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MÚSICA
Hub - Pl. Margarida Xirgu
18 de juliol 
Off the ReCORd: MARtIRIO  
I RAÚl ROdRíguez 

Mercat de les Flors - sala oM
20 de juliol 
el Run-Run del nyIgO-nyIgO
CaboSanRoque i l’Orquestra 
Mecànica de la França Xica 
conviden Carles Santos, Pascal 
Comelade, Joan Saura i Pierre 
Bastien

teatre grec
23 de juliol 
eSpeRAnzA SpAldIng
Radio Music Society

teatre grec
24 de juliol 
tOquInhO
Quem viver, verá

Hub - Pl. Margarida Xirgu
24 de juliol 
Off the ReCORd: quIMI pORtet

teatre grec
25 de juliol 
KAtIe MeluA

teatre grec
26 de juliol 
OMAR fARuK + tOMAtItO

Mercat de les Flors - sala oM
26-27 de juliol 
CARleS SAntOS
Cantúria Cantada

teatre grec
30 de juliol 
nIt de tAngO:  
homenatge a astor Piazzolla
Juan José Mosalini  
y su Gran Orquesta

teatre grec
31 de juliol 
elS AMICS de leS ARtS
Espècies per catalogar

dAnSA
diversos esPais
Fins al 27 de juliol
KAMuyOt
Ohad Naharin / IT Dansa

la caldera
Fins al 29 de juliol 
MOv-I-Ment #3

I MéS...

AlfOnSO 
vIlAllOngA
Piratéame, baby. 

Un concierto de cabaret

pAtROCInAdORS del gReC 2012 feStIvAl de BARCelOnA

AMB el SupORt de:



AlfOnSO vIlAllOngA
Piratéame, baby. Un concierto de cabaret

En plena revolució de la Societat General d’Au-
tors (i Editors, aquí rau el truc), amb la polèmi-
ca Llei Sinde entremig, en uns moments en què 
l’autèntica creació la pinten calba (per això hi ha 
un alt índex d’alopècics entre els pocs creadors 
amb personalitat), en aquests temps en què 
sembla ben bé que del que es tracta és de veure 
qui té més bon criteri a l’hora de triar a qui copiar, 
presento amb el vostre permís les meves últi-
mes cançonetes que, ho ben juro, he compost jo 
solet, sense més ajuda que la que em proporci-
onen les meves fonts d’inspiració habituals i les 
meves armes de sempre, és a dir: l’amor escam-
pat en vinyetes, el desamor que sempre arriba 
abans d’hora, la mala llet que se’n deriva inevi-
tablement i, especialment, la tergiversació sis-
temàtica i més abjecta dels fets.

Reconec que no puc evitar fotre’m de tot. I con-
fesso que no sé copiar-me ni tan sols a mi ma-
teix. Així i tot, convido els meus adeptes a pirate-
jar-me sense vergonya ni patiment i els ofereixo 
les meves cançons amb imprudent generositat.

Alfonso Vilallonga

ACORDIó, vIOLí I SERRA 
RomAn GottwAld
GuITARRES 
PAu FiGueRes
SAXOS I JOGuINES 
PeP PAscuAl
CONTRABAIX 
JoRdi GAsPAR
PIANO, GuITARRA I vEu 
AlFonso VilAllonGA
SO 
dAVid cAsAmitJAnA
FOTOGRAFIA 
GoRGoniA

teAtRe llIuRe - 
eSpAI llIuRe
17 de julIOl

cançó


