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1. EL CARTELL

El cartell d’enguany és un treball de Benjamín Villegas, membre de La Perrera –
col·lectiu amb qui es va treballar pel vídeo La cultura ens salvarà a tots–. Estèticament
recorda als cartells artesans de pel·lícules per una banda i a la propaganda antifeixista
per l'altra, traspua valors democràtics i de denúncia de l’avenç de la dreta extrema i els
seus postulats, xenofòbics, excloents i antidemocràtics i crida a exhumar el franquisme
de les institucions espanyoles. Ho fa en la línia del vídeo que el projecte cultural va fer
públic el 20N i l'eslògan de la XXIV edició "Feixisme Mai Més". Amb símbols que ens
transporten a la lluita antifeixista a través de l'expressió cultural; Per qui toquen les
campanes, film que es basa en l'obra homònima de l'escriptor Ernest Hemingway, és
potser la referència més clara.
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2. EDITORIALS
Al feixisme se'l combat
Per Laia Altarriba
Quan el Pere Camps em va parlar d'aquesta vint-i-quatrena edició del BarnaSants
m'explicava amb passió que seria contra el feixisme. Perquè coincidirà amb el vuitantè
aniversari de la desfeta antifeixista davant les tropes franquistes, que van sumir el país
en una llarga nit. Com a exercici de memòria del que no es pot repetir i com a
homenatge a les dones i homes que van combatre per la vida. Però també perquè aquí i
arreu estem patint un auge de l'extrema dreta, com acabem de constatar a les eleccions
andaluses amb la irrupció de Vox i reforçament de Ciutadans.
Al cap de pocs dies, allò que el Pere m'havia explicat, explosionava a les xarxes socials
en forma de vídeo. I és que el BarnaSants s'ha presentat aquest any dinamitant el Valle
de los Caídos. Per ara només de manera simbòlica, malauradament.
Vivim temps de derrota del llenguatge. Temps en què ens diuen que alçar un peatge és
violència i protegir-se la cara amb un mocador és terrorisme. Temps en què la televisió
pública nostrada blanqueja el feixisme entrevistant en prime time el president de la
Fundación Francisco Franco. Temps en què, mentre reproduïm obsessivament una
vegada i una altra l'explosió del Valle de los Caídos, creuem els dits perquè un jutjat no
imputi el BarnaSants per incitació a l'odi o per qualsevol article de la Llei mordassa.
Necessitem recuperar l'ofensiva. I que dinamitar el Valle de los Caídos no sigui només
real al cel·luloide. Com a primera passa de salut pública. Per aturar la feixistització que
patim i que és tan útil al capitalisme global actual (que ens mostra la seva cara més
descarnada) per continuar depredant les nostres vides i el planeta. «Va per la nostra
gent», com diu el Pere.
Al feixisme se'l combat. No és un eslògan. És un cant a la vida, a l'alegria, a la música, a
la cultura. És un emplaçament col·lectiu: al feixisme no se'l discuteix, se'l combat.
També des dels escenaris. Gràcies BarnaSants per recordar-nos-ho!
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La nostra gent
Per Roger Palà
En el vídeo promocional d’aquesta edició de Barnasants, titulat ‘Feixisme mai més’, el
director del festival, Pere Camps, fa saltar pels aires el Valle de los Caídos amb una
càrrega explosiva alimentada a base de música i cultura. En el moment de fer detonar la
dinamita, en Pere pronuncia una frase que transcendeix el brogit de la bomba: “va per
la nostra gent”. Tot plegat, acompanyat de fons amb l’Himne de l’Alegria.
“Va per la nostra gent”. Immediatament sorgeix la pregunta: a qui fa referència aquest
concepte, “la nostra gent”? Quin perímetre abarca? Quina n’és l’amplitud? Si tenim en
compte que l’autor intel·lectual de l’acció és un personatge com en Pere Camps,
militant històric de les forces del treball i de la cultura aplegades entorn del PSUC, hom
podria creure que “la nostra gent” implica un espai concret i determinat que no va més
enllà de les sigles d’un partit (en aquest cas, ‘el’ partit). A Catalunya, on el partidisme
polític i cultural segueix marcant la tònica general, sovint “la nostra gent” es limita a
l’àmbit de la tribut més estricta, sigui quina sigui aquesta: de tribus n’hi ha de tots els
colors i, pensin com pensin, totes empren pràctiques similars.
Però qui coneix la trajectòria de l’artefacte Barnasants i del seu autor intel·lectual sap
que en el cas que ens ocupa no és així. Perquè en el cas del Barnasants, “la nostra gent”
no implica ni fronteres ni etiquetes polítiques o musicals. “La nostra gent” és un
“nosaltres” difús i de vegades difícil d’intuir, però que segur que no es pot recloure en
un mapa o en un logotip. “La nostra gent” és tota aquella que comparteix, al marge de
sigles, partits i capelletes, una mateixa certesa: que la cultura, aquest kalashnikov del
segle XXI en paraules del propi Camps, és una arma carregada de futur.
Deia Montserrat Roig que la cultura és l’única arma efectiva a llarg termini si volem
transformar el nostre ara i aquí. La nostra gent seria, doncs, tota la que es reconeix en
aquesta lluita, amb independència d’origens, llengües i militàncies. Un nosaltres
diferent, sense límits ni carnets: el nosaltres del BarnaSants.
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Als bolsonaros, orbans, salvinis, trumps i abascals del món
Per Xavier Domènech
Us diran de moltes maneres, mil mots cercaran per no dir el Nom. Extrema dreta, dreta
radical, ultradreta, dreta populista. Tot per no dir-ho. Com si el mot fes la cosa i no la cosa
al mot. Diran que accepteu la democràcia, com si Hitler no s’hagués presentat a unes
eleccions, com si Mussolini no s’hagués presentat a una contesa electoral, com si la Falange
no hagués fracassat intentant-ho.
No és nou, és tan vell com vosaltres.
Però nosaltres ho sabem. Sabem qui sou, perquè som fills i néts d’Espartac, fills i néts de
Robespierre i Danton. Fills i néts d’aquella revolució que es va declarar culpable d’haver-li
dit al més humil entre els humils que era tan gran com el més gran dels nobles de tot el
món. El nostre llinatge es remunta a l’inici del segle de les llums que vosaltres, amb
l’ajuda de molts altres, voleu apagar. En ell hi ha la Rosa més Roja del socialisme més
càlid; en ell hi ha les milicianes antifeixistes que sortiren com rius de llibertat de la Rosa
de Foc, els rebels que baixaren de la muntanya per acabar un 25 d’abril amb el feixisme.
En ell hi ha, fins i tot, aquell líder anglès que afirmà que contra els nazis s’aliava amb qui
fos, fins i tot amb el diable i que si el diable tenia rostre de comunista, s’aliava amb els
comunistes.
Som els treballadors i treballadores que en la negra nit franquista, en les pitjors condicions
possibles, ens van retornar una cosa que no té forma, ni volum, que no té olor, ni color,
que sent petita és gran i sense la que molts no ens podríem ni reconèixer: la dignitat
robada en aquell 1939. Som aquella remor que comença amb xiuxiueigs, que es converteix
en soroll de cassoles als balcons i en crits de llibertat i dignitat a les places i als carrers,
fins a fundar un nou món.
Som els que sabem qui sou, i que les coses fan els mots i no els mots a les coses. Vivim,
som partisans, creiem que viure és ser partisà. Som els que sabem qui sou i els que sabem,
-bolsonaros, orbans, salvinis, trumps i abascals del món- , fins i tot en la negra nit, com
derrotar-vos.
És el nostre llinatge.
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4. CALENDARI
19 de gener
GIORGIO CONTE I JOAN
ISAAC
Teatre Cívic de L’Alguer
21 h

1 de febrer
JOAN ISAAC I SÍLVIA
COMES
Luz de Gas
21 h / 15 – 18€

9 de febrer
MIREIA VIVES I BORJA
PENALBA
Teatre Cívic de L’Alguer
21 h

25 de gener
CESCK FREIXAS
L’Auditori (Barcelona)
21 h / 15 – 18€

2 de febrer
ÀNIMS ANIMAL
Auditori del Fòrum
21 h / 35 – 68€

9 de febrer
ALEJANDRO MARTÍNEZ
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

26 de gener
QUIMI PORTET
Teatre Joventut
20 h / 20€

3 de febrer
GUILLAMINO
Auditori Barradas
19 h / 15 €

10 de febrer
ISMAEL SERRANO
Teatre Joventut
19.45 h / 24€

26 de gener
BROSSA QUARTET
Biblioteca de
Castelldefels
21 h / 8€

3 de febrer
JOAN VINYALS
Casinet d’Hostafrancs
19 h / 9 – 12€

10 de febrer
LIA SAMPAI
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€

3 de febrer
LEANDRO MAIA
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€

14 de febrer
CHRISTIAN CARY
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

7 de febrer
MARÍA JOSÉ CARDONA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

15 de febrer
EL MASTUERZO
Auditori Barradas
20.30 h / 15€

8 de febrer
NACHO VEGAS
Faktoria d’Arts
22.30 h / 17 – 20€

15 de febrer
CAPURSO & PAPÌA
Casa degli Italiani di
Barcellona
21 h / 8 €

26 de gener
NARCÍS PERICH
Centre Cultural
Albareda
19.45 h / 9 – 12€
27 de gener
IVETTE NADAL I PASCAL
COMELADE
Auditori Barradas
19 h / 15 €
27 de gener
CLARA FIOL
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
31 de gener
L’ESPIADIMONIS
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
1 de febrer
ALBERTO ALCALÁ
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

8 de febrer
JOANJO BOSK
Centre Agrícola de
Sant Pau d’Ordal
20.30 h / 8 – 10€
9 de febrer
OLDEN
Centre Cultural
Albareda
19.45 h / 9 – 12€

16 de febrer
DIEGO KUROPATWA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
16 de febrer
DANI CARACOLA &
BARSILUNA AGRAW
PROJECT
Casinet d’Hostafrancs
19.45 h / 9 – 12€
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16 de febrer
GEMMA HUMET I ESTEL
SOLÉ
Sala de Cultura del
Cinema de Formentera
20.30 h
17 de febrer
QUILAPAYÚN
Teatre Joventut
19 h / 20€
17 de febrer
ANAÏS VILA I GERARD DE
PABLO
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
21 de febrer
JOAN ISAAC: LES
REVOLTES DEL 68
MUME (La Jonquera)
21 h / 10€
21 de febrer
DAVIDE CASU
Casinet d’Hostafrancs
19.45 h / 9 – 12€
21 de febrer
GISELLE GRASIDE
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
22 de febrer
ROGER MAS
Auditori Barradas
20.30 h / 15€
22 de febrer
ÈRIC VINAIXA
Teatre Cal Bolet
20.30 h / 15 – 17€
23 de febrer
EL CABRERO + ZAPATA
Teatre Plaza
21 h / 16,50€

23 de febrer
MUNDO CHILLÓN
Casinet d’Hostafrancs
19.45 h / 9 – 12€

3 de març
MANEL JOSEPH
Casinet d’Hostafrancs
19 h / 9 – 12€

23 de febrer
SÍLVIA BEL I TXELL SOTA
Centre Cultural
Albareda
19.45 h / 9 – 12€

3 de març
MAGALÍ SARE
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€

24 de febrer
TOTI SOLER I GEMMA
HUMET
L’Auditori (Barcelona)
19 h / 12 – 15€
24 de febrer
CLAUDIO BATTILORO
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
28 de febrer
PAULA NAVAJAS
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
1 de març
JAVIER RUIBAL
Teatre Joventut
20.30 h / 20€
1 de març
SANTI EIZAGUIRRE
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
2 de març
XAVIER MAYORA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
2 de març
IVETTE NADAL I CAÏM
RIBA
Centre Cultural de
Gelida
19.30 h / 8 – 10€

