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ELS SET PECATS  I  NOU DISC D’EDUARD INIESTA 

 
 
 
 
 

Eduard Iniesta presenta el seu primer disc 
instrumental, Els set pecats 

 

Eduard Iniesta posa música als pecats, en un disc on es confessa un pecador 
 

La marcada vigència dels pecats en l’actualitat és el fil conductor del seu nou treball 
 

Tancat a l’estudi per experimentar amb nous sons, abanderats pels seus instruments de 
corda, Eduard Iniesta enceta un nou camí de marcada personalitat 

 
CONCERT DE PRESENTACIÓ AL FESTIVAL BARNASANTS 2011 

DISSABTE 19 DE MARÇ A LES 21.30 HORES. LUZ DE GAS (BARCELONA) 

 
Barcelona, març 2011 · Eduard Iniesta s’ha erigit amb el temps com un dels grans referents dels sons 

mediterranis al nostre país. Autor d’una música molt personal i refinat multi-instrumentista de corda, 

Iniesta ha triat als pecats com a concepte per al seu cinquè disc, Els set pecats (Temps Record, 

2011). Com si d’una història es tractés i acompanyat d’un grup de músics de luxe, el presentarà en un 

concert vibrant on no hi mancaran sorpreses, el dissabte 19 de març a la sala Luz de Gas de 

Barcelona, en el marc de la setzena edició del festival BARNASANTS. 

 

Els seus discs en solitari son cinc: Ómnibus (2004), Andròmines (2006) premiat per la crítica com el 

millor disc del any 2006, Secrets Guardats (2006) i Nítid (2009), el seu particular homenatge a la nit, 

els quals li han valgut un extens i valuós reconeixement.  

 

Els set pecats 

Totes les composicions d’Eduard Iniesta. 

Lletres de Xavier Iniesta i Eduard Iniesta. 

Enregistrat i mesclat a casa. Masteritzat a Temps Records per Pep Roig.  

Eduard Iniesta – mandola, mellotron, guitarres, bouzouqui, tzouras, vaglamas, vocoder, guitarra portuguesa, veu, 

baix elèctric i theremin. 

Aleix Tobias – legüero, berimbau, ektar, almirez i d’altres percussions.  

Miquel Àngel Cordero – contrabaix 

Xavier Lloses – piano i sintetitzadors 

Ivó Ollé – Trompeta i flugelhorn 

Xavier Anglada – trombó 

Pau Domènech – clarinet biax 
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Tracklist 

1. 7 jardins 7 pecats 

2. Gola 

3. Peresa 

4. Supèrbia 

5. Avarícia 

6. Enveja 

7. Em confesso 

8. Luxúria 

9. Ira 

10. L’amor canvia el món 

 

Eduard Iniesta 

 

Eduard Iniesta (Barcelona, 1968) és un músic compositor i intèrpret d’una gran varietat d’instruments 

de corda d’origen mediterranis. La seva personalitat polièdrica l’ha dut a treballar en gèneres tant 

dispars com el jazz, la música clàssica, l’òpera, el musical o la World music, i amb gran varietat 

d’artistes. Discografia en solitari: 

 

 

Òmnibus (Columna Música 1999) 

Un viatge musical en que l’autor es basa en els estils musicals que més  l’han 

determinat. 

 

Andròmines (Temps Record 2006) 

Un treball en el qual Iniesta s’expressa bàsicament mitjançant la seva condició 

d’instrumentista, premiat per la crítica (Millor disc de Folk Català el  2006) 

 

Secrets Guardats (Temps Record 2008)  

L’artista s’expressa a través de les veus d’altres, com Marina Rossell, Marc 

Parrot, Franca Masu o Lídia Pujol, entre d’altres i amb el contrapunt dels seus 

instruments. 

 

Nítid (2010) 

Un homenatge a la nit amb Eduard Iniesta com a solista i cantant intèrpret de 

totes les cançons. 

CONCERT DE PRESENTACIÓ - XVI FESTIVAL BARNASANTS 

Dissabte 19 de març a les 21.30 hores. Luz de Gas. 15 € (anticipada) /18 € (taquilla). 
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