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VENRES, 25 DE OUTUBRO DE 2019

CONCERTO

Berta Franklin

AUDITORIO MUNICIPAL DE VILALBA – 21:00
O Instituto de Estudos Chairegos, continuando
coa programación prevista para este outono,
organiza un concerto musical a cargo do grupo
lucense BERTA FRANKLIN.
O acto, que conta coa colaboración do Concello
de Vilalba, terá lugar o venres, día 25 de
outubro de 2019, ás 21:00 horas, no Auditorio
Municipal de Vilalba. A entrada será de balde.
BERTA FRANKLIN
Son escuros, ambiciosos e teñen as ideas moi claras. O grupo
lucense Berta Franklin naceu hai máis dun ano, en abril de
2018, cunha carta de presentación espectacular en Youtube: tres
cancións propias e unha versión de Sleep Walk de Santo & Johnny
que gravaron en directo nos Abrigueiro Estudos de Arturo
Vaqueiro e que, como non podía ser doutra maneira, causaron
impacto inmediato. O seu cuidadísimo son, unido a unha factura
audiovisual de primeiro nivel, chamaron a atención de todos.
Proba diso é que só tocaron en festivais nos primeiros meses da
súa traxectoria. "Empezamos a casa por arriba", din con sorna.
O grupo está formado por Marcos Vigo (voz e guitarra), Simón
Cuba (batería), Jesús Iglesias (guitarra), Juan Castro (teclados)
e César Lopez (baixo). Non é a primeira formación musical que
compoñen. Veñen, todos eles, de grupos como Oh Ayatollah,
Postergel, Ian ou Kimuru, unha bagaxe musical suficiente para ter
moi definidas as liñas mestras do seu proxecto.
"Marcos e mais eu coñeciamonos a través de Postergel. Veu a
cantar unhas cancións e vimos que tiñamos gustos afíns e
decidimos montar algo. Empezamos con dúas cancións e, a medida
que o repertorio foi medrando, decidimos chamar a todos os que se
quixeran animar. A partir de aí fixemos o repertorio, seleccionamos o nome e definimos a idea do proxecto", apunta Jesús Iglesias.
Das tres primeiras cancións propias que gravaron en Abrigueiro
Estudos como carta de presentación —A Fuxida, Doce aquí e
Alento— Berta Franklin saltou directamente ao seu segundo
traballo, un EP con catro temas —dous deles contan con
hipnóticos videoclips— que confirman o seu son propio e
atmosfera inquietante.
"As novas cancións perden esa liña de soul americano clásico e
están nun terreo de 'ninguén', mirando a ver quen as pode
etiquetar. Nós escoitámolas e tampouco sabemos dicir moi ben
cara a onde van. É o que buscamos", engade Jesús. As súas
experiencias con outras bandas moldearon a súa actitude ante
este novo proxecto. Non deixan nada ao azar e cóidano todo ata o
mínimo detalle. "Non somos profesionais, pero traballamos como
profesionais", sostén Castro, que recoñece que o grupo ten "un
punto de prepotente". "Temos o cu pelao de 1.000 bandas. Cando montamos Berta Franklin, dixemos: 'imos facer a superbanda de
Lugo, unha banda de collóns que no día de mañá deixe un pouso musical'. Algo se está notando xa, porque xa nos chaman desde os
sitios que nos interesan”. (Fonte EL PROGRESO)
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