6 de març
LA MIRADA VIOLETA
Castell d’Altafulla
19.30 h / 5€
7 de març
NAMINA
Centre Cultural
Albareda
19.45 h / 9 – 12€
7 de març
SERGI ESTELLA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
8 de març
BONET I VITIER
Teatre Joventut
20.30 h / 20€
8 de març
ROSA ANDREU
Biblioteca de
Castelldefels
21 h / 8€
8 de març
LES KOL·LONTAI
Teatre Ateneu de Sant
Celoni
20 h / Entrada lliure
8 de març
ENRIC HERNÁEZ
Luz de Gas
21 / 12 – 15€
9 de març
NÈVOA
Auditori Barradas
20 h / 15€
7

8 de març
LES KOL·LONTAI
Casal de Vallromanes
20.30 h / 12€
9 de març
TESA
Lleialtat Santsenca
19.45 h / 9 – 12€
9 de març
OSCÁRBOLES
Casinet d’Hostafrancs
19.45 h / 9 – 12€
10 de març
PEPPE VOLTARELLI
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
14 de març
ÒSCAR BRIZ
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
15 de març
ANDREU VALOR
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
15 de març
GATTICATTIVI
Casa degli Italiani di
Barcellona
21 h / 10€
16 de març
ALESSIO ARENA
Centre Artesà
Tradicionàrius
21 h / 12 – 15€
16 de març
TREN SEEGER &
CONVIDATS
L’Auditori (Barcelona)
21 h / 15 – 18€
16 de març
POL FUENTES
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

17 de març
OS CHOTOS
Centre Aragonès de
Barcelona
12 h / 7€
17 de març
CLEMENTINA
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
21 de març
JOAQUÍN FIGUEROA
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
21 de març
PI DE LA SERRA
Teatre Micalet
(València)
20.30 h
22 de març
RUSÓ SALA
Luz de Gas
21 h / 12 – 15€
22 de març
MIQUEL GIL
Centre Artesà
Tradicionàrius / 10-12€
22 de març
TALÈA
Lleialtat Santsenca
19.45 h / 5€
23 de març
ROGER MAS
Teatre Raval de Gandía
21 h / 10-12€
23 de març
JOANJO BOSK
La Planeta (Girona)
21.30 h / 9 – 12€
23 de març
FRANCA MASU
Auditori Barradas
20 h / 15€

24 de març
PABLO ROUTIN
Casinet d’Hostafrancs
19 h / 9 – 12€
24 de març
ENRIC MONTEFUSCO
Teatre Joventut
19 h / 20€
24 de març
RAQUEL LUA
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
28 de març
CARLES PASTOR
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
29 de març
GEORGINA HASSAN
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
29 de març

CUBA VA!
Teatre Joventut
20.30 h / 22€
30 de març
ESTER FORMOSA & ELVA
LUTZA
Auditori Barradas
20 h / 15€
30 de març
JOAN REIG
Casinet d’Hostafrancs
19.45 h / 9 – 12€
30 de març
VOLEM! SI VOLEM
Sants Teatre
19 h / 10€
31 de març
XAVIER BARÓ
Casinet d’Hostafrancs
19 h / 9 – 12€
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31 de març
MERCÈ SAMPIETO I
EDUARD INIESTA
Unió Casal Gelidenc
19 h / 10-12€

5 d’abril
ÁNGEL PETISME
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€

31 de març
MARIONA SAGARRA
QUARTET
Centre Artesà
Tradicionàrius
19 h / 12 - 15€

6 d’abril
DANIEL DREXLER
Luz de Gas
21 h / 12 – 15€

31 de març
LU ROIS I ROC
CASAGRAN
Harlem Jazz Club
19 h / 9 – 12€
4 d’abril
LUCCIANA MOCCHI
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9- 12€
4 d’abril
JORDI BATISTE
Centre Cultural Centre
Artesà Tradicionàrius
21 h / 10 – 12€
5 d’abril
CRIS JUANICO
Luz de Gas
21 h / 15 – 18€
5 d’abril
COETUS
Luz de Gas
C.A.T.
22 h / 15 – 18€

6 d’abril
CRIS JUANICO
La Sala del Consistori de
Sant Llorenç d’Hortons
22 h / 5€
6 d’abril
MONTSE CASTELLÀ
Casa Cantonera
d’Algemesí
19.45 h / 9 – 12€
6 d’abril
MONTAÑEZ
C.C. Albareda
19 h / 9 – 12€
7 d’abril
MERCEDES FERRER
Luz de Gas
19 h / 15 – 18€
7 d’abril
FERNANDO CABRERA
Auditori Barradas
19 h / 15€
11 d’abril
SAMANTHA NAVARRO
Auditori Barradas
20.30 h / 15€

11 d’abril
VICKY LONGA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
12 d’abril
PAU RIBA
Teatre Joventut
20.30 h / 20€
12 d’abril
EDUARD INIESTA
Luz de Gas
21 h / 12 – 15€
12 d’abril
MIGUE DE LA ROSA
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
13 d’abril
JOAQUÍN CARBONELL
Teatro Marín (Terol)
13 d’abril
VERDCEL
Harlem Jazz Club
19.45 h / 9 – 12€
14 d’abril
JUDIT NEDDERMAN
L’Auditori (Barcelona)
19.30 h / 15 – 18€
25 d’abril
QUICO PI DE LA SERRA I
MARIA DEL MAR BONET
L’Alguer
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4. ELS ARTISTES DEL BARNASANTS
JOAN ISAAC I GIORGIO CONTE: DUES CULTURES UN SOL MAR
DISSABTE 19 DE GENER / TEATRE CÍVIC DE L’ALGUER / (21 H)
DISSABTE 13 D’ABRIL / FORMENTERA

CONCERT ESPECIAL
Isaac ha escrit i cantat sota la influència de la cançó
italiana, de les belles tonades de Roberto Vecchioni i
Fabrizio de André. Per la seva part, Conte, sempre a
l’ombra del seu germà Paolo, beu de la tradició de la
cançó francesa. Les veus d’Isaac i Conte se sumen en
aquest dos concerts especials per retre homenatge a
la cançó d’autor italiana i catalana. Ho faran com si
fossin dos mercaders venecians: intercanviant-se
aquest material tan valuós que són les cançons. El
Mediterrani els uneix i reuneix.

CESK FREIXAS

DIVENDRES 25 DE GENER
L’AUDITORI · SALA 2 ORIOL MARTORELL (BARCELONA) / 21 H /15 - 18€

INAUGURACIÓ
Festa Major

Aquest 2019 el cantautor penedesenc commemora
el seu quinzè aniversari damunt dels escenaris. És
el moment, doncs, de fer balanç i, alhora, marcar
el color del futur. Un color que queda emmarcat al
seu últim treball, Festa Major. Ens trobem davant
d’un treball conceptual, on cada cançó rep el títol
d’un acte de festa major. Arranjat pel seu
inseparable guitarrista (Victor Nin) i produït per
Roger Rodés (Medusa Estudio), el cantautor ens
explica que hi ha una altra manera de viure i
gaudir, un paradigma vital molt més reposat, sense
carreres ni competicions. Freixas es deslliura de
totes les etiquetes per explicar-nos un ample
univers emocional. La paternitat, les relacions sentimentals o el context social són algunes de
les qüestions centrals que el riudebitllenc hi afronta. Som davant d’un Freixas honestíssim,
eclèctic, sempre fresc.

QUIMI PORTET

DISSABTE 26 DE GENER
TEATRE JOVENTUNT (L’HOSPITALET) / 20 H / 20€

Festa major d’hivern

El seu és un univers personalíssim; treballat amb una fidelitat
insubornable. En aquest últim treball, Festa major d’hivern, Portet ha
tornat a reunir-se amb el productor britànic David Trickle, amb qui ja va
treballar a Astronomía razonable (1993) i Hoquei sobre pedres (1997).
Sensibilitat, ironia i una veu inconfusible són les principals marques de la
casa.
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BROSSA QUARTET

DISSABTE 26 DE GENER
SALA MARGARIDA XIRGU (BIBLIOTECA DE CASTELLDEFELS) / 21 H / 8€

Músiques de l’Holocaust

De l’horror en poden néixer grans obres. De fet, l’art
sempre ha estat una manera d’escapar de la barbàrie. I
el Brossa Quartet ha fixat la mirada en el material artístic
creat als camps de concentració nazis. Material creat pels
mateixos reclusos que el conjunt reuneix ara a
l’espectacle Músiques de l’Holocaust. Amb aquesta acció
musical, el quartet proposa un viatge sonor per músiques
supervivents de l’extermini. Un pont entre peces
clàssiques i músiques klezmer, zíngares o mediterrànies.

NARCÍS PERICH

DISSABTE 26 DE GENER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BARCELONA) / 19.45 H / 9-12 €

PRESENTACIÓ DE DISC

Puigdemont

El cantautor alellenc presenta les noves cançons del seu
setè àlbum, més que un homenatge al president de la
Generalitat exiliat a Bèlgica. Puigdemont és una
constel·lació pop de vivències emocionals, amb l’empremta
de la revolta groga, els presos polítics i els exiliats. A més,
però, d’aquesta lluita incansable, compromès amb la música
i el país, en el repertori de Perich destaquen temes com el
dedicat a un famós perdedor o belles cançons d’amor.

IVETTE NADAL I PASCAL COMELADE
DIUMENGE 27 DE GENER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) / 19 H / 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Arquitectura primera

Ivette Nadal es troba en el seu moment més íntegre.
Després d’una dècada als escenaris, la cantant
retorna al lloc i punt de partida amb l’espectacle i
disc Arquitectura primera (Discmedi). Ho fa al
costat del compositor i multiinstrumentista Pascal
Comelade, que dona un so radical i elegant a les
seves cançons més representatives. La simbiosi
intergeneracional ha resultat en un exercici
esplèndid de comunicació musical.

CLARA FIOL
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DIUMENGE 27 DE GENER
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Silueta

Clara Fiol i Joan Vallbona presenten Silueta, el seu
primer treball discogràfic. Amb la incorporació a la
guitarra de Darío Barroso, Fiol i Vallbona ens oferiran
un repertori de cançons originals que giren la ullada
cap a l’arrel mallorquina. Tant amb la música com amb
la paraula. Un univers sonor de tradició passat pel
sedàs de l’actualitat.

L’ESPIADIMONIS

DIJOUS 31 DE GENER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

Estimar la vida o témer la mort

L’Espiadimonis és el nou projecte en solitari de Carles Dordella,
excantant i baixista de Les Philippes. El projecte neix amb la
determinació de cantar a l’amor, com tota la música pop, i
també a la lluita, com el bon folk. Pop lluminós de tall acústic
amb melodies rodones i addictives, que es materialitza en aquest
disc de debut, Estimar la vida o témer la mort, editat per
Bankrobber.

ALBERTO ALCALÁ

DIVENDRES 1 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H

PRESENTACIÓ DE DISC
Tragaluz

Alberto Alcalá ens presenta en format acústic les cançons de Tragaluz, el
seu segon disc d’estudi. Deu cançons compostes al llarg de cinc anys.
Pensades amb paciència d’artesà, produïdes per Leo Minax i Gonzalo
Lasheras i acompanyades de músics com Javier Colina, Borja Barrueta o
Víctor Merlo. En aquest Barnasants, Alcalá oferirà una visió nua d’aquesta
desena de temes, tal com van ser concebuts. Entre els qui s’han rendit
públicament a la seva formar de compondre, exquisida i actual, hi ha des
de Javier Ruibal a Amaral.
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CITA AMB ELS ÀNGELS
JOAN ISAAC I SÍLVIA COMES
DIVENDRES 1 DE FEBRER
LUZ DE GAS

PRESENTACIÓ DE DISC
Cita amb els àngels (Tribut a Silvio Rodríguez)

Amb un treball artesanal immens i amb un respecte
absolut per la poètica de Silvio Rodríguez i per l’emoció
que transmeten les seves cançons; Joan Isaac i Sílvia
Comes tradueixen al català aquest gran mestre de la
cançó universal.
Amb un rigor extrem i un respecte profund per l’obra
original, tots dos reten un sentit homenatge a un dels
més grans cantautors vius, revisant-ne cançons de totes
les èpoques. Des d’Unicorn o Petita Serenata diürna
fins a petites joies del seu extens cançoner, d’una
bellesa extraordinària.

