
 
 

Victor Salvatti presenta a Luz de Gas el 

seu nou disc, A mente não mente 

 

Sala de premsa aquí 

 

 Dos cantautors procedents del Llatinoamèrica instal·lats a 

Barcelona presenten els seus nous treballs aquest cap de 

setmana 

 

 El compositor, cantant i guitarrista brasiler Víctor Salvatti 

experimenta amb els ritmes del Brasil en el seu tercer disc, que 

reflexiona sobre l’evolució de l’ésser humà 

 

 Jorge Tylki, procedent de Veneçuela, tocarà les cançons del seu 

nou treball Estrellas del anonimato al Centre Cultural Albareda 

 

Barcelona, dilluns 23 de març de 2015. Dos cantautors amb origen a l’altra banda de 

l’Atlàntic estrenen aquest dissabte 28 de març els seus treballs a la seva ciutat d’acollida, 

Barcelona, on tots dos estan instal·lats des de fa un temps. Victor Salvatti, cantant de 

São Paulo, i Jorge Tylki, cantautor veneçolà, presenten els seus nous àlbums a Luz 

de Gas i al Centre Cultural Albareda, respectivament.  

A mente não mente és el nom del nou tercer àlbum de Víctor Salvatti, fruit de la 

investigació de folklore brasiler. El disc porta per títol un joc de paraules en portuguès 

de fàcil traducció (A Mente Não Mente / La Ment No Menteix), i va sortir a la llum el passat 

6 de març. A Luz de Gas es podran escoltar per primer cop en directe les deu noves 

cançons que tenen com a eix temàtic la reflexió sobre l’evolució de l’ésser humà, la 

conscienciació racial i ètnica, el creixement espiritual i la unió entre les persones. Els temes 

barregen ritmes folklòrics del Brasil, ritmes afrobrasilers, reggae i jazz amb brillants 

orquestracions basades en els instruments de corda i les percussions del món. 

Cantant, guitarrista i compositor d’estil lluminós i esperit obert i independent, Salvatti va 

descobrir la guitarra als 15 anys i va desenvolupar la seva passió per la música de manera 

autodidacta als carrers de São Paulo, la ciutat on va néixer. Des de 2004 viu a Barcelona, 

on compagina la seva feina com a creador amb la seva faceta de professor i educador 

social. Està convençut que la música és una eina potent per conscienciar i millorar la vida 

de les persones. 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/XXbarnasants


 
 
 
Pel que fa a Jorge Tylki, presenta el seu primer disc, Estrellas del Anonimato, acompanyat 

de la seva banda habitual. Autor de les lletres i músiques de tots els seus temes, Tylki 

ofereix un espectacle complert on fa un repàs per diferents gèneres musicals que van des 

del blues, passant pel reggae i el rock, entre altres. El cantant i compositor veneçolà 

resident a Barcelona s’acompanya de l’exOperación Triunfo Joan Tena a la guitarra, Sesk 

Kpell al saxo i Benji Sánchez al piano. Foguejat en bars com el Mediterráneo, Tylki ofereix 

un espectacle que passa per diferents gèneres de la cançó i el rock, i on les 

influències d’artistes com Serrat i Sabina són grans protagonistes. 

 

 

VÍCTOR SALVATTI 

Dissabte 28 de març, 21h  

Luz de Gas (Barcelona) 

 

JORGE TYLKI 

Dissabte 28 de març, 20h 

CC Albareda (Barcelona 

 

 

 

                   

  

   

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Estrenem nova web! 

www.barnasants.com  

 

Web oficial – www.barnasants.com 

Bloc del festival – www.paraulesabarnasants.cat 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

http://www.barnasants.com/


 
 
 

 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat 
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