TEMES PROPIS

EL PONY PISADOR
FOLK
NOU CD 2019
Guillem Codern
Banjo i veu

Ramon Anglada “Rama Lama”
Guitarra i veu

Miquel Pérez “DubString”
Violí i veu

Martí Selga
Flauta i veu

Adrià Vila

Mandolina i veu

Josep Puigdollers
Bateria

Oriol Pujol
Piano

Enric Soler
Contrabaix

El Pony Pisador és un grup de cinc joves de Barcelona que mescla música folk i
tradicional d’arreu del món en un equilibri perfecte entre sentit de l’humor i
virtuosisme. L’aire despreocupat d’El Pony Pisador en directe és contagiós i desperta
el bon humor i les ganes de participar del públic d’allà on va. En un concert seu es
pot gaudir a parts iguals de melodies folk, harmonies vocals i jocs amb el públic en
un ambient agradable per a totes les edats.
Tres anys després del primer disc auto-editat Yarr’s i Trons, que els ha portat a
fer concerts a Regne Unit, Alemanya, Holanda o els Estats Units, publiquen el seu
segon treball, Matricular una Galera (Coopula, 2019). Aquest 2020 presenten un
show que pot arribar a més de 2 hores de durada. Cada concert és únic, ja que mai
repeteixen repertori. Per la presentació d’aquest nou disc, compten amb una secció
rítmica de contrabaix, piano i bateria.
El segon treball d’El Pony Pisador proposa un viatge pel món a través de la música
marinera i les melodies folk, amb sonoritats i influències des del swing a l’havanera,
passant per les danses búlgares o el heavy metal. El Pony Pisador és el primer grup de
la península en cantar sea shanties (cançons de treball marineres) i l’únic en actuar
en festivals internacionals del gènere. També han explorat i combinat gèneres com
el yodel (creant la primera cançó de yodel en català) o els cants harmònics tuvans
(sent també el primer grup de l’Estat en enregistrar-ne.

Clip “Tot és part de ser un pirata”
Clip “Sam’s Gone Away”
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