Del 22 de gener al 20 de maig de 2022

EL BARNASANTS ENCARA LA TERCERA SETMANA DE
FESTIVAL AMB LA PRESENTACIÓ A CATALUNYA DEL

NOU PROJECTE DE JAVIER GURRUCHAGA & LA
ORQUESTRA MONDRAGÓN, EL DISSABTE 5 DE
FEBRER AL TEATRE JOVENTUT DE L’HOSPITALET
TRES PRESENTACIONS DE DISC A CATALUNYA MARQUEN LA
TERCERA SETMANA DE LA 27a EDICIÓ DEL FESTIVAL BARNASANTS:
LA CANTAUTORA MALLORQUINA MARIA HEIN PRESENTA EL SEU
DISC DEBUT CONTINENT I CONTINGUT AL HARLEM JAZZ CLUB;

JAVIER JAREÑO PRESENTA EL SEU SISÈ DISC 7 KILÓMETROS
CUADRADOS; I ÒSCAR PERIS EL SEU DARRER TREBALL LATITUD 39
FORMENTERA INAUGURA AQUEST CAP DE SETMANA LA
PROGRAMACIÓ DEL BARNASANTS A LES PITIÜSES AMB EL
CONCERT DE BRAMS
COMPLETEN LA PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA ELS CONCERTS
D’ALBERT PLA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS I QUICO PI DE LA

SERRA A OLESA DE MONTSERRAT
Barcelona, 31 de gener de 2022. Javier Gurruchaga presentarà el proper dissabte, per primera
vegada a Catalunya i en el marc de la 27a edició del Barnasants, el seu nou espectacle Historias
extraordinarias. El músic basc i la mítica Orquesta Mondragón, que ell mateix va fundar l’any
1976, considerada una de les formacions musicals pioneres en la fusió de música i teatre,
cantaran temes del seu repertori d’èxits ja coneguts pel públic, com Garras Humanas, Bon
voyage, Ponte la peluca o Corazón de neón.
També mostraran temes concebuts amb i per a la pròpia Orquesta Mondragón, com la versions
de Joaquín Sabina, Manolo Tena, Luís Alberto Cuenca o Eduardo de Haro Ivars. L’espectacle,

creat en clau d’homenatge a Edgar Allan Poe, també inclou versions de John Lennon, Luís
Eduardo Aute i Lou Reed.

Amb aquesta presentació el Festival de Cançó programa un espectacle divertit, terrorífic,
nostàlgic, vitalista, teatral i musical, que es podrà veure el proper dissabte 5 de febrer al
Teatre Joventut de L’Hospitalet.
La tercera setmana del festival arrenca el proper dijous amb el concert de la cantautora
revelació mallorquina, Maria Hein, que presenta a Catalunya el seu disc debut, Continent i
contingut (Hidden Track, 2021), que compta amb la producció de Ferran Palau. Hein, que va
presentar un senzill del disc l’agost del 2021, “Idò un cafè”, va despertar gran interès a les
xarxes socials. El concert serà el dijous 3 de febrer al Harlem Jazz Club.
El cantautor i guitarrista de Santa Coloma de Gramenet, Javier Jareño, presentarà el seu sisè
disc 7 kilómetros cuadrados (Espiral Records, 2021) el divendres 4 de febrer al Casinet
d’Hostafrancs. El seu nou treball inclou la cançó que dona títol al disc, en la que el cantautor
mostra la seva ciutat com a terra d’acollida, mestissatge i de classe treballadora, així com cinc
adaptacions de poetes de l’àrea metropolitana i una versió del folk argentí, “Zamba para
olvidar”, gravada amb el pianista Jordi Sabatés.
El Harlem Jazz Club acollirà el dissabte 5 de febrer la presentació del darrer treball d’Òscar
Peris, Latitud 39 (autoeditat, 2021). El cantautor de Llaurí, format en l’especialitat de saxòfon,
va començar després el procés d’escriure cançons, així com a tocar la guitarra, sota la important
influència de Bob Dylan. Les cançons del jove de 26 anys Òscar Peris sonen amb melodies
poderoses arrelades en lletres poètiques.
En col·laboració amb el Tradicionàrius, i tancant la tercera setmana de programació del
Festival de la Cançó, la cantautora i musicòloga Rosa Zaragoza actuarà al CAT el proper
diumenge 6 de febrer. El nou disc de Zaragoza, Pura i senzilla com Abigail (Discmedi, 2021),
és un homenatge a Jaume Riera, hebraista català que va trobar els cinc únics cants de noces
escrits per jueus catalans. El material forma part del recull ja descatalogat “Poemes hebraics de
jueus catalans” (Llibres del Mall, 1976), escrit de manera conjunta amb Eduard Feliu.
La programació del Barnasants a Catalunya s’estén aquest cap de setmana pel territori, amb
els concerts d’Albert Pla a l’Auditori de Vilafranca del Penedès, on portarà la seva darrera
proposta ¿Os acordáis?. El sabadellenc Pla, músic, cantant, actor, escriptor, pallasso i bufó,

