Joan Isaac i Sílvia Comes rendeixen tribut
a Silvio Rodríguez amb ‘Cita amb àngels’,
un concert especial BarnaSants

▪ Isaac i Comes han volgut portar a Catalunya les cançons de Rodríguez
traduint-les al català
▪ El concert d’homenatge serà el divendres 1 de febrer a les 21 h a la sala
Luz de Gas
▪ L’espectacle ‘Cita amb àngels’ també es pot gaudir en format disc (Picap,
2019)
30/01/19
Joan Isaac i Sílvia Comes ens convoquen divendres 1 de febrer (21 h) a la sala Luz de
Gas per celebrar la poètica i l’artesania d’un dels cantautors més grans que ha tingut
Llatinoamèrica: Silvio Rodríguez. Serà un tribut amb un cert risc: Isaac i Comes han
volgut portar a casa aquest gran mestre de la cançó universal traduint les seves lletres al
català. Serà la primera vegada que podrem gaudir d’alguns temes del trobador cubà en la
nostra llengua. Un atreviment que Isaac i Comes acaren des de la nuesa escènica de
només dues veus i una guitarra.
Cal dir que tots dos ja tenen experiència en l’acollida lingüística d’altres artistes. Ella ha
traduït Suzanne Vega; ell ha treballat cançons d’altres col·legues de professió com ara
Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés, Jacques Brel, Roberto Vecchioni, entre molts d’altres.
Amb una rigorositat extrema i un profund respecte per l’obra original, Isaac i Comes
homenatjaran Rodríguez revisant-ne cançons de totes les èpoques: des d’Unicorn o Petita
serenata diürna fins a petites joies d’un cançoner extens i de bellesa extraordinària.
L’homenatge, de gran contingut emocional, està beneït pel mateix autor de Días y flores.

A més a més, Cita amb àngels transcendeix el format de l’espectacle i és també el títol
d’un disc (Picap, 2019) on Isaac i Comes confirmen la influència musical que Rodríguez
els ha suposat malgrat pertànyer a generacions diferents. L’àlbum inclou cançons
icòniques com ara Cua de núvol, Àngel per a un final i, és clar, Cita amb àngels. Disc i
espectacle són, en definitiva, les dues cares d’una mateixa moneda: l’admiració pel
cantautor cubà. Tot plegat es presenta com una proposta imprescindible per als qui
busquen un oasi de poesia i de música en aquest món convuls.
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