
Bob Marley i les seves "cançons de llibertat"
amb Natxo Tarrés i The Wireless

"Espectacle transgeneracional"
Could you be loved, I shot the sheri�, Jamming, Bu�alo Soldier i War són alguns dels 15 temes que 

sonen a l’espectacle liderat pel músic Natxo Tarrés

Acompanyat de la seva banda, els Wireless – sense fils –, Tarrés lidera des del 2011 un projecte que 
pretén commemorar els més de 40 anys de la mort de Marley amb el rigor musical que permeten 

músics procedents de formacions com ara Gossos o Macaco. 

Un tribut a Bob Marley  fet des de dins. Dient allò que s’ha de dir, allò que impregna les cançons 
d'en Marley. Estem molt necessitats d’escoltar coses de veritat amb essència.

Ja saps de què estem parlant i ja saps sobre què estem cantant

No és només un tribut. No és només un concert.

ÉS UNA DECLARACIÓ D’INTENCIONS I UNA CURA PER L’ÀNIMA

Ens agrada cantar Bob Marley i molt més encara compartir-lo. 

Una performance única ideal per crear espais de connexió ja sigui a espais tancats com a 
vesprades o vemuts a l'aire lliure 

Un espectacle que pretén seguir circulant per racons de Catalunya perquè ningú es quedi sense 
descobrir la poètica, la música, el missatge i la mística d’un directe de Bob Marley completament 

actual en ple S. XXI, portat de la mà per algú que segueix inspirat per aquests valors i que els porta a 
la seva vida amb compromís a través de l’activisme cultural.



Natxo Tarrés & The Wireless:

Cost gira 2023: Espais grans o mitjans 2500€ + iva (sense equip de so) 
Espais més petits o amb variants consultar.

Contacte: pep@lageneralsl.com o  629742666

Natxo Tarrés, veu i guitarra

Roger Farré, baix i segona veu

Alverd Oliva, guitarra i segona veu

Fernando "F3r" Tejero / Lars Serra, teclats i segona veu

Dídac Fernàndez / Kevin Urbaneja, bateria

Ignasi Casanovas, Soundsistem i Samplers 




