Rocío Romero Grau & Luis González Quartet
“Entre vivir y soñar”
01-En mi boca
02-Nos veremos
03-Llevame
04-Anónima
05-Rio seco
06-Entre vivir y soñar
07-Deixa-la passar
08-La niña alegre
09-Juegos
10-Toma mi amor
11-Rema
12-Ves

“Entre vivir y soñar”, un disco inesperat
Rocío Romero Grau i Luis González Quartet treuen el seu primer àlbum discogràfic.
El que va començar sent una cita a cegues entre músics de gran talent i carreres diferenciades, s'ha
convertit en un projecte musical fructífer, que estrena àlbum discogràfic. Sota el títol de "Entre vivir y
soñar", descobrim 12 cançons que revelen l'univers íntim i poètic de les composicions de Rocío Romero,
tamisades pel paisatge instrumental del pianista Luis González, que ha adaptat el món personal de Rocío al
seu quartet de jazz.
Aquesta fusió ens mostra com dues sensibilitats diferents, trobades en l'espaitemps i mogudes per aquella química sorprenent que de vegades es dóna
entre músics, és capaç de mostrar-nos nous reptes creatius.

“El primer assaig va
ser com una cita a
cegues amb
partitures”

L'edició del disc va començar amb bon peu, quan una cinquantena de mecenes van aportar el seu gra de
sorra per convertir el projecte en una realitat discogràfica. La gravació es va dur a terme l'agost del 2012, en
la qual, també intervenen músics excepcionals del panorama jazzístic català: César Martínez a la bateria,
Joan Solà-Morales al contrabaix i el jove saxofonista Lucas Martínez.
Rocío Romero Grau, nascuda a Madrid, però establerta a Besalú (Girona) des de fa més d'una dècada,
porta a la seva esquena nombrosos projectes musicals i teatrals. Vocalista i fundadora del grup de pop Por
de Pronto, o responsable del projecte Càndida Memòria, basat en la recuperació del cuplet tradicional
català.

"Sabem des d'on i
com començar, però
mai a on ens portarà
la paraula i la
música"

Luís González és un prestigiós pianista que va trobar al jazz la llibertat i
creativitat després de finalitzar la seva formació clàssica. Així ho impregna
en els seus discos "Cançons" o "New York City Suite", en el qual se li
reconeix un gran talent com a compositor i arranjador de grans clàssics cap
a noves línies expressives.

Inspirada en un sonet de Machado, "Entre vivir y soñar", és un despertar a un repertori nou, nascut al
començament sense etiquetes, que s'ha deixat portar sense lligams ni complexos estilístics.
Contacte de premsa: promo@psm-music.com
www.psm-music.com/rocioromeroluisgonzalez

http://rocioromerograu.com/wordpress
http://rocioromerograuluisgonzalezquartet.bandcamp.com
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