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Demà  divendres,  a  partir  de  les  21.30  h,  la

compositora i  cantant Dácil  López presentarà el seu

darrer disc El círculo del amor a l’Aula de Cultura de

l’Ateneu  Santfeliuenc.  ContraBaix  i  santfeliu.net  et

convida  a  tu  i  a  un  acompanyant  a  aquest  concert

excepcional, si ens envies abans de demà a les 19 h

un  email  a  l’adreça  indicant  a  l’assumpte  "concert

Dacil" i el teu nom. Dácil López, sens dubte una de les

revelacions  de  la  temporada  jazzística  catalana,  és

una  cantant  i  compositora  d’origen  canari  que  ha

desplegat la seva carrera artística a Catalunya, on ha

treballat  amb  alguns  dels  artistes  nacionals  més

reconeguts internacionalment: Sol Picó, Jaume Sisa,

Lanònima Imperial, Bruno Oro o La Banda del Surdo.

Ha cantat a les principals sales, teatres i festivals de

Catalunya,  Espanya,  Europa  i  Llatinoamèrica  amb

gran èxit de crítica i públic. "El círculo del amor" és el

seu  darrer  treball  discogràfic:  un  viatge  musical
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eclèctic  que  arrisca  mesclant  d’una  manera  única  i

original gèneres com el jazz i el pop i llengües com el

català,  l’anglès,  el  castellà  i  el  portuguès  amb  una

posada en escena d’una forta personalitat  estètica i

teatral.

A "El Círculo del amor",  Dàcil  es permet coquetejos

amb el soul ("Train's Bath Sushi & Jazz"), flirteigs amb

el reggae ("El círculo del amor"), traces de teatralitat

exòtica ("Groc") i fins i tot un seriós affair amb el funk

("Nova  luz");  revestint-ho  tot,  això  sí,  amb  una

vaporosa i sensual capa de pop irresistible. I és que la

compositora i  vocalista té el do de trobar sempre el

ganxo melòdic amb el que gravar a foc a les nostres

oídes línies tan memorables com la que obre el gran

hit del disc, "Train's Bath Sushi & Jazz", on, a més,

deixa caure la influència dels Police en un "you don't

have  to  put  on  the  red  light".  Un  final  descarnat  i

vigorós per la cançó, com vigorosa i magnètica és la

seva veu,  que li  ha guanyat  el  sobrenom de "l'Amy

Winehouse catalana". Amb un elenc de temes propis

que  faran  tremolar  a  més  d'una  vella  glòria,

acompanyat d'alguns dels millors músics de l'escena

del  jazz  català  i  amb  el  fantàstic  jazzman  Gorka

Benítez a la producció, "El círculo del amor", tal com

la mateixa Dácil comenta, "és un lloc de creativitat i de

pau. L’amor és per a mi la força que dóna sentit a la

vida,  és  la  meva  inspiració  i  l’ànima  de  la  meva

música. És un lloc de recolliment i d’aventura. És la

nau, el mar, els mariners, el tresor, l’illa, l’aventura i el

lloc per descansar. Com diu la cançó que dona títol al

disc: "En el Círculo del Amor vuelvo a sentirme bien /

Mi  espíritu  baila,  again and again /  You will  feel  no

trouble / You will feel no pain".

Afegeix aquesta pàgina a la teva xarxa social favorita
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