ÀNIMS ANIMAL

DISSABTE 2 DE FEBRER
AUDITORI DEL FÒRUM / 21 H / 35 – 68€

CONCERT ESPECIAL

Homenatge a Aute

Cantautor estimat pel públic i per la professió, els seus col·legues li
reten un gran homenatge com a referent de la cançó d’autor i com a
persona solidària amb la cultura i la llengua que compartim. El
concert inclourà convidats com Andrés Suárez, Ángel Petisme, Cristina
Narea, De Pedro, Els Amics De Les Arts, Estopa, Sisa, Javier
Gurruchaga, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Quico Pi
de la Serra, Quique Gonzàlez i Suburbano.

GUILLAMINO

DIUMENGE 3 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) / 19 H / 15€

Fra Júpiter

Guillamino portava quatre anys sense donar pràcticament
senyals de vida quan va tancar-se en una cel·la de Poblet.
La vida monacal, l’atmosfera del claustre, el paisatge intuït
a través d’estretes finestres de pedra… Tots aquests
elements li han inspirat un grapat de cançons místiques,
escrites des del jo més íntim, que es materialitzen ara en
Fra Júpiter, on Guillamino inclou, per exemple, l’adaptació
d’un versicle de l’Antic Testament o un poema de Màrius
Torres.
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JOAN VINYALS

DIUMENGE 3 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Res no és igual

Dotze anys després de Vil·la Blauet, Joan Vinyals plasma una
altra etapa personal en el seu nou treball, Res no és igual.
El disc recull temes conductors d’una evolució cap a un
present ple d’il·lusió i força, conscient de que “res no és
igual”. En aquest nou treball tornem a gaudir de l’estil
eclèctic de la seva guitarra. Un estil nodrit de rock, blues,
reggae i jazz; amb el toc mediterrani de sempre, aquí més
acusat.

LEANDRO MAIA

DIUMENGE 3 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

En concert

La música de Leandro Maia combina estils de la música
brasilera (samba, maracatu, candombe…) amb ritmes
característics de la regió de la Plata. Aquesta barreja situa
la seva obra en la rica tradició de la cançó llatinoamericana.
Maia té una dilatada carrera discogràfica que inclou els
canònics Palavreio i Mandinho. A més, el cantant també ha
escrit música per a teatre, dansa i pel·lícules.
Concert coorganitzat amb Casa Amèrica.

MARÍA JOSÉ CARDONA

DIJOUS 7 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9-12€

Cançons d’ahir, avui i demà

Cançons d’ahir, avui i demà és el recorregut de la
formenterenca María José Cardona per la seva obra.
Amb 15 anys entrar a formar part del grup Spioks, al
qual suma guitarra i veu. Més tard, funda la banda de
rock 4 de Copes, en què era la veu i lletrista principal.
Actualment, manté en actiu el grup Imaràntia amb el
mallorquí Miquel Brunet, d’estil més íntim i relaxat.
Amb aquest concert la cantautora formenterenca María
José Cardona fa un recorregut per la seva obra.
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JOANJO BOSK

DIVENDRES 8 DE FEBRER
CENTRE AGRÍCOLA DE SANT PAU D’ORDAL / 20.30 H / 8 – 10€

Cançons de terra i llibertat

Joanjo Bosk, que va inaugurar el Barnasants de l’any
passat, torna en aquesta edició amb un nou espectacle.
Es tracta de Cançons de terra i llibertat, on interpreta
clàssics de la cançó universal i del cançoner popular
antifeixista.
Al crit de ‘Terra i llibertat!’, clam històric dels
desposseïts, el cantautor posa veu i sentiment a grans
cançons de Léo Ferré, Paco Ibañez, Ovidi Montllor,
Victor Jara, Raimon, Leonard Cohen, etc. Un cant viu
contra el segrest de les utopies.

NACHO VEGAS

DIVENDRES 8 DE FEBRER
FAKTORIA D’ARTS / 22.30 H / 17 – 20€

Violética

Nacho Vegas és avui en dia un dels artistes més consolidats
i respectats de l’Estat Espanyol. Porta sobre els escenaris
des dels anys noranta amb grups com Eliminator Jr o
Manta Ray. El passat mes de juny, Nacho Vegas va editar
Violética. Enregistrat per Paco Loco a l’estudi de Puerto
de Santa Maria, l'àlbum conté 18 temes i compta amb
diverses col·laboracions entre les que destaquen les del
CORU Antifeixista Al Altu La Porta, Christina Rosenvinge o
Maria Rodés.

OLDEN

DISSABTE 9 DE FEBRER
C. C. ALBAREDA (BARCELONA) / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

A60

A60, és a dir, ‘autostrada 60’, és el quart treball d’Olden.
El cantautor italià, resident a Barcelona, no abandona en
aquest disc el so sembrat en els anteriors: Sono andato a
letto presto (2014) i Ci hanno fregato tutto (2017). El so
d’un músic de veu poderosa que ha sabut combinar
perfectament la cançó d’autor amb el rock; Francesco De
Gregori amb Bob Dylan.
Concert coorganitzat amb Cose de Amilcare.
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MIREIA VIVES I BORJA PENALBA
DISSABTE 9 DE FEBRER
L’ALGUER

Línies en el cel elèctric

Dues vides, dues visions del món, dues motxilles plenes de
cançons. I, és clar, els estils més diversos. Això és el que ens
proposa Mireia Vives al seu últim treball, Línies en el cel
elèctric.
Vives ens convida a acompanyar-la en un viatge iniciàtic pel
seu territori més íntim: un territori d’anhels, d’esperances,
de vivències. Tot caminat amb passió, sinceritat i amb un
acompanyant de luxe: Borja Penalba, amb qui la cantant ha
gravat aquest treball, el segon que publica al costat del
guitarrista valencià.

ALEJANDRO MARTÍNEZ

DISSABTE 9 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

Usted está aquí

Lleial al Barnasants, on va començar la seva carrera, Alejandro
Martínez torna a Barcelona per presentar el seu cinquè disc, Usted
está aquí. Ho farà en un concert acústic en què servirà al públic les
deu cançons del nou treball i, evidentment, algun dels seus clàssics.
Usted está aquí és el retorn de Martínez després de sis anys de
silenci discogràfic en què ha estat pianista d’estudi i gira de
Funambulista o Marwan.

ISMAEL SERRANO

DIUMENGE 10 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET) / 19.45 H / 24€

20 años. Hoy es siempre

El debut d’Ismael Serrano fa vint anys va ser tot un
revulsiu per a la cançó d’autor castellana. Ara, el
músic de Vallecas bufa les espelmes amb 20 años. Hoy
es siempre.
Un concert que, per un costat, inclou himnes
generacionals (Pequeña criatura o Papá, cuéntame
otra vez) però que també conté temes inèdits com ara
Agua y aceite o Busco una canción. Una mirada enrere
que cal entendre com un completíssim homenatge: a
Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina o Luis Eduardo Aute.
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LIA SAMPAI

DIUMENGE 10 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

La fada ignorant

Lia Sampai, acompanyada del guitarrista Adrià Pagès,
presenta La fada ignorant, el seu primer treball. Cançons
que ens arriben de la mà d’una guitarra i un calaix. Calaix
de vivències que es tornen veu. Senzillesa i intimitat són els
ingredients bàsics de Sampai, desitjosa de tornar a les
arrels i a l’autenticitat. La seva és una cançó purament
mediterrània que neix a la vora del riu Ebre. Barreja
d’accents i idiomes segons el dictat de la musa, que ajuda a
conformar un univers de puresa i nostàlgia.

CHRISTIAN CARY
DIJOUS 14 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT
Solo voz y guitarra

Christian Cary arriba als Barnasants en versió solista.
El cantant i guitarrista de La Triple Nelson oferirà un
espectacle íntim fent ús solament de la veu i la
guitarra.
Cary ha tramat un repertori que combina cançons
clàssiques del cèlebre grup, amb qui porta més de
vint anys tocant, amb versions d’autors que admira;
referents de la música uruguaiana com ara Alfredo
Zitarrosa, Eduardo Matero o Jaime Roos.

EL MASTUERZO I CALLE CUATRO

DIVENDRES 15 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) / 20.30 H / 15€

ENREGISTRAMENT EN DIRECTE

Un sol para bailar

Francisco Barrios, el Mastuerzo, cantautor mexicà amb una
trajectòria musical de més de quaranta anys, presenta al
Barnasants Un sol para bailar al costat del trio Calle Cuatro,
especialistes en la mescla dels sons llatins amb la troba i la
cançó d’autor. Les cançons que el Mastuerzo ha reunit en
aquest disc són compromeses, valentes i poètiques, dignes
d’un músic socialment compromès.
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CAPURSO & PAPÌA

DIVENDRES 15 DE FEBRER
CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA / 21 H / 8€

A 21 strings guitar duo

Capurso & Papìa és un duet format per Rocco
Papìa a la guitarra flamenca de set cordes i
Giulio Capurso en la insòlita guitarra elèctrica
de catorze cordes. El seu és un projecte nascut
entre Bolonya i Barcelona dedicat a la
investigació de les variacions contemporànies
d’aquest instrument. A l’escenari, Capurso &
Papìa presentaran una lectura única d’obres de
Vinicius de Moraes, Paolo Conte o Randy
Newmann. Concert coorganitzat amb Cose de
Amilcare.

DIEGO KUROPATWA

DISSABTE 16 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9-12€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT

Y qué dirán

L’uruguaià Diego Kuropatwa arriba al Barnasants per
proposar-nos un recorregut pels tres discos que té
publicats: Y qué dirán, Kuropa & Olivera (gravat amb
el compositor Rubén Olivera) i Herencia.
A les tres obres hi sumarà, a més, noves
composicions, peces del seu pròxim treball. La
música de Kuropatwa fusiona amb cura el folk i el
rock amb el folklore regional. El cantautor també
vetlla per les lletres, de temàtica política, social i
quotidiana.

DANI CARACOLA & BARSILUNA AGRAW PROJECTE
DISSABTE 16 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC
Barsiluna 2.0

Dani Caracola & Barsiluna Agraw Project és un projecte
musical que cerca llaços històrics i culturals amb el Magrib.
Els últims temps aquesta cerca ha tingut una manifestació
discogràfica.
Les temàtiques del disc van de la convivència contemporània
a Barsiluna 2.0 a la figura de Ramon Llull a Christianus
Arabigus Iluminati. El treball és un cant a la fraternitat
entre el poble català i magribí, una profunda proposta de
diàleg intercultural.
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GEMMA HUMET I ESTEL SOLÉ

DISSABTE 16 DE FEBRER
SALA DE CULTURA DE FORMENTERA / 19 H / ENTRADA LLIURE

Al Cau de les paraules

No hi ha dubte que Gemma Humet i Estel Solé són dues
veus destacades del panorama cultural català. A Al Cau de
les paraules, les dues artistes n’ofereixen un viatge
poètico-musical que sacseja les emocions.
Solé a través de la seva poesia i Humet a través de les
seves cançons. Totes dues ens proposen un recorregut de
versos i música que ens parla de la infància, de les pors,
de la contradicció humana, de l’amor, de l’oblit, de
l’estiu, dels pobles i les ciutats i de la mort.

