NOTA DE PREMSA

JORDI MONTAÑEZ PRESENTA AQUEST
DIVENDRES “I ESDEVENIR. I SÍ, DESOBEIR” AMB
PAU ROMERO COM A COL·LABORACIÓ ESPECIAL

SALA DE PREMSA AQUÍ

LA CONSCIÈNCIA DE L’ÉSSER, AMOR I LLUITA AL BARNASANTS DE LA
MÀ DE JORDI MONTAÑEZ AMB PAU ROMERO
9 de febrer de 2018 – Harlem Jazz Club de Barcelona - 20h
I esdevenir. I sí, desobeir és una proposta íntima però punyent que fusiona poesia, música i
cançons sota un mateix fil conductor: la consciència de l’ésser, l’amor i la lluita com un tot. Els
poemes de Carles Rebassa, les cançons de Jordi Montañez i les textures musicals de Pau
Romero s’aliaran, per primera vegada juntes, per a crear aquest espectacle al Barnasants.
L’espectacle ja s’ha estrenat a Terrassa, Barcelona i Palma, però serà la primera vegada que es
presenta acompanyats del músic Pau Romero, que aportarà noves sonoritats i textures musicals
a l’espectacle. És pràcticament un espectacle exclusiu per l’ocasió.

NOTA DE PREMSA

- Jordi Montañez: veu i guitarra. Cantautor de Barcelona que ha editat tres discos
(Dolça victòria, Cançons d'ara i Anòxia) i un disc en directe (Live at Beatgarden). La
seva proposta d’autor parteix des de l’instrospecció per evocar l’amor, la reivindicació,
l’humanisme o la memòria amb una proposta musical que viatja des de les sonoritats
d’autor més íntimes fins a les més rockeres i contundents. Ha realitzat centenars de
concerts arreu dels Països Catalans i també a ciutats europees com Viena, Bilbao,
Budapest o Brno. El 2016 la seva cançó Diamant 232 va ser guardonada amb el premi
de millor cançó en català al Certamen de Joves Cantautors d’Elx. El 2015 va ser
escollit per votació popular com un dels 10 millors artistes del 2015.
- Carles Rebassa: deïdor. Escriptor de Palma que ha publicat quatre llibres de poesia
(Requiescat in pace —amb Pere Perelló—, Poema B, Els joves i les vídues i Pluja de
foc) i una novel·la (Eren ells). La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el premi
Ausiàs March de poesia amb Els joves i les vídues; i els premis Ciutat de Barcelona i
Ciutat de Tarragona Pin i Soler per la novel·la Eren ells. Ha fet molts recitals arreu del
país i fora. Juntament amb el músic Toti Soler va presentar espectacles basats en
l’obra de Joan Brossa i Joan Vinyoli. També amb Toti Soler i la cantant Ester
Formosa, va crear l’espectacle Deu catalans i un rus.
- Pau Romero: guitarres i programacions. Productor, compositor i músic de
Barcelona que ha treballat en directe amb diversos artistes com Bruno Oro, Ricky
Ariza, Sílvia Bel, Cesk Freixas, Algar, Jordi Montañez, Verdcel o Tomàs de Los
Santos i té una dilatada experiència com a productor. A l’estudi ha treballat amb
artistes com Lidia Guevara, Sherpah, Jordi Montañez, Andreu Rifé o Anna Moliner.
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