Auditori
de Girona
Eduard
Canimas

Girona
Cultura
Tardor
2016

Auditori de Girona

Girona Música

Diumenge 2 d’octubre. 19 h
Sala de Cambra

Després del seu recordat concert l’any 2011, Eduard
Canimas, un dels grans talents de la música d’autor del
nostre país, torna a l’Auditori de Girona per presentar el
seu nou treball, Un pam de net. En aquest àlbum, Canimas
recupera la contundència rockera i elèctrica per anarse enlairant cap a zones de calma i més subtils. Un disc
treballat a partir d’un Canimas viu i en evolució constant,
que busca i troba i torna a buscar com a bon inquiet que és.

Eduard Canimas
Un pam de net

Eduard Canimas, veu i guitarra
David Ibáñez, guitarres elèctriques, ukelele i lap steel
Xavier Grau, baix
Jaume Catà, bateria i percussions
Durada aproximada: 90 minuts sense pausa

Eduard Canimas va començar la seva trajectòria musical
com a líder del grup Zitzània, format entre Girona i Salt
l’any 1992. Amb Orquídies i Ortopèdies (1994), la primera
maqueta editada per la banda guanya la segona edició dels
Premis Enderrock. El grup va publicar també La Peixera
dels tòtils (1997). En aquest mateix any, Eduard Canimas
comença la seva carrera en solitari i la seva actuació entra
a formar part de la programació del Circuit Acústic de
l’ACIC 1997. Dos anys després, el 1999, al costat de Roger
Mas i Gerard Jacquet protagonitza una sèrie de recitals
que el consoliden en la seva faceta de cantautor. El 2003
publica en solitari Canimas i rebentes, any en el qual
guanya el Premi Cerverí de Girona per la seva cançó Merry
Christmas. Tres anys més tard, llança No hi ha crisi (2006),
el seu segon disc i l’any 2010 publica el seu tercer treball,
Sagrat Cor.
Un Pam de Net
“Aquest nou treball està fet de dotze cançons com dotze
esglaons per tal que, mentre els vas pujant, potser també
t’ajudin a buidar la maleta, et puguis sentir més bé, més
lleuger i potser també puguis connectar amb racons
profunds de tu mateix, de tu mateixa. En el directe que
oferim travessem diferents capes per acabar ballant amb
l’alegria.”

Us recomanem:
7 d’octubre. 21 h
Sala de Cambra

Toti Soler

El temps que s’atura

8 d’octubre. 21 h
Sala de Cambra

Música Antiga
de Girona

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert
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