Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

Estrena absoluta de l’11è àlbum en solitari de Xavier Baró sobre els escenaris del
Barnasants, , dissabte 22 de febrer.
“Va d’Ovidi” fa un al·legat a la vida, música i paraula d’Ovidi Montllor en el 25è aniversari
de la seva mort. Un espectacle impulsat per l’Institut del Teatre que veurà la llum el proper
diumenge 23 de febrer al Teatre Ovidi Montllor.
Ginestà, els germans barcelonins Serrasolsas, presenten el seu nou treball, publicat a finals
de 2019, el proper dijous 20 de febrer al C.A.T. Tradicionàrius en el marc del Barnasants.
En un doble concert extraordinari de música d’autor algueresa amb Paolo Desì i Antoni
Collendachise, que oferiran un recull especial de les cançons que han marcat la seva
trajectòria des dels anys 70.

CONCERTS DEL 20 AL 23 DE FEBRER

LEONMANSO
DIJOUS 20 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 9-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

GINESTÀ
DIJOUS 20 DE FEBRER
C.A.T. Tradicionàrius
20:30h / 12-15€
PRESENTACIÓ DE DISC

Escolta com sona es teu pols
El menorquí Leonmanso presenta en solitari a
Catalunya les cançons del darrer disc, Escolta
com sona es teu pols (Velomar Records, 2018).
Alter ego musical del ciutadellenc Llorenç
Marquès, Joan Miquel Oliver diu: “És d’aquells
paios que tenen un gran problema, una
diferència abismal, una fuga permanent per on
li vessen unes cançons que són la mescla de
dues coses: un material parcialment drenat i
una imaginació sense límit per espantar la
gravetat de l’assumpte”.
Ginestà en concert

Duet dels germans Júlia i Pau Serrasolsas, que
narren des de Barcelona històries quotidianes
mitjançant les melodies pop i la cançó protesta.
El grup barceloní presenta el seu segon disc,
Ginestà (Kasba Music, 2019), que s’endinsa de
ple en els beats i els loops electrònics buscant
un aire contemporani, però mantenint
l’essència pop-folk de les cançons, sense
estridències. Enamorats de la natura, les lletres
mantenen un estil costumista i reivindicatiu,
amb certa nostàlgia.

BOCEPHUS KING
DIJOUS 20 DE FEBRER
ABSENTA DEL RAVAL (BARCELONA)
21h / 8€

PRESENTACIÓ DE DISC

PAOLO DESSI + ANTONI
COLLENDANCHISE
DIVENDRES 21 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 9-12 €
CONCERT ESPECIAL

COLOMA BERTRAN +
GEMMA HUMET
DIVENDRES 21 DE FEBRER
CASINO DE VIC (VIC)
20h / Entrada Lliure

CONCERT ESPECIAL

XAVIER BARÓ
DISSABTE 22 DE FEBRER
LA LLEIALTAT SANTSENCA (BARCELONA)
19:45h / 9-12 €

PRESENTACIÓ DISC

Convocatòria
Convoctraòria pública d’un treball concebut a
la Xàtiva natal de Feliu Ventura, des de la
gravació i edició fins al disseny i impressió del
CD-llibreta. Convocatòria (PpF!, 2019) és el
nou disc de cançons pròpies del xativí des que
fa vuit anys va gravar Música i lletra (PpF!,
2011). Entremig ha escrit la seva primera
novel·la, Com un record d’infantesa (Sembra
Llibres, 2015), ha fet recitals en solitari, en clau
de reggae o amb l’espectacle conjunt amb Xavi
Sarrià, Llibres. Batalles. Cançons.
Antologia Algaresa
Doble concert extraordinari per gaudir de veus
inconfusibles de la cançó d’autor algueresa
dels anys setanta, hereva de la Nova Cançó.
El cantautor, poeta, professor Antoni
Collendanchise ha enregistrat des del 1972
més de mitja dotzena de discos. I Paolo Dessì
escriu cançons des del 1968 i té gravats cinc
EPs i un àlbum.
Coloma Bertran convida Gemma Humet
Bertran convidarà Humet a cantar i presentar
les cançons que apareixeran a l’àlbum
Nocturns i diamants, el debut en solitari de la
violinista.
Duet que convida a escoltar melodies i ritmes
sobre paisatges interns carregats d’històries,
amb un repertori que combina interludis per a
violí sol, poemes musicats de Víctor Sunyol i
Jaume Coll, improvisacions, versions i temes
inèdits.
Xavier Baró estrena nou disc
Després que els seus darrers dos àlbums
rebessin el reconeixement de premsa i públic
Allau d’estrelles solitàries, Premi Enderrock de
la Crítica al Millor disc Folk 2015 i el més
recent I una fada ho trasmuda, 5è Millor disc
2016 de l’estat per RockdeLux- Xavier Baró
presenta aquesta primavera el seu onzè treball
discogràfic en solitari, que sonarà en estrena
absoluta sobre l’escenari del Barnasants. El
cantautor d’Almacelles defineix així el
repertori: “Col·lecció de cançons fetes i
cantades en un momento de calma, entre
combat i combat”. En directe, l’acompanyarà
el multiinstrumentista Héctor Beberide.

