per L'Upuntvuit, Sandra Prat, Mak Dzinovic i el mateix artista.
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