Lia Sampai
Lia Sampai i Adrià Pagès ofereixen un concert de cançons pròpies d’arrel
mediterrània. Senzillesa i intimitat condueixen el seu repertori. Cada cançó de
Lia Sampai, a través del relat de petites històries o d’instants fugissers, ens
connecta amb l’escència de les coses menudes. Guitarra i veu són les
protagonistes del primer treball discogràfic; La fada ignorant
Lia Sampai sovint s’inspira en la cançó francesa i en la nova cançó. Varietats
occidental i oriental conformen el seu conjunt de cançons pròpies, totes en
català.
Ara, el seu repertori també engloba altres cançons, nascudes arrel del treball
conjunt. Aquestes són de denúncia, referents al moment injust que estem
vivint. Totes elles són menades per un fil poètic que, sens dubte, defineix el
segell en la seva aposta musical.
Durada: 1h (adaptable)
Imatge extreta del videoclip

Pinyols de gel,

gravat a la Ribera d'Ebre l'octubre de
2019 per TerralStudio.

La fada ignorant

Pretén denunciar l’abandó de la terra i
evidenciar la petjada del foc de l’estiu
de 2019.

Lia Sampai, acompanyada del guitarrista Adrià
Pagès, ens porta La fada ignorant, el seu primer
treball, publicat el 28 de febrer del 2019.
Disponible a Spotify i Youtube
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info@liasampai.cat
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Disponible a les plataformes digitals, és
un nou single publicat a Spotify junt amb
L’endemà, la primera nadala de
Lia Sampai i Adrià Pagès.

ESTRENA

La fada ignorant
28 de febrer de 2019
Premi Al vent a la millor
cançó en català
2n Premi

Concurs de Cantautors
de Tortosa 2017

Xàtiva, Maig 2018
Millor lletra de cançó

Cocentaina
Agost 2018

Cicle Nits d'Estiu a l'Antiga
Estació de Benifallet
Juliol 2018

Festival Barnasants,
Cançó d'Autor, Barcelona
Febrer 2019

1r Premi
1r Premi

Concurs Inèdit
Llambilles 2019

3r Premi

Concurs de Cantautors
de Tortosa 2019

Festival Música
i Lletra, Xàtiva
Maig 2019

1r Premi

Concurs de Cantautors d’Andorra
La Fada Ignorant
Octubre 2018

Delayta’ns,
Premià de Mar
2019

1r Premi i Premi a la
millor cançó en valencià

Certàmen Nacional
de Cantautors, Elx

Cicle Nits d'Estiu a l'Antiga
Estació de Benifallet

desembre 2019

Agost 2019

Jamboo Street
Music, Andorra

Premi a la Millor Banda en català

Concurs de música de
Badalona,

Juny 2019

Festival Buskerai,
Barcelona
Juliol 2019

2on Premi

Novembre 2019

Concurs de
cançó Salitja
2019

Es materialitza en 16h de gravació a l'estudi

Adrià Pagès Moliner
Cursà el Grau en Composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC). Dedicat a la composició de peces solistes o de petita
agrupació, finalitza els estudis l’any 2018 després de fer el darrer curs a
Estocolm, Suècia. Com a guitarrista ha estudiat sota la tutela dels
intèrprets Àlex Garrobé, Feliu Gasull, Xavier Coll i Laura A. Young.
Lia Sampai i Adrià Pagès comencen a col·laborar arran del Premi del
Concurs de Cantautors d'Andorra, que es materialitza en 16h de gravació
a l'estudi Rosa Azul de Barcelona.
D'allà en neix La fada ignorant, àlbum debut, on les cançons de
Lia Sampai s'enriqueixen amb els arranjaments d'Adrià Pagès.
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