
THE POTATOES CHIPS, cançons divertides fetas a casa

Segons la wikipedia, les POTATOES CHIPS les va inventar el xef George Crum el 1853, però aquesta és
una altra història.
Els nostres THE POTATOES CHIPS són dos germans sevillans, Abraham i Pablo, de 14 i 12 anys
respectivament, criats entre instruments musicals des de la seva més tendra infància, així que tenien tots els
números per ser artistes. Abraham cursa 3 º de piano al Conservatori Cristobal de Morales de Sevilla, toca el
piano des dels 4 anys i compon des dels 6, també ha format part de l'Orquestra Joven del Aljarafe. Pablo per
la seva banda, toca l'ukelele, la guitarra i percussió, després de passar pel Conservatori, ara rep classes de
bateria, baix i guitarra i devora els vídeos de YouTube aprenent dels vells mestres: Beatles, Rolling, Kansas
o Nirvana.

Les cançons van anar sortint mig jugant a casa amb el seu pare que toca la guitarra, en ple ambient familiar i
el resultat va ser una maqueta plena de cançons desanfadas i divertides, fetes amb tota naturalitat, com
jugant i barrejant blues, reggae, rock, country, funk, lletres en anglès, frases en francès, accent argentí .....
desimboltura feta música!!!
Amb només una maqueta ja han cridat l'atenció de Carles Herrera que els ha fet sonar a Onda Cero Radio i
quant va arribar a PSM Music, el vam tenir claríssim ...

Que ningú pensi que THE POTATOES CHIPS són un muntatge .... són molt joves, si, però són músics i ho
demostren en els seus directes com en una recent actuació a Sevilla coincidint amb el Dia Internacional dels
Drets de la Infància.

Dues patates que s’enrolan en un vaixell pirata

El disc s'obre amb la seva cançó i primer single "The Potatoes Chips", una insòlita història d'unes patates
rebels que escapen de l'olla per enrolarse en un vaixell pirata: : “Dos patatas se salieron del redil de las
patatas, hay que ver que mala pata”.. D'aquesta cançó hi ha un videoclip amb escenes rodades integrament
a Sevilla.

Però la diversió contínua .... "Quillo Vichen" té un vers que pot relegar a aquesta famosa frase de la nena,
filla de famosos que no es menjava el pollastre ... "Cómete el pescao ya !..."
"Vos tas’ tarada" explica la història d'una aposta sobre qui guanyaria el Mundial de Futbol, amb frases en
francès i un divertidíssim toc porteño, que ni el mateix Leo Messi.
"Yo Soy Feliz" té una tonada super enganxosa "Uo, Uo, Uo ....." i referències a Pipi Calzaslargas i a Marco,
si, aquell del poble italià ...

El gol d’Iniesta ja te cançó !

"Síndrome de septiembre" explica la història de la tornada a l'escola després del Mundial de Futbol amb
refecencias a Vila, Kaká i al gol d'Iniesta que conservarem en la nostra memòria fins a les restes ... "Vaya
gol de Iniesta, Jo que fiesta!".
¿I que més es pot explicar? ... en el disc també trobarem hits com "No te comas los mocos", dues
cançons en anglès, etc ... i és que aquests nois s'atreveixen amb tot!!
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