L’ESPERIT MODERN DEL VELL BOLERO
Dani Álvarez & Sergi Sirvent són un duo format per cantant i pianista respectivament, centrat
en el seu origen en la interpretació de boleros heterodoxos però que han anat obrint el seu
repertori a la cançó sentimental de tots els gèneres i èpoques: tangos, cançó, jazz, bossa nova
o adaptacions tan arriscades com la que fan en els seus concerts del tema "Lithium" de
Nirvana, però tot això amb un fil conductor, amb un toc personal que fa que músics com Dani
Álvarez & Sergi Sirvent estiguin situats al marge de les modes. Moderns? ... si, clàssics? ...
també.
Els encarregats de col · locar aquest disc "Las Simples Cosas" en un apartat de la botiga de
discos tindran un problema a l'hora de classificar-ho. El millor seria fer-los un apartat propi o
inventar el de "sons sense manies". El que fan Dani Álvarez & Sergi Sirvent podria ser el
resultat de col · locar en una coctelera matisos de Tom Waits, Pablo Milanés, Laura Nyro,
Mercedes Sosa, Tori Amos, Milton Nascimento i Danny Kaye.

"LAS SIMPLES COSAS"
de vegades són moooolt complicades...
D'ells s'ha dit: "El pianista Sergi Sirvent i el cantant Dani Alvarez ofereixen una interpretació
lúdica i molt personal, plena d'ànima i de funambulisme musicals, boleros imprescindibles i
altres grans clàssics de la Cançó Sentimental, des Fats Waller a Nirvana passant per Tom
Jobim i Albert Pla ".
Al principi pot sorprendre la veu de Dani Álvarez aplicada als boleros, però només el temps just
fins que assimiles que Dani no còpia a ningú, ho fa a la seva manera, tan normal, sense cap
mena d'impostura. El piano de Sirvent amb les seves també particulars digressions s'acobla al
tot, en un resultat probablement irrepetible.
Dani Álvarez & Sergi Sirvent han presentat la seva proposta, entre clàssica i revolucionària, a
sales i festivals com el Jamboree, 23 Robadors, l'Auditori Municipal de Terrassa o la Mostra de
les Arts de la Paraula d'Abrera, i ara acaben de gravar el seu primer disc, "Las simples
cosas".
Dani Álvarez (1978), Llicenciat en humanitats, a més de cantant, toca el fagot, i és la veu
principal de diverses formacions, inclòs el seu projecte Venancio y los Jóvenes de Antaño.
.
Sergi Sirvent (1978). Toca el piano des dels 7 anys, es va introduir al món del jazz als 17,
ha estudiat a Nova York i té la llicenciatura superior de música en l'especialitat de jazz des de
2009.
L'àlbum "Las Simples Cosas" és una col · lecció de només 10 mostres del repertori de Dani
Álvarez & Sergi Sirvent amb només una concessió a composicions pròpies: "Como abrigo",
les altres nou són versions de cançons poc conegudes dels seus respectius autors, entre els
quals hi ha Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Arsenio Rodríguez, Miquel Gil i Albert Pla,
entre d'altres.

promo@psm-music.com

lassimplescosas@gmail.com

www.psm-music.com

http://danialvarezsergisirvent.com/

psm-31279-cd – 8435015512972 – PVP (aconsellat): 10 € – www.discmedi.com

