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Aquest divendres la Petjada Andalusina al cicle Paraules als Claustres 

 

Aquest divendres 5 d’agost, a les 21h, al Claustre de Sant Francesc i dins el cicle Paraules als 

Claustres, Burruezo & Nur Camerata presenten el seu darrer disc, “al-Manjún”. L’espectacle, 

que porta el títol “La Petjada Andalusina”, és un compendi de peces inspirades en el món d'al-

Andalus i/o també algunes cançons tradicionals andalusines interpretades sota nous prismes, a 

banda de comentaris afegits a cada peça relacionats amb el món d’al-Andalus i/o la declamació 

dels versos del poetes andalusins com Ibn Khafaja d’Alzira, Ibn Arabi de Múrcia, Wallada de 

Córdoba o Abu Backer de Tortosa. Pedro Burruezo i la seva cohort d'excel·lents músics ens 

transporten amb la seva música a un món entre Orient i Occident, entre el passat i el futur, entre 

la tradició i la transgressió. Amb elegància, i, alhora, amb esquinç, amb passió, sense 

academicismes. Entre allò cortesà i allò popular, entre allò trobador i erudit, entre allò tavernari 

i allò místic. Un espectacle gegant en emocions que captiva per on passa i que sedueix amb una 

música extenuant i emocionada. 

L’artista i el seu grup han recorregut tot Catalunya, tot l’estat espanyol i ha fet concerts a països 

com Alemanya, Sudan, Turquia, Polònia, França, Marroc, Algèria, etc. Pedro Burruezo, a més de 

director de la Nur Camerata, també és cofundador i coordinador de The Ecologist, una publicació 

que defensa l'ecologia profunda i espiritual. L’espectacle explica moltes coses que la ciutadania 

de Catalunya desconeix de la seva pròpia història. 

Aquest divendres al Claustre s’hi podrà veure també a la ballarina Virgina Joëlle. 

La formació Burruezo & Nur Camerata està formada per: 

 

Pedro Burruezo, veu, mondol, direcció 

Robert Santamaría, qanun 

Jordi Ortega, violoncel 

Bernat Jones, violí 

Jordi Rallo, percussions 

 

L’acte és gratuït però l’aforament es limitat. 
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Vilafranca del Penedès, 1 d’agost de 2022 

 

 

 


