La polifonia occitana és el punt de partida d’aquest col·lectiu de sis veus
i percussió embarcats en la recerca del folklore universal, arrelat en les
profundes tradicions de trobadors de la regió que circulen entre cultures
i gèneres musicals. Les seves composicions se serveixen de l’occità com
a instrument rítmic, combinant poesia amb harmonies vocals hipnòtiques
en cascada sobre patrons canviants de percussió convincent.
A “La Gran Folie”, qüestionen el mite de l’ “herència inalterable”, cercant, però,
respondre a la pregunta dels límits entre tradició i creació.
“La nostra herència no està precedida per cap testament.”
René Char

SAN SALVADOR
GABRIEL DURIF VOCES · PANDERETA
EVA DURIF VEUS
THIBAULT CHAUMEIL VEUS · TOM
MARION LHERBEIL VEUS · TOM
LAURE NONIQUE DESVERGNES VEUS
SYLVESTRE NONIQUE DESVERGNES VEUS · BOMBO

San Salvador és un concert radical sis veus, dos tambors, 12 mans i una
pandereta. Combinant l’energia i la poesia crua de la música popular amb
l’orquestració acadèmica, el concert és la subtil alquímia d’harmonies vocals
suaus i hipnòtiques arrossegades salvatgement per un ritme implacable.
El resultat és un moment confús, una barreja entre tràgica i alegre, una singular intensitat en la cruïlla del trance, d’un cor punk i construccions de rock
matemàtic; dansant i càlida; hiperrítmica i sofocant.

PREMSA
“COUPE DE COEUR”
El grup San Salvador, veritable ovni vocal i percussiu...| LA DEPECHE
EXPLOSIÓ
La música tribal dels Corréziens de San Salvador camina cap a un crescendo llarg i després explota
amb fúria. | LIBERATION
POPULAR
Sis músics i cantants recreen l’atmosfera d’un ball popular a través del cant polifònic que prové de
les entranyes. | L’ECHO
INCREÏBLE
Un increïble sextet armat amb les seves úniques veus i una mica de percussió, a tenir en compte!
CITIZEN JAZZ

ORIGINAL
La seva missió: desempolsar la música tradicional oferint una polifonia viva i moderna, cantant en
occità sobre creacions musicals rítmiques i poètiques. | FRANCE INFO

ESCENARI
Globalfest [USA]
Colours of Ostrava [Cz]
Sziget Festival [Hu]
Music Meeting [Nl]
Praha, Respect Festival [Cz]
Festival de la Cité, Lausanne [Ch]
Rain Forest World Music Festival [Mys]
Womad - Charlton Park [Uk]
Boomtown Fair [Uk]
Festival Goblaltica [Pl]

Ariano Folk Festival [It]
Atlantikaldia [Es]
Womex 2018 [Es]
Fira Mediterrània [Es]
Espace Prévert [Fr]
Festival Convivencia [Fr]
Festival Paris l’Été [Fr]
Festival Interceltique de Lorient [Fr]
Festival les Traversées Tatihou [Fr]
Festival Les Nuits Atypiques [Fr]

San Salvador és
Una ciutat a Argentina
Un poble d’Espanya
Una illa a les Bahamas
Un districte de Perú i Paraguay
Una pel·lícula de James Belushi
Una cançó Bernard Lavilliers
Un volcà
Un hotel a Venècia
Una presa hidroelèctrica
Un restaurant mexicà
Un grup vocal occità?

WWW.SANSALVADOR.FR

www.youtube.com/c/SanSalvadorMusique/videos

https://soundcloud.com/lostintraditions/sets/san-salvador-live

www.instagram.com/sansalvador.groupe

CONTACTE
MAR RUBIRALTA
mar@balaioproducciones.com
www.balaio pro duccio nes .c om
BARCELONA

