Gargalls és el segon disc d’estudi de l’Abdominable
Gallina Nauseabunda, nom que amaga el projecte en
solitari de l’inclassificable músic Pep Rius.
Aquí ens regala un disc sense filtres, cru, directe, que
recorda sense complexos el so Lo-Fi dels 90, com el Beck
més acústic, PJ Harvey, John Frusciante o Eels. Els
arranjaments d’en Valen Nieto (productor del disc) han
cercat explorar el contrast entre aquest so Lo-Fi de la
veu i la guitarra i els sintetitzadors digitals.

Abdominable
Gallina
Nauseabunda
Gargalls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESPERTAR
DALTABAIX
ORDRE ESTABLERT
DESPRÉS
GARGALLS
UN ALTRE
FART
SÍLVIA
INCENDI
PREGÀRIA

És un àlbum on no hi ha metrònom, on no hi ha edició ni
artifici. La música és un tot, una unitat, i així es defensa
al llarg de 10 temes amb autèntica ànima de cançó. I és
que aquí el més important no és el context; allò
important són les cançons, quasi en brut, allò que la
música diu. Refinació mínima i expressió màxima en un
disc que apella directament a les entranyes.
Des d’aquesta ferma creença que allò realment rellevant
és fer cançons i interpretar-les, el disc es va gravar en
tan sols un dia, a l'estudi de l'Albert Palomar, i es va
produir en tres dies. Ni edicions ni artificis, només
gargalls.
Si vols comprovar com sona, tens cita a:
15 ABRIL - Broc Gros Bellpuig - Lleida
16 ABRIL - La Casa de la Bomba - Lleida
29 ABRIL - La Contra - Barcelona
6 MAIG - PRESENTACIÓ OFICIAL KOITTON CLUB Barcelona
14 MAIG - La Riera Vallcarca - Barcelona
18 JUNY - Fira del Disc de Sant Andreu - Barcelona

SPOTIFY - http://play.spotify.com/album/2rNyBT2yRgnqe4Q5JB0zwx
iTUNES - http://itunes.apple.com/album/gargalls/id1092646501
BANDCAMP - http://nomenrecords.bandcamp.com/album/nmr012-gargalls

QUI ÉS LA GALLINA?
L’Abdominable Gallina Nauseabunda és el projecte de l'inquiet Pep Rius, guitarra del grup
Raydibaum i de la Companyia Elèctrica Dharma. El projecte de la Gallina neix després de
veure un concert d'en Mark Eitzel i quedar absolutament meravellat del poder imbatible de
les cançons: un instrument i una veu són suficients per emocionar, si és té talent.
El seu primer disc Esperant la fi del món (Música Global, 2012) va recollir una bona crítica i
es va guanyar el respecte dins de l'underground barceloní. Ara, amb el seu darrer treball,
Gargalls (No Me'n Records, 2016), fa un pas més cap a l'exploració de la cruesa del so i la
màxima expressió des de la senzillesa, despullat de cap artifici.
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