
 
 

 

 

AGENDA DEL BARNASANTS 

Del 17 al 26 de febrer 

 

XARIM ARESTÉ 
Divendres 17 de febrer / La Sala (Sant Llorenç d’Hortons) 
20.00h - 8/10 € 
 

 

 

Després de l'etapa com a veu dels 'pomelos' (Very 
Pomelo), de compartir el seu do per la guitarra per a 
altres projectes, de presentar les seves viscerals 
cançons en solitari (també en quartet, sextet i amb El 
Conjunt del Miracle) i de barrejar-se amb tot de 
mallorquins imparables a Branca Santa, el de Flix 
avança estrepitosament sempre cap a més. A La 
rosada (BankRobber, 2015) va deixar el llistó alt. Ara ja 
ha carregat piles i prepara nou disc. Més adrenalina? 
L'autenticitat està assegurada. 
 

 

MARTA & MICÓ 
Divendres 17 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
20.00h - 8/10 € 
  

 

Memoria del aire 
 
La cantant Marta Boldú i el poeta i música José María 
Micó presenten Memoria del aire (Picap, 2016), el seu 
primer treball de cançó d'autor en què musiquen onze 
poemes amb estils diversos, de manera íntima i sense 
artificis. Les lletres i la composició és de J. M. Micó 
(Premis Hiperión de Poesía, Generación del 27 i 
Nacional de Traducció a Espanya i a Itàlia), i han 
comptat amb la col·laboració de Joaquín Sabina per 
una de les cançons, "Pájaro en mano". 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
FELIU VENTURA & XAVI SARRIÀ 
Divendres 17 de febrer / Auditori de Barcelona 
21.00h - 12/15 € 
 

 

 

 

Llibres, batalles, cançons 

Espectacle íntim i emotiu amb fragments de les 
novel·les Totes les cançons parlen de tu i Com un 
record d’infantesa, els dos amics s’endinsen en les 
vivències compartides per parlar de memòria i 
compromís, records i experiències, ferides i 
esperances. Una passejada al passat recent que neix 
de les escenes i cançons que apareixen als seus llibres 
com Ovidi Montllor, Daniel Viglietti, Extremoduro, 
Lluís Llach o Víctor Jara. I dels èxits d’Obrint Pas i Feliu 
Ventura. 
 

 

LÍDIA PUJOL 
Divendres 17 de febrer / Sala la Violeta (Altafulla) 
20.30h - 8/10 € 

 

 

Farem la revolució i la tornarem a fer 
 
Acompanyada del disputat guitarrista Pau Figueres, la 
cantant oferirà un recital revolucionari de cançons 
que cerquen la veritat a cada detall. Són les seves 
"tretze maneres de cantar les quaranta". El repertori 
inclourà temes que Pujol coneix a fons com “La mala 
reputació” de Georges Brassens, “País petit” de Lluís 
Llach o "Todo cambia" de Julio Numhauser, seguint 
amb l'estil i camí d'una de les artistes amb més aura 
del panorama català. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PACO IBÁÑEZ 
Dissabte 18 de febrer / Teatre Plaza (Castelldefels)  
20.00h – 16.50 € 

 

 

 

Veu de referència i tota una icona de trajectòria 
consolidada. L'artista compromès porta una proposta 
d'amor, llibertat i dignitat contra la violència i la 
injustícia. Ibáñez vol transmetre la universalitat del 
missatge dels grans poetes de la llengua espanyola 
d'entre els segles XIII i XXI. Vol fer memòria. En temps 
de bogeria, el valencià diu i canta la paraula perquè 
sigui redescoberta. Serà un concert. Recentment, amb 
Palabras con alas, va exhibir cançons en les 4 llengües 
de l'Estat espanyol. 
 
 
 

 

MARA 
Dissabte 18 de febrer / Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) 
21.00h 
12/15 € 
 

 
 

 

 

Por motivos personales 
 
Ella és la veu que acompanya habitualment al gran 
Joaquín Sabina, i ara debuta com a solista amb l'àlbum 
Por motivos personales. Mara Barros presenta onze 
cançons inèdites d'altres cantautors que la cantant ha 
fet seves. N'hi ha d'Antílopez, Pancho Varona, Jorge 
Marazu i del mateix Sabina. A més, ha tingut un equip 
musical de luxe per enregistrar-ho. El del Barnasants 
serà el concert de presentació. 
 

