Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

Jabier Muguruza presenta el seu últim disc Geltokiak Izarretara, un
projecte encarregat amb motiu del 25è aniversari del Barnasants i que
compta amb la col·laboració de Bernardo Atxaga
El nou àlbum consta de quinze versions emblemàtiques de la cançó basca i està dedicat al
seu germà Iñigo, que va morir el passat mes de setembre
El concert tindrà lloc el proper divendres, 7 de febrer, al Teatre Joventut de l’Hospitalet de
Llobregat

Barcelona, 04.01.2020

El Festival Barnasants esdevé cada any un generador de propostes i projectes creats per
l’ocasió, sovint provocant la col·laboració entre artistes d’orígens diferents. Enguany és el cas
de Jabier Muguruza & Bernardo Atxaga, que presentaran Geltokiak Izarretara (Estacions cap
als estels). Barnasants va fer l’encàrrec a l’artista l’any 2018, demanant-li que fes un recorregut
pel repertori de la cançó basca de les últimes dècades des d’una mirada retrospectiva, sense
nostàlgia però amb reivindicació, i amb la petició especial que Bernardo Atxaga formes part del
projecte.
Aquesta no és la primera vegada que els dos artistes bascs treballen plegats sobre els
escenaris, però en aquesta ocasió el projecte forma part del 25è aniversari del Festival de
cançó d’autor.
Aquest disc, que és el catorzè en la trajectòria en solidari de l’artista, compta amb quinze
versions emblemàtiques de la cançó basca i està dedicat al seu germà Iñigo, que va morir el
passat mes de setembre. El repertori inclou versions de Benito Lertxundi, Juan Carlos Perez
(Itoiz), Negu Gorriak, Ruper Ordorika, Oskorri, Niko Etxart, Xabier Lete, Mikel Urdangarin,
Imano i Amaia Zubiria entre d’altres.
Pel que fa a Atxaga, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles el 2019, serà l’encarregat de
recitar textos del seu llibre inèdit Alfabetoa Muguruzaren Diskoarentzat.
Ambdós artistes estaran sobre l’escenari del Festival Barnasants el proper divendres, 7 de
febrer, al Teatre Joventut d’Hospitalet de Llobregat, acompanyats de Miquel Azpiroz al piano,
Jean-Marie Ecay a la guitarra elèctrica, David Gómez a la bateria i Mikel Artieda al baix.
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