
 
 

Bella Ciao 50 anys 
Bella Ciao & Jaume Arnella i Carles Belda 

En el marc del 30 Tradicionàrius, la Fira Mediterrània de Manresa i La Mercè 2017 
 

 El grup de folk italià, Bella Ciao celebra 50 anys de carrera musical amb 
dos concerts a Catalunya en el marc del 30 Tradicionàrius, la Fira 
Mediterrània de Manresa i la Mercè 2017 
 

 Per celebrar aquesta fita tant especial, els acompanyaran dos grans 
músics del folk català: Jaume Arnella i Carles Belda, amb un repertori de 
cançons en català que comparteixen els valors cívics i socials dels temes 
de Bella Ciao 
 

Divendres 22 de setembre, 21.00 h – Teatre Conservatori, Manresa (Fira Mediterrània) 
Dissabte 23 de setembre, 00.30 h – Av de la Catedral, Barcelona (Festes de la Mercè) 

 

 
 

Cantando con la speranza in cuor 
Posar en escena Bella Ciao 50 anys després de la seva estrena (21 de juny de 1964) significa 
proposar un espectacle que transmet actualitat i segueix viu, par part de músics, creadors i 
també per les generacions que s’han vist influenciades per la seva proposta, però significa també 
una actualització del seu llenguatge musical, tot mantenint les intencions i la scaletta originals, 
amb les aportacions i innovacions que ha generat i ha viscut el folk i la música d’arrel en tots 
aquests anys. Les cançons de Bella ciao avui mantenen tota la seva potència d’expressió i han 
adquirit una nova urgència dins d’aquest món globalitzat que ens toca viure, pels seus valors 



llibertaris, pacifistes i cívics. Bella ciao és una lliçò de democràcia que neix des de la base. Una 
novel·la històrica construïda amb la música, els sons, el cant, la paraula i la poesia.  
 
La innovació d’aquesta nova posada en escena la podem viure a partir del tractament musical i 
de la concepció de l’ensemble artístic dirigits pel músics Riccardo Tesi, un dels protagonistes 
més brillants i atents de la música popular internacional. En la nova versió que escoltarem 
l’acompanyament original de la guitarra com a únic element s’amplia i es desenvolupen uns 
arranjaments musicals més complexes que creen diàlegs sonors amb la resta d’instruments 
com l’acordió diatònic del mateix Tesi, el guitarrista Maurizio Geri i el percussionista Gigi 
Biolcati. 
 

Bella Ciao arriba a Catalunya en un moment molt especial i és per aquest motiu que hem 
volgut que dos dels artistes més importants del món del folk, Jaume Arnella i Carles Belda, els 
acompanyaran amb cançons catalanes que comparteixen els valors cívics i socials de Bella ciao. 
El concert de Manresa està en el marc de la XX Fira de Manresa i el concert de Barcelona dins 
del 30 Tradicionàrius i les Festes de la Mercè 2017.  
 

Teatre Conservatori 
Divendres, 22 de setembre 
21:00 h - Preu: 22 € - comprar entrades 
Consulta els avantatges aquí 

 

Festes de la Mercè 2017 
Barcelona 23 de setembre de 2017 
00.30 h Plaça de la Catedral - Gratuït 
+ info 

 
Segueix-nos a les xarxes socials_ 
Facebook /tradicionarius  -  Twitter @tradicionarius  -  Instagram @tradicionarius 
#tradicionàrius  #tardorfolk 
 

Zona de premsa_ 
Per entrevistes, material gràfic o més informació:  
Andrea Moliner - Departament de premsa i comunicació 
932184485 // 680304248 - comunicacio@tradicionarius.cat 
 
 

https://kursaal.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2474&idioma=CA
http://www.kursaal.cat/programacio/acte/bella-ciao-jaume-arnella-i-carles-belda
http://www.tradicionarius.cat/ca/nit-de-tradicionarius__-bella-ciao_-50-anys/programacio/568
mailto:comunicacio@tradicionarius.cat

