A Quiet Man
"Into the night"
01.- Natalia
02.- To kill you with love
03.- Time
04.- Ready for you
05.- Any other day
06.- Insomnia
07.- Geneviève
08.- The protector
09.- Me and you
10.- Like in the mood for love
11.- True love
12.- Lost in the moon

El quart llarga durada de A Quiet Man: una cursa de fons
Amb aquest disc "Into the night" d'A Quiet Man estem davant del quart llarga durada de la seva carrera,
sens dubte una carrera de fons. Primer va ser "Warsaw Smells of You" (2009), va seguir "Sadness
Tolerant Songs" (2011), més tard va arribar el disc que va suposar un decidit pas endavant en la difusió de
les seves cançons "The Affairs" (2012); en els seus discos han col·laborat artistes de la talla de David
Brown (Brazzaville, Beck), Steven Munar (The Tea Servants), Rick Treffers (Mist), Laura More, Pilar Torras
(Bebra). La trajectòria d'A Quiet Man (alter ego de Fabio Vega) no ve d'aquí, anteriorment ja havia anat
llançant maquetes per donar-se a conèixer, 10 en total, des del 2001 al 2005.
Una dilatada carrera que ha anat creixent amb la seva creativitat i el seu constant treball: Fent buit, en el lloc
on en breu el constatarem tots, en el d'un veritable crooner; se li dibuixa un somriure a la cara cada vegada
que algú ho pronuncia, no sabem si per satisfacció o falsa modèstia, però és així com s'entén el seu saber
fer.

“Into the night” vessa amor en totes les seves cançons
L'amor i els seus desamors, podrien ser les notes predominants en els discos d'A Quiet Man,. Temptat a
expressar amb cançons les relacions de emocionals de les parelles, sempre harmonitzant des de la visió de
l'home cap a la dona. Amb tota la seva discografia cantada en anglès, és on ell se sent més còmode i li sap
cantar millor a l'amor. Aquest és Fabio Vega i el seu projecte que ultrapassa la dècada.
Aquest disc, composat i realitzat completament amb la visió de trio, amb Franch Chiri a la bateria i amb
Kike Pellicer al baix acústic, és la formació que al costat de Fabio Vega, a la veu i guitarra, podem gaudir
dels directes de A Quiet Man.
En l'enregistrament d'aquest àlbum hem de destacar els vents de Joan Martí Frasquier, realitzats
únicament amb el més inusual dels saxofons, el saxo baríton.

Alguns dels temes inclosos a “Into the night”
“Geneviève”, és el senzill de presentació de "Into the night", és una cançó d'amor i por a la pèrdua.
“Natalia” és un tema que tracta sobre l'amor que li professa un home a una prostituta.
“To kill you with love” arla de matar una dona, però no per amor, sinó amb amor.
“Time” podria ser la banda sonora del cap d'any.
“Insomnia” és un tema composat com un tipus de sortilegi, per intentar vèncer les nits d'insomni que pateix
l'artista.
“The protector” és un conte sobre els somnis en què Leo li diu a Cloe que no tingui por als malsons doncs
ell la defensarà dels dimonis de la nit. (Leo i Cloe són els seus fills petits)
“Me and you” és una història sobre la megalomania a què ens indueix l'amor, de creure que no hi ha res
més al món que nosaltres dos, s'inclou evocació a una escena devastadora de la pel·lícula el pacient anglès
on ell deixa a ella moribunda a l'interior d'una cova i li promet que tornarà, però no pot fer-ho.
“Like in the mood for love”, és una cançó que està basada en la pel·lícula de Won Kar Wai "In the mood
for love”.
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