
SEDA, el projecte més personal de Silvia Nogales Barrios
Silvia Nogales afronta un nou repte en la seva carrera musical, el seu espectacle SEDA, un viatge 
sensorial a través de la música i les històries de diferents dones del món, que a més porta implícit 
un interessant treball discogràfic.

Després d’una trajectòria destacada com a creadora de concerts interdisciplinaris, sent reconeguda 
en festivals d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica, ara Silvia s’embarca en el seu projecte més personal. 
Una vegada més, es recolza en la seva guitarra i crea sota la fusió d’estils i disciplines un viatge únic i 
sensorial a través de la història i la música de diferents dones del món.

El projecte es divideix en dues parts, l’escènica -l’espectacle en viu- i el treball discogràfic -SEDA, 
l’àlbum-.

Descarregar la biografia Videoclip primer single     Entrevista en     

Veure video estrena

https://www.silvianogales.com/descargas/Dossier_SNB_bio_ES_SL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g7qtAlsdv-Y&ab_channel=SilviaNogalesBarrios
https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-cultural/23-03-22/6465012/
https://www.youtube.com/watch?v=pQ1p-y79sqw&ab_channel=SilviaNogalesBarrios


L’espectacle. Molt més que un concert.

“SEDA, és tot allò capaç d’estarrufar-nos la pell i inundar el nostre cap de pensaments i records. Un 
viatge a través de les llums i les ombres, de l’experiència vital d’una dona anònima que podria ser 
qualsevol de nosaltres. Ella recorre el món amb el seu particular viacrucis, i trena el seu camí per diferents 
països en analogia a la ruta de la Seda buscant entre la seva història i la d’altres dones la catarsi final. 
Us animem a descobrir, sentir i experimentar aquest viatge evocador sota la música original de grans 
compositores.”

 Silvia Nogales Barrios                

Aquest projecte compta amb la música de la guanyadora de quatre Grammys Claudia Montero, la 
també llorejada Clarice Assad o la israeliana Anna Segal, així com les pianistes María Parra i Cinthya 
García. A més, Silvia Nogales incorpora dues peces de composició pròpia.

Tampoc podem oblidar les animacions especialment creades per Elisa Martínez, la narració de la 
història per part de l’actriu Esther Acevedo, la fantàstica escenografia del llorejat Alessio Meloni o el 
contingut audiovisual de Martin Kraft -3Roots-.

Aquests elements compondran un viatge sensorial iniciat a l’Argentina i el Brasil (Llatinoamèrica), seguirà 
cap a Europa, concretament Espanya, i més específicament a La Manxa. Aquesta regió serà l’origen 
de tot, metaforizado per ocell fènix de la pianista María Parra. Aquell ressorgiment donarà pas a una 
catarsi oriental, de la qual forma part la música d’Anna Segal amb la seva nana Lullaby inspirada a 
Israel. La música i la història continuaran fins a Àsia. el Japó serà el país protagonista amb una música 
basada en l’última Samurai Nakano Takeko (1847-1868).

Finalment, la volta tindrà lloc als EUA, denominada terra de la llibertat. Cinthya García simbolitzarà un 
retorn cap al cicle natural de la vida, vista a través de la Música amb el seu vals Reverie. La simbòlica 
ruta de la SEDA retratarà un viatge únic, en el qual navegarem per la música d’aquestes grans dones 
bressolades per les històries que les acompanyen.



Crèdits de l’espectacle en viu: Seda tour

· Artista: Silvia Nogales Barris (guitarrista i creadora)
· Actriu i locució: Esther Acevedo
· Escenografía: Alessio Meloni
· Tècnic de so i llums: Mario Pachón
· Disseny d’il·luminació: Mario Pachón
· Audiovisual: Martin Kraft
· Animacions: Elisa Martínez
· Texto: Silvia Nogales
· Adreça: Silvia Nogales
· Producció Executiva: Silvia Nogales                                                                             

Dossier de l’espectacle

SEDA: L’àlbum

L’enregistrament, edició i producció discogràfica s’ha realitzat a les ciutats de Barcelona, Madrid i 
Miami, i el país d’Itàlia. Han format part la mateixa Silvia Nogales, José Domenech -productor guanyador 
d’un Grammy-, Cinthya García -pertanyent a Strömmar-, Pablo Despeyroux -enginyer de so- i Carlos 
Lillo (Rimshot Estudi) -enginyer de so encarregat de la locució-.

https://www.silvianogales.com/descargas/seda/Seda_dossier_proyecto_CAT.pdf
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García. A més, Silvia Nogales incorpora dues peces de composició pròpia.

