
 
 

 
AGENDA DEL BARNASANTS  
Del 26 de gener al 5 de febrer 

 
 

INAUGURACIÓ 
 
LES KOL·LONTAI (Montse Castellà, Meritxell Gené, Sílvia Comas i 

Ivette Nadal) 
 
CONCERTS D’INAUGURACIÓ COL·LECTIVA 
Divendres 27 de gener /  Teatre Joventut de L’Hospitalet de Llobregat 
20.30h - 18 € 
Dissabte 28 de gener / Sala La Violeta d’Altafulla (Altafulla) 
20.00h - 8/10 € 
Diumenge 29 de gener / Casino de Vic (Vic) 
18h - 12 € 
Divendres 3 de febrer / Born de Cançons – Born CCM (Barcelona) 
20.00h- 8/10 € 
Dissabte 4 de febrer / Unió Casal Gelidenc (Gelida) 
20.00h- 12/15€ 
Diumenge 5 de febrer / Nova Jazz Cava de Terrassa 
19h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cançons feministes per la llibertat i la 
igualtat. Cançons violetes. 
 
Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell 
Gené i Ivette Nadal s'uneixen per reivindicar 
la llibertat i la igualtat a través de cançons 
que parlen de dones que lluiten i estimen. 
Alexandra Kol·lontai va ser la primera dona 
ambaixadora de la història en la revolució 
bolxevic, ara fa 100 anys. També Violeta 
Parra, referent de la cançó xilena i 
llatinoamericana, celebra el seu centenari. 
Les dones, protagonistes absolutes. 
 
 
 



 

 

PEP LLADÓ  
Diumenge 29 de gener / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
19.00h - 8/10€ 

 
 
 

 

Després de la rumba 
 
Pep Lladó treu el seu costat més íntim i poètic per 
cantar, per primera vegada, les seves pròpies cançons. 
Ho fa al disc Després de la rumba (Sota la Palmera, 
2016), un disc que significa una evolució, un recull de 
temes introspectius que s'acosten més a la cançó 
d'autor mantenint l'essència rumbera. El presenta en 
diversos formats: sol, en duet i en quartet, i en la 
proposta també recupera cançons d'Andar contigo 
(autoeditat, 2010) i del grup Ai Ai Ai. 
 

 

ALBERT PLA & DIEGO CORTÉS 
Dimarts 31 de gener / Sala Jamboree (Barcelona) 
20.00h / 22.00h - 20 / 23€ 

 
 

 

 

Els fans no s'ho voldran perdre. El més gran provocador 
de l'escena musical, el cantant, poeta, actor i geni 
Albert Pla tornarà al Jamboree amb una tria del seu 
repertori al costat del salvatge Diego Cortés. Un 
tàndem de guitarres gens comparable a cap altre que 
capgirarà la lògica del concert. Davant dos indomables 
delirants pot passar l'imprevisible. Us convenceran que 
entre el bé i el mal hi ha una frontera ben prima. 
  

 

MIQUEL PUJADÓ 
Dijous 2 de febrer / Tinta Roja (Barcelona) 
20.30h 
 

 

 

 

No tots els músics tenen la llengua tan apamada com 
Miquel Pujadó. El filòleg i cantautor egarenc celebra 
cinquanta anys de carrera (i més d'una dotzena de 
discos, que no és poc). Se'l coneix com a traductor dels 
chansonnier francesos, però recentment va traduir part 
de l'obra de Francesco Guccini, el més poètic dels 
cantautors italians. Aquest concert el dedicarà 
principalment a cançons italianes, amb algunes de 
Guccini i també altres del seu repertori habitual. 
 

 



XAVIER BARÓ 
Dijous 2 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
20.00h - 8/10 € 
Diumenge 12 de febrer / Jazz Cava (Vic)  
19.00h- 8€ 
 

    

 

Antología esencial de veu i guitarra 
 
El trobador Xavier Baró ofereix dos concerts únics al 
Barnasants. D’una banda, se suma a la celebració del 
Harlem Jazz Club amb un concert en solitari i original 
per a l'ocasió. Titulat Antologia essencial i reivindicant 
l’ofici trobadoresc més genuí cantarà temes antics, 
d’altres inèdits de la seva trajectòria. A Vic, en canvi, 
presentarà les cançons del seu últim disc,  I una fada ho 
trasmuda (Satélite K, 2016). Folk de ponent 
incombustible.  

 

SIS VEUS PER AL POETA 
Divendres 3 de febrer / C.A.T - Centre Artesà Tradicionàrius (Barcelona) 
22.00h - 10/12 € 
 

 
 

 

 

 

Sis veus femenines homenatgen al poeta valencià 
Vicent Andrés Estellés i els seus versos a través de 
fandangos, malaguenyes, cants de batre, romanços, 
jotes i composicions pròpies d’arrel tradicional. 
L’espectacle incorpora no només el cant de totes sis, 
sinó també ball i recitat amb percussió. Les valencianes 
Sis Veus per al Poeta són les vocalistes Patxi Ferrer, 
Maria Amparo Hurtado i Lola Ledesma, la cantant i 
guitarrista Eva Dénia, la violoncel·lista Merxe Martínez 
i la multiinstrumentista Maribel Crespo. 
 
 
 

LAIA RIUS 
Dijous 4 de febrer / C.C. Albareda 
(Barcelona) 
20.30h - 8/10 € 
 

 

 

 

Vinc d'un cel blau 
 
La barcelonina Laia Rius s'obre pas amb el seu projecte 
més personal i presenta les cançons del seu primer disc 
en solitari, Vinc d'un cel blau (Temps Record, 2017), 
produït per Ferran Conangla. Hi conflueixen les diverses 
facetes de la intèrpret: les de compositora, cantant i 
violinista. Després d'una llarga trajectòria vinculada amb 
Túrnez i Sesé, Joan Isaac i Dagoll Dagom, entre altres, 
Rius s'acompanya de cinc músics consolidats on 



predominen els instruments de corda. 
 

 

JORDI MONTÀÑEZ 
Diumenge 5 de febrer / Harlem Jazz Club  
19.00h - 10/12 € 

 

 

Una tarda d'agost es posen a parlar sobre la vida i el 
futur, que sempre ens espanta. Serien les mateixes 
persones d'aquí 4 anys? Continuarien veient-se? A 
través de la història de l'Elionor, protagonista d'un 
poema de Miquel Martí i Pol, Jordi Montañez evocarà 
l'amor, la reivindicació, l'humanisme, la terra i la 
memòria. Un viatge íntim i acústic a través dels seus 
tres àlbums acompanyat del productor i guitarrista Pau 
Romero. L'últim treball del cantautor és Anòxia 
(Satélite K, 2015). 
 

 
 

 
Consulta la sala de premsa del Barnasants (fotos, notes de premsa...) AQUÍ 

Consulta el dossier de premsa del Barnsants AQUÍ  
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http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xxii_barnasants
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-de-premsa_barnasants-2017-24014.pdf

