Del 17 de gener al 30 d’abril de 2021

BARNASANTS PORTA LA NOVA PROPOSTA D’ALBERT PLA ¿OS
ACORDÁIS? A L’ESCENARI DEL TEATRE JOVENTUT
EDUARD INIESTA INAUGURA AQUEST DIVENDRES 12 DE FEBRER EL
FESTIVAL BARNASANTS AL PAÍS VALENCIÀ AMB EL SEU NOU DISC
TRAJECTE ANIMAL
HUGO MAS, MAMBES I LALI BARENYS AMB CARLES BELTRAN, A
BARCELONA, I MIREIA VIVES I BORJA PENALBA A GIRONA, SERAN
TAMBÉ PROTAGONISTES DE LA QUARTA SETMANA DEL FESTIVAL
DE LA CANÇÓ
El guitarrista i cantant Eduard Iniesta inaugura el Barnasants al País Valencià amb un concert
el divendres 12 de febrer a L’Octubre CCC de València. Iniesta porta als escenaris del
Barnasants el seu 10è CD, Trajecte Animal (Discmedi), un disc trencador, d'essència rockera i
fet a 4 mans amb el seu germà Xavier, qui l’acompanyarà als dos concerts que farà al festival.
Amb Trajecte Animal, Eduard Iniesta vira cap a un rock contundent i alhora sofisticat, orgullós
de les influències i que posa l’accent en el so del pes de la seva guitarra elèctrica. Tot per cantar
amb veu gairebé parlada, cròniques urbanes sobre temes com el parany dels somnis, la
demència o el desig. El 19 de febrer visitaran Barcelona, també en el marc del Barnasants.
Albert Pla presenta a l’escenari del Barnasants un nou espectacle, ¿Os acordáis?, amb peces
noves i d’altres emblemàtiques i monòlegs. La proposta pren el nom de la cançó que Pla va
crear durant el confinament i en la que reflexiona amb ironia sobre l’impacte que ha tingut la
crisi del coronavirus a escala mundial, des del caos de la vanitat humana fins a totes les coses
que passen per la manca de consciència. ¿Os acordáis? es podrà veure el proper divendres 12
de febrer al Teatre Joventut de L’Hospitalet.
El músic alcoià Hugo Mas farà un recorregut pels seus temes emblemàtics, retrà homenatge
al cantautor piemontès Gianmaria Testa, reprendrà la musicació de poemes –de l’alcoià Joan
Valls a l’argentí Alejandro Bekes– i estrenarà cançons en català i euskera. Després d’uns anys,
Mas torna a la música d’autor el proper dissabte 13 de febrer al Casinet d’Hostafrancs.
El Barnasants acollirà una proposta del duet Mambes, un espectacle inclusiu d’Èrika Llopis i
Judith Folch (JudJou) es desplega amb música, dansa, poesia i bases sonores per expressar
crítica social en la llengua de signes catalana i crear una proposta diferent i innovadora.
Mambes actuaran el proper divendres 12 de febrer al Casinet d’Hostafrancs amb l’objectiu
clar de transmetre un missatge d’empoderament i de denúncia de les injustícies socials.

Després de Maleïdes les guerres (i aquell que les va fer) i Volem (si volem), Carles Beltran
musica de nou poemes recitats per Lali Barenys, i el resultat és Arsenal, un recital de poesies
i melodies farcides d’emoció, lluita i raó, que es podrà veure el proper dijous 11 de febrer al
Harlem Jazz Club, en el marc del Barnasants.
Girona acollirà el primer dels 3 concerts que faran Mireia Vives i Borja Penalba en el marc
del Barnasants confederal. Vives i Penalba cantaran Cançons de fer camí en format banda en
aquesta ocasió, i ho faran com sempre amb la passió de qui estima la terra i amb la ràbia de
veure llibertats a la presó, amb l’estima per la poètica de Montserrat Roig, Joanjo Garcia,
David Caño, Salvat-Papasseit, Roc Casagran, Bob Dylan o Leonard Cohen. El concert a Girona
serà el proper dissabte 13 de febrer.

