
Música

El turista

B
.1

54
68

-2
01

3

Blaumut

Patrocinadors

Partner

Mitjans de comunicació patrocinadors principals

Proveïdor

Mitjà  
de comunicació  

associat

CADENA

100.0 fm

varietat

musical
La millor

Col·laboradors
GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE 

Teatre Grec

31 de juliol 

Kiko Veneno

Sensación térmica

Dansa

Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

Fins al 31 de juliol 

Borderline 

Compagnie Sébastien Ramirez  

/ Honji Wang

Circ

Mercat de les Flors -  

Sala Ovidi Montllor

Fins al 31 de juliol 

Popcorn Machine  

(A domestic Apocalypse)

My! Laika

Música Teatre

Teatre Poliorama

Fins al 31 de juliol

La banqueta

Gérald Sibleyras / Paco Mir 

Més Grec

Institut del Teatre

Fins al 2014

Exposició:  

“Els primers cent anys”

Fossat de Santa Eulàlia  

(Castell de Montjuïc)

Fins al 7 d’agost 

Sala Montjuïc

CaixaForum

Fins al 31 de juliol

Nits d’estiu a CaixaForum

…i molt més a:

www.bcn.cat/grec



Blaumut
El turista

El Teatre Grec dóna la benvinguda a un grup tan 

jove com carregat de futur que aquesta nit farà 

sonar els temes del seu primer treball, un disc en el 

qual demostren que la cançó d’autor i les imatges, 

paisatges i sensacions que descriuen les seves 

lletres lliguen a la perfecció amb els instruments 

clàssics de corda amb què les interpreten. Amb 

un nom que al·ludeix a un paisatge fred i silenciós 

(extret del seu tema “Islàndia”) i un directe que, al 

contrari del que acostuma a passar, resulta encara 

més fascinant que els seus enregistraments, 

Blaumut aplega personalitats musicals diverses 

amb arrels i orígens ben diferents, d’aquí 

l’extraordinària barreja de sons que conformen les 

seves cançons. Sentireu guitarres i veus, violins, 

violoncels, algun instrument electrònic i fins i tot un 

xerrac. I també, és clar, els xiulets que caracteritzen 

un dels seus temes més coneguts, un “Pa amb oli i 

sal” que els ha portat fins a un lloc privilegiat en el 

panorama actual de la música catalana. Com diu el 

seu tema més conegut, “la tarda és llarga / i potser 

més, molt més, la nit”, però segurament aquest 

vespre el pop-folk tranquil i optimista del grup 

aconseguirà que el temps us passi volant. 

Música

Teatre Grec
30 de juliol

Interpretació musical

Xavi de la Iglesia (guitarres i veu), Manel Pedrós  

(bateria, electrònica i veus), Vassil Lambrinov  

(violí, xerrac, percussió i veus), Manuel Krapovickas 

(contrabaix i baix) i Oriol Aymat (violoncel, xerrac i veus)

Convidats
Carlos Monfort, Xesco Grau i Anna Mayné

Disseny d’il·luminació

Omar S. Llobet

Disseny de so

Quim Puigtió 

Audiovisual
thevisualsuspects.net, Xavier Satorra, Enric Recoder,  

Ília Torralba i Joan Tisminetzky

Fotografia
Diego Conti