Tampoc podem oblidar les animacions especialment creades per Elisa Martínez, la narració de la 
història per part de l’actriu Esther Acevedo, la fantàstica escenografia del llorejat Alessio Meloni o el 
contingut audiovisual de Martin Kraft -3Roots-.

Aquests elements compondran un viatge sensorial iniciat a l’Argentina i el Brasil (Llatinoamèrica), seguirà 
cap a Europa, concretament Espanya, i més específicament a La Manxa. Aquesta regió serà l’origen 
de tot, metaforizado per ocell fènix de la pianista María Parra. Aquell ressorgiment donarà pas a una 
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Israel. La música i la història continuaran fins a Àsia. el Japó serà el país protagonista amb una música 
basada en l’última Samurai Nakano Takeko (1847-1868).

Finalment, la volta tindrà lloc als EUA, denominada terra de la llibertat. Cinthya García simbolitzarà un 
retorn cap al cicle natural de la vida, vista a través de la Música amb el seu vals Reverie. La simbòlica 
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Escolta l’àlbum aquí Vídeo making of

https://open.spotify.com/album/0Jbrg207WqTFAe4QqSBhwk
https://www.youtube.com/watch?v=NNbttZJvYB4


Crèdits de l’àlbum

Documents i descàrregues

Enllaços

Artista: Silvia Nogales Barrios
Website: http://www.silvianogales.com
Data de publicació: CD físic 22 abril 2022, digital 20 maig 2022
Gènere: Modern Clássic, Músiques del Món, Clàssica.
Produït per: Silvia Nogales Barrios i Strommar Miami
Gravat: Barcelona (estudi Latin Song). Desembre 2021
Barrejat i Masteritzat per l’enginyer: Pablo Despeyroux (Itàlia)
Producció: Espanya-Miami
Composicions de: Claudia Montero, Clarice Assad, Anna Segal, María Parra, Cinthya García i Silvia 
Nogales.
Disseny gràfic: Elisa Martinez
Producción Executiva: Silvia Nogales
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http://www.silvianogales.com/descargas/seda/SNB_CD_Portada_Seda.jpg
https://www.silvianogales.com/descargas/SNB_Fotografias_promocionales.zip
https://www.silvianogales.com/descargas/seda/Seda-press-release.pdf
http://www.silvianogales.com
https://www.instagram.com/silvianogalesbarrios
https://www.facebook.com/silvianogalesguitarra/
https://www.facebook.com/silvia.nogalesbarrios/
https://open.spotify.com/artist/7u3yMgs3fvQJu2iBpBmpN0
https://www.youtube.com/channel/UCYGIEMjGTwRltgjA-xW2qMg


Seda en la premsa

https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-cultural/23-03-22/6465012/
https://www.rtve.es/play/audios/sinfonia-de-la-manana/cielo-protector-10-05-22/6532383/
https://www.madridiario.es/seda-el-proyecto-mas-personal-de-silvia-nogales
https://www.diariocritico.com/seda-silvia-nogales?fbclid=IwAR3585EJkBCVfEqHYPznlNtsfG9ZZ7FMMF8MY6dWdgvNXgAXsrBspsUv5Cs
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-silvia-nogales-presenta-su-nuevo-trabajo-seda-22-04-22/6503238/
https://amanecemetropolis.net/silvia-nogales-comienza-a-presentar-su-trabajo-seda/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtve.es/play/audios/tres-en-la-carretera/dia-del-libro-cine-dore-23-04-22/6505097/
https://laestrategiadelcaracol.com/2022/04/18/musica-con-nombre-de-mujer-de-la-mano-de-silvia-nogales-en-seda/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/silvia-nogales-seda-es-el-treball-que-volia-fer-amb-compositores-actuals/audio/1137141/
https://www.rtve.es/play/audios/entre-dos-luces/silvia-nogales-guitarra-seda-27-05-22/6550229/
https://www.rtve.es/play/audios/la-darsena/silvia-nogales/6628080/
https://www.ritmo.es/actualidad/entrevista-silvia-nogales-y-el-lanzamiento-de-seda-por-sakira-ventura
https://www.silvianogales.com/descargas/Entrevista-diario-el-correo.pdf
https://shoutoutmiami.com/meet-silvia-nogales-barrios-guitarist-creator-of-interdisciplinary-shows-and-composer
https://www.silvianogales.com/descargas/seda/Melomano2022_Seda.pdf


https://strommar.com/
HTTPS://silvianogales.com

