
 

Del 17 de gener al 30 d’abril de 2021 

El Barnasants presenta Una bruixa com nosaltres, de la mà de  Sílvia 

Comes, Ester Formosa, Anna Roig, Laura Simó i Mone Teruel, que 

homenatgen la veu de la icònica cantant barcelonina Guillermina 

Motta 

L’emblemàtica banda Elèctrica Dharma presenta el seu 25è disc 

Flamarada, una combinació de peces instrumentals i cantades, que 

inclou la reivindicativa “Resistir és vèncer” amb lletra de Jordi Cuixart  

El Barnasants acollirà una trobada única i apassionada del  pianista 

gadità Chano Domínguez i la cantant cordovesa Mariola Membrives, 

divendres 27 de febrer a l’Auditori Barradas 

 

Namina enceta els concerts de la sisena setmana de festival, amb un concert A cau d’orella amb 

una guitarra, una veu i un cos en un recital ubicat entre la poesia i les performances. L’artista 

catalana d’origen brasiler unirà llengües i melodies d’aquí i d’allà amb un repertori que inclou 

peces dels seus tres discos –l’EP Ens endurem el vent (Microscopi, 2019) i els dos àlbums en solitari, 

Orlando (Microscopi, 2014) i Ígnia (Microscopi, 2016)–, a més de versions d’arreu que configuren 

el seu mapa sonor. El concert serà dijous 25 de febrer al Harlem Jazz Club.  

Òscar Briz presenta divendres 26 de febrer a l’escenari del Casinet d’Hostafrancs un treball 

autoeditat i vibrant, Amor & psicodèlia en temps de virus. El desè treball del prolífic cantautor 

valencià és un viatge musical que acompanya lletres amb mirades molt personals sobre 

experiències pròpies tant d’amor i desamor com d’exploració psicodèlica, escrites durant el temps 

del confinament.   

El festival de la cançó rebrà divendres 26 de febrer, sobre l’escenari de l’Auditori Barradas, al 

pianista gadità Chano Domínguez, referent universal del flamenc jazz, i a la cantant cordovesa 

Mariola Membrives, una veu única que s’apropia del tango, el bolero, el jazz i la cobla. Una 

trobada que promet ser apassionada entre la música i la cançó de les dues ribes de l’Atlàntic, amb 

la brúixola orientada al sud, en la qual s’entrecreuen els diferents gèneres i estils que defineixen 

les seves carreres.  

El Barnasants acollirà el concert de l’emblemàtica banda de Sants, l’Elèctrica Dharma, en 

col·laboració amb el Tradicionàrius. El divendres 26 de febrer, a l’escenari del C.A.T. 

presentaran el seu 25è disc, Flamarada (RGB Suports, 2019), que combina cançons instrumentals 

amb cançons cantades, i que inclou la reivindicativa “Resistir és vèncer” amb lletra de Jordi Cuixart 



Panxo Varona arriba al Barnasants amb Ruta 52, amb la qual vol recórrer tots els racons del mapa 

el 2021. El cantautor madrileny actuarà dissabte 27 de febrer al Casinet d’Hostafrancs, fent un 

repàs a la seva carrera artística, amb gairebé quaranta anys al costat de Joaquín Sabina i més de 

cent cançons conjuntes. 

Després de la seva actuació a l’Auditori de Girona, la setmana passada, Mireia Vives i Borja 

Penalba faran dissabte 27 de febrer als Lluïsos d’Horta, el seu segon concert en el marc del 

Barnasants, aquest cop presentant el seu treball Cançons de fer camí en format duet. 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. La gran aliança entre Borja Penalba, grandíssim guitarrista, 

i Mireia Vives, una veu deliciosa, els fa capaços com ningú d'anar de la cançó d'autor minimal a 

cappella, a la rumba, el pop-rock, el folk, el cabaret gamberro, la cobla; i sense perdre la coherència 

ni deixar de tenir les contradiccions que els fan preciosos. 

El cantautor occità Guillaume López arriba al Barnasants en format trio per presentar les seves 

diverses creacions, alimentades per les nombroses confluències d’estils i cultures, barreja de la 

influència tant de l’Espanya dels seus orígens com de la França de la seva vida, i amb les veus del 

món mediterrani. El concert serà dissabte 27 de febrer al Harlem Jazz Club.  

