“Intervals” - concerts especials
Anaïs Vila donava a llum, el gener del 2015, “Entre els dits” (Temps Record), el seu primer
disc de cançons pròpies. El presentava amb entrades exhaurides a la Sala Petita del
Teatre Kursaal de Manresa, i feia gira durant dos anys fent una trentena de concerts per
tot Catalunya (amb banda i amb format reduït) passant per festivals com el de Guitarra de
Barcelona (maig 2015), el Festival Strenes de Girona (abril 2016) o les Vesprades de
Fonollosa (juliol 2016), entre d’altres. Finalista dels Premis Descoberta i dels Enderrock
com a artista revelació i millor cançó d’autor per “Entre els dits”, la cantant i cantautora de
Santpedor finalitzava la gira al Teatre Conservatori de Manresa el desembre del 2016, fent
un avançament d’algunes cançons del nou disc.
Anaïs Vila actualment viu i estudia composició de cançons a Liverpool des del setembre i
és a la ciutat anglesa on ha forjat la majoria de temes del nou treball que gravarà i
presentarà aquest 2017. Després de llançar-se a gravar el primer disc fent un recull de les
cançons que havia escrit des del 2012, en aquest proper àlbum vol fer un pas endavant
en la recerca de la seva pròpia necessitat d’expressió a través de la música. Sense deixar
la necessitat vital de musicar les seves emocions, el segon disc posarà èmfasi en la
instrumentació global del projecte i experimentarà en noves sonoritats. El segon disc serà
bilingüe, català - anglès, fruit de les noves influències musicals, però sense deixar les
seves arrels d’expressió naturals.
Abans de les presentacions oficials i de publicar el nou disc, Anaïs Vila prepara alguns
concerts especials de pre-presentació on oferirà un repertori integrat per noves
cançons i recuperarà els millors temes del primer disc, alguns dels quals amb nous
arranjaments. Un concert a quartet on la connexió amb el públic segueix assegurada i on
el joc lletrístic i musical segueix sent una mescla emotiva i exquisida.

