Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

Giulia Valle recrearà la figura del cantautor de Granada Carlos
Cano en el vintè aniversari de la seva mort
El Barnasants serà l’escenari d’un concert de reivindicació i dignificació de les músiques
populars i de record d’un dels referents de la cançó d’autor dels darrers anys a l’estat
Espanyol.
El concert serà el divendres 6 de març, 20.30 h, al Teatre Joventut de L’Hospitalet.
Barcelona, 03.02.2020

Coincidint amb el 25è aniversari del Barnasants, el Festival també serà l’escenari de diversos
homenatges i commemoracions. Enguany, en l’any que es compleixen 20 anys de la mort del
cantautor Carlos Cano, el Festival Barnasants de la mà de Carlos Cano Producciones i el Taller
de Músics han programat un espectacle de record i homenatge titulat Carlos Cano, en clau de
jazz, que arriba de la mà de Giulia Valle.
L’espectacle, que es podrà veure el divendres 6 de març al Teatre Joventut de l’Hospitalet, és
una reivindicació de la veu del cantautor granadí com a llegat necessari i imprescindible de la
cançó d’autor. Durant el concert, Valle recrearà algunes de les grans cançons de l’artista, que
s’ha convertit en un referent a l’hora d’estudiar l’evolució del gènere a l’Estat espanyol, a
banda de ser un punt de partida a l’hora d’aprofundir en els moviments socials d’Andalusia i
del món de les darreres dècades.
Giulia Valle és considerada una de les creadores i intèrprets més originals, rellevants i potents
de l’escena jazzística europea. Al llarg de la seva carrera, ha pujat dalt d’escenaris tan
destacats com el Blue Note NY, el San Francisco Jazz Center o el Festival de Montréal, entre
molts d’altres d’europeus i transoceànics. L’artista italiana combina la seva especial fertilitat
d’idees amb una gran capacitat de formar i liderar equips de creació.
Carlos Cano és considerat un artista que, ancorat en les seves tradicions i en la seva terra, va
ser capaç de transmetre a través de les seves lletres, valors i conceptes que han perdurat en el
temps. L’artista, a més, representa una figura molt fidel a si mateixa i fidel a la reivindicació
d’injustícies socials, posant en relleu el seu suport a les minories i als seus amics.
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