CONCERTS DE L’11 AL 14 DE FEBRER

LALI BARENYS I CARLES
BELTRAN
DIJOUS 11 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 12-15€
CONCERT ESPECIAL

ALBERT PLA
DIVENDRES 12 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT DE L’HOSPITALET
20:00h / 22€

PRESENTACIÓ DE NOU TREBALL

MAMBES
DIVENDRES 12 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS
19:45h / 12-15€

ESPECTACLE INCLUSIU

Arsenal
Recital de poesies i melodies farcides d’emoció,
lluita i raó, interpretat per un duet amb un gran
bagatge de reivindicació de la bellesa i la lluita.
Amb els darrers espectacles Maleïdes les
guerres (i aquell que les va fer) i Volem (si
volem), Carles Beltran ja va musicar els poemes
de Lali Barenys, i el resultat és un arsenal de
paraules, metàfores i notes a punt per ser
llançades o regalades.
¿Os acordáis?
Durant el confinament Albert Pla va crear una
nova cançó, “¿Os acordáis?”, que bateja un
nou espectacle amb peces noves i
emblemàtiques i monòlegs. Ens podem llevar a
Berlín, que és a la Xina, o a París, al Congo; tot
pot passar a les cançons d’Albert Pla. Al tema
“¿Os acordais?” el sabadellenc reflexiona amb
ironia sobre l’impacte que ha tingut la crisi del
coronavirus a escala mundial, des del caos de
la vanitat humana fins a totes les coses que
passen per la manca de consciència.
Espectacle inclusiu
El duet de mares treballadores i lluitadores
creat per la cantautora JudJou i la ballarina
Èrika Llopis puja als escenaris per despertar
consciències. L’espectacle inclusiu d’Èrika
Llopis i Judith Folch (JudJou) es desplega amb
música, dansa, poesia i bases sonores per
expressar crítica social en la llengua de signes
catalana i crear una proposta diferent i
innovadora. Mambes actua amb l’objectiu de
transmetre un missatge d’empoderament i de
denúncia de les injustícies socials.

EDUARD INIESTA

Trajecte animal
El passat novembre, el guitarrista i cantant
Eduard Iniesta ha publicat el seu 10è CD,
Trajecte Animal (Discmedi). Es tracta d’un disc
trencador, d'essència rockera i fet a 4 mans
amb el seu germà Xavier. Amb Trajecte
Animal, Eduard Iniesta vira cap a un rock
contundent i alhora sofisticat, orgullós de les
influències i que posa l’accent en el so del pes
de la seva guitarra elèctrica. Tot per cantar
amb veu gairebé parlada, cròniques urbanes
sobre temes com el parany dels somnis, la
demència o el desig.

DIVENDRES 12 DE FEBRER
L’OCTUBRE CCC (VALÈNCIA)
19:45h / 12-15€
PRESENTACIÓ NOU TREBALL

___________
Divendres, 19 de febrer
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona)
19.45 h – 12-15€

En el CD i el vinil podem escoltar la banda
sencera a més dels germans Iniesta a Àlex
Tenas (bateria de Jarabe de Palo), Cristina
Membrive (baix elèctric) i Gerard Nieto
(Hammond). Produït per ell mateix i assistit
per Dani Vega de Mishima, Trajecte Animal, és
un treball de qui es reconeix com un trajecte
visceral de vivències, experiències, concerts i
sobretot, molta carretera.
En concert

HUGO MAS

El músic alcoià torna a la música d’autor
després d’uns anys dedicat a l’spoken word i
acompanyat de la formació de punk-jazz
valenciana Cavallo. Han passat deu anys del
seu primer disc homònim (Snibor Records).
Armat amb veu i guitarra, Mas farà un
recorregut pels seus temes emblemàtics, retrà
homenatge al cantautor piemontès Gianmaria
Testa, reprendrà la musicació de poemes –de
l’alcoià Joan Valls a l’argentí Alejandro Bekes– i
estrenarà cançons en català i basc.

DIVENDRES 13 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS
19:45h / 12-15€

MIREIA VIVES I BORJA
PENALBA
DISSABTE 13 DE FEBRER
AUDITORI DE GIRONA
20:00h / 14€
________
Dissabte, 27 de febrer - Lluïsos d’Horta
Dissabte, 27 de març - Casinet d’Hostafrancs

Cançons fent camí
A Girona en format banda, a Horta en format
duet i al Casinet d’Hostafrancs amb artistes
convidades. Vives i Penalba canten amb la
passió de qui estima la terra i amb la ràbia de
veure llibertats a la presó, amb l’estima per la
poètica de Montserrat Roig, Joanjo Garcia,
David Caño, Salvat-Papasseit, Roc Casagran,
Bob Dylan o Leonard Cohen.
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