Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

El mític grup madrileny Suburbano presentarà Huellas, un
repàs dels 40 anys de carrera musical, al Barnasants
La banda ha creat èxits com La Puerta de Alcalá, Arde París i Makinavaja, i ha composat
temes per destacats artistes del panorama musical espanyol com Victor Manuel, Ana Belén,
Javier Gurruchaga, Luis Eduardo Aute i Pablo Guerrero.
L’espectacle tindrà lloc el proper dissabte 15 de febrer a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet
de Llobregat.

Barcelona, 11.02.2020

Des de la primera edició del Festival Barnasants, la representació d’artistes provinents de
territoris peninsulars de parla castellana ha suposat entre un 15% i un 25% de la programació,
molts dels quals han arribat a presentar els seus treballs en el marc de l’esdeveniment.
Enguany serà el cas de la mítica banda madrilenya Suburbano, que passarà pel festival per
presentar el seu últim treball Huellas, que repassa els seus 40 anys d’història sobre els
escenaris.
Creadors de grans èxits com la La Puerta de Alcalá, Arde París i Makinavaja, al llarg dels seus
40 anys d’existència, Suburbano ha tocat diversos estils musicals i han adoptat la forma
d’expressió que en cada moment han trobat oportuna, lluny de modes i criteris comercials. En
les més de quatre dècades sobre l’escenari, el grup ha compartit treballs i gravacions
discogràfiques amb Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Luis Pastor, Vainica Doble i Pablo
Guerrero.
Els membres de Suburbano han exercit com a productors, compositors, lletristes, a més de
creadors de bandes sonores de mítiques sèries de la televisió espanyola com Colegio Mayor, La
mujer de tu vida o Chicas de hoy en día. La seva llarga carrera els ha permès gravar més de 200
cançons i posar música a pel·lícules dirigides per Luis García Berlanga, Gonzalo Suárez o
Fernando Trueba, entre d’altres.
Per commemorar aquests 40 anys d’història, Suburbano ha decidit publicar un doble CD titulat
Huellas, en el que fan un repàs a la vida artística a través de les 24 cançons que consideren
més representatives, gravant-les de nou per l’ocasió. A més, també han creat el documental El

sonido de la memoria en el que es reflecteix la imatge i la veu dels seus protagonistes i com
han transcorregut al llarg d’aquestes quatre dècades.
El grup està liderat pels seus fundadors, Luis Mendo (guitarra i veu) i Bernardo Fuster (veu,
guitarra i percussió), dos veterans del panorama musical espanyol. Sobre l’escenari els
acompanyen Javier Palanzar a l’acordió, guitarra i veu; Lorenzo Solano als saxos, flautes
i clarinet; Mikel Ferrer a la bateria i percussions, i Álvaro Cárdenas al baix.
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