
 

David Escamilla 

IMPARATO 

La grande bellezza  
(Un viaggio intimo) 

 

David Escamilla Imparato 

presenta aquest fantàstic Disc / 

Llibre amb 11 cançons en Italià. 

Cançons de prestigiosos 

cantautors com Paolo Conte, 

Lucio Dalla, Ivano Fossati, Gino 

Paoli, Domenico Modugno, 

Bruno Martino i Pino Daniele. 

 

El disc també inclou la popular 

cançó de Joan Manuel Serrat 

"Penelope" (versionada com "Il 

vestito rosso"), i la cèlebre 

bossanova "Desafinado" del 

brasiler Tom Jobim (titulada "Un 

cuore stonato"). El treball es completa amb dos cançons originals en italià 

composades per Imparato,"Ogni volta" i "Casa di sabbia". 

 

Els prestigiosos músics de Joan Manuel Serrat, JosepMas "Kitflus" (pianos i 

direcció musical) i David Palau (guitarres) acompanyen la veu d'Imparato, 

teixint 11 delicades interpretacions plenes de complicitats i subtileses. 

 
DAVID ESCAMILLA IMPARATO, D’ON VE, QUI ÉS? 
  

-Scuola Elementare di Barcellona & Liceo Italiano di Barcellona. 

-Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB). 

-Periodista radiofònic (RNE Ràdio 4, Catalunya Ràdio, Rac1). 

-Periodista televisiu (TV3, TVE Catalunya, Cuatro). 

-Escriptor (ha publicat més de 40 llibres). 

-Cantat (aquest és el seu segon àlbum d'estudi, anteriorment amb la banda 

de pop BABEL). 

 

www.davidescamilla.com  



 

 
David Escamilla IMPARATO sempre ha viscut a mig  camí entre les seves 

dues ciutats mediterrànies d’origen, Barcelona i Napoli. 

Plenament conscient de que, amb els anys, s'ha anat convertint en un ciutadà 

europeu a la recerca de La Grande Bellezza, exerceix d'etern pelegrí 

col·leccionista de bells instants eterns. Amb LA GRANDE BELLEZZA, 

Imparato ens convida a compartir un viatge íntim, un itinerari essencial a 

través d'un grapat de cançons que formen part de la seva pròpia brúixola de 

navegació emocional. 

 

 
 

Aquesta edició en format llibre-disc, comença amb un pròleg en el que, a 

manera de revelació nerudiana, Imparato cita dos versos del poeta xilè que 

en una ocasió va revelar-li el seu propi avi matern, Nonno Giovanni 

Imparato, uns versos que transformarien irreversiblement la seva concepció 

del món: La poesia no és de qui l'escriu, és de qui la necessita.  

Imparato inclou en aquest treball musical i literari 11 breus proses 

poètiques que ha escrit a partir de les lletres de cada cançó, tractant 

d'interpretar quin és el missatge de fons que vol transmetren's cada  

composició. 

L'estètica musical de LA GRANDE BELLEZZA és íntima i essencial, tan sols hi 

apareixen pianos, guitarres acústiques i la veu d'Imparato, melòdica, 

recitativa i intensa. 

 

 
 

Contacte de promoció: 

Jonathan Argüelles: promo@satelitek.com / 650 057 375 


