SAN SALVADOR
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
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