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BARNASANTS 2015.  XX FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR 

 
Dedicat a la memòria de: 

 
Josep Maria Bachs, Joan Barril, Alfons Ballard Ferrer-Vidal, Josep Maria 
Castellet, Peret, Pedro Peinado Gil, Pete Seeger, Tatiana Sisquella, Joan 

Soler, Toni Urbano, Jaume Vallcorba, Joan Vergés, i a les milicianes que han 
donat la vida en la defensa de Kobane 

 
 

 
 



 

 

 

J. M. Hernández Ripoll periodista i guionista, crític musical de diversos mitjans, autor de lletres de 
cançons, programes de televisió, cròniques i relats infantils, entre ells Cuentos de todos los colores i 
Todo el mundo cuenta. 

 

 
1. EDITORIALS 
 

Podria dir... Felicitats 
Per J.M. Hernández Ripoll 
 

Podria començar fent referència a la cançó, perquè en definitiva el Barnasants no deixa de ser 

un conjunt de cançons com la que canta ‘ara que tinc vint anys, ara que encara tinc força...’, però 

no. Massa gastat. Podria usar un tòpic com aquell que diu que els bons festivals són com els bons 

vins, que guanyen amb l’edat. Però dubto que això estigui científicament provat o que coincideixi 

amb la realitat. També podria relacionar els vint anys que se celebren amb el grau de maduresa, 

de consolidació, o dir que el pas del temps acaba transformant les iniciatives de caire social en 

tradicions populars. Però em fa la sensació que totes aquestes elucubracions sempre queden 

igual de decoratives que buides. 

 

Podria comparar la trajectòria del Barnasants, sempre lluitant contra les adversitats 

burocràtiques i polítiques, amb una odissea en la qual només s’haurien de substituir les 

subvencions, els permisos, els impostos sobre el valor afegit i la manca d’interès mediàtic per 

sirenes, cíclops, fantasmes i altres personatges mitològics. Però potser resultaria un xic 

enrevessat i el que escriu quedaria com un repel�lent nen setciències. Podria equiparar els vint 

anys de presència del festival amb una competició esportiva, una cursa de fons o, millor, amb una 

prova d’aquestes en què els atletes pugen muntanyes per camins que fins aleshores només 

coneixien les cabres. Però potser resulta massa esgotador només de pensar-ho. També podria 

dir, simplement, allò que com passa el temps, mare meva, sembla que fos ahir que s’estrenava a 

les Cotxeres de Sants un cicle de quatre concerts que fusionava el nom de la ciutat amb el del 

barri. Però em sembla que una sortida com aquesta és més digna d’un vell prematur que d’un 

editorialista que se les vol donar de paio ocurrent. 

 

Podria, podria... però ves per on que amb tant podria per aquí i podria per allà, ens hem quedat 

pràcticament sense espai. Potser podria anar al gra de la qüestió i tan sols escriure: felicitats, 

BarnaSants. Vint anys donant guerra. Vint anys cedint la paraula. Gràcies per l’esforç, per la 

tenacitat, per la tossuderia, per la constància, per la idea, pel resultat, per la presència. Això és el 

que podria dir, perquè no sé si podria dir res més... adient. 
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Jordi Bianciotto és periodista, crític musical d’El Periódico de Catalunya, col�laborador de Rockdelux, 
Enderrock, Nació Digital i Time Out Barcelona, i autor de llibres com ‘Guía universal del rock’ (tres 
volums) i i ‘501 cançons que has d’escoltar abans de morir’. 

 

Perquè volem 

Per Jordi Bianciotto 

 
Aquest 20è BarnaSants se solapa amb l’aniversari, igualment rodó, de la desaparició d’Ovidi 

Montllor, i és cert que pocs cantautors simbolitzen amb tanta rotunditat i esplendor l’essència i les 

intencions d’aquest festival com l’autor d’Homenatge a Teresa, M’aclame a tu, Perquè vull i tants 

altres clàssics. El trobador d’Alcoi representa la trobada de la mirada sociopolíticament 

compromesa amb l’ambició poètica i un refinament instrumental del qual Toti Soler, que 

inaugurarà la mostra d’enguany, és encara un noble i vivificant exponent.  

 

Com que, de vegades, els homenatges, sobretot els homenatges post-mòrtem, són percebuts 

com a operacions retòriques, expiacions de culpes o demostracions de sensibilitat que arriben 

tard, siguem pràctics. Barnasants ho és, i sap que la millor manera de demostrar estima pel que 

representava Ovidi Montllor és cultivar la seva llavor i programar, i continuar programant, sense 

defallir, i enginyar-se-les per endossar un micròfon davant totes les veus que, sovint contra els 

elements, s’esforcen per ser escoltades. 

