
 

PRESENTACIÓ 

“En les nostres mans” és el títol del primer disc d’Andreu Valor. Un jove cantautor 
que conrea un estil propi combinant diverses influències com el blues, el pop, el 
folk-rock americà i la cançó d´autor més tradicional, amb unes lletres de caire 
intimista i reflexiu. La seua enèrgica veu ens convida a un viatge personal per 
despertar l´ànima i la conciència, i poder, a través de l´amor crear un futur més 
just i solidari. La llengua, la corrupció, els maltractaments, la llei de dependència, 
la guerra, la igualtat o l’amor son algun dels temes que tracta a les seues cançons. 
Com Mario Benedetti canta pensant que amb el crit no hi ha prou i clama a les 
persones perquè puguen entendre que el futur del món està “En les nostres mans”.  

BIO 

Andreu Valor va nàixer a Cocentaina l’any 1.978. Després de molts anys compartint 
trajecte amb diverses formacions, l’any 2008 Andreu decideix desenvolupar el seu 
projecte musical en solitari. Recull un grapat de temes guardats als calaixos i comença a 
donar-los estil en forma de maquetes que comparteix als directes que realitza. La 
composició, gravació, arranjaments...son de fabricació pròpia amb la intenció d’exprimir-
se al màxim i poder així oferir un treball molt més personal.  

+ INFO 

• El disc està produït, mesclat i masteritzat a València per Carlos Calabresse, tots els temes 
han estat gravatsa l’estudi d’Andreu Valor, excepte les bateries, gravades en Diàlegs 
Estudio (Romu Agulló) de Cocentaina, les guitarres acústiques i elèctriques gravades a 
Dénia a l’estudi d’Eduardo “Tata” Bates i les cordes enregistrades als estudis Mésdemil de 
Benaguasil per Andreu Laguarda.  

• Junt a Andreu Valor, que a més d’aportar la seua veu també toca el piano, el teclat, la 
guitarra acústica i l’harmònica, trobem Juan Leon a la bateria, Carlos Carbonell al baix i 
Eduardo Bates a les guitarres acústiques i elèctriques.  

• Han col·laborat Cesk Freixas a Nascut d’aquesta llengua,  Robe Mollà de Músicos de 
Guárdia a Encara és hora, Juan Antonio Recuerda, Francisco Veniel, i Laura Navarro, 
violinista habitual de Pau Alabajos, al tema Mai no dubtes i Loles Miquel “Abril” a L’obra 
inesperada. 
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ARTISTA: ANDREU VALOR 

TÍTOL: EN LES NOSTRES MANS 

CAT / FORMAT: MDM009 CD 

DATA SORTIDA: 15/04/2010 

GÈNERE: CANÇÒ D’AUTOR 

PER A FANS DE: Pau Alabajos, 
Silvio Rodríguez, Cesk Freixas, 
Feliu Ventura, Naia, Òscar Briz.. 

TRACKLIST: 

1. Canvies des d’avui 

2. No està lluny 

3. En les nostres mans 

4. Nascut d’aquesta llengua 

5. Caiguts en mans de la nit 

6. Digues 

7. Mai no ho dutes 

8. Vull ser com tu 

9. Cante perquè amb el crit   

     no tindrem prou! 

10. L’obra inesperada 

11. Com Alícia al país de les  

      meravelles 

12. Silenci 

13. Encara és hora 
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NOTA DE PREMSA: 

“En les nostres mans” nou disc d’Andreu Valor 
 

Mésdemil presenta el nou treball discogràfic de la 
nova promsesa de la cançò d’autor valenciana 
 

 
Enregistrat entre finals de 2009 i principis del 2010, “En les nostres mans” ens 
mostra tretze cançons intimistes i compromeses alhora, que es mouen en les 
diferents sonoritats que ha sabut extraure el propi Andreu Valor junt a Carlos 
Calabresse, des del blues al folk americà, el pop o la cançò d’autor. Al seu primer 
àlbum conta amb les col·laboracions, entre d’altres, del cantautor Cesk Freixas i 
de Laura Navarro, violinista habitual de Pau Alabajos.  
 
 
Andreu Valor reflexiona i alhora respón per què canta, com Mario Benedetti, 
“Perquè cante? “Cante perquè amb el crit no tindrem prou!. Aquest món en el 
què vivim s’ha convertit en una transició sense finalitat a la vista. Preocupats per 
aspectes i valors resolts amb el pagament, hem oblidat l’essència de tot allò que 
reivindica el sentit a la vida. La personalitat humil, l’honradesa de la paraula, la 
companyia i la solidaritat de les persones, la inquietud de saber qui som, d’on 
venim i cap a on anem. L’esforç per l’actual lluita radica en l’intent per tornar a 
donar-li l’estima merescuda a tots els valors humans, drets, justícia i llibertat de les 
persones i per l’amor oblidat d’un poble que sembla avergonyir-se de si mateix, 
que no valora la seua cultura i parla en llengua desconeguda. Perquè cante? 
Cante per tu, que t’il.lusiones en cada eixida del sol, t’enamores en cada sospir, 
t’enfureixes per cada injustícia i somrius quan recordes d’on vens… Perquè cante? 
Cante perquè amb el crit no tindrem prou!”  
 
 
Podeu descarregar-vos el press kit amb el full promocional, fotos en alta resolució, 
logotip, portada del disc i el primer single “No vull ser tu” en qualitat CD, ací:  

 

http://www.mesdemil.com/descarrega/Andreu_Valor_PressKit.zip   

 

Andreu Valor es troba a la vostra disposició per qualsevol entrevista. No dubteu 
en posar-vos en contacte amb nosaltres. Us atendrem encantats. 