 

ALBERTO SANJUAN 
Dissabte 18 de febrer / Auditori Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) 
20.00h - 15 €  

 

España ingovernable 
 
L'actor Alberto San Juan presenta a Barcelona un 
espectacle on recitarà textos juntament amb la 
interpretació d'un grapat de cançons. S'acompanyarà de 
Fernando Egozcue a la guitarra, expert en música 
multidisciplinar. Hi demostraran que sempre hi ha hagut 
una Espanya ingovernable i un col·lectiu en contra del 
mal govern. Serà un relat dels principals cicles combats 
entre ciutadans i poder del segle XX. Ni un concert ni un 
monòleg; una reivindicació musical. 
 

 



 
 

GADAFFI NÚÑEZ 
Diumenge 19 de febrer / C.A.T – Centre Artesà Tradicionàrius 
(Barcelona) 
19.00h - 10/12 € 

 
 

 

 

Galeano encendido 
 
Homenatge a Eduardo Galeano. El cantautor peruà 
Gaddafi Núñez presenta cançons inspirades en la 
poesia del narrador uruguaià. Escenografia càlida, 
il·luminació amb el color del capvespre per estovar-se 
i cantar sinceritats, i projeccions que acompanyen les 
lletres amb imatges poètiques. Tot està pensat perquè 
Núñez, amb l'ajuda de la direcció artística de Xavier 
Erra, transmeti l'esperit de Galeano. Aquest és l'últim 
treball del cantautor, instal·lat a Barcelona. 
 

 

PALITO 
Diumenge 19 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
19.00h - 8/10 € 
  

 

La ingenuïtat de Palito converteix la seva posada en 
escena en quelcom senzill, honest i simbòlic. Les 
melodies i els greus de la seva veu delaten la 
influència que ha rebut de la bohèmia francesa. Les 
seves cançons conten circumstàncies oníriques però 
també quotidianes amb l'afany de robar un somriure 
al públic. Des de 2011 que va deixar enrere la seva 
faceta de baixista de grups gallecs per llançar-se al seu 
projecte personal. Als directes complementa la seva 
veu amb una guitarra elèctrica. 
 

 

VERDCEL CANTA OVIDI 
Diumenge 19 de febrer / Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) 
19.00h 
12/15€ 
 

 
 

 

 

Del cor a les mans 

L'obra d'Ovidi Montllor és una constant en el camí 
d'Alfons Olmo (Verdcel), tots dos amb d'Alcoi. El grup 
ha fet la seva aportació a la memòria d'Ovidi en 
recuperar-lo de manera molt personal i presentant-lo 
arreu dels Països Catalans i de l'Estat. Per ells Del cor 
a les mans (Temps Record, 2015) és un tribut per 
sentir el batec de les generacions actuals i de les que 
vindran. 



 
 

 

ROCÍO FAKS presenta URUATÚ 
Dimecres 22 de febrer / Sala Jamboree (Barcelona) 
20.00h / 22.00h - 12 / 15€ 
 

 

 

Urutaú 
 
L’urutaú és un ocell de Llatinoamèrica que es 
caracteritza per ser un bon cantant. A la seva proposta, 
Rocío Faks recull unes sonoritats i cançons que s’han 
format a l’entorn de la fauna i la flora d’aquelles latituds. 
Composicions que van des de Perú fins a l’Uruguai i 
l’Argentina i també inclou alguns clàssics de la música 
francesa portats a la milonga i altres ritmes de Sud-
Amèrica. Tocaran amb ella tres músics de folk i jazz. 
 

 

COETUS AMB CARLES DÉNIA 
Dijous 23 de febrer / Auditori de Barcelona 
21.00h – 20 € 
 

 
 

 

 

Des de l'abril de 2016, Carles Dénia es va incorporar a 
Coetus com a nova veu masculina, i en paral·lel als 
seus projectes personals. El cantaor de Gandia i 
l'Orquestra de Percussió Ibèrica dirigida per Aleix 
Tobias portaran la seva proposta a Barcelona dins el 
Barnasants i el Tradicionarius. Durant els últims 
mesos, Carles Dénia ha anat girant amb el seu últim 
disc, L'home insomne (Comboi Records, 2015). 
 

 

IVAN ROSQUELLAS 
Dijous 23 de febrer / C.C Albareda (Barcelona) 
20.00h - 8/10 € 
 

 

 

 

A cero 
 
Després de tancar la gira elèctrica presentant les 
cançons del segon disc A cero (Factor Musical, 2016) 
amb la seva banda Malas Lenguas, Ivan Rosquellas 
enceta amb aquesta actuació una nova gira acústica 
acompanyat del guitarrista Jordi Bastida (Els Pets, 
Trau). Aquest format íntim vol fer gaudir de les 
cançons des d'una nova perspectiva. No hi faltaran 
col·laboracions especials. Hi sonarà rock, però també 
soul, jazz i havanera, en tres llengües diferents. 
 