 

Si, a més, aquest recordatori ens serveix per recuperar les grans obres de l’Ovidi, per transmetre-

les als més joves, per evitar que discos descomunals com Un entre tants..., A Alcoi o 4.02.42, 

avui accessibles fins i tot per als més mandrosos a través de conductes digitals, es perdin en la 

memòria dels qui els van viure, tot plegat haurà tingut encara una mica més de sentit. L’Ovidi i va 

ser un home d’ideals, inconformista i transformador, però si avui li donem una merescuda 

dimensió icònica és perquè va fer cançons extraordinàries. Fer que es coneguin una mica més 

també pot ser un dels efectes d’aquest Barnasants.  

Perquè vull, perquè volem. 
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Pere Pons és director de “Jaç”, revista bimestral dedicada al jazz, al blues i a les músiques 

improvisades. També és col�laborador del diari Avui, entre d’altres publicacions. 

 

Els amants 
 
Per Pere Pons 
 
(profanació sense el permís del mestre Vicent  Andrés Estellés) 

No hi havia a Barcelona dos amants com ells. 

Feroçment s’amaven des de finals de gener fins a mitjans d’abril. 

Tot ho recorde mentre vaig estenent la roba. 

Han passat anys, vint anys; han passat moltes coses. 

De sobte encara els pren aquell vent o l’amor 

i rodolen per terra entre abraços i besos. 

No comprenen l’amor com un costum amable 

com un costum pacífic de compliment i teles 

(i que ens perdonen aquells que mai no van conèixer la Teresa i ni tan sols saben l’existència 

d’aquella obra d’art que és Coral romput).  

Es desperta, de sobte, com un vell huracà, 

i els tomba a terra els dos, els ajunta, els empeny. 

Ell desitjava, a voltes, un amor educat 

i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-la, 

ara un muscle i després el peçó d’una orella. 

El seu amor és un amor brusc i salvatge, 

un amor que neix de la mort d’una veu esquinçada, 

una llavor que brolla amb el desafiament de sempre, 

i tenen l’enyorança amarga de la terra,  

d’anar a rebolcons entre besos i arraps. 

Què voleu que hi facin! Elemental, ja ho sé. 

Ignoren l’Ovidi i ignoren moltes coses. 

Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer. 

Després, tombats en terra de qualsevol manera, 

comprenen que són bàrbars, i que això no deu ser, 

que no estan en l’edat, i tot això i allò. 

No hi havia a Barcelona dos amants com ells, 

car d’amants com ells en són parits ben pocs:  

Ovidi Montllor i BarnaSants.
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2. EL CARTELL 
 

 
 

El cartell gràfic per la 20a edició d’el Festival BarnaSants-Festival de Cançó recull, un any 

més, l’esperit de protesta i de proposta que acompanya la seva programació artística. Els 

encarregats de concebre’l han estat Retina & Retinette, els  joves il�lustradors Júlia Solans i 

Juan Cardosa, que ja han firmat els cartells de les darreres edicions. Per aquests 20 anys del 

Barnasants, proposen un cartell que recorda la figura d’Ovidi Montllor a través de les seves 

pròpies paraules: “Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, 

la nostra és força creixent”. El missatge connecta de manera directa amb l’actualitat social i 
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cultral del nostre país inspirant el cartell del Festival Barnasants en la seva vintena edició. 

Una efemèride que, acompanyant les més de 100 actuacions i altres activitats culturals, posa 

en primer pla l’actitud d’un país.  

 

Retina&Retinette 
 

 

Retina&Retinette són Júlia Solans i Juan 

Cardosa, dissenyadors i il.lustradors de llarga 

trajectòria. 

 

Juan Cardosa treballa al sector del disseny gràfic i 

de la comunicació, comissari d'exposicions, 

artista plàstic i agitador cultural. És editor de 

nombroses publicacions independents. 

Júlia Solans, després d'abandonar la seva 

carrera en publicitat online, es va es dedicar  

a la il.lustració gràfica combinant la seva experiència 

en comunicació i disseny. 

Actualment treballen plegats a Barcelona. 

 
 



 

       BARNASANTS 2015. XX FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR � DEL 24 DE GENER AL 14 D’ABRIL DE 2015 

 

 

3. CALENDARI 
24 de gener 
Toti Soler 
Auditori Municipal (Terrassa) 
21 H / 15 € 

Vanesa Martín 
Atrium (Viladecans) 
21 H / 20/16 € 
 

29 de gener 
Angel Petisme 
AuditoriBarradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 
 

30 de gener 
Adrià Puntí 
Teatre Joventut 
(L’Hospitalet) 
21 H / 20 € 

Imaràntia 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20 H / 10 € 
 

31 de gener 
Joana de Diego 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Marc Parrot 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
20 H / 12 € 
 

1 de febrer 
Jordi Gas 
Koitton Club (Barcelona) 
20 H / 10 € 
 

5 de febrer 
Kike Ubieto 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Cesk Freixas 
Auditori (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Carlo Doneddu 
Tinta Roja (Barcelona) 
20.30 H / 6 € 
 

6 de febrer 
Norberto Palomares 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

 

Autoretrato de un joven 
capitalista español 
Atrium (Viladecans) 
21 H / 12/15 € 

