En Carlos Cano he descobert un poeta, tan ancorat a les seves tradicions
i la seva terra com a universal i atemporal. Capaç de transmetre a través
de les seves paraules valors i conceptes que perduren en el temps. Fidel
a si mateix, fidel a la reivindicació sobre les injustícies socials, fidel a
donar suport a les minories, fidel als seus amics. Cronista, amant, reivindicatiu, delicat, sincer i lleial.
GIULIA VALLE

carlos cano en clave de jazz
Les cançons de Carlos Cano estan fetes per a expressar sentiments. Això és justament el
que ha aconseguit Giulia Valle; ha magnificat la paraula i la melodia, aportant originalitat i
molta força, sense perdre gens l’essència de Carlos.
Giulia Valle ens ofereix una proposta musical innovadora i atrevida, arribada del jazz i oberta a
altres mons, jugant amb la universalitat i l’atemporalitat de l’obra de Carlos Cano, ho expressa
de manera deliciosa oferint nexes d’unió entre diferents conceptes musicals; com Carlos ja
faria en el seu moment amb el mestissatge de músiques d’enorme arrelament popular com la
cobla, el fado, el tango, o el mateix jazz.
La veu de Rusó Sala, amb la seva gran immensitat, és el complement perfecte d’aquesta
genuïna proposta musical. La conjunció de la cançó d’autor i el jazz han lligat d’una manera
absoluta, creant aquesta bella argila. S’ha aconseguit que les cançons de Carlos adquireixin
una nova i bella dimensió.

GIULIA VALLE contrabaix, arranjaments i direcció
RUSÓ SALA veu
EDU PONS saxo alt, clarinet i flauta travessera
SANDRINE ROBILLIARD cello

MARK AANDERUD piano
DANI DOMINGUEZ bateria

prEmSA
8 MARÇ | B!Ritmos | CANDIDO QUEROL

La força poètica de Carlos Cano no pot estar renyida amb la potència sonora de Valle
Decididament és un espectacle que hauria de recórrer tots els escenaris possibles perquè tothom sàpiga
que l’esperit de Carlos Cano està més viu que mai.
www.b-ritmos.com/giulia-valle-carlos-cano-en-clau-de-jazz/

7 MARÇ | El Periodico | JORDI BIANCIOTTO

Giulia Valle i un Carlos Cano multiplicat
El de Giulia Valle no va ser un salt sense xarxa, ja que tots els rigors del perfeccionament musical la precedeixen, i del diàleg amb els seus alts còmplices podia esperar semblant efecte multiplicador.
www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200307/cronica-giulia-valle-carlos-cano-7879251?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

6 MARÇ 2020 | El Periodico | JORDI BIANCIOTTO

Carlos Cano, amb tota la llibertat
[...] Notes, harmonies i ritmes semblen ser alguna cosa més que un alfabet: potser siguin un carril a través
del qual tocar el cel amb la punta dels dits, sempre a través del diàleg sever entre el cor i l’intel·lecte.
www.elperiodico.com/es/la-contra/20200306/giulia-valle-homenaje-carlos-cano-contra-jordi-bianciotto-7875665?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

5 MARÇ 2020 | Diari Ara | XAVIER CERVANTES

Giulia Valle: “Dedicaria tota la vida a versionar Carlos Cano”
“M’encanta estar envoltada de passió. És una meravellosa condemna “, diu la contrabaixista Giulia Valle.
Passió fregant la vehemència i dedicació fins a les últimes conseqüències formen part de la idiosincràsia
d’aquesta música italiana instal·lada a Barcelona.
www.ara.cat/cultura/Giulia-Valle-Dedicaria-Carlos-Cano_0_2411159122.html

5 MARC 2020 | La Vanguardia | ESTEBAN LINÉS

La ‘jazzwoman’ Giulia Valle recrea la música de Carlos Cano al festival Barnasants
En el procés d’elaboració va reconèixer haver-se enamorat de les lletres, dels poemes de Carles Cano, on
“denuncia tota manifestació d’intolerància, així com de reivindicació dels drets humans”, sempre “respectant
molt perquè ha estat com posar la meva llibertat a l’ servei de la seva llibertat “.
www.lavanguardia.com/musica/20200305/473971790939/giulia-valle-jazz-carlos-cano-estival-barnasants.html?facet=amp

