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Sergi Tost
http://www.youtube.com/watch?v=gAqquELlW10
http://www.youtube.com/watch?v=jSVL43VtSEo
http://www.youtube.com/watch?v=VBTUa0EAZkE
http://www.youtube.com/watch?v=5K8AwfAGJho

Sergi Tost és un cantautor de caràcter intimista i sentiment profund. Com ell, la seva música és aparentment solitària, però quan
hi pares atenció i mires de conèixer-la de prop, veus que és plena de missatges i emocions que esperen ser compartides.
Històries personals i properes que d’alguna manera també són un reflex de cadascú de nosaltres.
Acompanyat d’una guitarra fa les primeres passes en el món de la música als 14 anys, i mica en mica es va formant en bandes
locals de nivell amateur i de diferents estils, però no és fins el 2005 que decideix emprendre el projecte de cantautor en solitari.
Grava un recull de temes propis sota el títol “aires de tardor” que es distribueix en un ambient molt íntim i familiar. El 2010 edita
“un llarg viatge”, una segona gravació amb cinc nous temes, presentant-los al públic en general amb una gira que el porta a
actuar pel seu Reus natal, Barcelona, Mataró i Girona. El 2011 segueixen les actuacions alhora que es dedica a preparar el que
és el seu primer disc d’estudi anomenat “primera parada” on està inclosa la peça “El blues dels teus ulls” que escoltem.
Aquest any 2012 està fent una gira per tot el principat per presentar aquest disc seu, el primer.
Primera parada és un reflex de la vida entesa com un llarg viatge, evocant a sentiments de tota mena: amor, amistat, records,
enyorança, melangia, il·lusió, alegria, seducció i fins i tot un punt d’humor.

Hem triat aquesta peça perquè hem pensat que era una bona manera d’escoltar un blues.
Sergi Tost ens va ajudar desinteressadament i amb molt de gust en l’elaboració de la cançó “Volem més escola Olga Xirinacs” i hem
volgut compartir amb tots vosaltres altre cop la seva veu.
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EL BLUES DELS TEUS ULLS

Eren temps difícils
no teníem res
vivíem sense pressa
recordant el blues dels teus ulls
les nits de màgia
que mai oblidarem
apassionats ballàvem
amb el blues, el blues dels teus ulls
ens creiem especials, ens vèiem diferents
però l’únic que teníem era el blues, el blues…
aquelles migdiades
estirats a la sorra
com fèiem aquell estiu
enamorats del blues dels teus ulls
ens crèiem especials, ens vèiem diferents
però l’únic que teníem era el blues, el blues…
potser tu recordes
com feia la cançó
del tocadiscos vell
amb el blues, el blues dels teus ulls
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