
 
 
 
 

Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020 
 

 

Joan Isaac celebra els 25 anys de Barnasants amb Auteclàssic 
en directe, un concert especial amb grans les veus de la cançó 
en català actual i en què commemora la trajectòria de Luis 
Eduardo Aute 
 
El cantautor català ha preparat un espectacle amb grans veus de la cançó catalana actual, com 
Andreu Valor, Cris Juanico, Roger Mas, Miquel Pujadó, Silvia Comes, Rusó Sala i Anna Roig.  
 
El concert tindrà lloc el proper dissabte, 29 de febrer a la Sala Luz de Gas de Barcelona. 
 

 
Barcelona, 27.02.2020 
 

L’any en què es commemora el vint-i-cinquè aniversari del Festival Barnasants, el cantautor Joan 

Isaac també ha volgut preparar un concert especial i retre un gran homenatge a Luís Eduardo 

Aute. Amb Auteclàssic en directe, que tindrà lloc el proper dissabte, 29 de febrer a la Sala Luz de 

Gas de Barcelona, Isaac combina la participació de veus diferents i enriquidores a la vegada com 

Andreu Valor, Cris Juanico, Roger Mas, Miquel Pujadó, Sílvia Comes, Rusó Sala o Anna Roig. Tot 

aquest repertori estarà acompanyat per Antoni-Olaf al piano.  

Col·laborador i amic íntim de Luis Eduardo, Joan Isaac ha estat un cantautor amb una llarga 

trajectòria en el moviment de la Nova Cançó i ha publicat una vintena de treballs. El 2009 va 

publicar l’àlbum Auteclassic, que retia un homenatge al seu amic i artista a través de dotze temes 

d’Aute traduïts al català, els quals van marcar vàries generacions.  

Luis Eduardo Aute és conegut principalment per ser cantautor, encara que també destaca com 

a pintor i com a director de cinema, i ha tocat disciplines diverses com l’escultura, la poesia o 

l’escriptura. Nascut a Manila el 1943, va arribar a l’Estat espanyol amb 11 anys i al llarg de la 

seva carrera ha viscut un recorregut a través de totes les arts desafiant la comprensió dels 

censors. El 2016, el cantautor va patir dos infarts que el van deixar en coma fins a dia d’avui.  

+ INFO 
www.barnasants.com 
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