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El primer disc de la rubinenca
Andrea Mir, nominat als Premis
Enderrock
Avui finalitza la primera ronda de votacions dels Premis de la Música Catalana

Andrea Mir, en un dels fotogrames del videoclip «Arribes tard» | Andrea Mir

Arribes tard és el primer treball de la cantant rubinenca Andrea Mir, un àlbum que inclou una
desena de temes propis en català i que beuen del pop i del neo-soul. El disc, que va néixer l'abril
de l'any passat, està nominat als Premis Enderrock 2019, Premis de la Música Catalana.
Els premis als quals opta l'obra d'Andrea Mir són al Millor disc d'autor i Millor cançó d'autor. Per altra
banda, també està nominat a Millor videoclip, dirigir per, també rubinenc, Marc Anisi.
Avui finalitza la primera ronda de votacions del concurs amb possibilitat a què la rubinenca passi
per dues rondes de votacions més. Aquelles persones que vulguin votar Arribes tard cal que ho
facin mitjançant la pàgina web d'Enderrockhttp://www.enderrock.cat/votaciopopular)
(
.
Recordem que Andrea Mir també és pianista i compositora i que, per tant, els temes que
conformen el disc són temes escrits per ella mateixa i per Marta Planchart, també veïna de la
nostra ciutat.
Arribes tard és el mitjà de Mir per mostrar algunes de les seves vessants vitals. D'aquí la
importància de les lletres de les cançons i el desig d'avançar musicalment en diferents registres. El
disc és pura emoció fins a arribar a un alto foc necessari on preval el goig de viure.
El disc el va enregistrar a Wave Factory Studio sota la producció de Dani Campos i Vic Mirallas,
mesclat a Medusa Estudio per Roger Rodés i masteritzat per Ferran Conangla. A més, compta
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/22243/primer-disc-rubinenca-andrea-mir-nominat-premis-enderrock
Pagina 1 de 2

amb reconeguts músics del panorama musical català com Miki Santamaria (baix), Antonio Torres
(bateria), Jordi Bastida (guitarra) i Dani Campos (teclats), i amb col·laboracions d'altres músics
com Adri González (teclats), Pau Brugada (rap) i Vic Miralles (saxo).
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UXdTPq-ubOg?
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