Marina Rossell 
Casa de Cultura (La Sénia) 
22 H / 10/12 € 

El Niño de la Hipoteca  
& El Kanka 
Auditori (Barcelona) 
19H / 12 € 
21 H / 12 € 
 

7 de febrer 
Miquel Abras 
Auditori (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Marwan 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 18 € 

Guillermo Anderson 
La Violeta de Gràcia 
(Barcelona) 
21.30 H / 3 € 

Dinatatak 
C.A.T. (Barcelona) 
20.30 H / 7 € 
 

8 de febrer 
Rafa Xambó. 40 Anys i 
un dia 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
19 H / 12 € 

Alidé Sans 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
19 H / 10 € 

Sanjosex 
Atrium (Viladecans) 
19 H / 15/12 € 
 

12 de febrer 
Arturo Gaya, Quique 
Pellicer  
i Paco Prieto  
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 

Comuna XXI 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
19 H / Entrada lliure 
 

13 de febrer 
Yhosvany Palma 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 

20 H / 10 € 

Sílvia Comes 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 
 

14 de febrer 

Joan Dausà 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 
20 H / 20 € 

Maria de Medeiros 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 18 € 
 

15 de febrer 
Xavier Baró 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
19 H / 12 € 

Paco Ibáñez 
Unió Casal Gelidenc (Gelida) 
19 H / 18 € 

Marc Arrufat 
Koitton Club (Barcelona) 
20 H / 10 € 
 

19 de febrer 
Awake 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20 H / 10 € 

Joaquín Carbonell 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 
 

20 de febrer 
Ismael Serrano 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 
21 H / 24 € 

Guillem Roma 
Atrium (Viladecans) 
21 H / 10/8 € 

Edgardo Cardozo 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Brigada 
Intergeneracional 
Ateneu Popular 9 Barris 
(Barcelona) 
22 H / 8/10 € 

Ovidi Popular  
C.A.T. (Barcelona) 
22 H / 5/10 € 
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21 de febrer 
Javier Ruibal 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 18 € 

Roger Mas 
Teatre Es Quarter (Petra, 
Mallorca) 
21 H 
 

22 de febrer 
Tomàs de los Santos  
i Borja Penalba  
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
19 H / 12 € 

Joan Boada 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
19 H / 10 € 
 

26 de febrer 
Sabina Witt 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Kiko Veneno  
& Martín Buscaglia 
Auditori (Barcelona) 
21 H / 18 € 

Rafa Xambó. T’estimo 
tant: Sonets de 
Shakespeare 
Jamboree (Barcelona) 
20 H/22 H / 10/12 € 
 

27 de febrer 
VerdCel presentació CD 
en directe al BarnaSants 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Javier Krahe 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 18 € 

Maria del Mar Bonet /  
Amancio Prada 
Auditori Municipal (Terrassa) 
21.30 H / 20 € 
 

28 de febrer 
Feliu Ventura 
Casinet d’Hostafrancs 
(Barcelona) 
21 H / 12 € 

1 de març 
Andreu Valor 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
19 H / 12 € 

Chivo Chivato 
Casinet d’Hostafrancs 
(Barcelona) 
19 H / 12 € 

Pablo Guerrero 
Nova Jazz Cava (Terrassa) 
20 H / 15 € 
 

5 de març 
Olden 
Tinta Roja (Barcelona) 
20.30 H / 6 € 
 

6 de març 
Rosa Sánchez Trio 
CC Albareda (Barcelona) 
20.30 H / Entrada lliure 

Gerard Quintana i Xarim 
Aresté 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20.30 H / 15 € 

Rafa Mora i Moncho 
Otero 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 

Maria del Mar Bonet i 
Borja Penalba 
Auditori Municipal (Vila-real) 
19 H / Entrada lliure 
 

7 de març 
Luis Ramiro 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 15 € 

Gerard Quintana i Xarim 
Aresté 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20.30 H / 15 € 
 

8 de març 
Boris i L’Altra Banda 
Casinet d’Hostafrancs 
(Barcelona) 
19 H / 12 € 

María José Hernández 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
19 H / 12 € 

Bianca d’Aponte 
International 
C.A.T. (Barcelona) 
20.30 H / 7 € 

 

10 de març TEATRE 
Homenatge a Teresa 
Sala Ovidi Montllor- El 
mercat de les Flors 
20 H 

 

12 de març 
Eric Méndez 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20 H / 10 € 

Rosa-Luxemburg 
Auditori (Barcelona) 
 21 H / 12 € 

Joao Afonso 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 
 

13 de març 
Perla Batalla. Canciones 
de Batalla  
contra el imperio 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 
21 H / 18 € 

Carlos Chaouen 
Auditori (Barcelona) 
21 H / 15 € 

 

14 de març 
Rusó Sala 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Pau Alabajos 
Auditori (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Ana García i Gaddafi 
Núñez Dúo 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 

15 de març 
Alejo Garcia 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
19 H / 10 € 

Lucas Masciano 
Can Massallera (Sant Boi de 
Llobregat) 
19 H / 12 € 
 

19 de març 
Roger Benet 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20 H / 10 € 



