
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 24 de gener al 24 d’abril de 2020 

El festival Barnasants aterra a Menorca per primera vegada, del 14 de 
febrer fins el 28 de març, amb un total de 10 concerts  
 

Els nous treballs de Vers Endins, Clara Fiol, la formenterenca Maria José Cardona, Maria 

Jaume Martorell i Juanjo Bosk es podran veure a Espai Sant Josep Ciutadella Antiga i Va 

de Llibres a Ciutadella, Es Nou Bar a Maó. 

 

Les propostes musicals dels menorquins Cris Juanico, Borja Olives, Leonmanso i Guiem 

Soldevila, es programen en la 25a edició del Barnasants fora de Menorca.  

 

 

Barnasants celebra 25 anys amb més de 125 concerts per tots els Països Catalans 
Lluny de rendir-se, de decaure o de rebaixar el projecte, Barnasants arriba als seus 25 anys 

d’història amb bona salut i amb energia renovada, i sobretot amb una llarga llista d’artistes i 

grups fidels al projecte i agrupats en el reconeixement, i amb complicitats sòlides amb entitats, 

institucions i administracions territorials que li donen suport. Concerts especials, nous treballs, 

programació internacional i d’artistes de diverses comunitats autònomes seran testimonis i 

protagonistes de més de 125 concerts arreu del país. La presència del festival en tots els territoris 

dels Països Catalans es consolida amb un cartell potent a L’Alguer, Mallorca, Menorca, 

Formentera, País Valencià i Catalunya, fet que facilita a més la circulació de les propostes i 

promou les actuacions. 
 

A banda del pes que representa la programació del festival a Barcelona i L’Hospitalet, Barnasants 

arriba a poblacions de tot el país, tals com Castelldefels, Begues, Vic, Vilafranca del Penedès, 

Gelida, Subirats, Sant Llorenç d’Hortons, Olesa de Montserrat, Igualada, Girona o Balaguer, entre 

d’altres poblacions. 
 

Però si un terreny ha guanyat el festival en les darreres edicions és el dels territoris de cultura i 

llengua catalanes. A més de la presència a L’Alguer i Formentera –ja participants d’edicions 

precedents–, enguany el Barnasants incrementa les col·laboracions amb el País Valencià, amb 

actuacions d’Hugo Mas, Ivette Nadal i Caïm Riba, Roger Mas o Ester Formosa i Adolfo Osta amb 

“Perquè vull” a la sala Octubre de la capital valenciana o les actuacions de Pi de la Serra, Toti 

Soler i Gemma Humet a Bellreguard o Marina Rossell a Gandia. 

 
A les Illes Balears els concerts es multipliquen i s’incrementen escenaris. Els nous treballs de Vers 
Endins, Clara Fiol, la formenterenca Maria José Cardona, Maria Jaume Martorell i Juanjo Bosk es 
podran veure a Menorca. 
 
Així mateix, mantenint la filosofia del festival de generar projectes en xarxa, teixint complicitats 
i fomentant un veritable circuit pels artistes que acull la programació, els menorquins Cris 
Juanico, Borja Olives, Leonmanso i Guiem Soldevila, presentaran les seves propostes musicals 
en espais fora de Menorca.     



 
 

Un any més, es repeteix el compromís i l’aposta del Consell Insular de Formentera per la cultura i 

els intercanvis entre territoris. La més petita de les Pitiüses acollirà els concerts de Marina 
Rossell amb les “Cançons de resistència” i Les Kol.lontai, un grup que és ja un ambaixador del 
Barnasants. Per la seva banda, i amb la col.laboració del Tradicionàrius, el Barnasants portarà a 

Barcelona l’actuació d’Aires Formenterencs. 

 
A Mallorca serà l’escenari de la presentació del nou treball discogràfic del Joan Isaac al Teatre 
Principal de Palma, on també actuarà Francesc Pi de la Serra. Borja Olives ho farà a la Tertúlia 
de Palma. Borja Penalba i Mireia Vives actuaran a Lloseta i Ovidi25 a Manacor, on també actuarà 
Guiem Soldevila, que presenta el seu darrer disc. 