28 FEBRER 2020 | B!Ritmos | OMAR JURADO

Giulia Valle: «Les lletres de Carlos Cano em semblen d’una profunditat infinita»
Carlos Cano és un visionari, i com a tal, ho està reivindicant tot, posant el món de l’inrevés, posant tot en
discussió, tota l’estona. Amb el risc que això comporta. I això, per mi, és el més destacable.
www.b-ritmos.com/giulia-valle-las-letras-de-carlos-cano-me-parecen-de-una-profundidad-infinita/

el equipo
giulia valle · CONTRABAIX · ARRANJAMENTS · DIRECCIÓ
Giulia Valle, compositora, arranjadora i contrabaixista, és una de
les veus més prolífiques, originals i internacionals de l’escena
de jazz barceloní. Ha combinat sempre la seva especial fertilitat
d’idees, component un univers sonor propi, divers i característic
com pocs. Factor que l’ha portat a tocar en escenaris tan destacats com el Blue Note NY, San Francisco Jazz Center,

rusó sala · VEU · GUITARRA
Ja des de ben petita, jugant, comença una pràctica lliure, eclèctica però constant, que
acaba convertint-se en el que serà el substrat que la farà arribar a la seva passió: fer
música, fer cançons. A partir de Fil de Coure, el seu tercer àlbum, s’evidencia el seu
interès en les sonoritats mediterrànies, que la porten a aprofundir cada vegada més en
la música d’arrel per extreure l’aroma i incorporar-lo a les seves cançons.

mark aanderud · PIANO
Pianista, compositor i productor, troba la llibertat en l’espai on la cultura, el gènere i
l’inesperat es combinen en infinites combinacions. Utilitza el piano, teclats, ordinadors
i altres eines digitals per improvisar, compondre i interpretar música que li brinda felicitat, un sentiment que el seu públic magnifica ràpidament.

edu pons · SAXO ALT · CLARINET· FLAUTA TRAVESSERA
Saxofonista i compositor. Els seus viatges han anat des del jazz fins al folk, des de la música clàssica a la improvisació lliure. Amb la transmissió de sentiments com a màxima, té
els seus orígens en el soul i R&B més agressiu de Zaragoza per després instal·lar-se a
Barcelona, fundar els seus propis projectes i estudiar al Taller de Músics. Desenvolupa
una veu personal que orbita entre els murmuris onírics i els salvatges rugits.

sandrine robilliard · CELLO
En acabar els seus estudis a França, es trasllada a Barcelona per completar la seva
formació amb Lluís Claret. Membre de la oquestra de Vallès, l’OBC, l’Orquestra del
Liceu i altres formacions. Des de 2003 inicia el seu camí en el món de l’jazz barceloní
col·laborant amb Guillermo Klein, Joan Sanmarti, David Mengual, Sergi Sirvent, Gorka
Benitez, Juliane Heinemann, Ramon Prats...

dani dominguez · BATERIA
És un dels bateries més sol·licitats, creatius i versàtils de l’escena nacional, amb una
experiència de més de 1.500 concerts i més de 40 enregistraments. Amb un llenguatge personal, un compromís amb el groove i un enfocament mancat de prejudicis, no ha
tingut problemes a recórrer camins poc transitats des del de l’jazz a l’hip-hop, flamenc
a l’electrònica, o de l’pop a l’avant-garde.

L´Àlbum

[SATELITE K 2021]
Enregistrat en directe el dia 6 de març de 2020 en el Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat
dins de la programació de festival Barnasants
E S COLTA’ L AQ UÍ

[...] Nadie se había atrevido con el repertorio de un cantautor coetáneo al modo en que Giulia
Valle aborda la obra de Carlos Cano. Era el cantor adecuado, y ella la intérprete –en un sentido oracular– que mejor podían encender nueva candela. [...]
SANTIAGO AUSERÓN
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