 

       BARNASANTS 2015. XX FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR � DEL 24 DE GENER AL 14 D’ABRIL DE 2015 

 

 

 

Miryam Quiñones 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 
 

20 de març 
Darània 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Jabier Muguruza 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 
 

21 de març 
Le Croupier 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Dani Flaco 
Centre Cultural (Gelida) 
20.30 H / 12 € 

Pedro Guerra 
Sala La Violeta (Altafulla) 
20 H / 10 € 
 

22 de març 
Miquel Pujadó 
Teatre Micalet (València) 
20 H / 8/10 € 

Noche Sabinera 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 
19 H / 18 € 
 

26 de març 
Ivette Letusé 
Harlem Jazz Club 
(Barcelona) 
20 H / 10 € 

Carmine Torchia 
Tinta Roja (Barcelona) 
20.30 H / 6 € 

Samantha Navarro 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
21 H / 12 € 

Joan Amèric 
Casinet d’Hostafrancs 
(Barcelona) 
21 H / 12 € 

 

27 de març 
Sisa, Portet i Oliver 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 

21 H / 20 € 

Enric Hernàez 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 

Montse Castellà 
Casa de Cultura (La Sénia) 
22 H / 8/10 € 
 

28 de març 
Jorge Tylki  
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Verdcel Ovidi 
Pallissa de l’Era del Senyor 
(Altafulla) 
20 H / 8 € 

Victor Salvatti 
Luz de Gas (Barcelona) 
21 H / 12 € 
 

29 de març 
Joanjo Bosk 
Teatre de Bescanó 
(Bescanó) 
18 H / Entrada inversa 

The Brut of Cat 
Koitton Club (Barcelona) 
20 H / 10 € 
 

4 d’abril 
Joan Isaac. Cançons 
d’amor i anarquia  
Cotxeres de Sants 
(Barcelona) 
21 H / 1 € 
 

9 d’abril 
Alessio Arena 
Tinta Roja (Barcelona) 
20.30 H / 6 € 

Jordi Tormo. L’Ovidi 
poeta 
Teatre Principal (Alcoi) 
20 H / Entrada lliure 

Pau Vallvé 
Teatre Echegaray 
(Ontinyent) 
20 H 

 

10 d’abril 
Jordi Montañez 
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

Pi de la Serra 
Auditori Municipal (Vila-real) 
19 H / Entrada lliure 

 
 
 

Anna Roig i l’Ombre  
de Ton Chien 
Teatre Joventut 
(l’Hospitalet) 
21 H / 18 € 
 

11 d’abril 
Meritxell Gené  
CC Albareda (Barcelona) 
20 H / 10 € 

O Vals das Mouras 
Auditori Barradas 
(l’Hospitalet) 
20 H / 12 € 

Dente 
Tinta Roja (Barcelona) 
20.30 H / 6 € 

Kiko Veneno  
Teatre Calderón (Alcoi) 
20 H / 8/10 € 

Joan Isaac, Biel Majoral  
i Mateu Xurí 
Teatre Es Quarter (Petra, 
Mallorca) 
21 H 

Jaromír Nohavica 
C.A.T. (Barcelona) 
22 H / 15 € 
 

12 d’abril 
L’Ovidi Simfònic  
Teatre Calderón (Alcoi) 
19 H / 8/10 € 
 

14 d’abril 
El(s) poeta Ovidi. Poesia 
no vol dir somiar 
Teatre Calderón (Alcoi) 
20 H 



 

 

 

 
 

4. Programació 

Volem el par sencer! Aquest és el lema del BarnaSants, Festival de Cançó d’autor que enguany 

arriba a la seva 20a edició. Durant dos mesos i mig, del 24 de gener al 14 d’abril, el festival celebra el seu 

20è aniversari recordant Ovidi Montllor en l’any que també es commemoren 20 anys que se’n va anar,  

-com ell mateix deia a la cançó-, “de vacances”. En aquesta edició es congreguen més d’un centenar de 

cantants, intèrprets i grups que donen protagonisme a la paraula, al poble i als drets socials. El festival 

continua cridant a l’inconformisme a artistes i espectadors davant de l’actualitat política i social del nostre 

país. Una lluita i una reivindicació que són cada cop més necessaris amb els temps que corren. 

El 24 de gener Toti Soler serà l’encarregat de reivindicar Ovidi Montllor a l’Auditori Municipal de 

Terrassa, i donarà al tret de sortida a un Barnasants que inclou sales arreu dels Països Catalans.  

El Festival proposa diversos concerts que recordaran la figura de l’Ovidi: des d’Ovidi Popular, concert 

programat conjuntament amb el Tradicionàrius, a Homenatge a T, una obra de teatre que es basa en la 

cançó del cantautor i que es podrà veure el 10 de març, dia en què farà 20 anys justos que ens va 

deixar. També el grup VerdCel ha volgut redre el seu homenatge a Ovidi Montllor. Per tancar el festival, 

la Banda Municipal d’Alcoi –com no podria ser d’altra manera a la seva terra– versionarà algunes de les 

cançons d’aquest trobador, i el recital El(s) poeta de l’Ovidi, ideat per la seva filla Jana Montllor 

tancarà aquest doble 20è aniversari.  