QUILAPAYÚN

DIUMENGE 17 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET) / 19 H / 20€

Gracias a Violeta y a Víctor

La veterana formació xilena, pares de la cançó
llatinoamericana, va ser la primera a enregistrar una
cançó de l’extraordinària Violeta Parra. Foren els
versos de Qué dirá el Santo Padre?. Després en
vingueren moltes tonades més (Porque los pobres no
tienen o La carta ). Més enllà, però, de
commemoracions i homenatges, l’admiració per
Parra sempre ha format part dels valors artístics i
ètics de Quilapayún. La formació recupera ara el
cançoner de la poeta i de l’enyorat Víctor Jara,
assassinat per la dictadura i membre cofundador del
conjunt.

ANAÏS VILA I GERARD DE PABLO
DIUMENGE 17 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Fosc, cançons per veure-hi clar

Anaïs Vila i Gerard De Pablo (conegut com a Pantaleó)
s’uneixen per primera vegada per a formar aquest
particular duet.
El seu és un projecte fresc, dolç i intimista que versiona
temes dels seus darrers àlbums en solitari. Les cançons de
Fosc, cançons per veure-hi clar (Temps Record, 2017) i de
L’Apartament (Petits Miracles, 2017) cobren així una
interpretació totalment nova, adaptades a aquest duet de
veus i guitarres.
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JOAN ISAAC

DIJOUS 21 DE FEBRER
MUME (LA JONQUERA) / 21 H / 10€

Cançons de les revoltes del 68
Joan Isaac, Sílvia Comes, Miquel Pujadó i Olden
amb Antoni Olaf Sabater al Piano

Les revoltes del 68, protagonitzades fonamentalment
pels joves, van ser el més proper a una insurrecció
global des del final de la Segona Guerra Mundial.
D’aquestes revoltes, les més icòniques van ser la
Primavera de Praga i el Maig Francès. El pacifisme,
l’ecologisme i el feminisme van passar a un primer pla.
Les revoltes, a més, van inspirar una banda sonora
imprescindible. Són les cançons de les revoltes del 68.
Cançons que Joan Isaac canta en un concert especial,
després de l’enregistrament del disc en directe.

DAVIDE CASU

DIJOUS 21 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19.45 H / 9 – 12€

Costa oest a Llevant

El cantautor alguerès arriba a Barcelona per presentar
el seu repertori alguerès més sensible i intimista.
Ho farà amb l’espectacle Costa oest a Llevant,
acompanyat de Marcello Peghin a la guitarra, Salvatore
Maltana al contrabaix i Paolo Zuddas a la bateria. Casu
aterra a Catalunya carregat de premis. Només el 2018
és finalista del Sanremo Rock i guanya el Premi Mario
Cervo al millor disc publicat a Sardenya durant el 2017
(Poeta).

GISELLE GRASIDE

DIJOUS 21 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT

Todo lo que hay que ver

La uruguaiana Giselle Graside compon posant la
cançó al centre del seu tauler creatiu. Una cançó a la
qual incorpora composicions de ritmes autòctons
d’Uruguai com ara la murga o el candombe.
La seva obra està sempre oberta a estils i influències
d’arreu. De la seva música també en destaca una
narrativa elaborada i subtil. Arriba al Barnasants per
presentar el seu darrer treball, Todo lo que hay que
ver, i oferir-nos alguns avançaments del disc que ja
està preparant.
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ROGER MAS

DIVENDRES 22 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) / 20.30 H / 15€

Parnàs

Dos trets caracteritzen Roger Mas: el domini d’un univers
poètic propi i l’especial respecte cap a l’obra d’escriptors
de diferents èpoques.
Al seu últim disc, Parnàs, el cantautor solsoní venera
Goethe, Verdaguer, Amadeu Vidal i Torquato Tasso. Amb una
veu potent i clara, Mas oferirà un concert de poemes cantats
i recitats. Música esplendorosa combinada amb la gran
literatura.

ÈRIC VINAIXA

DIVENDRES 22 DE FEBRER
TEATRE CAL BOLET (VILAFRANCA DEL PENEDÈS) / 20.30 H / 15 – 17€

Caos a mig camí

Caos a mig camí és el cinquè disc de Vinaixa, el tercer en
solitari. És el seu treball més ambiciós a escala compositiva,
productiu i interpretatiu. Un disc que hem d’entendre com
un ferm pas endavant.
Vinaixa el farceix de preciosisme, emoció i intimitat. Tot
salpebrat amb una sensualitat intensa i exquisida.
Musicalment, hi treuen el cap les arrels més pop, rock i
blues, que es combinen amb el llenguatge propi del soul i la
cançó d’autor.

EL CABRERO + ZAPATA

DISSABTE 23 DE FEBRER
TEATRE PLAZA (CASTELLDEFELS) / 21 H / 16,50€

Voces en Resistencia + Fandangos republicanos

Dues veus insurrectes al servei de dos estils musicals
ben diferents però amb les mateixes armes: la paraula,
la passió, l’autenticitat i el compromís. Tornen El
Cabrero, una llegenda viva del flamenc i Emiliano
Domínguez ‘Zapata’, amb el seu disc Poesía en
resistencia, una escultura de música i poesia. Oferiran
un concert en dues parts, la primera amb poesia
d’autors com Miguel Hernández, Antonio Machado o
Rafael Alberti; en la segona, El Cabrero posarà la veu i
la guitarra al servei de les “seguiriyas, bulerias, tonás,
fandangos, soleares, mañagueñas...”.

21

MUNDO CHILLÓN

DISSABTE 23 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19.45 H / 9-12€

Pobre triunfador

El chansonier granadí retorna a Barcelona per presentar
Pobre triunfador, el seu nou treball. Un treball que
aplega l’habitual assortiment de Chillón: ritmes i estils
d’anyades ignotes. L’andalús divaga en aquest conjunt
de cançons pel triomf que només existeix en els ulls de
l’altre, convertint així els vencedors en vanes carcasses
que resplendeixen un collage de selfies i buida
aparença.

SÍLVIA BEL I TXELL SOTA

DISSABTE 23 DE FEBRER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BARCELONA) / 19.45 H / 9-12€

Sisterhoods

És un espectacle poètic i musical de Txell Sota (cantant i
actiu) i Sílvia Bel (poeta). Les dues artistes han decidit
reunir-se sobre l’escenari en ple moviment #MeToo. Aquest
acompanyament és el que hem conegut aquest 2018 com
“sororitat” (sisterhood).
Valentes, Sota i Bel pugen al mateix tren per presentar les
cançons del disc de Sota (No sembles tu) i els poemes del
recull de Bel (Deixar anar). Fletxes amniòtiques que
injecten música i paraula acompanyen de Pol Oñate al
piano i MariaRosa Pons al violoncel..

Ens presentaran cançons del disc de la cantautora Txell
Sota “No sembles tu” i del poemari de Sílvia Bel Fransi
“Deixar anar”.
Donada la data assenyalada, estrenaran la cançó inèdita
“Escletxa” per la llibertat de persones exiliades i preses
polítiques, i algun cop d’estat poètic.

TOTI SOLER I GEMMA HUMET

DIUMENGE 24 DE FEBRER
L’AUDITORI (BARCELONA) / 19 H / 12 – 15 €

PRESENTACIÓ DE DISC

Petita festa

Toti Soler i Gemma Humet, una parella musical esplèndida,
presenten Petita festa, música i poesia en la seva màxima
expressió. Un treball fruit de vuit anys de col·laboració
artística continua.
Una obra personal, sensible i profunda en què interpreten i
posen veu als poetes a través d’un univers de guitarra i
cançó. Humet i Soler fan sonar Ovidi Montllor, Papasseit,
Marçal, Vinyoli o Brassens. Petita gran festa per als sentits.
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CLAUDIO BATTILORO

DIUMENGE 24 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9-12€

Sguardi

Després d’un grapat d’anys col·laborant amb diferents
artistes de tot el món, Claudio Battiloro, cantautor italià
veí de Barcelona des de fa 10 anys, ha decidit començat
començar una carrera com a solista. El primer resultat
d’aquesta aventura va ser Polvore e zanzare, publicat
l’any passat. Ara ens arriba un disc llarg, Sguardi, on
Battiloro aboca la millor tradició de la música folk i
d’autor italiana. L’italià ens proposa diverses mirades –
sguardi– al món en què vivim, amb delicadesa i
compromís. Concert coorganitzat amb Cose de
Amilcare.

PAULA NAVAJAS

DIJOUS 28 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Hasta el coño

Hasta el coño. Aquest el dràstic títol del primer de treball
de Palua Navajas. La jove cantautora de Viladecans ha
bastit un projecte que neix de la ràbia personal i
compartida cap a la intolerància i el masclisme. El seu és
un cant d’essència feminista; una veu entre l’auxili i el
crit de guerra. Des de la música, Navajas vol convidar a
l’oient a la reflexió individual i col·lectiva. Tot per
envigorir una justa resistència antipatriarcal.

JAVIER RUIBAL

DIVENDRES 1 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT / 20 H / 20€

PRESENTACIÓ DE DISC

Paraísos mejores

Ruibal és Ruibal. Indefinible, personal, agrada per la seva
música i les seves lletres, per la veu emotiva i la manera de
tocar la guitarra. No forma part de cap estil perquè ha
creat el seu propi des de la primera cançó. Un estil que ara
ens serveix a Paraísos mejores, una exquisida col·lecció de
cançons que ens transporta d’Egipte a Saturn, de Nova York
a Orion, de nord a sud i d’orient a occident. Un viatge i un
plaer per als nostres sentits i sentiments.
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SANTI EIZAGUIRRE

DISSABTE 1 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€
El secret de les festes ens passeja per un univers que
combina l’estil narratiu amb l’exploració humorística.
Entre la reflexió sobre la militància de l’alegria i la
denúncia de l’espoli financer, apareixen històries de
persones, llocs i coses, que procuren donar forma als
seus desitjos amb una mirada subversiva, de codi obert.
Santi Eizaguirre és músic i sociòleg. El 2013 es va donar
a conèixer com a cantautor amb el projecte musical
‘Iagoalaiaga i els detectius salvatges’, amb qui va
publica el disc Notícies de Gurb. El secret de les festes
és el seu segon treball en solitari.

XAVIER MAYORA

DISSABTE 2 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Anartista

Anartista és el segon treball discogràfic en solitari de Mayora,
excantant dels Alquimistes Folls i organitzador de les nou
edicions del festival alternatiu Figa Rock. Es tracta d’un disc
lliure i sincer, profund i reflexiu, madur, amb cançons de
passió i de revolta arrelades a la terra, d’amor i de lluita,
amb vocació de transformació, nascudes d’allà a on l’art
esdevé compromís i l’artista activista.

SÍLVIA COMES I PAU BAIGES
DIVENDRES 2 DE MARÇ
CASINO DE VIC / 20 H / 20€

Espriu i Vinyoli
La cantautora arriba a Vic amb el músic i productor Pau
Baiges, per presentar material inèdit que encara no ha
estat enregistrat. Són treballs sobre l’obra poètica
d’Espriu i Vinyoli i versions de cançons de compromís
que darrerament ha incorporat al seu ja ampli repertori;
juntament amb altres temes, escollits per l’ocasió, de la
seva discografia.
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IVETTE NADAL I CAÏM RIBA

DIUMENGE 3 DE MARÇ
CENTRE CULTURAL DE GELIDA / 19.30 H / 8 – 10€

Ritme Interior

Entre el pop i la bohèmia, Ivette Nadal ens presenta en
format duet, amb guitarres acústiques, veus i efectes,
buscant l’essència de l’ànima i l’àngel de les cançons,
Ritme Interior, l’espectacle que ha concebut amb Caïm
Riba.
El recital és una revisió dels seus quatre discs anteriors.
Quatre treballs que in t e gre n poe sia i lle t re s
inspiradíssimes. El cistell de Nadal, però, és generós i
també ofereix temes nous. Nou material d’aires rítmics,
amb estralls de rumba i un pòsit més alegre.

