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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: J. M. Baule, Dani
Flaco, Matari, Mireia Pozo, Víctor Naranjo, Toni
Albors i Meritxell Naranjo.

Cantautors de L’Hospitalet
Al CC Barradas actuarà una amplia representació de l’actual talent musical
Toni Albors, J. M. Baule, Dani
Flaco, Elías Marzal, Carlos Matari, Meritxell Naranjo, Víctor
Naranjo, Noelia, Mireia Pozo
i Salvagil són Cantautors de
L’Hospitalet i amb aquesta denominació actuaran al Centre
Cultural Barradas el pròxim 15
de desembre.
No són tots però sí que són una
bona representació del talent musi-
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cal que hi ha ara a L’Hospitalet i, a
poc a poc, es van obrint camí en el
panorama musical. Cançó d’autor,
pop, rock, folk... Cada un d’ells en el
seu propi estil portaran al Barradas
una petita mostra del seu treball.
Toni Albors és guitarrista, cantautor i professor de guitarra des de
fa 30 anys. Ha fet col·laboracions
amb d’altres cantautors i grups diver
sos de rock, blues, soul...

J. M. Baule va començar a tocar
la guitarra als 16 anys. En la seva
obra predomina el pop, el blues, el
folk i el rock. Destaquen les versions
que ha fet de les cançons de Bob
Dylan.
Dani Flaco és el cantant hospitalenc de més èxit, recorre totes les
sales musicals amb el seu treball
Salida de emergencia.
Elías Marzal fa pop rock amb

influències de Sopa de Cabra, Sau,
Quique González o Calamaro.
Matari inicia el seu camí musical
amb un grup d’amics tocant en bars
i sales de concerts. El canvi de rumb
es va produir l’any 2000 quan graven la primera maqueta.
Víctor Naranjo va començar a
tocar la guitarra de manera autodi
dacta quan tenia 15 anys. El 2005
el cantautor va gravar el primer tre-

ball titulat Proposo un gran joc amb
15 cançons que defineixen la seva
personalitat.
Mireia Pozo inicia la seva carrera
musical als 17 anys amb una banda
de pop rock. Alterna les actuacions
musicals amb l’ensenyament a l’espera de poder gravar aviat el primer
disc.
Salvagil va actuar durant un temps
amb Elías Marzal amb qui va fundar
la banda Nituniyo. Ja en solitari ha
gravat un primer treball titulat En la
luna i ha fet un recopilatori 20032007 que es diu Blanco y negro
amb 13 cançons. # p. g .
Més informació a:
www.l-h.cat/barradas