El Barnasants proposa també diversos concerts especials, com la presentació de Cançons d’amor i 

anarquia, concert encapçalat per Joan Isaac que es va enregistrar fa un any en la passada edició del 

festival; o les Canciones de Batalla contra el imperio, que comptarà amb Perla Batalla, corista de 

Leonard Cohen, com a protagonista. D’aquesta manera el Barnasants obre les portes a l’escena 

internacional convidant diversos artistes de cultures germanes com la llatinoamericana i la italiana.  

 

 

Concert Inaugural – dissabte 24 de gener        
Toti Soler 
Auditori Municipal (Terrassa) / 21 H / 15 €  
 
Secció oficial, concert especial i estrena 
BarnaSants 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

L’Ovidi, poema sense acabar 
 
L’any 2015 és el vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor. 
Aquesta trista efemèride ha dut Toti Soler a realitzar un 
espectacle que en reivindica el llegat.  
 
BarnaSants s’inagura amb L’Ovidi, poema sense acabar, una al�lusió 
metafòrica al títol del poema de Salvat-Papasseit, a qui l’Ovidi i en Toti van 
posar veu i música junts i per separat: una vida i una obra inacabades 
prematurament; un artista que ens va deixar massa aviat. Un cop més, Toti 
Soler és l’eco transparent i imprescindible del cantautor d’Alcoi.  
 
L’amic poeta, actor i cantant d’Alcoi ara reviu a través de la paraula de l’actor 
Joan Massotkleiner i de la veu de la cantant Gemma Humet, embolcallats 
ambdós per tota la sensibilitat apresa i compresa damunt versos de poetes 
transformats en cançons perennes i el mot punyent. 
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Divendres 24 de gener 

 

Vanesa Martin 
Atrium (Viladecans) / 21h / 20-16 €  

  

 

Crónica de un baile 
Sorgida al circuit de cafès cantants de Madrid, la malaguenya 
Vanesa Martín va debutar amb Agua (parlophone, 2006), produït 
per Carlos Jean.  
 
La inflamada cançó “Aún no te has ido” li va valer una reedició del disc, al qual 
s’afegia David De María a la balada “Durmiendo sola”. Ara estrena Crónica de 
un baile (Warner, 2014), realitzat en estreta col�laboració amb l’actor, músic i 
talismà David Santisteban i amb arranjaments de Javibu Carretero, productor 
de Vetusta Morla. Un àlbum tendre amb un toc indie. 

 
 

 
 
Dijous 29 de gener      

Ángel Petisme 

Auditori Baradas (L’Hospitalet de Llobregat) / 21h / 12 €                                       
 

 
Foto: Juan Miguel Morales 

El ministerio de la felicidad 
El poeta i cantautor de calatayud Ángel Petisme arriba al barnasants 
amb nou disc: El ministerio de la felicidad (Rockola, 2014). 
 
El títol de l’àlbum neix del fet que a Bután, un regne perdut a l’Himàlaia, hi ha un 
ministeri de la Felicitat Interior Bruta. Perquè la paraula ministre prové del llatí 
minister, que significa criat. Les seves cançons parlen de l’ofici petit de la felicitat, 
d’històries mínimes i de la intenció de l’autor de regalar a la societat un fil 
d’esperança en aquests temps de tenebres. 

 
 
 
 

 

 
 
Divendres 30 de gener 
Adrià Puntí 
Teatre Joventut (L’Hospitalet de Llobregat) /21h / 20€                                                                                                  

                                   
  

 
 
 
 

Adrià Puntí Band Bang Bang 
Adrià puntí arriba al festival BarnaSants amb una formació nova, La 
Band Bang Bang, per desgranar alguns dels seus grans clàssics de 
sempre.  
 

El gironí és un músic heterodox, inter(in)disciplinari i completíssim (antiga ànima 
d’Umpah-Pah). Ha estat deu anys sense treure disc, i tot i això indiscutiblement és 
un dels compositors i lletristes més brillants i originals de la seva generació. Al 
concert també hi sonaran les noves composicions de l’esperat disc. 
 
 

 

Secció oficial 
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Divendres 30 de gener 
Imaràntia 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20h / 10€  

 

 

  

 
 
 
 
 

La cantant eivissenca Maria J. Cardona, en altres temps al capdavant 
de 4 de copes, encapçala ara el projecte imaràntia amb el músic 
Miquel Brunet.  
 

El 2013 van publicar un primer disc homònim amb Ona Edicions. El recital del 
BarnaSants servirà per presentar-lo per primer cop a Barcelona. Imaràntia és un 
projecte intimista i vital que cerca respostes per arribar a la gent. Envoltats de 
violoncel i violí, els sons del grup captiven i indignen, mesclen silenci i llàgrimes, i 
reivindiquen la llibertat com a model vital. 
 