ANAÏS VILA
DISSABTE 22 DE FEBRER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA
19:45h / 9-12 €

PRESENTACIÓ DISC

Contradiccions
Anaïs Vila presenta el seu tercer disc,
Contradiccions (Temps Record, 2020), que
actuarà acompanyada del bateria Andreu
Moreno i el teclista Pep Soler. La cantautora
santpedorenca no entendria les seves cançons
sense mirar-se endins a ella mateixa.
Contradiccions és actual, real i madur, facturat
a través d’un univers estilístic amb el qual
observa i qüestiona el seu entorn. L’essència
d’Anaïs Vila es copsa en lletres cuidades i
sinceres, a través de la seva veu continguda i
plena de matisos.

OVIDI 25

Ovidi25 (Ovidi Montllor 1995-2020), mai no
se’n va, sempre és qui torna.

DISSABTE 22 DE FEBRER
AUDITORI DE GIRONA (GIRONA)
20:30h / 14 €

El projecte va arrencar quan l’Ovidi va marxar
de vacances i vam quedar muts al carrer. Érem
vailets desconcertats en un món ja injust i
desigual, i sí, ja ocupàvem carrers contra la
intempèrie. I seguia des de marges i tangents
un 2006 quan, contra la llei del silenci i els
planificadors de l’oblit, joves precaris van
desbordar i omplir un Palau –el de la Música–
per recordar l’obrer de la paraula d’Alcoi i
desobeir l’absurd. I es va eixamplar boca a
orella i gota a gota i pel desconcert de gestors
i inquisidors, quan el 2015 l’Any Ovidi va
esdevenir una xarxa arrelada d’actes
col·lectius, retrobades compartides i
resistències comunes: des de baix, mai des de
dalt. I també: Ovidi3 havia de durar aleshores
un dia i va mutar clandestí en Ovidi4 –gràcies,
Mireia– i durant cinc anys arran de terra. Ja
marxàvem, per poder tornar algun dia, i
perquè estàvem més perduts que l’Ovidi a la
transició del 1978 i perquè encara volem. I de
sobte, tan lluny i tan a prop, ens plou el 2020
zapatista –el foc i la paraula–, que recorda i
xiuxiueja que des del 1995, allà on anem, t’hi
portem posat, Ovidi. Xops de memòria, molls
de tu.

VA D’OVIDI

Va d’Ovidi

DIUMENGE 23 DE FEBRER
TEATRE OVIDI MONTLLOR
19h / 9-12 €

CONCERT ESPECIAL

Tribut a Ovidi Montllor en el 25è aniversari de
la seva mort, contemplat com un artista que
estima paraula i música per fer un món millor.
Trenant vida, obra i llegat amb versions,
perversions i invencions, Va d’Ovidi és un
al·legat de vida, música i paraula sobre l’artista
alcoià. L’Institut del Teatre impulsa aquest
espectacle amb idea, guió i direcció de Mònica
Lucchetti, Lali Barenys, Carles Beltran i la
col·laboració de Jana Montllor, amb la
interpretació de Tànit Navarro i Namina.

JOAN MASDÉU
DIUMENGE 23 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19h / 9-12 €

La flor del Panical
El reusenc Joan Masdéu, igual com el
BarnaSants, també està d’aniversari per
celebrar els 25 anys des de la sortida del
primer disc amb Whiskyn’s. Per al bandautor
Joan Masdéu és un plaer revisar les cançons
més populars de Whiskyn’s a La flor del Panical
(Satélite K, 2019). A més, representa tot un
luxe poder celebrar conjuntament l’aniversari
per partida doble: “M’enorgulleix observar que
hem anat creixent i consolidant-nos de manera
paral·lela amb el BarnaSants”.
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