Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020

Cris Juanico presenta SalPols al Barnasants, un projecte que inclou el seu últim disc, Viu,
a la vegada que recorre la seva trajectòria, inspirat sempre pel mar (sal) i la terra (pols)
de la seva estimada Menorca.
“Carlos Cano; en clau de jazz”, dirigit per Giulia Valle, reivindica la veu de Carlos Cano,
en el 20è aniversari de la seva mort, i recrea amb amor i audàcia les grans cançons d’un
artista dignificador de les músiques populars.
El cantant de Vallecas, Ismael Serrano, exhaureix les entrades per al seu concert al Teatre
Plaza de Castelldefels, que promet ser refinat i emocionant.

CONCERTS DEL 6 al 7 DE MARÇ

GIULIA VALLE
DIVENDRES 6 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT DE L’HOSPITALET
20:30h / 20€

CONCERT ESPECIAL

VICENTE FELIU
DIVENDRES 6 DE MARÇ
LUZ DE GAS (BARCELONA)
21h / 12-15€

Carlos Cano; en clau de jazz
El 2020 es commemoren vint anys de la mort
del cantautor granadí Carlos Cano, referent de
la cançó d’autor espanyola en els darrers anys.
BarnaSants amb Carlos Cano Producciones
i el Taller de Músics reivindiquen la veu de
Carlos Cano com un llegat imprescindible –de
rebel·lia i lluita, d’esperança i vida– amb la
creació d’un espectacle dirigit per Giulia Valle,
que recrea amb amor i audàcia les grans
cançons d’un artista dignificador de les
músiques populars.
Concert antològic en directe, guitarra i veu
Vicente Feliú torna al Barnasants, com tantes
vegades en aquests anys.
Serà que se sent feliç entre tants cantors i
cantores que dignifiquen la cançó i qui les
canta, en un festival/encontre únic en el món?
Serà que Catalunya li dona alè des d’aquell
llunyà Canet de Mar dels seus ancestres? Serà
que sempre hi ha cançons, tan de noves com
d’antigues, que rendeixen culte al Cant de
Tots, que es el seu propi cant i alhora el de
tanta gent? Serà que li agraden les banderes
de les estrelles, triangles i barres?
Segurament per tot això i per més Vicente
Feliú torna sempre al Barnasants…i seguirà
tornant.

VERD CEL
DIVENDRES 6 DE MARÇ
ATENEU IGUALADÍ (IGUALADA)
23:00h / 12€

DAVIDE CASÚ
DIVENDRES 6 DE MARÇ
THE WILD GEESE (SABADELL)
23h / TAQUILLA INVERSA

PRESENTACIÓ DE DISC

MONTAÑEZ
DISSABTE 7 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 9-12 €

ISMAEL SERRANO
DISSABTE 7 DE MARÇ
TEATRE PLAZA (CASTELLDEFELS)
21h / 18,90€

CONCERT ESPECIAL

Bifocal: Ras i Pols

Originari d’Alcoi, VerdCel continua teixint una
veu propia en el llenguatge actual de la Cançó,
amb lletres farcides de sensibilitat i sentit
crític. Bifocal és un disc enèrgic i vital amb què
VerdCel tanca el quadríptic sobre els elements:
Ras i pols és batec i polseguera musical, espai i
quietud. Dues cares d’un disc doble i novel·la
gràfica que és un punt d’inflexió en la carrera
d’Alfons Olmo. Un recull de timbres orgànics
per enlairar versos íntims i connectar amb
sentiments col·lectius.
Davide Casú en directe
El cantautor presenta el seu repertori alguerès
més sensible i intimista, alhora que estrena
nou disc, Costa Oest a Llevant (autoeditat,
2019). El cantautor alguerès Davide Casu
presentarà el seu nou àlbum acompanyat de
Bachisio Ulgheri (guitarra), Salvatore Maltana
(contrabaix) i Paolo Zuddas (bateria). El músic
ha estat finalista del Premi Andrea Parodi 2015
i al Sanremo Rock 2018, a més de ser
guardonat amb el Premi Mario Cervo al millor
disc de Sardenya del 2017.
Déjame que te cuente
Jordi Montañez presenta el seu triple disc EP
en forma de viatge de Rússia a Hongria passant
per Txèquia. Un recull de cançons fruit d’un
estiu. Arribar i descobrir una ciutat, per primer
cop, no s’oblida mai. La bellesa és addictiva
quan la poesía es troba arreu. Les cançons de
Montañez descriuen la poesía quotidiana
abans que s’esvaeixi per sempre, com una
fotografia, amb la voluntat d’escriure-ho i
cantar-ho tot, d’arrapar-se a les vivències com
si li anés la vida.
Ismael Serrano en directe: 20 anys
El cantautor de Vallecas sorgit als anys noranta
celebrarà dues dècades de trajectòria amb un
gran recital que serà alhora refinat i
emocionant. El seu debut fa 20 anys amb
l’històric Atrapados en azul (Universal, 1997)
va ser un revulsiu per a la cançó d’autor en
castellà. Ara posa un vestit nou a himnes
generacionals com “Pequeña criatura” i “Papá,
cuéntame otra vez”, presenta temes inèdits
com “Agua y aceite” i “Busco una canción”, i
ret honor a mestres (Silvio, Sabina, Aute).

CRIS JUANICO
DISSABTE 7 DE MARÇ
LUZ DE GAS (BARCELONA)
21h / 12-15€

PRESENTACIÓ DE DISC

SalPols
SalPols és un espectacle on Cris Juanico no
només presenta nou disc, Viu (RGB Suports,
2019), sinó que fa un recorregut per la seva
trajectòria. Des de l’inici amb Ja T’Ho Diré,
aquest creador de cançons s’ha inspirat en la
Sal (mar) i la Pols (terra) de la Menorca que
l’ha vist néixer i créixer. Sempre a la recerca
del contrast entre música i paraula, entre
melodia i poètica, entre fermesa i delicadesa,
Cris Juanico presenta un concert de folk-rock a
trio, amb violí i contrabaix.
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