MANEL JOSEPH

DIUMENGE 3 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19H / 9-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

50 estius

Manel Joseph fa 50 estius que canta, i per això presenta un nou àlbum
que commemora els 50 anys d’ofici musical.
Ho fa amb el sentit musical, elegància i bon gust que sempre l’han
caracteritzat; i amb una sonoritat quasi acústica que acompanya la
varietat d’estils que ha practicat des dels començaments. 50 estius
reuneix retrats d’una trajectòria que inclou especialment els 44 anys
com a cantant i impulsor de l’Orquestra Plateria. El concert serà una
festa d’aniversari d’una de les veus més celebrades de la música
catalana.

MAGALÍ SARE

DIUMENGE 3 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Cançons d’amor i dimonis

Magalí Sare, acompanyada del mallorquí Sebastià Gris, ens
presenta les cançons del seu primer projecte com a líder.
Una líder posseïdora d’una veu amb diferents timbres, capaç
de fer-nos viatjar cap a indrets inesperats. L’àlbum –Cançons
d’amor i dimonis– és un recorregut per l’amor, la decepció,
la destrucció i l’esperança. A Sare la coneixereu, a més, per
ser la veu del disc Estómac de Clara Peya o per formar part
del Quartet Mèlt, del qual n’és la soprano.

25

LA MIRADA VIOLETA

DIMECRES 6 DE MARÇ
CASTELL D’ALTAFULLA / 19.30 H / 5€
La mirada violeta
La mirada violeta és un espectacle poeticomusical
teatralitzat de la cantautora Meritxell Gené i la poeta i
escriptora Aina Torres que retraten dues escriptores
fonamentals de la literatura catalana: Maria-Mercè Marçal i
Montserrat Roig.
Qui eren? Per què van escriure? Com les va condicionar el
fet de ser dones? Cançons, poemes, diàlegs, reflexions i
objectes que ens fan submergir en el món de les dues
escriptores. Un homenatge a les dones de mirada violeta.

NAMINA

DIJOUS 7 DE MARÇ
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BARCELONA) / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Ens endurem el vent
Namina va començar a aixecar cançons de manera
autodidàctica a tretze anys. Dos anys després va formar el
seu primer projecte i, des de llavors, no ha parat de tocar
i cantar en directe. Més de vint anys de trajectòria sobre
els escenaris i un puny inesgotable de cançons, melodies i
paraules.
Enguany presenta el seu tercer treball, Ens endurem el
vent, on explora noves sonoritats i on juga amb la llengua
amb l’ànim d’evocar i de resistir. Cultura per somniar i
combatre.

SERGI ESTELLA

DIJOUS 7 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

Ho superes i et fots

Sergi Estella va dedicar el seu primer LP a la ciutat de
Barcelona. El va escriure quan anava al seu primer
concert. Des de llavors poques vegades ha tornat a la
gran ciutat per por a quedar atrapat al cotxe,
condemnat dins del vehicle.
Tanmateix, Estella ha decidit tornar a la jungla per
presentar el seu primer treball en solitari, Ho superes i
et fots. El cantautor, un autèntic one man band, farceix
el disc del dirty blues més pantanós i del folk més
tendre. Tot salpebrat amb un àcid humor marca de la
casa.
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MARIA DEL MAR BONET I JOSÉ MARÍA VITIER
DIVENDRES 8 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT / 20.30 H / 20€
DIUMENGE 24 DE MARÇ
AUDITORI FELIP PEDRELL (TORTOSA) / 19 h

CONCERT ESPECIAL

Maria del Mar Bonet i José María Vitier

Maria del Mar Bonet i José María Vitier uneixen la veu i
el piano acompanyant-se l’un a l’altre a l’escenari,
entre música i cançons de Cuba i de Mallorca. Fruit de
la mútua admiració envers l’obra de cadascun, i amb
la complicitat dels qui tenen l’epicentre del seu art al
cor d’una illa, el recital combina les composicions de
Vitier, un dels més grans pianistes de la història
contemporània de la música recent a Llatinoamèrica;
amb la música i la cançó de Maria del Mar Bonet, una
de les més grans veus de la Mediterrània i dels Països
Catalans.
Acompanyats dels extraordinaris Abel Acosta (Cuba) i
Borja Penalba (València), i amb projeccions a escena
de l’obra la pintora cubana Silvia Rivero, Bonet i Vitier
creen un univers musical únic i singular que agermana i
entrellaça els seus paisatges poètics i sonors.
Maria del Mar Bonet, veu, guitarra i cuatro
José Maria Vitier, piano
Abel Acosta, contrabaix, percussions i tambors batá
Borja Penalba, guitarres i veu
Disseny de so i sonorització, Mateu Martinez
Disseny de llums i il·luminació, Roger Puiggener
Fotografia, Juan Miguel Morales
Projeccions de l’obra pictòrica de Silvia Rivero
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ROSA ANDREU

DIVENDRES 8 DE MARÇ
SALA MARGARIDA XIRGU (BIBLIOTECA DE CASTELLDEFELS) / 21 H / 8€

Memòria de les oblidades

A Memòria de les oblidades, Rosa Andreu es posa en la pell
d’una de les quatre dones empresonades pel règim
franquista al convent de les Oblates de Tarragona.
La reclusa que encara Andreu és l’única de les quatre dones
que va ser afusellada; el seu cos encara roman en una fosa
comuna de la ciutat. L’actriu la interpreta acompanyada de
l’acordió de Ferran Barrios. El text, ple de desesperació i
ràbia, és obra de Tecla Martorell i està dirigit per Joan
Pascual.

ENRIC HERNÁEZ

DIVENDRES 8 DE MARÇ
LUZ DE GAS / 21 H / 12 – 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Himnes

Enric Hernáez agrupa a Himnes les cançons que considera
que la força del temps ha convertit en odes, càntics.
Cançons, diu ell, plenes de raons per ser. Al disc,
Hernández canta i adapta temes i poemes de Joan Brossa,
Pi de la Serra, Víctor Jara, Boris Vian, entre d’altres.
Presentarà aquests himnes acompanyat de Joan Isaac,
Mercè Serramalera, Anna Ferrer i VerdCel.

NÉVOA

DISSABTE 9 DE MARÇ
AUDITORI BARRADAS / 20H / 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Vol. 2 Orgull de classe

Névoa i el guitarrista Vicenç Solsona han treballat junts
en la formació de fado que lidera la cantant i, des del
2010, tenen un projecte conjunt com a duet. El segon
treball sorgit d’aquesta col·laboració (Vol. 2 Orgull de
classe) és un conjunt de cançons amb una mirada social
per fer valdre el que compartim amb la majoria de la
humanitat: la classe social i tot el que implica. Amb
lletres i composicions de Zeca Afonso, Ovidi Montllor, Toti
Soler, Quintero, León y Quiroga, entre d’altres.
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TESA

DISSABTE 9 DE MARÇ
LLEIALTAT SANTSENCA (BARCELONA) / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

La matança de Tesa

Tesa presenta el seu nou disc, el segon en solitari
després del seu debut Al-Tesa, el 2017. El mateix està
gravat i mesclat a Atomic Studio amb Mark Dasousa.
Els fonaments d’aquest treball són molt semblants als
de l’anterior. Podem dir que el disc es basa en la
cultura d’arrel valenciana, en el feminisme i la festa.
En aquest nou lliurament, Tesa ha recorregut a ritmes
llatins i afros i peces instrumentals electròniques. En
aquest treball han participat activament Andrae i
Eryfukksia, que també acompanyen a Tesa en els
directes.

OSCÁRBOLES

DISSABTE 9 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19.45 H / 9 – 12€

Indulto

Oscárboles és un d’aquells rars portents que viu en les
profunditats de la música d’autor, un artista desbocat i
tendre que rebenta cànons i neurones a cada vers que
vomita.
Bestial com Buñuel, enginyós com Mihura i irreverent amb
totes les seves forces. El míssil de la seva cruesa no deixa
indiferent a ningú. Després del pas pel programa Factor X
presenta el seu últim disc Indulto al BarnaSants, en el que
compta amb les col·laboracions d’El Niño de la Hipoteca i el
Kanka.

LES KOL·LONTAI

DIVENDRES 8 DE MARÇ
TEATRE ATENEU DE SANT CELONI / 20 H / ENTRADA LLIURE
DISSABTE 9 DE MARÇ
CASAL DE VALLROMANES / 20.30 H / 12€
DIUMENGE 10 DE MARÇ
AUDITORI MUNICIPAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS / 19 H / 18 – 20€

Cançons Violeta

Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal són
Les Kol·lontai i vertebren el col·lectiu de dones cantautores i
feministes compromeses amb la llibertat i la igualtat. Després
d’actuar arreu dels Països Catalans, presenten el disc de la gira
‘Cançons Violeta’, un concert i un treball que recull els textos de
diverses creadores catalanes (Rosa Fabregat, Felícia Fuster o
Zoraida Burgos). Les Kol·lontai les reivindiquen, les diuen, les
musiquen i les fan arribar al públic.

29

PEPPE VOLTARELLI

DIUMENGE 10 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

Voleva fare l’artista. Voltarelli canta Modugno

Voltarelli és un aventurer amb veu poderosa. Després d’una etapa com a
capità d’Il Parto delle Nuvole Pesanti, aquest bluesman i actor calabrès
va arrencar, fa una dècada, una carrera en solitari. Voltarelli arriba ara a
Barcelona per retre homenatge a Domenico Modugno quan es compleixen
setanta anys del seu tema estrella: Nel blu dipinto di blu. Voltarelli el
recorda amb l’espectacle ‘Volvere fare l’artista. Voltarelli canta
Modugno’, un viatge a l’estil dels ‘cantastorie’, i sobretot, al fer musical
de Mister Volare. Concert coorganitzat amb Cose de Amilcare.

ÒSCAR BRIZ

DIJOUS 14 DE MARC
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

No caure és que m’agafes de les mans

Més enllà dels temes rescatats de la seva dilatada
trajectòria (20 anys aquest 2019), Òscar Briz presenta
els seus dos darrers treballs.
Dos EPs editats entre setembre i gener passats i
lligats per una autora de portada comuna i dos
períodes vitals correlatius però ben distints. Com diu
Xavier Aliaga a El Temps sobre un d’aquests discos
curts, No caure és que m’agafes de les mans “és un
treball que es fa desesperadament curt per a l’oient i
que és la resposta creativa, íntima i personal a un
període vital devastador”.

ANDREU VALOR

DIVENDRES 15 DE MARC
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Poemitza’t
Després d’un immillorable 2017, celebrant deu anys als
escenaris, el cantautor de Cocentaina ha tingut un 2018
igualment impecable.
Enguany ha editat dos treballs: la gravació d’un concert en
directe i la publicació del disc Poemitza’t, que presenta al
Barnasants. Aquest segon projecte inclou quinze cançons
basades en versos de poetes que han escrit en la llengua
compartida de l’Alguer a Alacant. Al disc hi trobem des de
composicions clàssiques (Pere Quart) a poemes dels bards
més arriscats (Ponç Pons).
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CARLO DONEDDU I CATERINANGELA FADDA
DIVENDRES 15 DE MARC
CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA / 21 H / 10€

Gatticattivi

Escoltar el duet Gatticattivi és fer una volta al món
de la guitarra espanyola. Això sí, des d’una
perspectiva diferent. Una perspectiva alimentada per
una llarga amistat, una experiència musical
extraclàssica i un gran amor per aquest instrument.
Caterinangela Fadda y Carlo Doneddu van començar
formant-se amb el mestre Armando Marrosu per
acabar adquirint noves tècniques a Barcelona amb
Fernando Rodríguez. Ara, tots dos reprenen
trajectòries per al projecte conjunt Gatticattivi.
Concert coorganitzat amb Cose de Amilcare.

