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EL BAOBAB (20): CORDEMAR
30 abril 2021

Un article de Cesare Montaigne
Franca Masu, coneguda com “La Perla de l’Alguer”, és una de
les principals intèrprets al món vocal femení del moment.
Aquesta cantautora sarda, que canta en català, italià,
portuguès, o sard, té vincles amb Tarragona. L’any 2012 va ser
pregonera de les festes de Santa Tecla, convidada per
l’ajuntament, i un parell d’anys abans havia actuat a la Plaça
del Rei en un concert on va convèncer a tots els assistents.

Moment d’una actuació de la Franca Masu. Foto: Enderrock
La seva veu omple l’escenari i el guarneix, aporta aquell punt
de calma i misticisme en moments de notes lentes i crea un
espectacle de colors en els moments musicals més àlgids. Ara,
acaba de publicar el seu noi treball, Cordemar.

Avui, en aquest espai de recomanació setmanal, us proposo
escoltar la peça que porta el mateix nom. Us seguirà, de ben
segur. La Perla de l’Alguer mai decep.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..

* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la

possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

