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Un món de músiques al programa Demésenllà amb la millor diversitat musical encara que estiguem confinats

Director, Sunday 10 May 2020 - 01:07:27

Com que sabem molt bé que us agrada anar una mica a contracorrent, us convidem a gaudir, una setmana més, d una nova
i aromàtica edició Demésenllà amb músiques selectes d arreu del món i d inspiració tradicional. Comencem el
programa amb un peu a Portugal i l altre a Catalunya amb el disc homònim de Lina & Raül Refree, obra deliciosa on la cantant
portuguesa i el músic i productor català reprodueixen amb traces electròniques i un estil ben personal alguns clàssic de la gran
Amália Rodrigues, indiscutible reina del fado. Tot seguit anem a Polònia per delectar-nos amb Slaskie Powstaje , el segon
àlbum del sextet de la regió de Silèsia Krzikopa, un projecte on també la innovació cerca donar una volta de rosa a sons
folklòrics. En l espai tot terreny tres propostes de gran diversitat: des de Suècia el disc From Stockholm whit Love , obra
versàtil del cosmopolita i multitudinari grup Fàgel Roc; des de Finlàndia Ikivirta , un disc de la jove Sarah Palu, artista
també amb arrels franceses que, entre d altres coses, és una virtuosa del kantele; i des d Anglaterra Old wow ,
últim disc del consagrat cantautor Sam Lee amb cançons del seu nou folk britànic. Per acabar sons atàvics amb Oud
Classics from Armenia, the Balkans & Middle Est , un títol ben explícit sobre el contingut de l obra del músic de
Massachusetts Alan Shavarsh Bardezbanian, un veterà virtuós del oud que ens convida a un deliciós viatge per Armènia, terra
dels seus ancestres, però també pels Balcans i l Orient Mitjà.
Com sempre,t´hi esperem aquest diumenge de 10:00h a 12:00h.
Un programa presentat per: Jordib García.

