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Un passeig per les cançons de la nostra terra

Des d’Espectacles Xavi Demelo ens complau presentar-vos
aquesta proposta poètica i musical, en la que la meravellosa
veu de la Meritxell Puigdevall (Indala Música) i la virtuosa
interpretació a la guitarra de l’Andrés Bastiani es fusionen
per dur-nos a un lloc tan bonic, profund i llunyà com proper
i de casa nostra.
Cançons inoblidables però que cal recordar, i ara encara
més, en aquest moment en què la cultura i la llengua
catalana es troba assetjada des de tants fronts.
Però més enllà de justes reivindicacions, en aquest
espectacle intimista hi trobareu l’Amor amb majúscules,
l’amor que li posen ambdós, la màgia dels seus concerts,
el silenci respectuós i emocionat dels oients i, finalment,
els fervorosos aplaudiments en peu del públic assistent.
I no és cap exageració, ho hem viscut en viu i en directe, el
21 de gener del 2022, en la seva estrena, a la Casa Àustria
de Torredembarra.
Cançons de l’Ovidi Montllor, la Mª del Mar Bonet, en Lluis
Llach, Serrat, etc., que potser fins i tot ens transportaran a
aquells bonics moments en què “tot just despertàvem del
son dels infants...”
I perquè veieu que no mentim FENT CLIC AQUÍ podeu veure un
tastet de la proposta.
Si voleu gaudir d’aquesta petita joia, nomes ens ho heu de dir.
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I no és cap exageració, ho hem viscut en viu i en directe, el
La companyia arribarà una hora abans de començar l’espectacle
21 de gener del 2022, en la seva estrena, a la Casa Àustria
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Cançons de l’Ovidi Montllor, la Mª del Mar Bonet, en Lluis
Llach, Serrat, etc., que potser fins i tot ens transportaran a
aquells bonics moments en què “tot just despertàvem del
son dels infants...”
I perquè veieu que no mentim AQUÍ podeu veure un
tastet de la proposta. CONTACTE:
info@xavidemelo.com
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