NOTA DE PREMSA

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

Jabier Muguruza presentarà a Catalunya el seu quinzè treball “Leiho bat
zabalik” (Mara Mara diskak, 2017) el proper 2 de febrer a l’Auditori Barradas,
en el marc del Festival Barnasants. Amb aquest nou disc, Muguruza abandona
la base acústica i incorpora la guitarra elèctrica d’Ander Mujika (ex Napoka Iria)
i les programacions electròniques del productor 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. Compta també amb el suport vocal de Mireia Otzerinjauregi i amb Miren
Iza (Electrobikinis, Tulsa) com a veu convidada.
Les vuit composicions són obra de Jabier Muguruza, tres vegades Premi de la
Música al millor àlbum en euskera, Premi Barnasants al millor concert de
l’edició o Premi MIN al millor disc, entre d’altres reconeixements. Les lletres
estan signades per habituals com Iñaki Irazu, Gerardo Markuleta, Lourdes
Oñederra, José Luis Padrón, Harkaitz Cano, Ángel Erro, Iban Zaldua.
S’incorpora Iñigo Astiz, que inicia la seva col·laboració amb Muguruza
justament amb el tema que dóna nom al treball, “Leiho bat zabalik”.
El disc s’ha enregistrat en dues fases: la primera, amb veus i guitarres, a
l’estudi Atala de Bera, sota el comandament d’Iñigo Irazoki; la segona, mescles
i electrònica, als estudis Carasueño a les ordres de Javi Vicente “Carasueño”.
L’ha masteritzat Javi Roldón a Vacuum Mastering.
El músic guipuscoà s’ha deixat guiar per la intuïció a l’hora d’encarar un canvi
de trajectòria com el que fa amb “Leiho bat zabalik” (una finestra oberta), una
aposta per mantenir vives la il·lusió i les ganes en temps amargs per la cultura.
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TRACKLIST
1. Leiho bat zabalik
2. Spam kanta
3. Ez zait gustatzen poesia
4. 140
5. Izana izatekoa
6. Etxera iritsi
7. Jada iritsi diren barbaroen zain
8. Kontraesanak
Lletres (euskera) / Lletres (castellà)
Jabier Muguruza: veu
Ander Mujika: guitarres elèctriques
Carasueño: sintetitzadors i programadors analògics
Mireia Otzerinjauregi: veu
Veu convidada: Miren Iza
CONCERTS
10-12-18 Durango
18-01-18 Bilbao
02-02-18 Barcelona (Auditori Barradas. Festival Barnasants)
14-02-18 Basauri
23-02-18 Bergara
24-02-18 Irun
11-03-18 Elgoibar
15-03-18 Madrid

Escolteu el disc a Spotify
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