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Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

23 i 24 de juliol 

Yesterday 

Jasmin Vardimon

Mercat de les Flors -  

Sala M. Aurèlia Capmany

30 i 31 de juliol 

Borderline 

Compagnie Sébastien Ramirez 

/ Honji Wang

…i molt més a:

www.bcn.cat/grec
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Teatre Grec

22 de juliol 

Jorge Pardo

Huellas XL Big Band

Teatre Romea

28 de juliol 

Amparo Sánchez  

i Jazz Machín  

(Off the Record)

Teatre Grec

29 de juliol 

Rodolfo Mederos  

convida Martirio

Nit de tango 

Teatre Grec

30 de juliol 

Blaumut
El turista

Teatre Grec

31 de juliol 

Kiko Veneno

Sensación térmica

Música



Buika
La noche más larga

Ja fa molts mesos que s’esperava el nou treball 

d’aquesta cantant mallorquina, filla d’exiliats 

guineans, que no havia publicat temes nous des del 

llançament, el 2011, d’En mi piel. Però l’espera s’ha 

acabat i, aquesta nit, Barcelona podrà escoltar en 

directe les cançons d’un àlbum aparegut al principi del 

juny passat en què l’artista torna a demostrar que no 

se sotmet a la dictadura de cap estil perquè ella, com 

s’ha dit, és en sí mateixa un estil musical que ha pres 

la forma d’una dona. Capaç de retre homenatge a una 

dama de la música mexicana com Chavela Vargas, 

col·laborar amb el cantant de country Tomeu Penya 

o fer escoltar la seva veu al costat d’un gran del jazz 

cubà com Chucho Valdés, la manca de versatilitat no 

és precisament un dels defectes de Buika. Ho tornarà 

a demostrar en un disc on dóna la volta a algun dels 

temes d’En mi piel, presenta composicions pròpies 

i porta al seu territori cançons de Fito Páez o Dino 

Ramos, però també de Billie Holiday o Jacques Brel. Fa 

poques setmanes actuava al Blue Note Jazz Festival 

de Nova York i, abans que pogués obrir la boca, el 

públic ja l’havia ovacionada amb passió, lliurat a una 

veu capaç de trencar les fronteres entre gèneres, 

llenguatges i ritmes. Tant de bo que, tal com diu el títol 

del seu nou disc, aquesta nit sigui ben llarga.  

Música

Teatre Grec
21 de juliol

Veu
Buika
Piano
Iván “Melón” Lewis

Cajón flamenc

Ramón “Porrina” Suárez

Una producció de The Project.


