Joanjo Bosk presenta Cançons de terra i llibertat,
el seu nou espectacle, a Sant Pau d’Ordal

· L’empordanès preestrenarà l’espectacle aquest Divendres 8 de Febrer a les
20.30h al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal (Subirats)
· La nova proposta en directe de Bosk està basada en la interpretació de
grans clàssics de la cançó antifeixista catalana i universal. Entre els
cantautors que versionarà hi ha noms com Raimon, Ovidi Montllor, Leonard
Cohen o Lluís Llach
· La presentació de Cançons de terra i llibertat coincideix amb el 80è
aniversari de la retirada (1939 - 2019) i compta amb el suport de l’Ajuntament
de Subirats
07/02/19
El nou espectacle musical i audiovisual de Joanjo Bosk està basat en la interpretació de grans
clàssics de la cançó catalana i universal. El projecte és hereu de l’experiència que Bosk va
protagonitzar com a intèrpret amb l’espectacle Cançons de la cançó (2007-2009), on
acompanyat d’una orquestra de cambra, interpretava a clàssics de la cançó i amb el que va
realitzar més de cinquanta concerts a Catalunya i Amèrica Llatina. D’aquesta manera el cantant
empordanès dona continuïtat a la seva faceta com a intèrpret que compagina amb la tasca en
solitari com compositor de cançons.
En aquest nou espectacle la veu té un paper eminent, explorant al màxim el seu potencial per
transmetre idees, interpretar fets històrics i pulsions humanes a través de les cançons.
L’espectacle té una posada en escena sòbria que teixeix el relat històric amb l’artístic. A l’escenari,
Bosk està acompanyat per Toni Medialdea a la guitarra clàssica, acústica i elèctrica. En ocasions,
l’escenari s’omplirà sense més acompanyament que la seva veu.
Un dels principals objectius d’aquest projecte és transmetre i fomentar l’antifeixisme i la memòria
històrica i a través de grans cançons de la música popular catalana i universal. Així com continuar
difonent aquestes obres amb una mirada pròpia.

L’espectacle pretén ser també un reconeixement a una generació d’artistes compromesos amb la
llibertat i la transformació social, que van narrar amb les seves composicions la revolució, la
resistència antifeixista i l’exili republicà del 1939. En el repertori conviuen adaptacions populars de
la guerra civil i la revolució de 1936 i cançons més contemporànies de finals de la dictadura i
principis de la restauració monàrquica.
Bosk ha triat temes de Raimon, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Silvio
Rodríguez, Leonard Cohen, Ovidi Montllor, entre d’altres. En el criteri de selecció d’aquestes
cançons no es té només en compte el context i el contingut de les lletres, també es valoren els
criteris purament musicals i artístics, amb una primera selecció de cançons que Bosk adapta a la
seva tessitura i mirada.
El de Sant Pau d’Ordal no és l’únic concert de Joanjo Bosk programat per al Barnasants 2019. El
dia 23 de març, a les 21.30 h, l’empordanès enregistrarà el seu primer disc en directe a la sala La
Planeta de Girona en un recital on revisarà tota la seva obra.

Consulta tota la programació a www.barnasants.com i, si ho consideres oportú, demana més
informació al departament de premsa.
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