TORNO A RESPIRAR EN ACÚSTIC
AL TEU POBLE…

Un espai. La vostra plaça, el vostre casal, aquell racó
que podem convertir en un aixopluc on hi estiguem
bé compartint una vetllada musical on no només hi
ha música on potser prendrem un vi acompanyats.
Som nómades, estem de pas i per això volem compartir
i gaudir amb vosaltres.
Amb llum escènica minimalista. La que calgui, no més.
I un petit equip de so per sonar bé.
I ho duem tot nosaltres.
Per compartir una vetllada artística, un concert amb
20 cançons que et commouran, et duran dins teu per
compartir-les enfora amb SALVA RACERO.

…SI TENS UNA PLAÇA
TENS UN CONCERT

El primer disc del SALVA RACERO i algunes peces
musicals que l’han acompanyat i que ell ha volgut
versionar; completament nu. Senzillament la
seva veu i una tímida guitarra acompanyat de dos
grans músics, JORDI CAMPOY al piano i MARC
QUINTILLÀ a la guitarra.
Acompanyats d’algú creatiu del vostre poble. Segur
que en teniu i volem compartir-hi vetllada.
Ja sigui… Músic, cantant, pintora, escriptor, actriu,
cuiner… (o viceversa). Hi contactem i ho posem en
escena. I ho compartim amb proximitat amb tota la
gent del poble, amb vosaltres.

SALVA RACERO

Un cara a cara; (de moment amb mascaretes), un
espai en el temps enmig de la plaça del poble on
el públic o els que venen de visita o simplement al
concert.
Pianista: Jordi Campoy
Guitarrista: Marc Quintillà

CONÉIXER ELS POBLES
APRENDRE D’ELLS I COMPARTIR ESSÈNCIES
El concert té lloc en un espai de petites dimensions
concebut, precisament, per a un concert de format acústic
i minimalista. El muntatge d'atrezzo, llums i so estan molt
ben pensats per un tipus de concert únic en què el cantant,
músic i actor manresà SALVA RACERO, ens ofereix un
desplegament tècnic de veu i emoció amb les lletres del seu
primer treball en solitari.
SALVA RACERO és una veu coneguda per haver interpretat
diferents papers en musicals com Notre-Dame de París el
2000 i Mar i Cel el 2004, i també per haver format part de la
banda de pop/rock d’El Vendrell Lax’n’busto.
El concert transcorre per diferents estadis emocionals amb
un reguitzell de cançons que molta gent ja coneix de la seva
època amb Lax’n’busto (Tornarem, Que boig el món…) i altres
cançons que ell ha creat per a d’altres projectes com No em
demanis que et recordi (un himne als malalts d’Alzheimer
creat conjuntament amb l’Escola Arrels i el jove compositor
solsoní Pau Vilaseca) i Un Sant Jordi diferent (amb motiu del
Sant Jordi confinat, compost amb els sabadellencs Xasqui
Ten i Lídia Coll). Sobretot, però, les actuacions recullen un
bon grapat de les cançons que componen el seu primer disc.

La novetat és que RACERO, en aquesta ocasió, agafa la
guitarra per actuar conjuntament amb un parell de músics
que l'acompanyen: un pianista de luxe (Jordi Campoy) i un
gran guitarra (Marc Quintillà).
Endinsem-nos, doncs, en aquest nou viatge de SALVA
RACERO que promet viure la música intensament, amb les
emocions a flor de pell. En un format on ell viu la mateixa
sensació que quan crea o compon una cançó. La melodia,
la lletra però sobretot la veu que n’és el seu fort, generen
un ambient completament singular que permet als seus
seguidors i sobretot al públic que no el coneix, descobrirlo en essència.

ARA ÉS EL MOMENT.
L’OPORTUNITAT

Ara és el (meu) moment de compartir tot el que duc a
dins. L'essencia amb consciència. Compartint el meu
viatge personal vital amb les meves cançons i les que
m’he fet meves a través de la veu i el que tinc darrera la
veu, l’ànima.

