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a l’ombra de l’obscuritat 
Segon treball discogràfic del cantautor valencià – ANDREU VALOR 
bio 
Andreu Valor i Insa - Cocentaina (El Comtat) - 04/06/1978. 
Després del bon resultat del primer treball discogràfic, l'autor enfronta amb força i il.lusió el seu 
segon treball discogràfic en solitari "a l'ombra de l'obscuritat". Han sigut més de cent concerts en 
dos anys, recorrent bona part del territori de parla catalana i aquesta intensitat ha provocat una 
maduració personal i també com a músic. Aquesta ha sigut la base del nou projecte, la intenció 
d'agrupar l'essència obtinguda en aquest viatge per afavorir noves lletres i música, sent capaç 
d'aportar el possible progrés aconseguit. 
 
Una cosa no varia respecte a la particularitat de fer cançons, varia la forma de dirigir-se, 
d’expressar-se i l'enteniment musical, però les temàtiques continuaran sent fidels a la necessitat 
d'aportar positivisme i canvis a una societat, de vegades, desorientada i sobre tot a obrir els ulls a 
l’oient per centrar-nos en saber conviure i col.laborar amb aquell més necessitat, més maltractat, 
més dèbil... 
 
En una situació com l'actual, el moment pot semblar-se obscur, com el títol del nou disc, però si et 
fixes en el detall, l'obscuritat no pot tenir ombra sense llum, per menuda que siga. Aquesta és la 
intenció del nou treball, paraules i paraules, melodies i compassos, que puguen possibilitar la 
millora necessària per al col.lectiu, per tots! Respecte i sentiments. Que la memòria no s'oblide! 
 
Projecte presentat en Abril del 2012. 
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elProjecte 
La producció d’aquest projecte ha millorat molt l’anterior, gràcies a la involucració de Eduardo 
Bates (Buenos Aires - Argentina) i Albert Ortega (Alberic).  
L’enrequiment musical és notable gràcies a la incorporació de músics com Eduardo Bates, Borja 
Penalba, Carles Carbonell o Agustí Vidal. 
La gravació continua absorbint de les possibilitats tècniques per a gravar a distància i disminuir 
les dificultats d’aquesta. De la següent manera ha sigut gravat el nou treball: 
 
- Bateries: Estudi – Alzira (Natxo Menxeta) 
- Baix i violins: Estel Estudi - Alberic (Albert Ortega) 
- Acordions: Estudi – Porrera (Borja Penalba) 
- Piano: Estudi – Silla (Xavi Gomis) 
- Guitarres acústiques i Elèctriques: Estudi - Dénia (Eduardo Bates) 
- Guitarres acústiques, percussió i veus: Estudi 4M – Muro (Andreu Valor) 
 
Els músics que han fet sonar aquest treball son:  
 
- Guitarres Acústiques i Elèctriques: Eduardo “Tata” Bates 
- Acordió: Borja Penalba 
- Bateria: Natxo Menxeta 
- Baix: Carles Carbonell 
- Piano: Xavi Gomis 
- Caixó Flamenc: Rafa Muñoz 
- Cors: Berta Iñíguez 
- Guitarres Acústiques, harmònica, percussió i veus: Andreu Valor 
 
 
Mesclat i Masteritzat per: Albert Ortega a Estels Estudi – Alberic (Març 2012) 
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Agrair la inestimable col·laboració d’una colla d’amics referents musicals per a Andreu amb els 
que ha tingut el plaer de cantar uns temes que s’inclouran al disc, que son: 
- Miquel Gil, Cesk Freixas, Cris Juanico, Xavi Sarrià (Obrint Pas) i Bertomeu, al tema 
Història d’un amor alternatiu.. 
- Feliu Ventura. 
- Pau Alabajos. 
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info 
Formacions i informació addicional per a les actuacions 
Disposem de diferents formats per dur a terme les actuacions. Aquests formats varien en número 
de músics i, tanmateix, es poden adequar a diferents espais, ja siga per capacitat o disponibilitat. 
 

FORMAT MÚSICS INSTRUMENTS CARACTERÍSTIQUES 
Duet 

 
Andreu + “Tata” o 

“Agustí” 
Guitarra+veu i/o guitarrista / 

violí. 
Formació íntima I 

Quartet Andreu + “Tata” + 
“Agustí” + Carles o  

Berta 

Guitarra+veu , guitarrista + 
violí + percussió / baix / cors 

Formació íntima II 

Amb la banda 6 / 7 músics Guitarres + baix + percussió + 
violí + acordió + cors + extres 

Banda Completa 
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valoracions 
- Finalista del concurs “Arrock Al Forn 2009” a l’Ollería (Vall d’Albaida) 
- Finalista del concurs “Cantautors de Mataró 2010” a Mataró (Barcelona) 
- Finalista del concurs “Cántigas de Mayo 2010” a Ceutí (Múrcia) 
- Nominat als premis Ovidi Montllor (COM) al millor disc de cançó d’autor 2010 pel disc “En 

les nostres mans” 
- Nominat als premis Enderrock 2011...al millor disc, millor cantautor i millor directe  
    (per votació popular) pel disc “En les nostres mans” 

 
          

contacte 
Telèfon mòbil: 637 052 288 
Correu electrònic: contractacio@andreuvalor.com 
Llocs web:   www.andreuvalor.com 

andreu-valor.blogspot.com 
    www.myspace.com/andreuvalor 
 