Per acabar la setmana, diumenge 28 de febrer al Teatre Joventut de L’Hospitalet, es presenta 

finalment, després de que s’hagués d’anul·lar la passada edició del festival, Una bruixa com 

nosaltres, un concert que pretén reivindicar la figura de la icònica cantant barcelonina Guillermina 

Motta. Les cantants Sílvia Comes, Ester Formosa, Anna Roig, Laura Simó i Mone Teruel 

dirigeixen el muntatge i canten Guillermina Motta. Qui va ser la samarreta número 8 de l’equip 

d’Els Setze Jutges amb una manera única de cantar i recitar, va musicar poetes, adaptar referents 

de la chanson, cantar tangos, compondre cançons i proclamar cuplets, tot davant la classe 

catalana més benpensant.  

Barnasants País Valencià 

L’Octubre CCC de Valencia acollirà aquesta setmana i en el marc del Barnasants confederal, dos 

concerts del músic de Bellvitge Dani Flaco. Després de més d’una dècada de quilòmetres, 

escenaris i 7 discos, Flaco presenta el seu nou projecte en format acústic, Al alimón. Els concerts 

seran el dijous 25 i el divendres 26 de febrer, per presentar de manera propera i íntima les seves 

noves cançons.  

CONCERTS DEL 18 AL 21 DE FEBRER 

NAMINA  

 

Dijous, 25 de febrer 

 

Harlem Jazz Club  

19.45h – 12/15 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cau d’orella 

 

L’artista catalana d’origen brasiler es mou A cau 

d’orella amb una guitarra, una veu i un cos en un 

recital ubicat entre la poesia i les performances. El 

repertori inclou peces dels seus tres discos –l’EP 

Ens endurem el vent (Microscopi, 2019) i els dos 

àlbums en solitari, Orlando (Microscopi, 2014) i 

Ígnia (Microscopi, 2016)– i també versions d’arreu 

que formen part del seu mapa sonor. 

 

 



DANI FLACO 

 

Dijous, 25 de febrer 

Divendres, 26 de febrer 

 

Octubre CCC. València 

19.45 h – 12/15 € 

 

 

Divendres, 19 de març 

Casinet d’Hostafrancs 

19.45 h – 12/15 € 

 

 

 

 

Al Alimón  
 

El cantautor de l’Hospitalet Dani Flaco presenta el 

seu nou projecte en format acústic, Al alimón, en 

companyia d’alguns amics i col·laboradors. 

Després de gravar set discos i de més d’una 

dècada de quilòmetres i escenaris, Flaco presenta 

de manera propera i íntima les seves noves 

cançons. La passió per escriure lletra i música ha 

fet que el músic de Bellvitge s’hagi guanyat el 

respecte i l’afecte de companys de professió com 

Manolo García, Santi Balmes, M-Clan o Javier 

Ruibal. 

 

 

ÒSCAR BRIZ 

 

Divendres, 26 de febrer 

 

Casinet d’Hostafrancs 

19.45 h – 12/15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor & psicodèlia en temps de virus 

 

El desè treball del prolífic cantautor valencià es 

defineix per un recull de cançons psicodèliques 

d’amor escrites durant l’etapa de confinament. 

Després de dos EPs successius i un disc on es va 

dedicar a adaptar cançons del jazz, publicats tots 

tres al llarg dels dos últims anys, Òscar Briz 

presenta ara un treball autoeditat i vibrant. Un 

viatge musical que acompanya lletres amb 

mirades molt personals sobre experiències pròpies 

tant d’amor i desamor com d’exploració 

psicodèlica.. 

 

 

COMPANYIA ELÈCTRICA 

DHARMA 
 

Divendres, 26 de febrer 

 

Centre Artesà Tradicionàrius 

20 h – 22€ 

 

 

 

 

 

Flamarada 

 

L’emblemàtica banda de Sants que ha fet moure 

diverses generacions a ritme de folk-rock presenta 

el 25è disc, Flamarada (RGB Suports, 2019). Des de 

1975 ha escrit la banda sonora de la música 

popular del darrer quart de segle i ara combina 

peces instrumentals i cantades, amb la 

reivindicativa “Resistir és vèncer” amb lletra de 

Jordi Cuixart. Concert en col·laboració amb el 

Tradicionàrius. 

