Ual·la! es una expressió d’alegria, de sorpresa o de curiositat, fins
i tot d’indignació... Amb aquesta declaració es presenten

ALBA RUBIO
M O D E STO L A I
MÚSICA · HUMOR · TRANSFORMACIÓ SOCIAL

PERSONA RARA | Videoclip :: https://youtu.be/2PmuBdKXHjc

WWW.UALLA.N ET

¡Play! és una invitació al joc permanent, a posar en relació elements dispars sense
un sentit concret per explorar possibilitats creatives sense límits i abraçar formes
diverses i belles de la realitat que ens envolta cada dia. Tot i que els personatges
se’ns presenten en un context molt quotidià, les seves accions es veuran totalment
travessades per l’absurd i es desenvoluparan seguint patrons poc comuns a un comportament humà reconeixible, dins d’un llenguatge més proper al videoclip.
Play! és també un concert de “tablemusic”, terme usat pel grup per a descriure el
gènere tan particular de les cançons que formen l’espectacle. Les peces són fruit
d’una intensa investigació en gèneres musicals diversos - hip-hop, spoken word,
bossa nova, ... -.
Les polifonies vocals són les grans protagonistes d’aquestes cançons, que ve acompanyades de ritmes percutius en una taula i amb elements diversos, com ara una
bossa de plàstic, pilotes o un llapis.

TEASER PLAY :: https://youtu.be/urJ1kqF2S-U

IDEA ORIGINAL i MÚSICA | MODESTO LAI · ALBA RUBIO
DIRECCIÓ | MILA VON CHOBIAK

¡PLAY! és també un disc amb 8 temes editat artesanalment amb un acurat packaging: un
pop-up. Perquè ¡PLAY! és sobretot sorpresa, és una experiència sonora ridícula i sensual per
a persones rares que tenen el seu estil un tant palindròmic, 2 graus més en la seva temperatura corporal com forners de la paraula i a qui els agrada donar al ¡play! per escoltar una i
altra vegada una bossa de bosses.
No has entès res? No et preocupis, així és l’univers Ual·la!

ESCOLTA’L AQUI

BOSSA DE BOLSAS | https://youtu.be/f-negs0pBYo

TENGO MI ESTILO | https://youtu.be/Cw0naLzGfFk

WWW.UALLA.N ET
YOUTUBE | canal oficial

https://www.youtube.com/user/UallaMusica/videos

https://open.spotify.com/artist/4LyuVAPAue6I5xGYC40Jc5
@ualla.musica

@UallaMusica
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