 

  
 
Dissabte 31 de gener  
Joana de Diego                                                                                     

Centre Cultural Albareda (Barcelona)  / 20h / 10  €                                              
  

 
Foto: Joan Barahona Aranibar 

Lluny de les teulades 
Filla de la cantant argentina de tango Elba Picó, Joana de Diego està 
immersa en elmón de la música –i en especial en el jazz– des de la 
seva infantesa 
 

La compositora i vocalista presenta en aquest concert el seu últim treball 
discogràc, Lluny de les teulades (Sota la Palmera, 2013). L’àlbum es compon de 
deu cançons originals, petits poemes que proven d’abastar signicats més amplis, 
en català, castellà i anglès. Cançó d’autor reposada amb influències jazzístiques. 
 
 

 
 
Dissabte 31 de gener 
Marc Parrot 
Auditori Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) / 20 / 12 €                           

 
  

 
Foto: Jordi Salinas 

Sortir per la finestra 
Qui surt per la finestra? Els lladres, els suïcides, els que tenen pressa, 
els que no volen ser vistos, i també els que fan les coses al seu aire. 
 

Marc Parrot és dels que fa temps ja que, en l’àmbit musical, surten per la finestra 
cada cop que li ronden pel cap noves cançons, idees, imatges o pensaments. En el 
moment àlgid de la seva trajectòria va apostar per cantar en català, a 
contracorrent i sense respondre a precs i retrets. Aquesta sensació de plena 
llibertat queda més palesa que mai al seu vuitè disc. 

 
 

Secció oficial 
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Diumenge 1 de febrer 
Jordi Gas 
koitton club (Barcelona) / 20 H / 10 € 

 
  

 

Gas 
Després d’una dilatada trajectòria com a músic  productor, Jordi GAS 
presenta el seu projecte és personal: GAS (sota la palmera, 2013).  
 
Ha estat baixista a La Salseta del Poble Sec, Sau i Jarabe de Palo i cantant a Ai Ai 
Ai. També productor, per exemple, del primer disc de Sopa de Cabra. Ara presenta 
un disc amb nou cançons compostes, gravades i produïdes per ell mateix al seu 
estudi del Passeig de Vic. Un CD ple de força i lirisme, que conté la feina de cinc 
anys cuidada fins a l’últim detall. Un àlbum d’autor ple de sensacions. 

 
 
 
 
 
Dijous 5 de febrer        
Kike Ubieto 
Centre cultural albareda (Barcelona) / 20 H / 10€ 

 

 
  

 

Pan y circo 
Kike Ubieto fa trenta anys que trepitja escenaris, ja sigui liderant 
orquestres, al capdavant del grup aragonès Os Chotos o amb 9 
Gatos. 
 
Ara presenta el seu primer disc com a cantautor: Pan y circo (autoeditat, 2014). 
Amb producció de Xavier Batllés, Ubieto posa en solfa un seguit de cançons amb 
un marcat accent reivnidcatiu, amb estils que van del tango al rock, el pasdoble o 
la bossa. Un concert sobre la corrupció, la malversació i l’evasió de capitals, al 
costat de la Wall Street Band. 

 
 

 
 
 
Dijous 5 de febrer 
Cesk Freixas 
L’Auditori (Barcelona) / 21 H / 12 € 

 

 

  

 
Foto: Juan Miguel Morales 

 

Protesta 
Protesta (autoeditat, 2014) és el cinquè treball discogràfic de Cesk 
Freixas, i apareix en el desè aniversari de la seva activitat als 
escenaris 
 
Aquest nou disc compta amb els arranjaments i la producció musical de Víctor Nin, 
guitarrista al costat de Freixas des de l’any 2006. Protesta és el disc més rítmic i 
contundent de la discografia del cantautor, acostant-se a una estètica propera al 
rock. En la vessant literària, aposta per un retorn a les arrels reivindicatives, per 
connectar-les amb un so més compacte i orgànic. 
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Dijous 5 de febrer 
Carlo Donnedu 
Tinta Roja (Barcelona) / 20.30 H / 6 €                                                             

 
  

 

Le canzoni dell’estate  
El sard Carlo Doneddu sempre ha acompanyat la seva passió per la 
clàssica d’una constant afició a la música popular i la composició.  
 
A mig camí de Sàsser i Barcelona, Doneddu va crear el 2004 el grup Figli Di 
Lubal, amb qui ha publicat dos discos. Ha creat músiques per a pel�lícules, i el 
2013 va fundar Carraioru Band Social, un projecte que revisita cançons sardes 
en clau de world music. El disc que presenta al BarnaSants, Le canzoni 
dell’estate (autoeditat, 2014), és el seu primer àlbum en solitari… 

 
 
 
 
Divendres 6 de febrer 
Norberto Palomares 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €  
  

 

Vintage or not vintage  
L’històric compositor i cantant de Terrassa Norberto Palomares 
prsentarà un grapat de cançons compostes durant els últims temps.  
 
