
 

 

 

Яeƨ (autoeditat 1/1/2021) 

“Parla del ser busca la llum i prove del no-res” 
 

“Quan el rebem, l’art sovint esdevé un reflex de 
nosaltres mateixos, aquest disc m’ha fet de mirall 
sense saber-ho”
  
 

Amb més de 120.000 visualitzacions a youtube, més de 2000 oients a spotify i un concert 
en directe per Tv3 el 2020 ha suposat, sens dubte, la reaparició del cantautor dins l'escena 
musical catalana amb unes cançons que ha anat desvetllant durant els últims mesos i que ara 
formen part d'aquest nou disc (estrenat el 2021) que reconeix "m'ha fet de mirall sense saber-
ho". El principi d'una nova etapa per a un músic multiinstrumentista bregat en mil batalles que 
ja ha participat en nombrosos projectes com a compositor, instrumentista i productor. 

Un disc més reflexiu que el seu predecessor “Som r i u s” (2017) però també més explosiu que no 
perd l’esperit optimista buscant la llum des de les profunditats. Un acollidor Hivern, la Primavera 
més vital, l’èpica de l’Origen, la llum de Busco la vida, l’amor de des del cor… Així anem passant 

per 10 cançons amb molta personalitat englobades en el яeƨ, que ens recorda que “no som res 
mentre ho som tot”. Com l’anterior, tots els instruments estan gravats per ell mateix amb 
algunes col·laboracions vocals. 

Una altra gran novetat és la banda que l’acompanya. Aquesta temporada s’uneixen a l’equip 
l’Ariadna Ruiz (Tecum Terra, Folko Barbàrie) a la percussió ibèrica i veus, l’Ignasi Cusó (Judit 
Nedderman, Dr.Go)  a la guitarra i el Pep Terricabras a la bateria (La troba kungfú i els 
Catarres). 

Circ Cric, Guillem Albà, Estanislau Verdet, La Fundación Tony Manero, Marina Baby Face, 
Big Mama, Tori Sparks... Són algunes de les bandes amb qui ha col·laborat durant la seva 
carrera. Membre fundador i director musical de Se Atormenta Una Vecina amb qui van 
participar durant tres anys consecutius com a banda oficial de La Marató de Tv3 i van 
guanyar un premi ARC a millor grup de versions. 

Durant el confinament l’hem vist col·laborar amb grans artistes com Arnau Vallvé (Manel) 
Gemma Abrié o Sandra Bautista (guanyadora del Sona 9 2018) amb qui va composar una 
cançó a mitges des de la distància, “Bellesa Col·lateral”.El 2019 va produir el disc «Petjades 
sonores» d’Ana Navarro Wagner, va estar de gira per França i Anglaterra amb Aziza Brahim, 
va participar amb la banda de Karol Green i també en el projecte Soul Choir com a baixista i 
guitarrista. 

Paral·lelament ha composat i enregistrat, música per audiovisuals i programes de televisió com 
els últims “Joc de Cartes” i “Pop up xef” de Tv3. 

Nascut a Barcelona i actualment establert al Vallès Oriental (Sta.Maria de Palautordera), també 
va viure una temporada a Berlín que va suposar l’inici d’aquest projecte personal. 
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/folc-a-lestudi/enric-ez/video/6068416/
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https://enric-ez.com/videos/
https://www.viasona.cat/grup/enric-ez
mailto:premsa@enric-ez.com

