Txarango

El cor de la terra
Mestizaxe / Ska / Rumba
ArtistA/banda

Chegados do Raval, o barrio máis multicultural no epicentro de
Barcelona, esta banda pon patas arriba o panorama musical catalán.
A súa fusión musical, a súa frescura e o seu carácter festivo fixeron
desta proposta un éxito de crítica e público que arrasou a todos os
niveis. Xa cando nacera Txarango, no 2011, deu 50 concertos, e un ano
despois, o seu primeiro álbum arrasou con 60.000 descargas da web
en só seis meses. No 2013 Txarango sumou máis de 80 actuacións
en 8 meses, pechando o ano con dous concertos nos países escandinavos. Con Benvinguts al llarge viatge romperon fronteiras, xiraron
por toda Europa e acadaron proxección internacional. No 2014 saíu
SOM*RIU (Somos Rio) un novo espectáculo, nova xira e ampliando os
horizontes sonoros dun proxecto marcado por un son enérxico que
mestura reggae, ritmos latinos e outras músicas contemporáneas e
de raíz. Txarango volve a Galicia con Culturactiva, co seu novo disco
baixo o brazo: El cor de la terra.

O espectáculo
Segundo Mondo Sonoro, El cor de la terra é Txarango en estado puro,
elevado á súa enésima potencia e presentando máis texturas das
que até a data se atreveran a incorporar. Trazos que se coaron polas
experiencias vitais das súas viaxes e que souberan adaptar a súa
propia personalidade. Txarango son un grupo de verbena, de festa, de
baile, sí, pero son moito máis ca iso. Son un exemplo vital a seguir nun
mundo cada día máis sombrío e triste”. Xa estiveron en directo coa
súa gran potencia no Revenidas no 2017 e son un auténtico revulsivo
para calquera festival.

Ficha artística
Alguer Miquel: voz
Sergi Carbonell: piano
Àlex Pujols: baixo
Pau Castellví: guitarra
Joaquim Canals: batería
Pau Puig: percusión
Joan Palà: percusión
Ivan López: saxofón
Jordi Barnola: trompeta
Duración: 90 minutos
Público: todos os públicos

 info
www.culturactiva.org 

 ver vídeo

