NOTA DE PREMSA

EL MENORQUÍ GUIEM SOLDEVILA PRESENTA
“FINS DEMÀ O LA PROPERA METAMORFOSI”

SALA DE PREMSA AQUÍ

DIUMENGE 25 DE FEBRER - AUDITORI BARRADES
GUIEM SOLDEVILA S’OBRE UN NOU CICLE A LA SEVA CARRERA AMB UN
NOU TREBALL QUE PODREM PRESENCIAR AL BARNASANTS
Partint de la premissa que res es pot donar per fet i tot està en constant canvi, “Fins demà o la
propera metamorfosi” marca un nou cicle en la trajectòria del músic, cantant i compositor
menorquí Guiem Soldevila, donant pas a un llenguatge personal on la música s’expandeix des
del pop al clàssic, del folk a l’electrònica o del rock a la sensibilitat acústica.
Aquest no és tant un disc d’un cantautor com el d’un músic inquiet que, més enllà d’etiquetes,
canta, arranja i produeix cançons que ens parlen de girs inevitables, dubtes, miracles, vels o
narcisos que tots portem a dins.
Gravat entre França, Barcelona i Menorca, “Fins demà o la propera metamorfosi” compta amb
un bon equip de músics i col·laboracions que faran del directe una experiència musicalment
intensa i visualment cuidada.
Guiem ha cursat estudis a l’Aula de Música Moderna de Barcelona i ha composat per a
espectacles de dansa, mostres de poesia i bandes sonores per a imatges, a més de produir discs
per a diferents artistes.
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Lluís Llach ha seleccionat a Guiem Soldevila entre els 5 finalistes del prestigiós Premi Miquel
Martí i Pol en diverses ocasions. Al 2010 amb “Godotus” (del disc “Nura”) al 2011 amb “Teoria de
l’absència (del disc “Nura”), al 2014 amb “A la vora del mar” (del disc “Amoramort”) i al 2016 amb
“Dona’m la mà” de Joan Salvat-Papasseit.

MÚSICS:
Guiem Soldevila: veu, guitarres, piano, teclats, charango, banjo, programacions de ritmes.
Miquel Casals: cors, guitarres acústiques.
Violant Menorca: violins i cors.
Pau Cardona: cellos.
David Gómez: bateria i percussió.
Lluís Gener: baix i contrabaix elèctric.
Jordi Cantós: handpan.
Moisés Pelegrí: percussions.
Martí Genestar: guitarra elèctrica.
Gemma Humet: veu.
Cece Giannotti: veu
Pots demanar entrevistes AQUÍ
www.barnasants.com
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