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El Baobab (IV) : Desert
25 desembre 2020

Un article de Cesare Montaigne
Hi ha veus que se t’enduen a llocs inhòspits quan les
escoltes. Sí, hi ha veus que ho fan, que et prenen cap als
racons i espais on veus els elements que canten a les seves
cançons. Émilie Simon és una de les intèrprets que fan
possible aquest rapte. A cada nota que llença al món, a cada
tema, en cada síl·laba, a cada cançó… et segresta i et fa seu.

Si mai us han fet l’amor dins d’un peça musical, envoltats de
les melodies que et clouen els ulls mentre no saps què et
devora fins deixar-te als mínims mentals, escolteu-la.
Escolteu aquesta compositora de Montpellier. Us recomano
especialment el disc La Marche de l’empereur (2005) i el

treball publicat posteriorment, Végétal (2006) a més dels dos
senzills Desert i Flowers publicats el 2003.
Avui us he escollit precisament “Desert” per provocar-vos molt
especialment aquest segrest que molts de vosaltres hauríeu de
notar tan bon punt comenci a cantar ella digui: deixa’t
dibuixar en un desert, el meu desert…
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.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
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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.
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