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Paul McCartney și-a lăsat amprenta asupra istoriei muzicii moderne, iar acest lucru nu poate fi
contestat. Fiind un membru al monumentalei formații – The Beatles, a fost acceptat ca unul
dintre cei mai determinanți factori care au dus la succesul pe care l-au avut. A fost responsabil
pentru compunerea unui număr mare de piese care a atras atenția criticilor, în ultimii ani ai
secolului douăzeci fiind numiți un fenomen cultural. Sunt considerați ca fiind cea mai de succes
trupă din istoria rock and roll-ului. Chiar dacă trupa și-a încheiat activitatea în anul 1970,
McCartney a continuat să compună piese și a activat în continuare ca un artist solo.

Acest articol a fost creat pentru a vă oferi căteva informații despre creațiile sale care au
devenit celebre, piese care cu siguranță vă pot destinde în timpul dumneavoastră liber.

Pe timpul când formația The Beatles a fost formată, muzica populară la vremea respectivă
evoluase solid în rock and roll si The Beatles au reușit să mai schimbe stilul cu timpul. În 1962,
au scos prima lor piesă, o compoziție simplă și ritmică numită “Love Me Do”, scrisă de
McCartney și John Lennon. Melodia a avut suficient succes pentru a justifica apariția unui nou
single în Ianuarie 1963, numit “ Please Please Me ”. Melodia a devenit un hit în Marea Britanie.
Popularitatea formației atinsese cote record pănă la sfârșitul acelei veri. Până la sfârșitul anului,
The Beatles au plasat nu mai puțin de douăzeci și nouă de compoziții în topurile americane,
multe dintre ele scoțând în evidență talentul vocal al lui McCartney.

O altă piesă ce trebuie menționată, este Junior&rsquo;s Farm , compusă de Paul și Linda
McCartney, o piesă care a reușit să ajungă până pe locul trei în Statele Unite ale Americii și
care a atins un subiect legat de jocurile de cărți.

Atât de grozavă a fost chimia dintre cei patru cântăreți încât până în anul 1965 au jucat în
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două filme de lung metraj. De asemenea, eforturile lui McCartney și Lennon s-au materializat în
acel an, formația lansând alte două albume, Help și Rubber Soul, care i-au ajutat să câstige
respectul criticilor și a muzicienilor. Din recunoștință pentru realizările lor, membrii formației au
fost numiți membrii Ordinului Imperiului Britanic de către regina Elisabeta a Doua a Anglie.

Pe măsură ce anii ’60 treceau, sinergia care a stat la baza succesului trupei a început să
scadă. Toți cei patru membrii ai trupei s-au căsătorit, inclusiv McCartney, care s-a însurat cu
fotograful londonez Linda Eastman în Martie 1969. În anul ce a urmat, McCartney a luat
inițiativa de a dizolva trupa The Beatles și a lansat un album solo numit simplu McCartney.

În 1971, cu toate problemele de natură legală rezolvate, The Beatles au încetat să mai
existe, și astfel s-a încheiat unul dintre cele mai frumoase capitole din istoria muzicii moderne.
Cu toate acestea, The Beatles au fost numiți cea mai de succes trupă din toate timpurile, de
vreme ce au reușit să vândă peste o sută de milioane de albume până la momentul desființării
trupei. De asemenea, Paul McCartney încă este considerat unul dintre principalii artizani ai
succesului pe care l-a avut trupa.
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