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Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina presenten la reedició del 
disc ‘En la imaginación’, aquesta vegada de la mà d’Universal 
Music Spain. El nou lliurament inclou tres cançons noves, en-
registrades aquest any, i un DVD amb el concert que van fer 
al Palau de la Música Catalana a Barcelona el 2011. Coincidint 
amb l’eixida del disc, a final de juny oferiran quatre únics 
concerts a Pamplona, València, Barcelona i Madrid.

‘En la imaginación’ es va enregistrar al gener de 2011 a Ma-
drid. Passats cinc anys, i després de l’èxit de públic i crí-
tica, Sílvia i Javier han tornat al mateix estudi, amb Albert 
Sanz al piano i Marc Miralta a la bateria, per enregistrar 
Vete de mí, d’Homero i Virgilio Expósito, La violetera,  d’Edu-
ardo Montesinos i José Padilla, i Ya no te acuerdas de mí, de 
María Grever, seguint en la línia del repertori de profundes 
arrels populars. Aquestes noves cançons, juntament amb el 
DVD, són el material extra que ofereix la reedició, que també 
es presentarà a Mèxic a la tardor d’enguany. 

Al llarg de la seua intensa i llarga trajectòria, Javier Colina, 
un dels millors i més celebrats contrabaixistes actuals, sempre 
ha tingut un interès molt clar per la música llatina i, molt 
especialment, pels sons i els ritmes cubans. Tant en la seua 
faceta com a líder com en la de prestigiós sideman, Colina ha 
revisat sovint el cançoner popular de grans compositors cubans, 
partint sempre del llenguatge del jazz contemporani.

Sílvia Pérez Cruz és una de les veus més colpidores que han 
aparegut els darrers temps a la península Ibèrica. Parla el 
llenguatge de la música des que té ús de raó, ja que va créixer 
entre cançons populars ibèriques i es va educar en la música 
clàssica i el jazz. Contagiada pel flamenc a través d’una con-
nexió que sembla sobrenatural, canta d’una manera que només és 
seua i que fa estremir. 

Els va unir la música cubana, amb les seues derrotes d’amor 
portades amb dignitat. Javier va fer els arranjaments i la se-
lecció de cançons, fixant-se especialment en les lletres. El 
resultat és un disc amb cançons majoritàriament cubanes amb so 
de jazz, “música africana amb una mètrica castellana per a les 
lletres; boleros, amb les seues històries d’amor i desamor”, 
segons Javier.
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