


JUAN CARLOS CAMBAS / Biografía reducida

Pianista, arreglista e produtor arxentino residente en Galicia, España desde 
2002. De formación clásica, comeza a incursionar na Música Arxentina de 
raíz folclórica en 1992. 

Entre 2010 e 2019, Juan Carlos foi pianista acompañante da recoñecida 
cantante portuguesa Dulce Pontes nas súas xiras internacionais por 26 países 
de: Europa, América do Sur, África e Federación de Rusia.

En 1997 edita en Arxentina: Solo luz, o seu primeiro CD e Cassete como solista, no que colaboran: Suna 
Rocha, Raúl Carnota, Domingo Cura e María dos Angeles Ledesma, entre outros. 

En 2007 edita en España o CD+DVD: Almas en el viento / Música Arxentina de raíz, xunto a grandes artistas 
do seu país: Mercedes Sosa, Jaime Torres, Jairo, Suma Paz, China Zorrilla, Luís Landriscina, O traballo foi 
declarado “De interese Nacional” pola Secretaría de Cultura da Nación Arxentina. 

En 2009 reedítase en formato CD+Libro a beneficio de “Proxecto hombre”. 

En 2017 edítase finalmente en Arxentina, remasterizado, con nova gráfica, e co tema: La Juguetona como 
“bonus track”, unha chacarera tocada con Gaita galega.

En decembro de 2020, e despois de 10 anos de traballo edita en España: A VIAXE / 
Dende Arxentina ata Galicia, un traballo conceptual que conta a través da música a 
viaxe dos seus pais (Galega e Asturiano) a Arxentina, e o regreso de toda a familia a 
España 50 anos máis tarde. 

Colaboran 30 artistas convidados de: Arxentina, España e Portugal, e a colaboración 
especial de Silvio Rodríguez (Cuba), nunha viaxe integradora e enriquecedora con 18 
portos por descubrir. Este proxecto foi declarado “De Interese Cultural” polo Ministe-
rio de Cultura da Nación Arxentina.

O pianista participou en infinidade de discos e producións doutros artistas, entre as 
que destacan:  Pregrinaçao - Dulce Pontes / 2017; LAU - Alos Quartet / 2019 e Grazie Mille Maestro – Juan 
Carlos Cambas & Orchestra Symphonic Bratislava / 2021

Juan Carlos foi un Embaixador da Cultura Arxentina en España, traendo a Galicia a grandes artistas: Raúl 
Carnota (2005), León Gieco (2010), Jaime Torres (2010), Julia Zenko (2021), entre outros. En 2010 rea-
lizou o 1ª Festival de Folclore de Cosquín en Galicia “Son de lúas”. Este Festival é o máis importante de 
Latinoamérica, con máis de 60 anos de traxectoria.

En xaneiro de 2011, levou por primeira vez a música portuguesa e galega ao Festival de Folclore de Cosquín 
(Arxentina), presentando A VIAXE xunto á cantante Dulce Pontes e BellónMaceiras. 

A VIAXE / Dende Arxentina ata Galicia

É un proxecto discográfico do pianista arxentino-galego Juan Carlos Cambas, que conta a través da música a 
biografía da súa familia: a ida dos seus pais (galega e asturiano) a Arxentina, e o regreso de toda a familia a 
Galicia 50 anos mais tarde, pero tamén é a historia de miles de emigrantes, que como os seus pais atrave-
saron o océano en busca dun futuro mellor para eles e para as súas familias que quedaban alá en España. 
Músicas con identidade e pertenza, Músicas que borran fronteiras, Música para Almas viaxeiras con novos 
destinos por descubrir.

A VIAXE / En Concerto

Este concerto será a presentación do CD A VIAXE / Dende Arxentina ata Galicia do pianista galego-arxentino 
Juan Carlos Cambas. Durante o espectáculo realizarán unha travesía por algúns dos temas incluídos neste 
disco: El Cóndor pasa / El Humahuaqueño, Ausencias, Levántate y canta, Zamba por vos, Bihar Arte, Peda-
cito de río ou La vieja, e ademais compartirá temas con algúns artistas invitados:

A cantora galega ROSA LEIRO poñerá a súa voz ao servizo desta viaxe interpretando dúas cancións de des-
pedida: El árbol que tú olvidaste de Atahualpa Yupanqui e Adiós ríos, adiós fontes de Rosalía de Castro. O 
tenor arxentino JUANJO CURA interpretará Zamba por vos do uruguaio Alfredo Zitarrosa, e Pilar e Juan, este 
último dedicado aos pais de Juan Carlos. A prestixiosa CORAL DE RUADA, formación ourensá con mais de 
100 anos de traxectoria tamén se embarcará nesta viaxe, con 40 voces dirixidas polo Mestre Jesús Alfonso 
González Selas.

A Juan Carlos acompañarao unha banda integrada por: Guillermo Gómez Álvarez (Guitarra), Manolo Gómez 
(Charango) e Carlos Freire (Percusión). Técnico de son: Roberto Ledesma.

10 anos de traballo, 18 portos 
por percorrer xunto a 30 artistas 
convidados de: Arxentina (León 
Gieco, Julia Zenko, Piero, Juan 
Carlos Baglietto, Nahuel Penni-
si…), España (José Sacristán, 
Uxía, Kepa Junkera, Orquestra 
da USC…) e Portugal (Dulce 
Pontes, João Afonso), e a colabo-
ración especial do cubano Silvio 
Rodríguez, nunha viaxe integra-
dora e enriquecedora polo mellor 
da música de ambas as beiras 
atlánticas.
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