 



 
 

LEO DE MATAMÁ 
Dijous 23 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
20.00h  - 8/10 € 
  

 

Sé mente de vencer 
 
Leo de Matamá és un dels alter egos del cantautor punk 
gallec Leo Arremecághona. Presentarà Sé mente de 
vencer (Arremecághona's Produçións, 2017) després de 
més de deu anys voltant per l'escena underground 
gallega. Per fer música utilitza petits instruments de 
corda, objectes i coses reciclades. Amb tot això repassa 
cançons protesta i fa les seves pròpies cançons, sense 
abandonar el compromís i la salvatgia. És un militant de 
la cultura, un poeta, un actor ocasional. 
 

 

POL FUENTES 
Divendres 24 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
20.00h - 8/10 € 
  

 
 

Una nova guerra 

Pol Fuentes presentarà el seu primer disc en solitari, 
Una nova guerra (Picap, 2016), després de deixar-se la 
pell durant anys als escenaris com a líder dels Rosa-
Luxemburg. Ho farà amb banda sota la direcció de 
musical del productor i arranjador Bernat Sànchez 
(Mine!, Joana Serrat). Hi ha qui en aquest projecte de 
cançó d'art i assaig hi sent ecos de Nick Cave, Bill 
Callahan o els més propers de la cruesa de Raimon 
amb l'atmosfera del Sisa més fosc. 

 

 

BRIGADA INTERGENERACIONAL 
Dissabte 25 de febrer / C.C Albareda (Barcelona) 
21.00h - 8/10 € 
 

 

 

 
 

Es tracta de la Brigada Intergeneracional per la 
Recuperació de la Memòria Històrica. El col·lectiu 
obert de músics i artistes, després d’organitzar 
diverses activitats memorialistes, ha publicat el seu 
segon àlbum, 80 anys de ferida oberta. El presentaran 
amb artistes diversos de qui reben suport, com Sabina 
Witt, Jaume Arnella, Berni Armstrong, Rusó Sala, 
Darània, Turnez&Sesé, Sergi Dantí o Mariona 
Sagarra entre d'altres. 

 



 
 

CASA RUIBAL 
Diumenge 26 de febrer / Teatre Joventut (L’Hospitalet de Llobregat) 
19.00h  - 20 € 
 

 

 

Poques propostes poden presumir d'un projecte tan 
familiar i multidisciplinari. En aquest cas, les tradicions 
segueixen generació rere generació, si més no en el món 
de l'art. Tot queda a casa. En aquest projecte hi 
interactuen tres artistes de diferents disciplines -el ball 
flamenc, la percussió i la cançó per a guitarra. Són la 
Lucia i el Javi, que agermanen la seva creativitat amb la 
del seu pare, Javier Ruibal, conegut guitarrista, 
compositor i cantant de Cadis. S'hi suma el pianista Iñaki 
Salvador.  

 

TOMÀS DE LOS SANTOS 
Diumenge 26 de febrer / Harlem Jazz Club (Barcelona) 
19.00h  - 8/10 € 
  

 

Segona mà 
 
Segona mà (Mésdemil, 2016) és el segon treball 
d’estudi del músic i autor Tomàs de los Santos. Es 
tracta d'un recull de músiques i lletres que miren 
críticament la quotidianitat i amb  una  actitud 
compromesa cap al món. De los Santos hi ha recollit 
tretze, quatre de les quals són poemes d'Omar 
Khayyam, Rosa Leveroni, Miquel Martí i Pol i Manel 
Alonso. En projectes anterior ja havia demostrat la 
seva empatia cap a la poesia musicant altres poetes 
catalans. 
 

 

JABIER MUGURUZA 
Diumenge 26 de febrer / Nova Jazz Cava (Terrassa) 
20.00h    

 

Tonetti Anaiak 
 
Fa dos anys el germà gran dels Muguruza va gravar un 
directe al Barnasants. Ara està presentant el seu catorzè 
disc, Tonetti Anaiak. En aquest disc hi predominen els 
textos escrits pel mateix Jabier Muguruza, a més de 
lletres signades per Lourdes Oñederra, Harkaitz Cano i 
Gerardo Markuleta. Musicalment s’apropa al jazz, amb 
un enregistrament en què s’ha fet acompanyar de David 
Gómez (bateria), Ignasi González (contrabaix) i Gorka 
Benitez (saxo). 
 

 



 
 

 

 

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

 

Servei de premsa 
 BARNASANTS 2017 

Mariona Gómez · Marc Gall COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 
T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 618 59 27 10 
mgomez@comedianet.com www.comedia.cat 

 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xxii_barnasants
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-de-premsa_barnasants-2017-24014.pdf
mailto:mgomez@comedianet.com
http://www.comedia.cat/