ALESSIO ARENA

DISSABTE 16 DE MARÇ
CENTRE ARTESÀ TRADICIONARIUS / 12 – 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Atacama

Alessio Arena recorre a Atacama els paisatges inèdits d’un nou
cançoner mediterrani, però no només. També inclou l’experiència
d’un llarg viatge pel desert xilè i les seves músiques. Situat entre
tres eixos (Xile, Catalunya i Nàpols), Alessio ens porta amb la seva
punyent i delicada veu per una travessia emocional entre la cançó i
els sons del món més viscerals. No hi falten les marques de la casa:
denúncia social i resistència poètica.
Concert coorganitzat amb Cose de Amilcare.

TREN SEEGER & CONVIDATS
DISSABTE 16 DE MARÇ
L’AUDITORI (BARCELONA) / 21 H / 15 – 18€

Centenari de Pete Seeger

Tren Seeger és un projecte musical iniciat l’any 2014 (any de la
mort de Pete Seeger) integrat pel cantant Arturo Gaya, el
guitarrista Sergi Trenzano, el baixista Kike Pellicer i
l’acordionista Cati Plana. La seva és una proposta que
reivindica la figura del cantant nord-americà, considerat el
pare de la música folk arreu del món i referent de noms tan
importants com Bob Dylan, Joan Baez o Bruce Springsteen. Tren
Seeger, lògicament, ha pensat un concert commemoratiu amb
un repertori de 17 cançons arranjades i adaptades al català.
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POL FUENTES

DISSABTE 16 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Embranzida

Quan una persona veu per primer cop un concert d’en
Pol Fuentes es queda bocabadada perquè probablement
no ha vist mai res semblant.
En aquest concert de la gira d’Embranzida, Pol Fuentes
guia a l’espectador per un viatge narratiu que sedueix i
hipnotitza el públic. Tres músics de primer ordre ens
acompanyen: Bernie Sànchez, Iban Rodríguez i Oriol
Francisco.

OS CHOTOS

DIUMENGE 17 DE MARÇ
CENTRE ARAGONÈS / 12 H / 7€

Cadenzias

Cadenzias és un treball que pivota entre la música i la
poesia d’Ánchel Conte, considerat el precursor de la
literatura moderna en llengua aragonesa.
El disc conté disset cançons que són, de fet, poemes de
reculls editats pel bard més un parell de composicions
inèdites. L’extensa varietat de sonoritats incloses al
disc (jazz, bossa nova, blues, ranchera...) fan de
Cadenzias un treball obert i cosmopolita.

CLEMENTINA

DIUMENGE 17 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

Darrere del vent

En un trajecte de metro, dos desconeguts es van trobar
per casualitat i van decidir fer música junts. Així va néixer
Clementina, un duet catalano-mexicà format per Gina
Margarit i Carlos Montfort. Darrere del vent (RHRN, 2017)
és un disc d’una sonoritat delicada, amb regust de conte i
rítmics ecos mexicans. Escoltar-los és un viatge
d’imaginació colorista que ressona suaument per dins.

32

JOAQUÍN FIGUEROA

DIJOUS 21 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€
La música de Joaquín Figueroa es reconeguda per
l’arrel que incorpora de cant de protesta, cant
amb contingut, hereu del que Víctor Jara va
anomenar “cant amb sentit”. El producte que ens
ofereix Figueroa, a més, és heterogeni: cançó
d’autor de llavor folklòrica (samba, ranchera, vals
peruà) llatinoamericana, amb tocs de rap, rock i
blues. Música amb una llarga trajectòria,
actualment Figueroa toca periòdicament a La Casa
en el Aire a Santiago de Xile. Ho fa amb el seu
grup Los Insobornables.

PI DE LA SERRA

DIJOUS 21 DE MARÇ
TEATRE MICALET (VALÈNCIA) / 20.30 H

Pi de la Serra torna a la ciutat de València

Dues tasses, el 22è disc de Pi de la Serra, inclou noves
cançons, temes instrumentals i alguna referència
d’altres autors com és el cas de l’Escola de la Ribera
d’Ovidi Montllor. Retrats personals i socials que, amb
l’enfocament d’en Quico, prenen un significat especial.
Sense tabús ni dramatismes però alhora amb la
contundència, sensibilitat i sornegueria que li són
propis. D’altra banda, però, hi trobarem també
cançons emblemàtiques de diferents èpoques (Els
fariseus, Si la merda fos or… o Sóc poeta).

RUSÓ SALA

DIVENDRES 22 DE MARC
LUZ DE GAS / 21 H / 12 – 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Desirem

Rusó Sala presenta treball nou amb dos grans músics:
Aleix Tobias i Míriam Encinas. Desirem és un projecte
emocionant, fresc i elegant que sacseja els límits de la
cançó d’autor. L’empordanesa recull aromes tradicionals
que esdevenen cançons, fletxes carregades d’intensitat
que reflexionen sobre el desig i les seves arestes, sobre
com alimentar la pulsió creativa en un món amarat de
contradiccions.
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MIQUEL GIL

DIVENDRES 22 DE MARÇ
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS / 22H / 10-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Geometries

Miquel Gil torna als escenaris després d’un silenci de cinc
anys. Presenta nou disc, Geometries, on ofereix un
polièdric llenç de cançons i cants oberts. Temes de
textures noves i expeditives. Gil, a més, no s’està de
jugar amb les melodies tradicionals de la terra. Les
lletres d’aquest nou treball duen la rúbrica de poetes
contemporanis (Enric Casasses, Anna Montero) i altres de
més novells i prometedors (Begonya Pozo, Rosa Roig).

TALÈA

DIVENDRES 22 DE MARÇ
LLEIALTAT SANTSENCA / 19.45 H / 5€

Rosa canta e cunta

La poètica de Rosa Balistreri ha inspirat l’últim treball del
duet Talèa, que ha vist en l’existència tràgica de la
cantant siciliana una font temàtica indiscutible. Balistreri
va viure marcada per la tragèdia humana, la lluita contra
el masclisme i la màfia. Cantava en la variant siciliana de
l’italià i va col·laborar amb Dario Fo. La també siciliana
Annalisa Cantàro i el guitarrista Rocco Papìa reinterpreten
algunes de les seves cançons. Pura tradició italiana.
Concert coorganitzat amb Cose de Amilcare.

ROGER MAS

DISSABTE 23 DE MARÇ
TEATRE RAVAL DE GANDIA / 21H / 10-12€

El cantautor solsoní presenta un concert antològic, revisitant un
univers poètic ben propi i per l’especial respecte cap a l’obra de
grans creadors de diferents èpoques. És per això que en aquest
concert ens oferirà un recull de les seves cançons més
emblemàtiques junt amb poemes cantats o bé recitats, inclosos al
seu últim dics “Parnàs”, i d’autors com Jacint Verdaguer, Goethe,
Torquato Tasso, Amadeu Vidal i Bonafont,...
Una proposta on la veu potent i clara i l’especial forma
d’expresar-se i musicar son les eines primeres per arribar al
públic que cançó a cançó entra al seu univers, ..el de tots.
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JOANJO BOSK

DISSABTE 23 DE MARÇ
LA PLANETA (GIRONA) / 21.30 H / 9 - 12€

ENREGISTRAMENT DE DISC

En directe al Barnasants

Després d’inaugurar la passada edició del festival
Barnasants, Joanjo Bosk ha triat la sala La Planeta per
enregistrar el seu primer disc en directe. El repertori del
concert inclourà algunes de les cançons més destacades
que ha compost durant els 10 anys de carrera en solitari,
representades en treballs com Camí d’aigua o FigueresGernika. El repte, gens fàcil, d’aquest directe és plasmar
en un sol disc tot el seu potencial sobre de l’escenari.

FRANCA MASU

DISSABTE 23 DE MARÇ
AUDITORI BARRADAS / 20 H / 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Sentimento

Franca Masu, una de les veus més fascinants del
Mediterrani, retorna amb una sonoritat més jazzística. A
Sentimento ens presenta un directe modern i renovat on
respiren algunes de les noves composicions en llengua
catalana, italiana i napolitana que sortiran al seu proper
disc; sense oblidar les suggestives cançons del seu preciós
repertori. Des de Sardenya, l’illa del vent i del silenci,
Masu expandeix pel mar una veu. “Una veu en viatge”,
segons la cantant, que arriba acompanyada d’un quartet
extraordinari capitanejat per la nova estrella italiana del
jazz: la pianista Sade Mangiaracina.

PABLO ROUTIN

DIUMENGE 24 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19 H / 9 – 12€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT

Pablo ‘Pinocho’ Routin celebra els 35 anys de música
i escenaris amb un concert que recorrerà els cims
d’una dilatada carrera música. Una carrera que és
testimoni de la personalitat polifacètica de Routin.
El cantautor ha destacat en teatre, música i murga
(una mena de chirigota). Bona part de la trajectòria
artística l’ha passat integrant diferents murgues:
Falta y Resto, La Reina de la Teja o A Contramano.
La versatilitat de Routin l’ha dut fins i tot a la
televisió, el cinema i la ràdio. Un autèntic
totterreny.
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ENRIC MONTEFUSCO

DIUMENGE 24 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT / 19 H / 20€

Coros de medianoche

Després d’aquella celebració de la música popular que
va ser el seu debut en solitari, Meridiana, Enric
Montefusco no ha deixat d’explorar els mecanismes de
la cançó. A la publicació del seu primer llibre, Carne de
cañón, sumari de totes les seves lletres escrites en
castellà, cal afegir-hi Coros de medianoche, un EP (i un
directe inoblidable al Teatre Grec) on es va fer
acompanyar de cinc artistes (Albert Pla, Niño de Elche,
Maria Arnal, Nacho Vegas i Los Hermanos Cubero) amb
qui comparteix actitud i compromís.

RAQUEL LUA

DIUMENGE 24 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 h / 9 – 12€

Ruegos y demás

La jove compositora barcelonina Raquel Lúa presenta
Ruegos y demás, un projecte delicat i potent que neix
d’una sensibilitat especial. La seva veu melismàtica i
unes lletres poètiques caracteritzen un estil únic. Les
harmonies de Lúa són d’aquelles que et fan viatjar per
l’arrel de cada gènere musical. A més, la proposta de la
compositora sorgeix del projecte Cabal Musical, un pla
d’innovació social per a la inclusió artística de joves
talents. En aquest concert de presentació, Lúa estarà
acompanyada de la guitarrista Amaia Miranda.

CARLES PASTOR

DIJOUS 28 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Andròmina
El nou treball de Carles Pastor es manté en la línia
conceptual del seu material anterior. Un disc on
arreplega un temps viscut i un estil coherent. Amb la
poesia de fons i lletres ben estructurades. Deu temes
amb els quals Pastor celebra 20 anys de dèria musical.
L’objectiu ha estat fer un treball rodó, acurat i
contundent. El disc inclou dos temes d’una forta
emoció: una musicació del poema L’hotel París
d’Estellés i una adaptació́ de Concrete and Barbed
Wire de Lucinda Williams. Amb Andròmina, Pastor ha
guanyat el Premi Ovidi Montllor a Millor Disc de cançó
d’autor.
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GEORGINA HASSAN

DIVENDRES 29 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

Madreselva

La cantant, instrumentista i compositora argentina
retorna a Barcelona per presentar el seu quart disc,
Madreselva. Bona part d’aquest treball reuneix
poesies de diferents compatriotes de Hassan, versos
que conviuen amb lletres de la mateixa cantautora. El
concert, però, de presentació del disc anirà més enllà
de les últimes obres i Hassan també servirà temes dels
seus tres discos anteriors, Primera luna i Como
respirar.

