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Miguel Poveda regressa a Portugal com o 
espectáculo Íntimo, uma intensa viagem onde 
é inicialmente acompanhado pela guitarra de 
Juan Gomez “Chicuelo”, pelo universo clássico 
do flamenco nas suas mais variadas vertentes 
- bulerias, soleas, cantes mineros, tangos de 
triana e outros modos, refletindo 
o conteúdo do seu álbum, Artesano, Disco de 
Ouro em Espanha. 
Em seguida, o acompanhamento passa para 
o piano com Joan Albert Amargós numa 
abordagem ao flamenco mais moderna 
e improvisada.

Duração: cerca de 1h30 min. 

Íntimo

Miguel Poveda Voz

Joan Albert Amargós Piano

Jesus Guerrero Guitarra

Paco González Percussão



Apesar de a sua origem estar historicamente 
delimitada na província da Andaluzia, há muito 
que o flamenco se disseminou pelo restante 
território espanhol, com um foco muito particular 
e vibrante na Catalunha. La Gitanilla estreou-se 
no Teatro de la Santa Cruz, em Barcelona, em 1827, 
sendo considerada por muitos a primeira 
manifestação popular de flamenco na região; 
ainda que só muito mais tarde, na segunda década 
do século XX, uma série de estabelecimentos 
catalães contribuiria para a profissionalização 
dos cantaores de flamenco locais. Foi em 
Barcelona, nesse período, que nasceu Carmen 
Amaya, uma das maiores bailarinas de flamenco 
da história; foi também na Catalunha que 
nasceram algumas das vozes mais importantes 
do século XX, como Duquende ou Montse Cortés.
Nos últimos 20 anos, no entanto, não terá havido 
maior revelação no mundo do flamenco do que 
a de Miguel Poveda. Nascido em Barcelona, em 
1973, sem quaisquer antecedentes artísticos 
na família nem tão-pouco com sangue cigano 
nas veias, despertou para o flamenco ainda em 
criança, através da rádio que ouvia sofregamente 
e graças à qual se encantava com as vozes de 
Marifé de Triana ou de Lola Flores. Havia de 
estrear-se em palco aos 15 anos, depressa 

colhendo uma auspiciosa fama por toda a cidade 
de Barcelona. Pouco depois, em 1993, querendo 
levar o seu talento mais além, conquistava 
o galardão que prontamente o retirou  do 
anonimato – a Lámpara Minera, prémio 
atribuído pelo Festival Internacional del Cante 
de las Minas de La Unión.
Após a edição do disco de estreia, Viento del Este, 
em 1995, Miguel Poveda foi cimentando o lugar 
que hoje lhe é reconhecidamente atribuído 
como o mais importante cantaor de flamenco 
da atualidade. Mas o seu canto quente e fundo, 
de uma espantosa e comovente visceralidade, 
nunca se deixou aprisionar pelo género que é a sua 
grande paixão, tendo partilhado projetos com o 
pianista de jazz Agustí Fernández ou participado, 
ao lado de Duquende e Faiz Ali Faiz em Qawwali 
Jondo (fusão do flamenco com o canto sufi qawwali), 
assim como dedicado uma particular atenção à 
poesia (de García Lorca, autores catalães ou Rafael 
Alberti). Na apresentação do seu último álbum, 
Sonetos y Poemas para la Libertad, o jornal El País 
chamava-lhe,  simplesmente, uma “voz de ouro 
líquido”. De facto, os elogios tendem a ser cada vez 
mais originais e invulgares para um homem que 
inventou para si um lugar único na música 
espanhola.
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PRÓXIMOS CONCERTOS

GULBENKIAN.PT

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Anouar Brahem 
Blue Maqams

16 ABRIL 2018 
SEGUNDA 21:00 — Grande Auditório
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Vicente Amigo
Memoria de los Sentidos

1 DEZEMBRO 2017
SEXTA 21:00 — Grande Auditório