 

MARIOLA MEMBRINES & CHANO 

DOMÍNGUEZ 

 

Divendres, 26 de febrer 

 

Auditori Barradas de L’Hospitalet 

20 h – 15€ 

 

 

Trobada apassionada entre la música i la cançó de 

les dues ribes de l’Atlàntic protagonitzada pel gran 

pianista gadità i la cantant cordovesa. Amb la 

brúixola orientada al sud, s’entrecreuen els 

diferents gèneres i estils que defineixen les seves 

carreres. Una, la del referent universal del flamenc 

jazz, i l’altra, una veu única que s’apropia del tango, 

el bolero, el jazz i la cobla. 

 



 

MIREIA VIVES I BORJA PENALBA 

 

Dissabte, 27 de febrer 

 

Lluïsos d’Horta (Barcelona) 

17:30h i 19:30h – 12/15€ 

 

 

Dissabte, 27 de març 

Casinet d’Hostafrancs 

 

 

 

Cançons de fer camí 

 

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. 

A Horta presenten Cançons de fer camí en format 

de duet. 

  

Concert coorganitzat amb Lluïsos d’Horta 

~HortaSons i Metrònom. 

 

 

PANCHO VARONA 

 

Dissabte, 27 de febrer 

 

Casinet d’Hostafrancs 

19:45h – 12/15€ 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 52 

 

El cantautor madrileny Pancho Varona arriba a 

Barcelona a través de la Ruta 52, amb la qual vol 

recórrer tots els racons del mapa el 2021. Varona 

fa un repàs a la seva carrera artística, amb gairebé 

quaranta anys al costat de Joaquín Sabina i més de 

cent cançons conjuntes. A més, el madrileny ha 

treballat amb i per a altres grans artistes, com Ana 

Belén, Luz Casal, Estopa, Joan Manuel Serrat, 

Quique González, Manolo Tena, Ana Torroja, 

Miguel Ríos i un llarg etcètera. 

 

 

GUILLAUME LÓPEZ TRIO 

 

Dissabte, 27 de febrer 

 

Harlem Jazz Club 

19:45h – 12/15€ 

 

 

 

 

 

 

 

En concert 

 

Contrabandista de records, el cantautor occità 

Guillaume López és un artista tan imaginatiu i 

exigent que qüestiona les múltiples identitats. En 

format de trio barreja la influència tant de 

l’Espanya dels seus orígens com de la França de la 

seva vida amb les veus del món mediterrani. És un 

artista consumat i en perpètua cerca de trobades i 

riscos, que destaca per la diversitat de les seves 

creacions, alimentades per les nombroses 

confluències d’estils i cultures. 

 

 

UNA BRUIXA COM NOSALTRES 

 

Diumenge, 28 de febrer 

 

Teatre Joventut de L’Hospitalet 

19h – 20€ 

 

 

 

 

 

 

Les cançons de la Guillermina 

 

Concert dirigit per Sílvia Comes amb Anna Roig, 

Laura Simó i Mone Teruel que versionen 

Guillermina Motta empeltades per la visió 

polièdrica del repertori. La icònica cantant 

barcelonina va musicar poetes, adaptar referents 

de la chanson, cantar tangos, compondre cançons 

i proclamar cuplets, tot davant la classe catalana 

més benpensant, i va ser la samarreta número 8 de 

l’equip d’Els Setze Jutges amb una manera única 

de cantar i recitar. El concert serà enregistrat.  



 

+ INFORMACIÓ 

www.barnasants.com 

 

SALA DE PREMSA  

ENLLAÇ 

 

CONTACTE DE PREMSA ·  

COMÈDIA SL ·  

Maria Permanyer · mpermanyer@comedianet.com· 650 19 09 59 

Francesc Sánchez · fxsanchez@lamosca.com · 649 41 86 82 

http://www.barnasants.com/
http://comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2021
mailto:mpermanyer@comedianet.com
mailto:fxsanchez@lamosca.com