CUBA VA! CANÇONS PER LA REVOLUCIÓ
DIVENDRES 29 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT / 20.30 H / 20€

CONCERT COL·LECTIU

Fou la insurrecció dels rebesnets de Martí i de Maceo.
L’amotinament de la raó il·lustrada front els lacais
corruptes de la Màfia de l’oncle Sam. L’optimisme de la
voluntat beneit per Cuauhtémoc al riu Txupan.
L’esperança dels espoliats en els fusells amagats al Pico
Turquino, entrant a Santiago de Cuba. La revolta dels
dignes amb fam per aprendre a llegir i escriure. Els
famèlics proclamant la sanitat, l’educació, la cultura i la
dignitat com pachamamas de la igualtat. El far dels
oprimits a Abya Yala.
La derrota de la comanadoria ianqui a platja llarga. El
discurs de les sobiranies dels pobles a l’assemblea de les
nacions. La lluita contra l’imperialisme allà on es trobi.
No ha estat doblegada pel bloqueig, ni en períodes
especialment durs econòmicament, ni en temps de cants
de sirenes. Ha tingut més llums que ombres, i seguirà tenint encerts i errades. Es el que tenen
les revolucions que han fet, fan i faran les dones i els homes.
Però aquesta segueix sent el miracle dels ateus. La fe dels insubmisos de la metròpoli o del
camp, en el temps de les cireres.
Una pedra en la sabata del Chicago Boys.
Cuba va. Per això li cantem.
Pere Camps
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ESTER FORMOSA & ELVA LUTZA
DISSABTE 30 DE MARÇ
AUDITORI BARRADAS / 20 H / 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Cancionero

Aquest és un recull de cançons heterogeni per la
procedència i també pels estudiats arranjaments de Casu
i Dessì que donen a cada cançó una lectura nova,
personal i original. Cançons en sard i en català escrites
per Nico Casu, clàssics de la cançó popular de l’Amèrica
central, cançons d’autors ja clàssics com els italians
Bruno Lauzi, Stefano i el nostrat Luís Llach. Cançons
cantades per Ester Formosa, amb una carrera que suma
trenta anys i una desena de discos, i el duet Elva Lutza,
una de les realitats més interessants de la música a
Sardenya.

JOAN REIG
DISSABTE 30 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Joan Reig
El bateria d’Els Pets i membre d’altres formacions com Refugi, Mesclat i
Tàrraco Súrfers consolida amb aquest disc la seva carrera com a
cantant. Es tracta del projecte més íntim i personal de l’artista
constantinenc, que per primera vegada treu un recull de cançons pròpies
en un projecte en solitari. El repertori es compon de cançons del disc i
es complementa amb versions de músics com Bob Dylan, Elvis Presley o
Elvis Costelo.

CARLES BERTRAN, LALI BARENYS I NAMINA
DISSABTE 30 DE MARÇ
SANTS TEATRE / 19 H / 10€

CONCERT D’ESTRENA

Volem! Si volem
Carles Beltran i Lali Barenys comencen a col·laborar la
primavera de 2017 amb el recital ‘Paraules de refugi’. Des
d’aleshores ideen i creen concerts i espectacles. La tardor
del mateix 2017 estrenaven ‘Maleïdes les guerres (i aquell
qui les va fer)’. Ara, després d’un any intens voltant pel país
amb “maleïdes”, han sentit la necessitat de seguir
reivindicant un món millor, de seguir afilant les nostres
armes de construcció massiva, amb la voluntat de remoure
consciències. Ho fan a l’espectacle ‘Volem! Si volem’, un
treball ple de melodies i poesia a favor de totes les lluites
d’alliberament.
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XAVIER BARÓ

DIUMENGE 31 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS / 19 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Cròniques (Estampes d’un país)

Després que els seus darrers dos àlbums rebessin el
reconeixement de premsa i públic, Xavier Baró
presenta el seu onzè treball discogràfic en solitari,
que sonarà en estrena absoluta sobre l’escenari del
Barnasants. Aquest és un disc gestat en ruta, entre
concerts de la gira que al llarg d’un any ha dut
Xavier Baró arreu del país presentant Cròniques
(Estampes d’un país), espectacle nascut arran dels
fets de l’1-O i com a resposta necessària al greuge.
En aquesta singladura Baró s’ha acompanyat de
l’acordionista
i
multiinstrumentista
Héctor
Beberide, amb qui ha pogut experimentar una nova
sonoritat.

MERCÈ SAMPIETRO I EDUARD INIESTA
DIUMENGE 31 DE MARÇ
UNIÓ CASAL GELIDENC (GELIDA) / 19H / 10-12€

La paraula: exili de l’exili

La força de la paraula creadora, la paraula
correctora de la realitat, la paraula que construeix
en l’altre i per a l’altre és en la veu poètica de Maria
Mercè Marçal l’eina de reflexió i revisió, de vida i de
mort. Dona ferma i lluitadora, desacomplexada i
militant, Marçal forjà amb les paraules, la vida; i
amb la poesia, el món. A vint anys de la seva
desaparició l’actriu Mercè Sampietro i el compositor
Eduard Iniesta al centre de l’escenari, li retornem la
paraula clara i melodiosa, l’extraiem de l’exili per
compartir el seu ser i la seva presència.

MARIONA SAGARRA QUARTET
DIUMENGE 31 DE MARÇ / 19 H / 12 – 15€
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Deixa’m amor tornar-te a dir

Sagarra Quartet es presenta al Festival Barnasants
amb el recull de poesies de Montserrat Abelló
musicades per la mateixa cantant. Fa un any va sortir
a la llum el disc Deixa’m amor tornar-te a dir, un disc
d’homenatge a la poeta, a una dona plena de vida i
de coneixement, a una relació plena de complicitats i
un cant a l’amistat que va unir-les durant molts anys.
Al disc, Sagarra hi dibuixa un mosaic ampli d’històries
i d’emocions, que recrea i combina en una
interpretació molt personal.
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LU ROIS I ROC CASAGRAN
DIUMENGE 31 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€

Nosaltres direm la llum i la fosca

Lu Rois i Roc Casagran s’han unit per barrejar la música de
l’una i la poesia de l’altre. A través del piano, les cançons
i els poemes passejarem per un món on es mesclen la
melangia, els anhels, l’amor i les lluites de la
quotidianitat. Bona part de les cançons i poemes
pertanyen a les últimes obres dels dos artistes,
Clarobscur, de Lu Rois, i Direm nosaltres, de Roc
Casagran.

JORDI BATISTE

DIJOUS 4 D’ABRIL
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS / 21 H / 6 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

La lluna en el fang

Presentació del nou disc de maduresa de Jordi Batiste,
on l’onada progressiva ara s’ha convertit en un pop
d'autor de ressons polítics. Jordi Batiste va fer duet
amb Ia Clua i van marcar el so del primer pop català
dels setanta. A cavall de la música progressiva i l’ona
laietana, basaven la seva força en el poder de les veus.
L’obra cabdal d’Ia & Batiste són els discos Un gran dia i
Chichonera’s Cat, però Batiste —mans en el fang—
encara diu coses a la música catalana.

LUCIANA MOCCHI

DIJOUS 4 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT

Lucciana Mocchi en concert

Primera visita de Luciana Mocchi a Catalunya. La jove
cantautora uruguaiana ha publicat un parell de discos (La
velocidad del paisaje i Mañana será otro disco) i filmat una
pel·lícula als Estats Units sobre músics migrants. Mocchi
perfila el seu estil musical recollint inspiració de viatges i
intercanvis culturals. Així ha construït una identitat genuïna
i carismàtica que s’expressa amb tota la força sobre
l’escenari.
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CRIS JUANICO

DIVENDRES 5 D’ABRIL
LUZ DE GAS / 21 H / 15 – 18€

PRESENTACIÓ DE DISC

En concert

Cris Juanico presenta les composicions del nou treball
discogràfic que veurà la llum la primavera de 2019. Cançons
inspirades en la Menorca més salvatge i vestides de rock
directe, explícit i punyent. Sempre a la recerca del contrast
entre la música i la paraula, entre la melodia i la poètica,
entre la fermesa i la delicadesa. Cris Juanico fonamenta el
seu so en una banda de rock incisiu a la que incorpora
sensibilitat i petitesa amb la presència del violí o del guitarró.

ÁNGEL PETISME

DIVENDRES 5 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

millor amic en menys d’un mes.

Pilar
Ángel Petisme, l’exponent més sòlid de la segona generació
de la cançó popular aragonesa (apadrinat per Aute i
Labordeta durant els anys noranta), viu any a Barcelona des
de fa un any després de passar més de tres dècades a Madrid.
En aquest Barnasants ens presenta, amb l’única companyia
de la seva veu i la seva guitarra Esmeralda, les cançons de
Pilar, el seu nou treball, escrit entre el silenci i la llum del
Guinardó. Ens canta una emocionant i aclaparadora història
d’amor i buidor motivada per la mort de la seva mare i el seu

COETUS

DIVENDRES 5 D’ABRIL
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS / 22.00 H / 12 – 18€

PRESENTACIÓ DE DISC

COETUS presenten el disc De banda a banda
De banda a banda és el nou treball discogràfic del grup de
percussions ibèriques, COETUS, que celebra 10 anys. Amb
aquesta proposta, el grup evoluciona ara de
la
recuperació del patrimoni musical de la península Ibèrica
cap a noves sonoritats i noves fronteres musicals. Amb
l’habitual proposta de percussió i veu com a pilars
fonamentals i fidel al seu llenguatge personal, el grup
s'obre a noves experiències inspirades en el llegat i el
folklore tradicionals, i incorpora nous instruments
harmònics i melòdics, per possibilitar un repertori més
intens, modern i emocionant, que dialoga magistralment
amb el cant. De banda a banda és la síntesi d'una dècada
per escenaris d’arreu d’Europa i Sud Amèrica, amb la qual COETUS ens porta ara, a través de
l'habitual posta en escena festiva i de gran format, cap a ritmes tradicionals que es transformen
per retornar als nostres propis orígens culturals i musicals.
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DANIEL DREXLER

DISSABTE 6 D’ABRIL
LUZ DE GAS / 21 H / 12 – 15€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT
UNO
Amb set discos i un reconegut per la premsa com un
dels principals artistes uruguaians, Daniel Drexler
presenta nou treball, UNO, produït pel brasiler
Alexandre Kassin i gravat entre Rio de Janeiro,
Buenos Aires i Montevideo. A diferència dels seus
àlbums anteriors, on la filosofa i la ciència tenien un
paper preponderant, en aquest nou lliurament la
mirada de l’artista busca viure una vida de dimensió
més poètica, més il·lusòria. Els sons de disc, és clar,
beuen dels llocs on s’ha enregistrat. Hi trobem el pols
rítmic de Montevideo o l’univers harmònic de Brasil.

CRIS JUANICO

DISSABTE 6 D’ABRIL
LA SALA DEL CONSISTORI DE SANT LLORENÇ D’HORTONS

CONCERT ESPECIAL

Cris Juanico en concert

El cantautor menorquí ens ha preparat un concert íntim
a duo, amb un repertori que inclou una selecció de les
millors peces que l’han acompanyat al llarg dels més de
25 anys de carrera musical, des dels seus inicis amb Ja
T’ho Diré fins a l’actualitat. Per a aquest concert, el de
Ciutadella vindrà acompanyat de Quim Ribó a la
guitarra; no hi faltaran peces i melodies prou
conegudes.

