
Sinopsi_

2princesesbarbudes dediquem el nostre cinquè espectacle als insectes. Aquests petits animals ja habitaven el món 

abans que nosaltres i, malgrat que ens envoltin, són uns grans desconeguts i els tenim por i fàstic. Els culpem de la 

meitat de catàstrofes naturals però realment sense ells no existiríem. Els insectes tenen habilitats i costums molt 

interessants que destil·len ecologia, cooperativisme i feminisme. Sota el títol Som i serem les barbudes ens 

aproximem al seu món amb una mirada curiosa, respectuosa i divertida. 

A l’escenari, 2princesesbarbudes seguim amb el quartet habitual però en aquesta ocasió vivim una metamorfosi: a 

l’arsenal d’instruments petits i de joguina, hi hem afegit petits instruments electrònics antics per tal d’ampliar 

sonoritats i apropar-nos a estils de música més actuals.

A la FiM Vila-seca, 2princesesbarbudes presentem una mostra de les cançons que s’estrenaran de forma oficial al 

setembre del 2023.  

Fitxa artística_

Helena Casas Sal: Pianets i veu.

Marc Marcé Nogué: Guitarra elèctrica de tres cordes, ukulele petit, pianets i veu.

Marc Poch Domènech: Bateria de joguina i veu.

Toni Vilaprinyó Albareda: Baix petit, pianets i veu.

Música i lletra: 2princesesbabrudes.

Creació i producció: 2princesesbarbudes.

Disseny de so: Jordi Rotés.

Biografia_

Fa més de 10 anys que 2princesesbarbudes aporten una visió personal a la música per a tots els públics. Un estil 

inconfusible i inclassificable: Cançons pop interpretades amb instruments petits i de joguina i una manera diferent 

d’apropar-se a tots als públics: Poesia divertida i divulgativa a parts iguals. El resultat en són 5 discs Cançons i 

rimetes (2011), Enciclopèdia baixeta de la nit (2013), Sempre de vacances (2015), La bona vida (2019 – Premi 

Enderrock al millor disc per a públic familiar) i Som i serem (2023) i més de 500 concerts.

Enllaços_

Foto 1: https://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SiS_instruments.jpg

Vídeo nou disc: https://youtu.be/nxZEeUGLY2M

Rider provisional: https://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SiS_rider_provisional_so.pdf
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