NOTA DE PREMSA

VERDCEL ESTRENA EL SEU ÚLTIM DISC
“SOTA LES CUNETES. JUSTÍCIA!”
ARTISTES CANTEN PER CONDEMNAR ELS CRIMS DEL
FRANQUISME

SALA DE PREMSA AQUÍ

'Sota les cunetes. Justícia!' són VerdCel amb Meritxell Gené, Montse
Castellà, Rusó Sala, Cesk Freixas, Feliu Ventura i Joanjo Bosk.
Concert impulsat pel Barnasants de presentació del disc 'Sota les cunetes. Justícia!'.
Cançons d'una època amb veus d'ara. Cançons que mostren l'alè de vida i el batec
tossut sota una llarga i dolorosa etapa de la nostra història, que vénen de l'epicentre
d'aquells dies, condensen els sentiments de rebuig i patiment, cançons que descriuen
aquelles violències, l'amnèsia com a societat, la presó com a poble, la negació com a
persones. Cançons que ens diuen que, dècades després, el sofriment acompanya el dia
a dia de molta gent. Belles cançons que ens brinden la força necessària per cridar alt i
clar que no hi haurà impunitat pels crims comesos.
Bonet, Raimon, Ovidi, Llach, Pi de la Serra, Rossell, Isaac, Giné, Efak, Rebull... Cançons
que inspiren i motiven les joves veus. Un nou impuls per aquells versos i acords, un filtre
de continuïtat ara i aquí.
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El cantautor Alfons Olmo destaca que democràcia no és excusar-se amb l'amnistia
d'aquell moment o el pretext actual de “no obrir ferides” i que encara no s’ha fet net. Per
a això, en aquest concert es cantarà, es lluitarà, fins que es condemnin tots els crims del
franquisme, es faci justícia i es dignifiquin les seves víctimes.
Desenterrem les cunetes. Desterrem el feixisme. Justícia!

FITXA ARTÍSTICA:
Alfons Olmo: Veu i guitarra.
Veus: Meritxell Gené, Montse Castellà, Rusó Sala,
Cesk Freixas, Feliu Ventura, Joanjo Bosk.
Toni Medialdea: Guitarres i tres cubà.
Marcel Ferrer: Baix.
Raül Llorenzo: Bateria i percussions.

Pots demanar entrevistes AQUÍ
www.barnasants.com
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