MONTSE CASTELLÀ

DISSABTE 6 D’ABRIL
CASA CANTONERA D’ALGEMESÍ / 19.45 H / 9 – 12€

Punts de llibre

Aquest quart treball és el més original de la cantautora tortosina, tant
a nivell de contingut com d’estil musical. Editat pel segell discogràfic
de Paco Ibáñez, es tracta d’un doble disc lluminós ple de vitalitat,
compromís i poesia. El llarg compta amb duets amb Txarango, Eliseo
Parra i el mateix Ibáñez. El disc, a més, desprèn grans dosis
d’optimisme. Com diu una de les seves noves cançons: “L’alegria quan
més s’utilitza, menys es gasta”.
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MONTAÑEZ

DISSABTE 6 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19 H / 9 – 12€
El temps. Un viatge. Diferents ciutats com a escenari de
l’amor i la passió, no-llocs on s’hi esdevé la quotidianitat de
la vida i la mort, la majestuositat i la decadència. Això és el
que trobarem a la presentació del quart disc de Montañez.
Amb la producció i els arranjaments de Pau Romero, aquest
treball suposa l’evolució d’un projecte musical que mira de
centrar-se més en un segell personal, en una mirada
introspectiva del seu propi univers poètic. En definitiva, un
punt d’inflexió i una reinvenció en la seva carrera.

MERCEDES FERRER

DIUMENGE 7 D’ABRIL
LUZ DE GAS / 19 H / 15 – 18€

C+V

La cantautora Mercedes Ferrer publica C+V, el seu vuitè
àlbum, enregistrat a la seva ciutat natal, Madrid, i produït per
Ciril Vidal, amb qui ja va gravar l’anterior disc, Tiempo real,
avantguardista i elogiat per la crítica. En aquest nou que ve a
presentar al Barnasants, Ferrer ha comptat amb la
participació del baixista Jakob Reguilón i el bateria Iñigo
Iribarne, que atorga frescor i energia a les cançons.

FERNANDO CABRERA

DIUMENGE 7 D’ABRIL
AUDITORI BARRADAS / 19 H / 15€

432

Un nou disc de Fernando Cabrera sempre és una bona
notícia i 432 es posiciona amb facilitat entre el millor de
la seva producció. Amb aquest nou treball, el cantautor
tornar a enlluernar amb la fórmula de sempre: aquella
manera de reunir la poesia amb la música a través d’una
fluïdesa descansada, d’una càlida aflicció. La producció
d’un músic d’altíssima activitat i influència s’obre entre
els músics uruguaians, que el consideren un referent.

43

SAMANTHA NAVARRO

DIJOUS 11 D’ABRIL
AUDITORI BARRADAS / 20.30 H / 15€

URUGUAI, PAÍS CONVIDAT

Guitarra i veu

Inquieta i polifacètica, l’univers femení passa per la mirada de
Samantha i es tradueix en lletres amb una gran dosi d’humor,
ironia i intel·ligència. Ferma damunt l’escenari encara al públic a
vegades com si no l’importes res i altres amb certa timidesa. En
aquesta ocasió ens ofereix un concert especial a guitarra i veu amb
una proposta escènica intima, emocionant i amb el seu
característic toc d’humor. Serà un recorregut per les seves
composicions i alhora un homenatge a Mario Benedetti, Alfredo
Zitarrosa i Daniel Viglietti.

VICKY LONGA

DIJOUS 11 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

PRESENTACIÓ DE DISC

Solitario en horas de luz

Vicky Longa presenta en directe un disc d’atmosferes de
pop-folk poc convencional de finals dels seixanta i
principis dels setanta. Guitarres anyenques i una veu crua
són les protagonistes del primer treball en solitari de la
membre de Manuela Kant. Longa és un projecte personal,
amb una visió vitalista i carregada d’energia, que parla
d’històries de pèrdues i acceptació, de la mort inherent a
la vida, d’amor i nostàlgia.

PAU RIBA

DIVENDRES 12 D’ABRIL
TEATRE JOVENTUT / 20.30 H / 20€

50 anys de Dioptria

Dioptria ha complert 50 anys sense perdre ni un tris de la seva
força i actualitat. Per celebrar-ho, Pau Riba ha recuperat el
repertori amb els seus estimats De Mortimers, una prodigiosa
banda de músics joves que tant serveixen pel ‘roc’n’roll’ i el
heavy metal com pel reciclatge i el so acústic. Amb ells ha recreat
l’espectacle amb el qual, l’any 1970, el disc va ser presentat al
Price de Barcelona, creant una inesborrable i encara reverberant
commoció. Podem considerar el concert una demostració que tant
l’autor com les bones cançons es neguen a passar a la història.
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EDUARD INIESTA

DIVENDRES 12 D’ABRIL
LUZ DE GAS / 21 H / 12 – 15€

PRESENTACIÓ DE DISC

Queda’t, don’t go away

Sense encasellaments. Sense etiquetes. Al servei de la música i
amb una llibertat estilística total, Eduard Iniesta ens ofereix
música nova. El seu nou treball discogràfic porta un títol Queda’t, don’t go away- que reflecteix el seu contingut. Iniesta
ve farcit de cançons i composicions meravelloses amb una
recepta formada per melodies emotives, lletres impactants i un
toc de virtuosisme. Amb la mandola, la guitarra i la seva veu com
a principal equipatge, engendra el seu treball més personal i més
colpidor flirtejant de nou amb l’electrònica tal com ja va fer a
Òmnibus.

MIGUE DE LA ROSA
DIVENDRES 12 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H / 9 – 12€

DVUELTA

El disc amb què ens visita Migue de la Rosa és la continuació
de DPASO, un primer treball gravat també en directe. El
cubà va gravar aquest segon enregistrament al Teatro la
Caridad de Santa Clara, a Cuba, acompanyat del trio de
jazz-fusió Punto de Partido. Els fonogrames que titulen tots
dos discos són conseqüència d’un viatge d’anada i tornada
que té Barcelona i Cuba en cada extrem del trajecte.

VERDCEL

DISSABTE 13 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB / 19.45 H

PRESENTACIÓ DE DISC

Ras

Nou disc de grans canvis; un claríssim punt d’inflexió. En la
composició de les cançons, la producció musical i el concepte de
disc. Claredat, avantguarda i originalitat en són les claus del grup.
Més despullat que mai, VerdCel ha bastit amb Ras una veu única
dins el llenguatge modern de la Cançó. Espai i quietud musical per
unes paraules condensades que exploren els racons íntims de
l’aire. Ras, però, és la primera peça d’un treball més gran (llibre i
dos discos) que veurà la llum aquest 2019 i que s’endinsa en el
món de les idees.
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JOAQUÍN CARBONELL
DISSABTE 13 D’ABRIL
TEATRO MARÍN (TEROL) / 20H

ENREGISTRAMENT EN DIRECTE
50 anys de carrera

El cantautor aragonès recordarà el 2019 que cinquanta anys
enrere va pujar en un escenari per primera vegada, el
1969. Va ser al Teatre Marín de Terol i a la vora hi tenia
José Antonio Labordeta, professor seu a l’institut. A les
mateixes taules, el dia 13 d’abril, es gravarà un disc en
directe que recorrerà tota la seva trajectòria, recordant els
títols més significatius. Cançons com La peseta o Mi patria.
Al Barnasants presentarà aquest enregistrament
commemoratiu.

JUDIT NEDDERMAN

DIUMENGE 14 D’ABRIL
L’AUDITORI (BARCELONA) / 19 H 30/ 15 – 18€

CONCERT DE CLAUSURA

Nua

Judit Nedderman ha fet un disc d’exploració. El que
indaga a Nua, tercer treball, és el pas a l’etapa
adulta. Ho fa mirant i integrant la infància, no
defugint-la; amb cançons que celebren els cicles que
ens proposa la vida, regits per les benvingudes i els
comiats. És un disc que, a diferència dels anteriors,
mira enfora, que ens porta des de l’emoció més
íntima a la reflexió més ampla del món on vivim, que
condemna la impunitat policial, que es pregunta on
són les víctimes sempre innocents, que canta al seu
poble, que, en definitiva, busca la llum.

QUICO I MARIA DEL MAR
DIVENDRES 25 D’ABRIL
L’ALGUER

CONCERT ESPECIAL

40 anys Quico - Maria del Mar
Tant Maria del Mar Bonet com Pi de la Serra són dues icones de la
Nova Cançó, amb més de mig segle de trajectòria, que es retroben
i reinventen. Fa quatre dècades Bonet i Pi de la Serra van unir les
seves veus dues setmanes al Teatre Romea de Barcelona a
l’espectacle Per Corpus al Romea, del qual va sorgir el disc Quico Maria del Mar (Sony, 1979), que ara recuperaran en directe
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
DATES - Del 25 de gener al 14 d’abril de 2019
Auditori Barradas
Rambla Just Oliveras, 56. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 337 79 62.
www.l-h.cat/webs/CentreCulturalBarradas/inici.aspx
Auditori del Fòrum
Plaça de Willy Brandt, 11-14. Barcelona. Tel. 93 230 10 00. ccib.es
Auditori Municipal de Vilafranca
Av. Catalunya, 15. Vilafranca del Penedès, Barcelona. Tel. 938 17 53 29
La Casa Cantonera d’Algemesí
Carrer de Pelaio, 36. Algemesí, València. lacasacantonera.org
Casa degli italiani a Barcellona
Passatge Méndez Vigo, 8. Barcelona. Tel. 934 87 88 51 www.casaitaliani.com
Casinet d’Hostafrancs
Carrer del Rector Triadó, 53. Barcelona. Tel. 93 423 04 40. www.cotxeres.org
Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça d'Anna Frank. Barcelona. Tel. 93 218 44 85. www.tradicionarius.cat
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal - Subirats
Carrer de Sant Pere, 5, 08739 Sant Pau d'Ordal, Barcelona
Centre Cutural Albareda
Albareda, 22-24. Barcelona. Tel. 93 443 33 719. www.bcn.cat/ccalbareda
Harlem Jazz Club
C/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es
L’Auditori de Barcelona
C/ Lepant, 150. Barcelona. Tel. 93 247 93 00. www.auditori.com
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La Lleialtat Santsenca
Carrer d'Olzinelles, 31, 08014 Barcelona. www.lleialtat.cat
La Sala
Carrer Major, 49. Sant Llorenç d’Hortons. Barcelona.
Sala Luz de Gas
C/ Muntaner, 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.luzdegas.com
Sala de Cultura de Formentera
C. de Pius Tur Mayans, 14 07860 Sant Francesc Tel. 971 32 12 75
Faktoria d'arts
Carrer de la Rasa, 64, 08221 Terrassa, Barcelona 931 427 516 www.faktoria.org
MUME · Museu Memorial de l’Exili
Carrer Major, 43-47. La Jonquera. Tel. 972 55 65 33. www.museuexili.cat
Teatre Cal Bolet
Carrer de Cal Bolet, 3. Vilafranca del Penedès, Barcelona. Tel. 938 90 41 33
Teatre Cívic de l’Alguer
Plaça del Bisbe. L’Alguer. Tel. + 39 079. 997 800
Teatre Joventut
Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 310 12 12. www.l-h.es/teatrejoventut
Teatro Marín
Plaza San Juan, 2. Terol.
Teatre Micalet de València
Carrer de Guillem de Castro, 73. València. Tel. 963 92 14 82. www.teatremicalet.org
Teatre Plaza de Castelldefels
Plaça de l'Estació, 4, 08860 Castelldefels, Barcelona. Tel. 936 65 11 50
Teatre Raval de Gandia
Sant Ramon, 8. Gandia, València. Tel. 962 866 532. teatreravalgandia
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Servei de premsa BARNASANTS 2019
Marc Gall · Nèstor Lozano
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl
T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34
M. [00 34] 619 307 620
mgall@comedianet.com
www.comedia.cat
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