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Paul Álvarez Project é unha proposta musical diferente, que fusiona con mestría unha base flamenca 
co espírito dos sons negros e o mellor do rock clásico. Rodeado dos mellores músicos e voces, Paul 
Álvarez capitanea un proxecto musical que é un concepto propio en si mesmo, en formato quinteto e 
cunha versatilidade asombrosa. 
Na súa continua exploración da riqueza sonora do 
flamenco, o guitarrista Paul Álvarez leva a súa 
ininterrompida aprendizaxe e a súa inquietude creativa 
a outros eidos de convivencia. Xa se advertía no álbum 
"Podría ser...", ese apegado vencello do flamenco ao 
blues ou ao jazz, agora máis evidente en novas 
composicións ou variacións de temas gravados: unha 
versión instrumental de 'Maestro Morente' ou o tema 
'Run' que invita a entrar á lingua inglesa na voz de 
Marian Ledesma. 

Aínda que o son de Paul Álvarez Project nace 
directamente do espírito flamenco que inunda as súas 
creacións, as moitas influencias que rodean ao artista 
deixan a súa marca nas composicións da banda. Certo 
toque de blues, un aire jazz que bebe das mellores 
influencias do xénero e sobre todo unha forte 
querenza polo rock progresivo, que pode apreciarse 
claramente na forte instrumentación que domina cada 
un dos temas e que converten o son de Paul Álvarez 
Project nun xénero aínda por explorar, onde a 
tradición flamenca e o rompedor fío do rock 
progresivo se dan a man. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3gATCZKDGBU
https://www.youtube.com/watch?v=BHnT2QbBQG8


O autor arma as pezas dun proxecto novo co que libera 
ao flamenco cara novos horizontes. El denomina 
"flamenco progresivo" ese avance que experimenta a súa 
música. A etiqueta é válida por canto a respiración 
flamenca que nutre e constrúe a súa obra adquire 
esencias de outras correntes para dar como resultado 
unha acumulación de estilos, estruturas e formatos que 
encaixan acertadamente a pesares das súas formais 
diferenzas. Neste novo plan de rota acompáñano agora 
Pablo Pérez no baixo e Bruno Couceiro na batería, 
ademais de Iago Mouriño ante as teclas, quen xa 
participaba na gravación de "Podría ser...". 

 

AUDIO 
"Podría ser…" ©2013 

Primeiro disco en solitario de Paul Álvarez 
Escoitar e descargar nesta ligazón 

 
"Run" - Single ©2016 
Pertencente ao próximo disco de PaulÁlvarezProject. 
Escoitar e descarga nesta ligazón 

VIDEO 

 YouTube: “Run” (En directo) “Maestro Morente” (Instrumental en directo)  

PaulÁlvarezProject 
www.paulalvarez.es 
info@paulalvarez.es
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