Xitxarra Blues Band
featuring

Sofia Moltó

Xitxarra s'embarca en un nou projecte musical, aquesta vegada centrant-se en un
dels pilars en els quals hem basat la nostra música des de l'inici, el BLUES.
En aquest projecte, com en altres ocasions, hem demanat a la cantant alcoiana Sofia
Moltó que ens ajude en alguns temes amb les veus.
“Blussejant pel Serpis” consta d’un grapat de cançons,
tant composicions pròpies com estàndards de blues
arranjats amb el toc particular de la banda. Aquestes
cançons, amb lletres en anglès, valencià i castellà (una
altra característica de Xitxarra), i per descomptat alguna
instrumental, aconseguiran que el públic gaudisca d'un concert variat i divertit.
El nom del projecte: “Blussejant pel Serpis” és un joc de paraules amb blussejar i
bussejar, que pren com a trajecte aquàtic el nostre Mississipi particular, el riu Serpis que
flueix des d'Alcoi fins a Gandia.

CURRICULUM BREU
En l'any 2001 uns companys de treball van decidir compartir una mateixa afició per la
música, després d'alguns canvis inicials el grup es consolida en un quintet amb quatre
músics d’Alcoi i un d’Ibi (Alacant),
A banda dels seus nombrosos concerts en directe en pubs, teatres, etc. han participat
en programes de TV, ràdio i activitats culturals:
Programes de TV “L’Escenari” i “Campus Universitari” de Punt 2 (RTVV)
Programa “Musical Affaire” de Ràdio San Vicent (entrevista i temes acústics en
directe)
“Setmana per la llengua” organitzada per la Universitat Politècnica de València
III Edició dels Premis de Música en Valencià. Grup finalista en categoria de
maquetes.
“COMcert”, macroconcert en homenatge al músic/actor alcoià Ovidi Montllor.
Festival “Sons Solidaris” en Mutxamel
En 2007 autoproduixen una CD/maqueta anomenat “Xec, xec, xec” amb
14 cançons inèdites.

ELS MÚSICS
Sofía Moltó:

veu

Josep Gadea:

veu, guitarra rítmica

Ximo Pérez:

veu, baix

Juan Mateo:

guitarra

Jorge Segura:

guitarra, harmònica

Agustín Peláez: batería

CONTACTE

(+34) 674 678 075 Juan

xitxarra@telefonica.net

www.xitxarra-railway.com

https://www.facebook.com/xitxarra