Palomares destaca com a líder de Factoría Multikolor, per la seva participació al 
Festival de Jazz de Terrassa i per la creació d’espectacles com Golosina sin plomo. 
En l’àmbit teatral ha creat, amb Javier Morte, la companyia Casiopea Teatre. En 
aquesta cas presenta Vintage or not vintage, una sèrie de cançons en companyia 
de la pianista Marta Llopis.  
 
 

 
 
Divendres 6 de febrer 
Marina Rossell 
Casa de Cultura (La Sénia) / 22 H / 10/12 €  

  

 

Tribut a Moustaki 
Després de l’èxit aclaparador dels dos volums d’homenatge a george 
Moustaki, la cantant Marina Rossell presenta la seva obra en directe. 
 
L’espectacle Tribut a Moustaki inclou les cançons més emblemàtiques dels dos 
volums d’homenatge al cantautor francès i la cançó “Absents”, que Marina Rossell 
va estrenar al festival Grec de Barcelona aquest passat estiu, dedicada al seu 
estimat amic. A més a més, no faltaran els clàssics catalans que tant agraden al 
seu públic. Una veu imprescindible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

       BARNASANTS 2015. XX FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR � DEL 24 DE GENER AL 14 D’ABRIL DE 2015 

 

 

 
 
Divendres 6 de febrer 

El Niño de la Hipoteca  & El Kanka                                                     
L’Auditori (Barcelona) / 19H - 21 H / 12 € 
  

Foto: Núria GD/Jota 
 

 
 

Una de les combinacions més esperades entre els usuaris d’internet 
(només cal entrar a youtube per comprovar-ho) arriba al Barnasants.  
 
Dues noves –o potser no tant– que encapçalen una generació de cantautors 
nascuts als anys 80 amb molt a dir. Gaudeixen d’una salut mediàtica molt bona i 
s’ajunten com ja ho havien fet en els seus primers temps molt remots per fer un 
concert únic. Només cal entrar a Youtube i veure algun vídeo que han pujat junts 
per entendre aquesta complicitat que ha encisat tants seguidors. 
 

 
 
Dissabte 7 de febrer 

Miquel Abras                                                                                       
L’Auditori (Barcelona) / 21 H / 12 € 

  

 

Moraima  
Per amor a l’art (Música Global 2014) és el nom d’un disc gravat i 
mesclat a La Bisbal d’Empordà amb la producció de l’empordanès 
Carlus Ramió. 
 
Amb aquest disc Miquel Abras ha volgut homenatjar totes les persones que en 
algun moment del dia tenen temps per ajudar els altres sense esperar res a canvi, 
és a dir, per amor a l’art. Al BarnaSants, el músic de l’Empordà vol agrair al públic 
els més de deu anys a dalt dels escenaris, i ho farà acompanyat de la seva banda i 
amb col�laboracions molt especials.  
 

 
 
 
 
Dissabte 7 de febrer 
Marwan                                                                                               
Luz de gas (Barcelona) / 21 H / 18 €                                                                       

  

 
 
 

Apuntes de mi paso por el invierno  
Gràcies al boca orella, Marwan s’ha convertit en un dels 
cantautors més reconeguts del circuit estatal, omplint sales 
arreu d’Espanya.  
 
Marwan té també un important nombre de seguidors a l’Amèrica Llatina, tota una 
fita que ha assolit pels seus propis mitjans, ja que és un artista independent. Ara 
està presentant el seu últim disc, Apuntes sobre mi paso por el invierno 
(autoeditat, 2014), amb col�laboracions com la de Nach a “Necesito un país” o la 
d’Andrés Suárez a “Del amor en general y de ti en particular”.  
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Dissabte 7 de febrer 
Guillermo Anderson 
La Violeta de Gràcia (Barcelona) / 21.30 H / 3 € 

 
  

 

Considerat un dels artistes més rellevants de la cançó a Hondures, 
Guillermo Anderson fusiona ritmes tradicionals del Carib.  
 
El cantant de La Ceiba ja fa anys que està actiu en l’escena artística hondurenya, i 
la seva trajectòria l’ha dut a ser nomenat ambaixador cultural del seu país al món. 
El seu tema “En mi país” és considerat un himne alternatiu i les seves cançons per 
a nens es canten a les escoles públiques. Anderson actua en el marc del cicle 
Hamaques, en col�laboració amb la Casa Amèrica. 
 

 
 
 
 
Dissabte 7 de febrer 
Dinatatak 
C.A.T. (barcelona) / 20.30 H / 7 € 

                                                            

 
  

 
 
 

Nombres propios 
Dinatatak és un grup de sis músics de diferents nacionalitats (Sards, 
Francesos, Xilens i Mexicans) que barregen ritmes, estils i 
llenguatges.  
 
Amb una instrumentació que agafa prestats de la tradició instruments com el 
berimbau i ritmes com el flamenc, Dinatatak ofereix un concert que inclou grans 
dosis de teatralitat. Canten en italià, espanyol, català i francès. El 2009 van llançar 
el primer àlbum, homònim, i ara publiquen el segon disc, Nombres propios. Un 
concert en col�laboració amb el Tradicionàrius.  
 
