CONCERTS DEL 30 GENER AL 2 FEBRER
PILMAIQUÉN
DIJOUS 30 DE GENER
HARLEM JAZZ CLUB (BARCELONA)
19:45h / 9-12 €

Atemporal
La cantautora argentina Pilmaiquén, nascuda a
Santa Fe i que viu a cavall de Barcelona i Buenos
Aires, presentarà Atemporal (La Flota, 2019).
Amb unes cançons impregnades per la poesia de
la Trova Cubana i la Trova Rosarina, enriquides
amb la gran diversitat sonora del folklore
llatinoamericà, el tercer disc en solitari l’ha fet
amb suport de la Fundació SGAE i de
l’INM de l’Argentina. El treball ha guanyat el
certamen Composició de Cançó Popular al
programa Ibermúsicas.

NORGE BATISTA

La trova

DIVENDRES 31 DE GENER
HARLEM JAZZ CLUB (BARCELONA)
19:45h / 9-12 €

El trobador originari de Las Tunas, Norge Batista,
porta una proposta d'acostament a la “Trova
Cubana”. Un recorregut que parteix amb cançons
de la “Trova Tradicional” fins la “Nueva Trova”.
Cançons dels clàssics d'aquest gènere a l'illa com
Miguel Matamoros, Compay Segundo, Silvio
Rodríguez i Pablo Milanés, entre d'altres. També
composicions de el propi Norge que apareixen
recollides en quatre àlbums i diverses antologies.
Incorpora a més temes de joves cantautors
cubans que posseeixen una obra rellevant. Un
espectacle variat, una barreja de sones, guarachas
i cançons interpretades amb un estil personal i
fresc.

ANNA ROIG & ÀLEX CASSANYES
BIG BAND PROJECT

La tendresse

DIVENDRES 31 DE GENER
TEATRE JOVENTUT (L’HOPITALET)
20:30h / 20 €

Unió entre les cançons franceses preferides de la
penedesenca Anna Roig i les composicions més
lluïdes del director i arranjador Àlex Cassanyes.
Catorze músics i una intèrpret a dalt de l’escenari
per versionar Jacques Brel, Claude Nougaro,
Serge Gainsbourg, Barbara... entre altres.

ÁNGEL PETISME

Gracias por la luz

DIVENDRES 31 DE GENER
LUZ DE GAS (BARCELONA)
21:00h / 12-15 €

El cantautor aragonès resident a Barcelona ha
preparat un concert irrepetible i antològic, on
recordarà els 10 anys del traspàs de Labordeta.
Ángel Petisme farà un repàs a la seva trajectòria,
amb una especial atenció al seu darrer disc, Pilar
(Rocket Music, 2019), dedicat a la seva mare, i als
poemes de La camisa de Machado. A més,
acompanyat per Carlos Huerta (acordió, piano i
clarinet), el trobador de Calataiud homenatjarà i
revisitarà José Antonio Labordeta.

GLÒRIA JULIÀ

Vers endins en directe

DISSABTE 1 DE FEBRER
HERLEM JAZZ CLUB (BARCELONA)
19:45h / 9-12 €

En format de duet, els mallorquins Glòria Julià i
Víctor Leiva portaran a escena un espectacle on
els poemes musicats seran protagonistes.
Després del projecte Ocellada, que partia d’un
homenatge al poeta mallorquí Josep Maria
Llompart, el duet ha preparat un repertori
acústic del seu grup Vers Endins –Despulla’t,
eixampla’t, somriu! (Records DK, 2029)–, a més
de poemes musicats d’autores catalanes i
versions de cantautors com Ovidi Montllor o
Guillem d’Efak.

JOAN AMÈRIC

Perquè sóc poble
Bellesa i compromís s’abracen per definir l’obra
del cantautor d’Alzira, considerat un referent per
la crítica especialitzada i per altres cantautors.
Còmplice vinculat al BarnaSants des dels seus
orígens, el cantautor valencià Joan Amèric
ensconvida a una passejada íntima per l’univers
de les seves cançons. Un espai particular i obert
habitat per sirenes, idees i somnis, en què
revisitarà les cançons del seu repertori
acompanyat a l’escenari de la flautista Altea
Martínez.

DISSABTE 1 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BARCELONA)
21:00h / 12-15 €

Mundos de andar por casa

PABLO GUERRERO
DIUMENGE 2 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
19:00h / 15 €

L’extremeny Pablo Guerrero s’ha dedicat de ple a
l’artesania de fer cançons, cuidar les paraules i
elaborar discos com si fos un alquimista musical.
La publicació d’“A cántaros” l’any 1972 va
convertir aquesta cançó en un himne dels
perseguidors d’utopies. El seu darrer àlbum,
Mundos de andar por casa (Warner, 2017), parla
del planeta amb la idea de canviar el món. Pablo
Guerrero camina per territoris creatius
inigualables i anima el públic a creure en un
projecte col·lectiu.

+ INFO: barnasants.com
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