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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 - 06:27:14

Aquí estem de nou al peu del canó en la nostra edició, la setena des del confinament, una sessió de dues hores amb la que
esperem complaure els vostres anhels de músiques fantàstiques... com a mínim, ho intentarem. Arrenquem el programa amb
Gitana Mora , el nou àlbum de la formidable formació andalusa La Banda Morisca, especialitzats, com el seu nom deixa
entreveure, en la fusió dels sons del sud de la Península Ibèrica amb els del nord d Àfrica. A continuació anem a les
Highlands escoceses per gaudir una bona estona amb Brian Ó Headhra i Fiona MacKenzie, un duet d aparences tradicionals
que, en canvi, a través de l electrònica, donen a les seves composicions uns aires ben innovadors en el disc Tuath, Songs
of the Northlands . En l espai més flexible dues presentacions discogràfiques de solistes de la guitarra amb
Kachofugetsu , nou àlbum del virtuós japonès Yukihiro Atsumi que cerca nous camins per als sons atàvics de la seva terra,
i amb Luna Poleno , el primer treball en solitari del català Miquel Hortigüela que vol deixar-se veure i escoltar més enllà
del món de la docència. En la secció més femenina del programa fem un tast d algunes cançons d aromes infantils de
la colombiana establerta a Barcelona Marta Gómez amb el seu disc Una Ventana para Soñar , i gaudim intensament de
Open the gate , òpera prima musical de qualitat superba de la chiclanera, també resident a Barcelona, Mar Gabarre, alies
Musgö, que remena amb la seva arpa i la seva immensa creativitat espais sonors d allò més versàtils.
Com sempre,t´hi esperem aquest diumenge de 10:00h a 12:00h.
Un programa presentat per: Jordib García.

