
Daniel Cros, en una imatge

promocional.
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L’artista farà una gira durant la primavera.

Ballant un cha cha cha amb Daniel Cros

Cultura » “Las vueltas que da la vida” és el nou disc de Daniel Cros. En aquest treball

l’artista ens porta unes cançons molt personals a ritme de boleros, balades o tangos.

Després de 15 anys en el món de la música, el cantant vol presentar un altre forma de fer

música i arribar al gran públic.

VEURE VÍDEO

Antoni Belchi

El català Daniel Cros ens presenta el seu nou disc “Las vueltas que da
la vida”. En aquest treball, l’artista ens transporta a terres caribenyes
amb unes cançons carregades de ritmes llatins. Els dotze temes que
s’inclouen en el disc tenen a veure amb aspectes claus de la vida del
compositor. “Les cançons tenen a veure amb viatges i vivències
personals. És inevitable escriure sobre això i crec que aquesta és la
millor manera de fer una síntesi del que he viscut en el món de la
música en els darrers 15 anys”, explica Cros.

L’artista ja ha presentat el seu nou disc a Barcelona. Durant tres dies el
cantant català va oferir el seu repertori en el Círcol Maldà amb una
gran afluència de públic. Daniel Cros té previst fer una gira de

presentació a partir d’aquesta primavera. Serà en diversos centres Fnac d’arreu de l’Estat espanyol. De
moment, però, la resposta del públic ha estat molt positiva. “Que una cançó tingui un sentiment en una persona
és el millor regal que pot tenir un músic”, confessa Daniel Cros.

Per això el cantant i compositor pretén que les seves cançons arribin a tots els públics possibles. Tot i la voluntat
de vendre discos, com qualsevol altre artista, Daniel Cros convida a que el públic vagi als seus concerts a viure
la música llatina d’una altre manera, i un cop escoltat el seu repertori que la gent esculli si comprar el disc.