TORNAREM
TORNO A RESPIRAR
IMMORTALS… HO SOM, QUAN COMPARTIM
CONÈIXER ELS POBLES ON VAIG A CANTAR
I APRENDRE D’ELLS.
Vull retrobar perquè vaig començar a fer això i fer-ho…
Baixant el meu ritme, pujant el to vital, relaxant-me,
gaudint de l'instant i de la companyia. Pobles petits. Molt
petits... Dir + que parlar. Explicar-me. Explicar-nos.
Torno a respirar, nom que prové del títol de la cançó que
obre el seu disc i que pretén transmetre la certesa que
tornarem a respirar sense mascaretes, que tornarem a
respirar a l’aire lliure i que ens en sortirem. Perquè quan

la música flueix i s’acosta a la gent en temps difícils,
hom sent que es pot tornar a respirar i, més encara,
quan es musiquen cançons amb un to reflexiu, positiu i
optimista.
Vull que Torno a respirar no deixi indiferent a ningú. Que
quedi el record d’haver passat per aquí, casa vostre. El
vostre poble amb la vostra gent.
En moments com els que estem vivint val la pena
prendre's un moment un respir. Us ve de gust tornar a
respirar?

LES COSES GRANS SÓN LES COSES PETITES
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de pop-rock i del qual parla amb un
orgull irrefutable. Jo vull saber qui
és el SALVA que va decidir baixar
dels escenaris mentre milers de fans
corejaven les seves cançons, que va
abandonar les gires per anar-se’n
al racó de pensar –potser aquest on
soc ara va ser el racó-, per fer allò
tant difícil que és aturar el temps
i regalar-se’l, per viatjar enrere i
rescatar els seus somnis, per mirarse per dins, per trobar-se de nou,
per reconeixe’s i renéixer despullat
d’accessoris.

VEU EN OFF
ANNA VILAJOSANA

Periodista i escriptora

Arribo a casa seva per un camí sinuós i bell que transcorre
entre camps i muntanyes. És un indret apartat del brogit,
envoltat d’aire fred, com ha de ser l’aire si necessites respirar
a fons. Ens saludem mentre canto per dins una de les cançons
del seu disc “Immortals”. La continuo cantant en silenci quan
entro al seu estudi i miro el finestral que emmarca un tros
de paisatge quiet i ampli. Inacabable. L’imagino tot sol, entre
aquestes quatre parets, amb la guitarra, buscant cançons i
trobant-les. “També hi ploro”, diu, i me’l crec. Avui soc aquí per
fer una entrevista al SALVA RACERO, cantant. No a l’exlíder
de Lax’n’Busto, com tothom el coneix irremeiablement
després d’haver estat durant deu anys la cara i la veu del grup

El resultat d’aquest treball interior
és el seu primer disc en solitari.
Les cançons li cremen a les mans.
Té ganes de sortir a cantar-les, a
explicar-les, a dir-les. La pandèmia
ha frenat la gira de presentacions el
2020, però ell està preparat i a punt.
La portada del disc és contundent
i enèrgica com ell. Una foto amb
el cor a la mà. Li agrada. Va de
cara, assegura. No té por a res, em
repeteix. Canta a la immortalitat l’any
que s’ha parlat més de mort. I també
a l’amor, a l’esperança, quan més
falta ens fa. Tot ell traspua ganes
de viure, d’anar endavant. M’explica
que farà una gira per pobles, que
desitja actuar a les places, cantar de
tu a tu, mirant als ulls de qui tingui

al davant. En acústic, sense barreres
i amb un repertori ben pensat. “Vull
tornar a respirar, sí! Ho vull fer.
En tinc moltes ganes!”, exclama,
com succeeix moltes vegades les
millors coses passen d’imprevist:
acabem l’entrevista i es posa a nevar
inesperadament, i mentre penso si
podré tornar a casa, el SALVA agafa
la guitarra, surt a fora i canta al
vent la cançó “Neva”, del seu disc.
L’escena és tan extraordinàriament
bonica que l’escric perquè quedi.
Marxo pel mateix camí per on he
arribat. La carretera pren un altre
sentit ara que el dia enfosqueix. Ja no
neva. Me’n porto la sensació d’haver
escoltat la veu en off de SALVA
RACERO, en off dels escenaris, del
moviment de fans, de sigles de grup.
Em ressona la veu d’un home valent
que torna a començar amb un llarg
bagatge a l’esquena. No m’imagino
un inici millor.