reflexiona amb ironia sobre l’impacte que ha tingut la crisi del coronavirus a escala mundial,
amb una posada a escena poètica i electritzant. El concert será el diumenge 6 de febrer.
Quico Pi de la Serra será el mateix diumenge a l’Escorxador d’Olesa de Montserrat amb el
seu darrer treball discogràfic Cançons de Combat (Temps Record, 2020), que va

enregistrar en directe en el 25è aniversari del Barnasants i que representa el 24è disc
del cantautor. Cançons de combat destila la forma de ser de l’artista que repassa
l’actualitat a través de cancons d’intervenció.
Barnasants a les Pitiüses

La programació del Festival Barnasants a les Pitiüses s’inaugura aquest cap de setmana amb
el concert de BRAMS a la Sala de Cultura (cinema) de Formentera, el dissabte 5 de febrer.

El grup berguedà liderat per Francesc Ribera ‘Titot’ i el productor i músic David Rosell torna a
l’escenari amb Baula rera baula, producció del Barnasants amb la que va inaugurar el festival
el passat 22 de gener.
Després d’haver estrenat espectacle a l’Hospitalet de Llobregat, Formentera rebrà la mítica
banda de rock i ska catalana BRAMS, que s’acompanyaran a l’escenari de del cantautor, i
exmembre del grup de folk eivissenc UC, Isidor Marí; la històrica formació Aires formenterencs;
el cantant de Sopa de Cabra –i resident a Eivissa– Gerard Quintana; els cantautors
formenterencs Maria José Cardona (Imaràntia) i Santgenís (Genís Campillo); o la rapera
valenciana Tesa.. D’aquest manera, es vol fer l’homenatge extensiu a les tres generacions i a
tots els cantautors d’arreu dels territoris de llengua i cultura catalanes.
A més d’aquest concert, Formentera també gaudirà de la presentació del nou treball
discogràfic del formenterenc Caïm Riba, que hi oferirà un concert l’11 de juny.
Gràcies a la col·laboració entre Barnasants i el Consell Insular de Formentera, enguany el
cantautor formenterenc Santgenís (Genís Campillo) podrà presentar el seu nou àlbum a
Barcelona, València, Mallorca i Menorca, dins el marc del festival.
Durant la primavera, l’illa d’Eivissa també comptarà amb dos concerts que es donaran a
conèixer properament.
Barnasants al País Valencià
El proper dimecres 2 de febrer es presentarà a Valencia la programació del Festival
Barnasants al País Valencià, que tindrà el tret de sortida amb el concert inaugural de Borja
Penalba i Mireia Vives el proper dissabte 5 de febrer al Centre Cultural Mario Monreal de
Sagunt, i que es donarà a conèixer de forma completa el mateix dia 2.

CONCERTS DEL 26 AL 30 DE GENER
Dijous 3/02/2022 a les 20h
Maria Hein
Harlem Jazz Club (Barcelona)
Divendres 4/02/2022 a les 20h
Javier Jareño
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona)
Dissabte 5/02/2022 a les 20h
Javier Gurruchaga & la Orquestra Mondragón
Teatre Joventut (L’Hospitalet de Llobregat)
Diumenge 6/02/2022 a les 19h
Rosa Zaragoza
CAT (Barcelona)

Diumenge 6/02/2022 a les 19h
Albert Pla
Auditori de Vilafranca del Penedès
Diumenge 6/02/2022 a les 19h
Quico Pi de la Serra
L’Escorxador d’Olesa de Montserrat
---------Dissabte 5/02/2022 a les 20:30h
BRAMS
Sala de Cultura (cinema) de Formentera (Formentera)
---------Dissabte 5/02/2022 a les 20:00h
Borja Penalba i Mireia Vives
Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt (Sagunt)

Per a entrades de premsa contacteu amb: mpermanyer@comedianet.com
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