Més de vint anys com a cantautora donen per a unes quantes coses. Donen experiència i saber
fer, però sobre tot et fan viure la música d’una manera més natural. Per això Eva comença amb
moltes ganes aquest projecte íntegrament en valencià , amb cançons pròpies
autoproduïdes des del punt de vista de la senzillesa i la comunicació musical més propera.
Amb una passió clarament poètica es recoltza en la guitarra i el buzuki; però també amb altres
instruments de corda i percussió (violí, viola de roda, cànter, caixó…) que ja s’han convertit en
essencials en la seua música. Amb un so característic i acústic ens convida a implicar-nos en
històries del nostre voltant, de la nostra terra; dolces però realistes… Somiadores però sempre
lluitadores.

El disc
1. El meu poble
2. Dona
3. Entre la terra i el cel
4. Què m’estàs contant
5. Cançó a la marjal
6. Versos per fulles
7. Veu i paraula
8. Ciutat que despertes
9. Dona de fusta
10. Ara fa vint anys
11. Nord llunyà
12. L’Eix per on girar

Amb clares referències a la nostra cultura i la nostra identitat com a poble ens mostra la seua
vessant més compromesa amb la societat. Cants al poble, a la terra i a la convivència pacífica
de totes les cultures basant-se en el respecte.
La figura de la dona continúa sent més que un icò d’admiració i referència… I la disconformitat
amb qualsevol tipus de repressió és punt de partida en la temàtica general del disc.
Estilísticament, podríem dir que ens convida a passetjar des de la cançó d’autor cap a la rumba i
el folk, passant per una senzilla i poc definible fusió mediterrània.

El concert
(60-85 min. de duració aproximada).

Dalt l’escenari
- Eva Gómez: veu, guitarra, buzuki
- Laura Miñarro: violí, viola de roda, caixó, cànter

La presentació en directe es senzilla i càlida. La seua base fonamental son la veu i la
guitarra o el buzuki, prenent clara importància alguns instruments més de corda, com el violí o la
viola de roda, i altres de percussió com el caixó o el ibo (un mena de cànter)… Els mateixos
instruments que apareixen a la gravació.
Darrere de cada lletra s’amaga una història, una motivació, un sentiment, un somni, una lluita.
Però sempre, l’espectador sabrà com fer seu cada tema amb les seues conclusions. Perquè
la interacció amb el públic és important.
En definitiva, “Entre la Terra i el Cel” és allò que passa en eixa ampla franja: sota els nostres
peus i sota el cel. Experiències pragmàtiques i no tant. Allò que podem i allò que no podem
controlar; però que necessàriament anem vivint.
Un concert desenfadat però crític; intens però profund. Com la pròpia vida, com les nostres
històries, les que vivim i les que somiem viure.
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