LES ESTRENES DISCOGRÀFIQUES AL
BARNASANTS
Aquest cap de setmana el Barnasants ofereix
dins la seva programació els nous treballs de
Jabier Muguruza i Anaïs Vila
Aquest divendres 2 de febrer a l'Auditori Barradas, Jabier
Muguruza presenta a Catalunya LEIHO BAT ZABALIK en el
marc del 23è Festival Barnasants

LEIHO BAT ZABALIK
Jabier Muguruza s’obre a nous paisatges sonors amb “Leiho bat zabalik”, un salt
de l’acústic a l’elèctric que presentarà a Catalunya en el marc del Festival
Barnasants.
Muguruza abandona la base acústica i incorpora la guitarra elèctrica d’Ander
Mujika (ex Napoka Iria) i les programacions electròniques de l’aragonès Javi
Vicente “Carasueño” per arribar a un so més dur i aspre —amb què busca
reflectir l’esperit dels temps— sense desdir-se dels tempos tranquils ni del seu
fraseig suau marca de la casa. Compta també amb el suport vocal de Mireia
Otzerinjauregi i amb Miren Iza (Electrobikinis, Tulsa) com a veu convidada.

Aquest dissabte 3 de febrer al Centre Cultural Albareda, Anaïs
Vila el seu nou disc FOSC, CANÇONS PER VEURE-HI CLAR en
el marc del 23è Festival Barnasants

FOSC, CANÇONS PER VEURE-HI CLAR
Anaïs Vila presenta el seu segon disc d'estudi, titulat "Fosc, cançons per veurehi clar". L’amor, la solitud, l’enyor i el dubte són els eixos emocionals del pop
d’autor suggerent, amb tocs de soul i influències anglosaxones que presenta la
cantautora de Santpedor. Dotze temes en català i anglès, gestats a la ciutat de
Liverpool on la cantant residí l'any passat. "Fosc, cançons per veure-hi clar"
manté l’essència creativa de l’autora, que ens sorprenia el 2015 amb el seu
primer disc "Entre els dits", on ja es despullava entre cançons i era finalista dels
Premis Enderrock com a artista revelació i com a millor cançó d'autor i finalista
dels Premis Descoberta.
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