Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

Orchestra Fireluche i Pau Riba s’uneixen per presentar Ataràxia al Barnasants, un disc
còsmic que combina els “trastos” de l’Orchestra Fireluche amb la veu i els textos onírics
plens d’enginy de Pau Riba.
Sés presenta el seu setè i últim àlbum Liberar as arterias en el marc del Barnasants.
Dissabte 29 de febrer el Luz de Gas acull Auteclàssic, un homenatge a Aute amb les veus
de Joan Isaac, Cris Juanico, Roger Mas, Miquel Pujadó, Sílvia Comes, Rusó Sala, Andreu
Valor i Anna Roig.
Myriam Quiñones, una de les noves veus més reconegudes de l’Amèrica Llatina, actua el
dissabte 29 de febrer al Barnasants.

CONCERTS DEL 27 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ

JAVI JAREÑO
DIJOUS 27 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 9-12€

ORQHESTRA
FIRELUCHE & PAU RIBA
DIVENDRES 28 DE FEBRER
Auditori Barradas ( L’Hospitalet)
20:30h / 16€

Abrazar la vida
Després de cinc discos, el cantautor i
guitarrista de Santa Coloma de Gramenet
presenta el nou capítol, Abrazar la vida (Espiral
Records, 2017). Javi Jareño és un habitual del
circuit de cantautors de Barcelona i les seves
cançons són el clam d’una persona
compromesa amb l’entorn. El músic col·labora
des de fa anys amb associacions de caràcter
solidari i reivindicatiu com Activament, Món
Tocat, Ammame, Univers Agatha, Temyque o
l’Associació de Cuidadors Familiars.

Ataràxia

La formació minimalista Orchestra Fireluche
s’ha aliat amb el rocker galàctic Pau Riba per
fer un disc còsmic, Ataràxia (autoeditat, 2019).
L’univers de pianets de joguina, melòdiques,
orgues Casio, serres musicals, flautes,
guitarretes, violins, bateries de pots i llaunes i
altres trastos de l’Orchestra Fireluche es
combina amb la veu i els textos onírics plens
d’enginy de Pau Riba.

SÉS
DIVENDRES 28 DE FEBRER
LUZ DE GAS
21h / 12-15€

PRESENTACIÓ DE DISC

MIRIAM QUIÑONES
DISSABTE 29 DE FEBRER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA
19:45h / 9-12 €

AUTECLÀSSIC
DISSABTE 29 DE FEBRER
LUZ DE GAS
21h / 12-15€

CONCERT ESPECIAL

GIANCARLO ARENA
DISSABTE 29 DE FEBRER
ABSENTA DEL RAVAL
22h / 8€

Organitzat per Cose de Amilcare amb la
col·laboració de Club Tenco de Sanremo.

Liberar as arterias
La cantautora corunyesa SÉS posarà en solfa el
setè disc, Liberar as arterias (Fol Música / Boa,
2020), que manté i potencia un missatge
valent. La cantant ha recorregut Amèrica de
nord a sud a través del filtre de la seva ànima
de cantareira. Els últims anys, SÉS ha
esdevingut una de les artistes més
reconegudes de Galícia, pel seu carisma,
discurs i tenacitat, així com per la força i la
qualitat de les cançons i la màgia del directe
que la porten a conquerir nous territoris.
Déjame que te cuente
La cantora peruana s’apropa al llegat d’una
altra artista icònica del seu país, Chabuca
Granda, coincidint amb el centenari del seu
naixement. Tenaç difusora de la cançó d’autor
contemporània, Myriam Quiñones és
actualment una de les noves veus més
reconegudes de l’Amèrica Llatina. Al
BarnaSants 2020 evocarà la vida i obra d’una
de les seves grans referents, Chabuca Granda,
revisitant algunes de les creacions més
populars de la il·lustre compositora peruana.
Auteclàssics
Homenatge a Aute amb les veus de Joan Isaac,
Cris Juanico, Roger Mas, Miquel Pujadó, Sílvia
Comes, Rusó Sala, Andreu Valor i Anna Roig.
A més d’un cantautor de llarga trajectòria,
Joan Isaac ha estat estret col·laborador i íntim
amic de Luis Eduardo Aute. L’any 2009 amb el
seu projecte Auteclàssic va retre un
homenatge compartit a cançons que han
marcat diverses generacions. Ara compartirà
un repertori imprescindible amb altres
cantautors i Antoni-Olaf Sabater al piano.
Habitar el vacío
Nascut a Itàlia i criat entre Nàpols i Barcelona,
Giancarlo Arena representa bé el mestissatge
musical de la Ciutat Comtal. Més enllà de
l’experiència amb el grup Porta 10 amb què ha
gravat dos discos ( “Solo hay voces”, 2011;
“Belvedere”, 2012), el 2010 al costat del seu
germà Alessio Arena, cantautor i escriptor,
forma un duo acústic anomenat “Lacasavacía”,
una trobada musical amb barreja de la cançó
italiana, el folk britànic i la música popular
espanyola. Al febrer de 2017 publica el seu
primer disc “Hay gente que duerme”, un
treball que fa olor de Mediterrani i s’acomoda

als sons dels nous cantautors llatinoamericans.
En aquest concert Giancarlo presentarà el seu
nou projecte anomenat “Habitar el vacío” en
que l’acompanyen Guillem Roma, Carlos
Montfort i Marcos Deker. Instruments vius,
combinats amb eines contemporànies per
generar paisatges sonors i visuals a el servei de
la forma més immediata que coneix: la veu.
Construint des del silenci i la melodia, matèries
primeres i un marc per a la comunicació.

DANI CARACOLA I
AMICS

Las venes abiertas de América Latina
Las venas abiertas de América Latina Repertori
antològic de temes llatinoamericans a càrrec
de Dani ‘Caracola’ Morén, inspirat pel
periodista i escriptor uruguaià Eduardo
Galeano. Antologia de cançons emblemàtiques
versionades per Dani Caracola, que denuncien
l’intervencionisme dels Estats Units i les elits
econòmiques a diversos països de l’Amèrica
Llatina com El Salvador, Nicaragua, Xile,
l’Argentina...

DIUMENGE 1 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS
19h / 9-12 €

TOTI SOLER I GEMMA
HUMET
DIUMENGE 1 DE MARÇ
UNIÓ CASAL GELIDENC (GELIDA)
19h / 8-10 €

Petita festa
Soler i Humet aposten als recitals de Petita
festa per portar la música i la poesia a la seva
màxima expressió fruit d’anys de col·laboració
artística.
El duet ha assolit una forma sensible i
profunda de compondre, interpretar i posar
veu als poetes. Univers de guitarra i cançó que
aplega Salvat-Papasseit, Marçal i Vinyoli amb
Ovidi Montllor, Jacques Brel, Léo Ferré o
Georges Brassens.

+ 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

