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El Guitar BCN reivindica el poder de la paraula i la cançó d autor

Director, Wednesday 12 September 2018 - 14:04:11

Fito Páez inaugurarà un festival que compleix 30 edicions

L edició 2019 del festival Guitar Bcn ja escalfa motors, i ho fa presentant un primer bloc d artistes confirmats amb querència
pels versos inspirats i la sensibilitat acústica. Els denominats cantautors escriuen i interpreten les seves cançons amb uns
paràmetres estètics ben determinats per donar lloc a tot un gènere que, lluny de perdre força amb el pas del temps, reviu a cada
temporada amb nous talents i propostes realment inspirades dels clàssics de sempre.

En un moment en que les músiques més massives basen la seva importància en els ritmes calents i contagiosos, volem
reivindicar el valor de la paraula i del relat en les cançons" comenta Joan Roselló, director de TheProject, empresa organitzadora
del Guitar BCN.

Fito Páez inaugurarà el festival el 31 de gener a L Auditori. El carismàtic compositor, cantant, pianista i guitarrista argentí
torna per fi 9 anys després de la seva última visita i presentarà La ciudad liberada en format de piano i veu.

El retorn d un altre mestre, Pedro Guerra, tindrà lloc el 15 de febrer al Palau de la Música Catalana. El canari celebrarà amb un
concert especial els 25 anys de l històric Golosinas, el seu primer àlbum, una col.lecció de cançons imprescindibles que van
conquerir al públic gràcies a la seva mixtura de profunditat i frescor.

Les composicions de Javier Ávarez tornaran a escoltar-se després de 10 anys de silenci el 14 de març a Luz de Gas. El
madrileny arriba al Guitar Bcn amb el seu desè disc sota el braç i un bon grapat de clàssics que han creat devoció entre els
amants de la poesia musicada.

Casi nada está en su sitio es el títol del nou disc del gran Victor Manuel. El Palau de la Música Catalana rebrà un emocionant
espectacle el 4 d abril, amb nous temes i, sobre tot, records inesborrables plens d emoció.

Tancant aquest primer bloc de confirmacions, El Niño de la Hipoteca actuarà a la sala Apolo l 11 d abril. L artista
català torna al marc del festival convertit en tot un fenòmen de la cançó d autor.

Entrades demà a la venda a guitarbcn.com