 

 

 

+ INFO: barnasants.com 

Sala de premsa: http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020 
 

Contacte premsa: 
COMÈDIA SL · Maria Permanyer · mpermanyer@comedianet.com · 650 19 09 59 

 
 
 

CONCERTS A MENORCA 
 

 

CLARA FIOL I JOAN 
VALLBONA 

DIVENDRES 14 DE FEBRER  
ESPAI SANT JOSEP CIUTADELLA ANTIGA 
(CIUTADELLA)  
19:30H / Taquilla inversa  

 
DISSABTE 15 DE FEBRER  
ES NOU BAR (MAÓ)  
22:30H / Taquilla inversa  

 

Petiteses 

Fa tres anys que Clara Fiol (veu) i Joan 
Vallbona (guitarra) juguen a l’exploració 
musical als escenaris. 
El duet a veu i guitarra presenta Petiteses, un 
clam a la senzillesa a través de composicions 
originals i versions. Una cura en la música 
petita, que també és immensa.  

GLÒRIA JULIÀ 

DIVENDRES 28 DE FEBRER  
VaDLLIBRES (CIUTADELLA)  
19:30H / Taquilla inversa 
 
DISSABTE 29 DE FEBRER  
ES NOU BAR (MAÓ)  
22:30H / Taquilla inversa  

 
 

Vers en dins en directe  

Glòria Julià i Víctor Leiva facturen un repertori 
poètic de cançons en acústic del seu grup Vers 
Endins. 
Temes propis i també poemes musicats 
d’autores catalanes, a més de versions d’Ovidi 
Montllor o Guillem d’Efak, que parteixen 
sempre de la poesia com a eix vertebrador.  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020
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MARIA JOSÉ CARDONA  

DIVENDRES 6 DE MARÇ  
ESPAI SANT JOSEP CIUTADELLA ANTIGA 
(CIUTADELLA)  
19:30H / Taquilla inversa  
 
DISSABTE 7 DE MARÇ  
ES NOU BAR (MAÓ)  
22:30H / Taquilla inversa  

 

Cançons d’ahir, d’avui i demà 

Recorregut per la llarga trajectòria de la 
cantautora formenterenca, exmembre de 
Spioks i 4 de Copes. 
Des de ben petita va estudiar solfeig i guitarra 
clàssica al Conservatori Professional de Música 
d’Eivissa i Formentera. Cançons sensibles, 
vitals i enèrgiques que arriben al cor.  

MARIA JAUME 
MARTORELL 

DIVENDRES 13 DE MARÇ  
VaDLLIBRES (CIUTADELLA)  
19:30H / Taquilla inversa 
 
DISSABTE 14 DE MARÇ  
ES NOU BAR (MAÓ)  
22:30H / Taquilla inversa 

 

Maria Jaume en directe 

La jove cantautora mallorquina, de només 19 
anys, és la guanyadora de la darrera edició del 
Sona9. 
El seu primer disc, amarat de pop, folk i 
melangia, sortirà la tardor del 2020, produït 
per Pau Vallvé.  

JUANJO BOSK  

DIVENDRES 27 DE MARÇ  
VaDLLIBRES (CIUTADELLA)  
19:30H / Taquilla inversa 
 
DISSABTE 28 DE MARÇ  
ES NOU BAR (MAÓ)  
21:00H / Taquilla inversa  
 

Juanjo Bosk en directe 
 
El músic empordanès Joanjo Bosk presenta 
Directe al Barnasants, per celebrar els 10 anys 
de carrera. 
Recull de cançons que el cantant figuerenc ha 
interpretat en solitari, en especial del darrer 
àlbum, Camí d’aigua (Música Global, 2017), 
que apel·la a la memòria històrica. 

 


