
 

 

 

 

 

Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020 
 

 
Guiu Cortés, cantautor barceloní conegut com El Niño de la Hipoteca, torna al Barnasants 
en una doble sessió, el 14 i el 15 de març, amb les cançons que el van fer destacar com a 
cantautor i algun tema del seu nou àlbum que veurà la llum a l’octubre. 
 
Quan es celebren 110 anys de la revolució mexicana, León Chávez Teixeiro presenta el 
proper divendres 13 de març a l’Auditori Barradas, un concert amb una tria de peces 
representatives del Mèxic insurgent i zapatista, acompanyat d’El Mastuerzo. 
 
Andrius Mamontovas, considerat un dels cantautors lituans més populars,  visita el 
Barnasants oferint un concert que pretén commemorar el 30 aniversari de la 
independència de Lituània. El concert serà dissabte dissabte 14 de març a l’Auditori 
Barradas. 
 
Sílvia Comes, Ester Formosa, Anna Roig, Laura Simó i Mone Teruel cantaran Guillermina 
Motta.  El concert, que pretén reivindicar el treball cultural i les cançons imprescindibles 
d’aquesta artista referent indiscutible, serà diumenge 15 de març i es gravarà en directe. 

 

CONCERTS DEL 12 al 15 DE MARÇ 
 

COQUI ORTIZ 

DIJOUS 12 DE MARÇ  
HARLEM JAZZ CLUB 
19:45h / 9-12€  

 
 
 
 

Coqui Ortiz en directe 

Des del litoral argentí del Río Paraná, el músic 
Coqui Ortiz elabora un repertori de cançons 
pròpies que es nodreixen d’arrels tradicionals. 
A base de chamamé, coplas, rasguido doble i 
milongón, des de fa dues dècades Coqui Ortiz 
enriqueix la cançó contemporània de l’Amèrica 
del Sud. Fins ara ha editat tres discos amb el 
prestigiós segell Shagrada Medra, Coqui Ortiz y 
grupo (2002), Parece pajarito (2005) i La 
palabra echa a volar en el canto (2013), dirigit 
per Carlos Aguirre. 
 

LEÓN CHÁVEZ TEIXEIRO 
+ EL MASTUERZO 
 
DIVENDRES 13 DE MARÇ  
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) 
20:30h / 16€  
 

CONCERT ESPECIAL 

110 anys de la revolució mexicana: Les altres 
cançons 

Chávez Teixeiro commemora el 110 aniversari 
de la revolució mexicana amb una tria de 
peces representatives del Mèxic insurgent i 
zapatista. El cantautor i artista plàstic mexica 
León Chávez Teixeiro ha estat involucrat des 
de jove amb causes socials. Al BarnaSants 
oferirà un concert amb El Mastuerzo com a 
record i agraïment al Mèxic solidari amb milers 
de catalans exiliats al segle XX. 



ENRIC HERNÀEZ 

DIVENDRES 13 DE MARÇ  
CENTRE AGRÍCOLA (SUBIRATS) 
20:30h / 8-10€  
 
 

 

Sol, Enric Hernàez en directe  

Per celebrar 25 edicions del festival BarnaSants 
Enric Hernàez ha preparat un nou recital amb 
el suport únicament de la veu i les guitarres. 
Coincidint amb el quarantè aniversari del seu 
debut, el cantautor barceloní proposarà un 
recorregut per la seva carrera parant especial 
atenció als seus darrers discos –Cançó per a 
Helena (Picap, 2014), Prop la via del tren 
(Picap, 2017) i Himnes (Picap, 2019), entre 
altres–, que sonaran com van néixer, només 
amb la guitarra i la seva veu. 
  

ANDRIUS 
MAMONTOVAS 

DISSABTE 14 DE MARÇ  
CENTRE CULTURAL ALBAREDA  
19:45h / 31-45€ 

 
 
 

30 anys d’Independència de Lituània 

En complicitat amb l’associació 
catalanolituana, l’11 de març es commemora 
el 30è aniversari del restabliment de la 
independencia de Lituània.  
Considerat un dels cantautors lituans més 
populars, Andrius Mamontovas va debutar el 
1983 amb la banda Foje, rècord d’afluència a 
Lituània, amb 60.000 espectadors. 
Posteriorment, ha seguit amb la seva carrera 
en solitari. 
 
  

EL NIÑO DE LA 
HIPOTECA 

DISSABTE 14 DE MARÇ  
CASINET D’HOSTAFRANCS 
20:00h / 12-15€  
 
DIUMENGE 15 DE MARÇ  
CASINET D’HOSTAFRANCS 
19:00h / 12-15€  

 

Íntim 

Explosió sonora de Guiu Cortés en una doble 
sessió amb les cançons que el van fer destacar 
com a cantautor i altres de recents a guitarra i 
veu. El cantautor barceloní, conegut com El 
Niño de la Hipoteca, torna al Barnasants per 
partida doble i en format íntim per mostrar la 
cançó lúdica-anàrquica que fa una dècada que 
cultiva. A l’octubre llançarà nou àlbum i 
avançarà algun tema. 

UNA BRUIXA COM 
NOSALTRES 

DIUMENGE 15 DE MARÇ  
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET) 
19h / 20€  
 
 
 
 
CONCERT ESPECIAL 

Les cançons de la Guillermina Motta 

Sílvia Comes, Ester Formosa, Anna Roig, Laura 
Simó i Mone Teruel cantaran Guillermina 
Motta empeltades de la visió polièdrica del 
repertori. La icònica cantant barcelonina havia 
musicat poetes, adaptat referents de la 
chanson, cantat tangos, compost cançons i 
proclamat cuplets davant la classe catalana 
més ben pensant. La samarreta número vuit 
de l’equip d’Els Setze Jutges ho va fer 
lliurement i amb una manera única de cantar i 
recitar. El concert es gravarà en disc. 
 
  



RAÚL SOLA 

DIUMENGE 15 DE MARÇ  
HARLEM JAZZ CLUB (BARCELONA) 
19h / 9-12€  
 
 
 
 
 
 

Canciones de amor y miedo 
 
Preestrena del llibre-disc de Raúl Sola, història 
de ficció creada a partir de cançons i poemes, 
amb la col·laboració i el suport de músics 
grecs. El cantautor granadí Raúl Sola –amb 
Thanasis Kleopas i Apostolos– fa de la seva 
activitat literària i musical una combinació de 
relat, poesia, prosa poètica i spoken word amb 
arpejos de guitarra, estrofes de rap i tornades 
de cançó. Com a narrador, relata la vida 
d’Anna, una cantautora dels anys seixanta que 
afronta sola la mort.  
 

 
 

+ 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 
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