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Beagle fusiona l’acid jazz contemporani amb una 

mirada als referents del rock melòdic dels 70 i 80 amb 

Speak Now  

La banda barcelonina actuarà el 8 de març a la Sala Luz de Gas 

Speak Now és el seu àlbum de debut que vol recuperar l’esperit artístic i 

explorador de la música instrumental a través de l’acid jazz 

       ©Martí E. Berenguer 

Beagle ofereix un repertori transversal de música des dels postulats de l’acid jazz que 

no renuncia a les referències a la memòria musical dels darrers 30 anys: paisatges 

sonors amb un to èpic i d’acció que agradarà tant als fans del jazz com als del rock i 

heavy melòdic passant pels aficionats de l’air guitar, i remembrances del so del cinema 

dels anys setanta i vuitanta. 

El jazz fusió de Beagle, amb un so confortable i obert de mires, està impregnat de 

funk, rock i pop. És la sintonia ideal per a amants del so sòlid i treballat amb presència 

de guitarres. 



Speak Now, l'àlbum de debut d'aquesta banda barcelonina, té com a finalitat recuperar 

l'esperit artístic i explorador de la música instrumental, el poder de la qual resideix en 

la capacitat de transmetre moltes coses sense dir una sola paraula. 

Speak Now 
 
1. Cortexifunk 
2. Forward 
3. L'Arquitecte de Somnis 
4. Check-Raise 
5. The Venue 
6. Show Army 
7. The Longest Hashtag Ever 
8. Spring almost Summer 
9. Slaughter on 10th Avenue 
10.Mellow Walk 
 
CONCERT A LA SALA LUZ DE GAS 
Dimecres 8 de març a les 21h 
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https://www.youtube.com/watch?v=S-0xtY9qAiY
https://www.youtube.com/watch?v=WQm0JSyatUI
https://www.youtube.com/watch?v=j78bL4adGNI
https://www.youtube.com/watch?v=3JhOcQ_mNtw
https://www.youtube.com/watch?v=fEIFvvb0LSI
https://www.youtube.com/watch?v=X5QR5_hZkyQ
https://www.youtube.com/watch?v=t1xHW10utpA
https://www.youtube.com/watch?v=FCxyY_1KJk8
https://www.youtube.com/watch?v=RkaynuEcXg0
https://www.youtube.com/watch?v=Ni_65VamobU
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