
CAT
Muro - Teatre Municipal
Dijous, 8 de desembre de 2022, a les 19 h

Musica Nuda (Itàlia)
Petra Magoni, veu.
Ferruccio Spinetti, contrabaix.
Neilá Sosa. (Cuba, resident a les Illes Balears).

Compost per la vocalista Petra Magoni i el baixista Ferruccio Spinetti, Musica Nua és un duo de jazz-pop
vocal italià la popularitat del qual es va traslladar als països veïns, especialment a França, en el 2005.
Són dues personalitats artístiques diferents, però perfectament complementàries: una veu que es
converteix en intèrpret d'emocions, un contrabaix que es converteix en orquestra. Intrèpids en l'art del
silenci i del so, de bon humor i intel·ligents, el seu treball només pot comprendre's plenament en
presentacions en viu on el drama de l'escenari s'uneix amb la música. De cançó a cançó, Magoni saca a lluir
colors de tons tan prodigiosos com per a crear la il·lusió de molts cantants.

Amb deu àlbums, tres gravats en directe, Musica Nua es presenta amb una textura fresca, agradable i molt
diferent. Sent el seu primer treball de nom Naked Music (Musica Nua) per al segell Storie vaig donar noti, on
es destaca sempre un magnetisme d'humor i alegria contagiante.

Composta principalment d'estàndards ben coneguts, molts d'ells en Inglés (per exemple, "Eleanor Rigby"
dels Beatles), l'àlbum va ser posteriorment autoritzat per a la seva reedició internacional pel segell Bonsaï
Music. Encara que el debut homònim del duo va resultar reeixit des d'un punt de vista crític, l'àlbum de
seguiment, Musica Nua 2 (2006), també va tenir èxit internacional des d'un punt de vista comercial,
irrompent en la llista d'àlbums francesos durant set setmanes. Amb dos discos i 27 cançons de durada,
Música Nua 2 compta amb nombrosos convidats. Enmig del seu gran èxit internacional, Magoni i Spinetti
van llançar un parell d'enregistraments en viu: un vídeo, Live in Paris (2006); i un àlbum, Live à Fip (2007).
Un tercer àlbum d'estudi, 55/21 (2008), va seguir poc després.



Un contrabaix i una veu semblen ser suficients per a demostrar que no és necessari despullar-se per a
comunicar, per a fer música. I és que aquesta és la proposta del duo italià Musica Nua, una rara combinació
entre el clàssic, una mica de Pop i de Jazz, d'una eloqüent dona i un avantatjat contrabaixista/compositor
que experimenten i expressen mitjançant la seva promesa, el nudisme musical.

El seu àlbum més recent, "Vers Sud" (To the South), és un viatge al sud musical d'Itàlia i les regions del sud
d'altres parts del món. Gravat en concert en Musica Delle Tradizioni (Festival de Música de Tradicions) en
Vincenza, Itàlia, reflecteix l'instint despreocupat del duo, tant en el repertori com en la interpretació.

BIOGRAFIA DE PETRA MAGONI
Nascuda a Pisa (Toscana) el 28 de juliol de 1972, Magoni va estudiar música en el Conservatori de Livorno i
en l'Institut Pontifici de Música Sacra de Milà. Una cantant versàtil que va interpretar òpera en el Teatre Verdi
de Pisa al principi de la seva carrera i, al mateix temps, va estar al capdavant d'un grup de rock local, el
"Senza Freni". Petra Magoni va marcar el debut del seu àlbum en solitari de llarga durada i va ser seguit per
"Mulini en Vento" (1997), el segon àlbum en solitari. Posteriorment va adoptar el sobrenom de Sweet Anima i
va llançar un àlbum homònim de cançons en anglès escrites per Lucio Battisti en 2000. A més, va
col·laborar   amb Giampaolo Antoni en el duo de electro-pop "Aromatic", que va resultar en l'àlbum Still Alive
(2004).
No obstant això, la més reeixida de les seves aventures discogràfiques va ser Musica Nua, una col·laboració
vocal de jazz-pop amb el baixista de Piccola Orchestra Avion Travel, Ferruccio Spinetti, que va debutar amb
el seu àlbum homónimaclamado per la crítica en 2004.

BIOGRAFIA DE FERRUCCIO SPINETTI
Ferruccio Spinetti va néixer un 4 de juliol de 1970 en Caserta-Itàlia, "es gradua amb honors com
contrabajista i en composició en 1994. Els seus inicis es van trobar amb la banda Avion Travel, amb la qual
grava 10 treballs discogràfics per al segell Sugar".



ENLLAÇOS D’INTERÈS:

Petra Magoni & Ferruccio Spinetti - "Splendido splendente - al pianoforte Stefano Bollani:
https://youtu.be/xe7mslxaXDs

Musica|aɔisùM - Musica Nuda & Chano Dominguez: https://youtu.be/HpzZU01bKrM

Musica Nuda - Tutto Nero (Live) (Caterina Caselli - Paint It Black - Rolling Stones):
https://youtu.be/Ua7dHcSKiBU

Comunicación y prensa :
Candela Montesinos - comunicacio@alternatilla.com
Teléfono: 672110631

Booking y producción :
Ana Espina - ana@alternatilla.com
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