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Love of Lesbian
Ds. 5 i dg. 6/06, 
20h

Santi Balmes, veu
Julian Saldarriaga, guitarra
Jordi Roig, guitarra
Oriol Bonet, bateria
Ricky Falkner, baix
Dani Ferrer, teclats
Marc Clos, percussió

L’actuació de Love of Lesbian és un dels 
plats forts de la programació especial 
del 15è aniversari de l’Auditori de 
Girona. La banda barcelonina presenta 
aquest vespre la nova gira V.E.H.N. 
(Warner Music, 2020), en primícia a 
les comarques gironines. 

En el marc de la gira de presentació 
del nou àlbum, que els portarà a les 
principals ciutats de l’Estat espanyol, 
d’Europa, d’Amèrica del Sud i dels 
Estats Units, Love of Lesbian s’atura a 
Girona per presentar el seu novè disc 
d’estudi. V.E.H.N (Viaje épico hacia 
la nada), que continua la línia del 
seu anterior treball, El poeta Halley 
(Warner Music, 2016), amb dotze 
cançons gravades a la Casamurada 
i Blind Records sota la producció de 
Ricky Falkner i Santos & Fluren. 

Es tracta d’una proposta que, per la 
banda liderada per Santi Balmes (veu), 
amb Julian Saldarriaga (guitarra), Jordi 
Roig (guitarra), Oriol Bonet (bateria), 
Ricky Falkner (baix), Dani Ferrer 
(teclats) i Marc Clos (percussió) suposa 
“un retrobament amb el públic, una 
obertura progressiva cap a l’enyorada 
catarsi que es pot albirar a l’horitzó”.

Des que van llançar el 2009 el seu 
icònic 1999 (o cómo generar incendios 
de nieve con una lupa enfocando la 
luna), la banda barcelonina va deixar 
de ser considerada una promesa per 
fer un gran salt en la seva carrera.  
A partir de llavors, es van succeint 
gires de gran èxit, discos d’or, números 
1 a les llistes AFYVE, concerts a 
l’Amèrica del Sud i a Europa fins 
al reconeixement obtingut amb un 
Grammy Llatí el 2016.
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Propers concerts: 

Instal·lació 
audiovisual al 
vestíbul a càrrec 
de Perspective 
Events 
Dj. 3– dt. 8/06

Amb el suport de:

Emociona’t amb  
la SCCC. 25 anys 
de Música Global
Dv. 18/06, 20h 
Ds. 19/06, 12 i 20h
Dg. 20/06, 20h


