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    Com els primers (abril, 2020)              El camí (juliol, 2020)               El último día de nuestras vidas  
                                                                                         (octubre, 2020) 
 
 

                                  Imatges de les portades dels tres senzills d’”El llautó” aquest any, 2020. 

 
 
 

El llautó és un concert que es compon de 14 cançons que versen – en la majoria de les 
ocasions-, sobre l'experiència de la pèrdua (definitiva) d'una persona estimada; en aquest 
cas, l'ésser amat. 

El músic construeix aquest concert amb les restes de l'ésser absent, tot sabent que, ell (el 
músic) sols el podrà tornar a gaudir mentre el canti, després... 

A partir d'aquí, l'autor s'acosta des de diferents indrets del seu jo als sentiments que del 
fet (la pèrdua) se'n desprenen. El cantor empra textos propis i de poetes propers al músic. 
Tampoc no hi falten dosis d'humor, que ofereixen punts de fuga per a desdramatitzar els 
enderrocs emocionals; o sigui, una sortida. Sempre vital. 

La pell de les cançons traspua sonoritats d'estil folk i tradicionals amb pàtines de pop 
incipient, que emergeixen amb empremta pròpia, als primers plans. I ho fa, inclinant-se 
per melodies senzilles que vesteix amb fràgils plecs. 
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Enllaços dels senzills i dels vídeos d’El llautó 
 
Com els primers Senzill, 2020 
 

Com els primers Vídeo de la cançó  
 
El camí Senzill, 2020 
 

El camí Vídeo de la cançó  
 
El último día de nuestras vidas Senzill, 2020 

 

 

 
Títols de les cançons 
 
1. Com els primers, 2. El camí, 3. Amors humans, 4. El cavall, 5. A todos 
6. Cremo romaní, 7. Cançó de la migdiada, 8. Cendra de l’amor, 9. Després de tu,  
10. Blaüra, 11. Les voluntats, 12. El último día de nuestras vidas, 13. Divina parra, 
14. Què n’he tret, d’estimar-te? 
 
 
 
El llautó 
 
Gènere: Cançó d’autor. 
Estil: Folk 
Música i interpretació: Daniel Sàez 
Textos i presentacions: Daniel Sàez, Ana Navío, Elena Sixto, Josep Grifoll i 
Salvador Giralt. 
Vestuari i escenografia: Alba Avis 
Direcció: Daniel Sàez. 
 
 
Escenari 
 
Mides: 3 X 3 metres 
Rider: 1 micròfon (SM 58); peu de micròfon articulat; DI per a guitarra acústica, i 1 
monitor 
Temps de muntatge: 20 minuts. Temps de desmuntatge: 10 minuts 
Il·luminació: A determinar 
 
 

https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/com-els-primers-senzill-2020
https://www.youtube.com/watch?v=UXy7wmZtIRA
https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/el-cam-senzill-2020
https://www.youtube.com/watch?v=889guarGg-s
https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/el-ltimo-d-a-de-nuestras-vidas-senzill-2020
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Biografia 

Daniel Sàez (Barcelona, 1975)  
 
Vinculat durant anys al món de la pintura, a partir de l’any 2007 decideix començar a 
compondre música. L’àlbum “Fàbrica” (autoeditat) fou el seu primer treball, que li obrí les 
portes del BAM (Barcelona) i el MMVV (Vic), a més de rebre molt bones crítiques. 
 
El 2009 el precedí “Virivium” un disc més electrònic, eclèctic i divers en registres. Per 
aquest disc comptà amb els productors Héctor Xiqués (No neo) i Eloi Caballé (Desert). 
 
Al següent any es presentà al públic flanquejat per una banda roquera molt consolidada 
per a presentar “A la taverna”, un repertori que flirtejava entre el folk i el rock més 
incipient dels seixanta. En ‘A la taverna’ s’incorporaven poemes musicats d’autors 
catalans. Amb aquest treball -festiu i visceral- recorre de punta a punta tot el territori 
català. Aquell any -2010-, s’endinsà en el món poètic de la ciutat de Barcelona. 
Seduït per l’obra del poeta Jordi Pope començà a musicar poemes del seu llibre Escrits, 
fins a construir un nou repertori del tot musico-poètic. El resultat fou “Deixa-ho córrer, 
mala bèstia! Poemes de Jordi Pope”, en què hi col·laboraren -en els directes- artistes 
de l’escena poètica i musical propera a Jordi Pope. El final de gira se celebrà al C.A.T de 
Gràcia (Barcelona). 
 
L’any 2013 visità el delta de l’Ebre per fer una estada a Lo Baladre (residència d’artistes 
gestionada pel centre d’art Lo pati). D’aquesta experiència nasqué el disc “Vist des del 
fangar”. Un disc en què la cançó d’autor es troba amb la cultura d’arrel ebrenca. El 
concert de cloenda de gira fou a l’Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta. 
A Amposta col·laborà amb artistes de l’escena ebrenca. Va musicar textos i va compondre 
cançons per a accions poètiques; i s’inicià, a més, com a performer. 
 
L’any 2019, restablert a Barcelona, reinicià l’activitat musical comptant amb el suport del 
segell discogràfic El Mamut Traçut i la col·laboració de Hidden Track records.  
El passat mes d’abril presentà el senzill “Com els primers”, el mes de juliol el seguí el 
doble senzill “El camí” i, el mes d’octubre, un tercer senzill, “El último dìa de nuestras 
vidas”. 
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                                  Imatge de l’Ep “Blaüra”. Aquest treball es publicarà al gener de 2021 

 
 

Treballs discogràfics  

 
Autoeditats. 
 
Fàbrica Lp, 2007 
Virivium Lp, 2009 
A la taverna Ep, 2011 
Deixa-ho córrer, mala bèstia! Poemes de Jordi Pope Lp, 2013 
Quan tu eres petita i jo era gran Senzill, 2014 
Vist des del fangar Ep, 2016 
 
Treballs editats amb El Mamut Traçut en col·laboració amb Hidden track records. 
 
Com els primers  Senzill, 2020 
El camí Senzill, 2020 
El último día de nuestras vidas  Senzill, 2020 
 
 
 
 

Xarxa 
 
Web personal                       
 
Facebook                        
 
Instagram  
 
Bandcamp 
 
Twitter 
 
 

 

https://elmamutdiscografic.com/
https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/com-els-primers-senzill-2020
https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/el-cam-senzill-2020
https://danielsaezberral.bandcamp.com/album/el-ltimo-d-a-de-nuestras-vidas-senzill-2020
https://danielsaez.wordpress.com/
https://www.facebook.com/daniel.saezberral/
https://www.instagram.com/danielsaez.gram/
https://danielsaezberral.bandcamp.com/
https://twitter.com/BerralSaez
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Contacte 
 
Daniel Sàez Berral 
Adreça postal: Carrer de Gavà, 24. 5è, 1a. 08014. Barcelona 
Telèfon: 653 939 386 
Adreça electrònica: danielsaezifabricants@gmail.com 
 


