Formació:
Mirla Riomar- Veu

Marcel Vallès- Guitarra

Jonas Santana- Percussió

Rocco Papia- Baix

GANZÁ és un conjunt de música brasilera de Barcelona, que, tal com el seu
nom indica, “marca o compaso do samba”.
Ho fa des d’una perspectiva fresca, amb un estil propi sorgit a partir de la
fusió de diferents ritmes de la cultura popular brasilera amb pinzellades de
jazz i soul.
Ofereix un ampli repertori de temes propis i versions de clàssics de la música
popular brasilera, de diferents estils: samba, choro, bossa nova, ritmes
afrobrasilers i del nord-est de Brasil (baião, forró, ijexá, samba de roda), entre
d’altres.
www.marcelvalles.com/ganza

GANZÁ sorgeix de la unió d'anterior formació del guitarrista Marcel Vallès i
la cantant i compositora baiana Mirla Riomar, que van començar la seva
trajectòria conjunta a Salvador de Bahia el 2015. Un any més tard, ja a
Catalunya, realitzen nombroses actuacions, entre les quals destaquen la
participació a la Mostra de Jazz de Tortosa l'any 2016 i el 2017, el Keyboard
Jazz Club de Reus i el Racó de la Palma de Reus i el Zona Jazz de la Torre de
Fontaubella.
El 2017, a Barcelona, neix GANZÁ, el projecte en comú amb el percussionista
Jonas Santana i el baixista Rocco Papia.
Jonas Santana és un percussionista de Salvador de Bahia que comença la seva
carrera musical als anys 90. El 2009 s'estableix a Barcelona, on treballa amb
diversos músics. Ha actuat en nombroses sales i festivals (Teatre Llantiol, la
Mercè 2010 i 2011, amfiteatro de Zaragoza,sala Apolo, dia do Brasil, i un
etc). També ha gravat uns quants discs com a percussionista, entre els quals
“Jazz Magnetism” de Kase.O i el seu primer disc, “Ritmo y poesía”.
Rocco Papia és un multiinstrumentista (especialitzat en guitarra de 7 cordes i
baix) i compositor italià, que explora diversos estils musicals, enfocat
sobretot a les músiques del món, i concretament, a la música brasilera. Ha
fundat entre d'altres els grups Jacaré, Circolo Odeòn, Arduo. Ha tocat en
nombroses sales i festivals a Itàlia i a l'estranger, també a Brasil, on va tocar
amb Chico Cèsar, entre d'altres. Actualment resideix a Barcelona.
Vídeos:
Emorio - https://www.youtube.com/watch?v=Bkc6jBkEV0s
Influencia do Jazz- https://www.youtube.com/watch?v=GsGqhidI4s0

www.marcelvalles.com/ganza

