Nota de premsa
El nou disc de Mishima, “L’amor feliç”, es presenta al Centre
Cultural de Terrassa
El divendres 19 d’octubre, la banda barcelonina, Mishima, presentarà el seu últim disc ”L’amor
feliç” al Centre Cultural de Terrassa. Aquest sisè treball conté dotze cançons d’autor que ja s’han
convertit en un autèntic referent del panorama musical actual.
El concert de Mishima serà el segon de la temporada de Directes de la Temporada Tardor 2012 del
Centre Cultural de Terrassa, després de l’actuació del musical de La Fuerza del Destino. Una temporada
que inclou grans actuacions com la de Sílvia Pérez Cruz (23 de novembre) presentant el seu nou treball
“11 de novembre”; els grups terrassencs mrKEATON (1 de desembre) i Ministrils del Raval (2 de
desembre) i, per tancar la temporada, The King Gospel Choir (21 de desembre).
MISHIMA
És un grup de música pop, amb influència de la cançó d’autor, creat a Barcelona l’any 1999. El formen
David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra. El nom del grup prové de l’escriptor
japonès Yukio Mishima.
Mishima va publicar el seu primer disc l’any 2000. Tot i que els seus dos primers discs, gravats en anglès,
ja van ser força ben acollits per la crítica, el veritable reconeixement els va arribar l’any 2005 amb la
publicació del tercer disc, “Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa”, un àlbum íntegrament en
català.
També en català van publicar el seu següent treball, “Set tota la vida” (2007), que recull nou històries
escrites i cantades per David Carabén. A mig camí entre el pop i la cançó d’autor, les peces d’aquest
àlbum són més curtes i directes que les anteriors, i mostren un contingut més cru, sense abandonar la
vocació literària que els ha caracteritzat sempre. La revista musical Rockdelux va triar “Set tota la vida”
com un dels millors àlbums espanyols de la dècada.
El 2010 van publicar el seu cinquè àlbum, el tercer en català, “Ordre i aventura”.
L’amor feliç, el sisè àlbum
Enregistrat als estudis de Paco Loco a El Puerto de Santa María (Cadis), entre el juliol de 2011 i el gener
de 2012, “L’amor feliç” és el sisè treball discogràfic de la banda barcelonina i significa el seu debut en la
gravació de la secció rítmica que, formada per Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria), es va
incorporar ara fa dos anys. Precedit pel single “L’última ressaca”, aquest sisè àlbum conté dotze cançons
que aprofundeixen en aquest rock d’autor fet amb banda que els ha convertit en un autèntic referent. El
nou disc inclou versos del poeta austríac Rainer Rilke en versió de Joan Vinyoli.
Després de dos anys de gira i més de 80 concerts a l’esquena, el nou disc de Mishima, “L’amor feliç”, ja
ha entrat al top 10 d’àlbums d’iTunes a Espanya.
A partir de l’adaptació al català de “Il n’y a pas d’amour hereux”, de Georges Brassens, “L’amor feliç”
suma al seu so un encomiable treball en els arranjaments i les estructures de les cançons, amb teclats i
guitarres que es converteixen en elements de gran força expressiva, recolzats per ocasionals vents i cors.
LES DADES:
Concert: Mishima
Disc: “L’Amor feliç”
Data: divendres 19 d’octubre de 2012
Hora: 21 h
Preu: 24 €
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Egara, 340.
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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