NOTA DE PREMSA

LES ARTS ESCÈNIQUES DEL
BARNASANTS
EL FESTIVAL PROGRAMA TRES ESPECTACLES QUE UNEIXEN
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

CABARETA - 24 DE FEBRER - LUZ DE GAS
Una actriu i una pianista han escrit i compost a quatre mans una col·lecció de
temes que van de l’estil picant del paral·lel a la cançó de denúncia
Una morena y una rubia,
una de Barcelona i l’altra
de
Madrid,
una
compositora i una actriu,
una de l’escudella i l’altra
del cocido, una de tomar
unas cañas, l’altra de fer el
got, la del biquini i la del
mixto.
Es
troben
i
decideixen
aportar
i
intercanviar idees i estils i
es pregunten: es pot
fusionar un concert amb el teatre? Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere, Ángel
Pavlovsky, Guillermina Motta… Amb aquests referents, entre molts d’altres, han treballat
l’actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados (besnéta del compositor Enric
Granados) per construir un cabaret com els dels moments més brillants de la història del
Paral·lel, però en clau de dona. I és que molt de talent i tones de bon humor són les
matèries primeres per a un espectacle en què dues dones iconoclastes són capaces de
dir un monòleg teatral dels més seriosos a ritme de blues, d’imaginar-se un personatge
de Mercè Rodoreda cantant el més sensual dels cuplets en un bar del Raval o de dur el
públic a passejar entre textos i cançons. Conjuntament amb el talent i la complicitat del
director Joan Maria Segura Bernadas i dels músics Dick Them i Miquel Malirach porten
a l’escenari un exercici brillant i apassionat d’amor al teatre i a la música.
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CONCERT ESPECIAL: VERDCEL. DE PLANTES, AMIGUES I AMICS - 11
DE MARÇ - AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
Ben acompanyat, l’alcoià estrena una posada en escena única per al
llibre-disc De plantes, talaies i cims (i una aroma)

Concert especial i únic on el darrer treball de VerdCel, 'De plantes, talaies i
cims, (Satélite K, 2017)', un treball que conté 14 cançons d’autor, poesia,
prosa poètica, assaig i il·lustracions, es vestirà de gala acompanyat de les
seves magnífiques col·laboradores vocals Montse Castellà i Rusó Sala.
S'expandirà de bellesa en moviment amb les projeccions en directe de Daniel
Olmo (il·lustrador del llibre que complementa el disc) i la dansa de la ballarina i
coreògrafa Anna Hierro. A més a més a la banda habitual de VerdCel s'unirà
Valen Nieto desenvolupant els rics arranjaments d'aquest àlbum que ha
coproduït amb Carles Dénia. Tot un espectacle de cançó per brindar plegats
amb 'De plantes, amigues i amics'.
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MALEÏDES LES GUERRES (I AQUELL QUI LES VA FER) - 5 D’ABRIL CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BCN)
La tríada de Carles Beltran, Namina i l’actriu Lali Barenys ofereixen un
espectacle per reivindicar la cultura com a arma de construcció massiva

Maleïdes les guerres (i aquell qui les va fer) és un espectacle que
reivindica, a través de la música i la veu, la cultura com a arma de construcció
massiva. El músic Carles Beltran, la cantant Namina i l’actriu Lali Barenys
reivindiquen l’arsenal propi de l’artista: les paraules, la música, la poesia, el
cant i el seu poder de revolta Ho fan convençuts que la creativitat, la
informació i el coneixement ens han d’ajudar a rebel·lar-nos contra la barbàrie,
la manipulació i la mentida.
Una proposta més actual que mai que, en definitiva, denuncia les guerres en
totes les seves formes i aspectes i les seves conseqüències (exilis, morts,
refugiats, repressions). Així, l’exili i els refugiats prenen la paraula i la música
per recordar-nos que és ara i aquí, sempre i arreu, que som nosaltres els
protagonistes i que només lluitar ens fa vius i lliures.
A escena hi participa el músic Carles Beltran, compositor de la música que
acompanyarà els poemes i les adaptacions de les cançons, combinant
guitarra i piano, amb el seu estil particular i generós. La cantant
catalanobresilera Namina, cantarà amb la seva veu fascinant i singular,
aportant emoció, veritat i compromís. Per últim, l’actriu Lali Barenys, autora
del guió, que enllaça i diu amb passió, fragilitat i contundència textos i poemes
amb les paraules de Joan Oliver (Pere Quart), d’Arthut Rimbaud, de W.H.
Auden, d’A.E. Housman, de Jordi Solà o de Vicent Andrés Estellés, entre
d’altres.
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