 
 

 
 
 
Diumenge 8 de febrer 
Rafa Xambó 
Auditori Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) / 19 H / 12€  

 
  

 
 
 

 

40 anys i un dia 
Per un atzar de la vida, el cantautor d’algemesí Rafa Xambó va trobar 
un dia una cinta de bovina oberta perduda entre les seves coses.  
 
Quan en va escoltar el contingut, la sorpresa va ser majúscula: era la seva 
primera maqueta, que es pensava que s’havia perdut. Així, Xambó publica 
quaranta anys després el que hauria d’haver estat el seu primer disc: Llibertat. 
Així, el seu nou espectacle, amb aquelles cançons i altres de més recents, 
s’estrena al BarnaSants 2015. Una de les veus més combatives del sud.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Secció oficial 
    

Secció oficial 
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Diumenge 8 de febrer 
Alidé Sans                                                                                               
Harlem Jazz club (Barcelona) / 19 H / 10 €                                                                                     

  
 
 

 
 

 

Eth paradís ei en tu  
La jove cantautora i compositora aranesa Alidé Sans estrena al 
Barnasants Eth paradís ei en tu, una proposta que cal entendre com 
un viatge.  
 
Amb ritmes com el reggae, la rumba i el soul, Alidé Sans dibuixarà algunes 
situacions de la nostra realitat quotidiana tot fent-nos reflexionar sobre diferents 
àmbits de nosaltres mateixos, però amb la vitalitat, barrejada amb la innocència o 
de la ingenuïtat, pròpia d’una jove de 20 anys. Una veu diferent que despunta 
amb força i en aranès.  
 
 

 
 
Diumenge 8 de febrer 
Sanjosex 
Atrium (Viladecans) / 19 H / 15/12 € 

   
  

 
 

Festival 
El nou disc de Sanjosex, Festival (Bankrobber, 2014), està format per 
14 cançons que són una paleta rica de ritmes musicals i estats 
d’ànim.  
 
Carles Sanjosé recupera la seva faceta desvergonyida (“Que bé!”, “Festival Tom i 
Jerry”) però també sap recollir-se en moments introspectius (“The catcher”, 
“Tastant la solitud”, “El factor X”). Els experiments (“Fem música”) conviuen amb 
balades marca de la casa (“El joc”) i amb temes pop d’aire trepidant (“M’agraden 
els colors” o el primer senzill, “No hi ha mirades”). Una aposta general per 
l’electricitat. 

 
 
 

 

 
 
 
Dijous 12 de febrer 

Arturo Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto                                            

Auditori Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 €                        
  

 

 
 

 

 
Gràcies Ovidi 
Gràcies Ovidi arriba com un pròleg de les moltes activitats que el 
2015 es duran a terme amb motiu dels 20 anys de la mort del 
recordat cantautor.  
 
Arturo Gaya, el cantant de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, proposa amb 
els seus companys Quique Pellicer i Paco Prieto un joc de paraules i música amb 
una doble finalitat: donar a conèixer l’Ovidi a nova gent i recordar-lo sense 
nostàlgia i amb la certesa que som davant un repertori més necessari que mai. 
 
 

 
 
 

 

Concert especial BarnaSants 20 anys Ovidi                     
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Dijous 12 de febrer 
Comuna XXI 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 19 H / Entrada lliure 

  

 
 

 

BarnaSants acull la presentació d’algunes de les propostes de 
Comuna XXI, una nova eina al sevei dels cantautors nascuda a 
Madrid. 
 
Comuna XXI és un espai en què uneixen esforços una sèrie d’artistes emergents 
amb un estudi de gravació capitanejat pels productors Luis Mendo i Bernardo 
Fuster, el segell Karonte i l’agència de representació Mirmidon Producciones. El 
projecte dóna suport a a noves veus perquè puguin engegar la seva carrera. Un 
nou instrument de reivindicació de la cançó.   
 
 

 
 
Divendres 13 de febrer 
Yhosvany Palma                                                                           
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                                       

 
  

 
 

Foto: Juan Miguel Morales 
 

 

Raro 
El BarnaSants acollirà l’estrena de Raro (Directdisc, 2014), tercer 
treball discogràfic del compositor i cantant cubà Yhosvany Palma. 
 
Produït i gravat a la ciutat de Vigo, el nou disc de Palma inclou tretze noves 
composicions que reflexionen sobre realitats diverses, des de la intimitat d’una 
guitarra i la consciència crítica fins a la sonora voluntat de cançons com “Nada 
está bien” o “Trovadores”. L’honestedat i l’esperit d’una de les veus més rellevants 
de la cançó cubana actual.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Divendres 13 de febrer 
Sílvia Comes 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 12 € 
 

Secció oficial      
  

 
Foto: Juan Miguel Morales 

 
 
 
 

 

Comes Love  
Arriba l’amor. I arriba la cantant i guitarrista Sílvia Comes 
amb moltes de les cançons d’amor que formen part dels seus 
30 anys als escenaris.  
 
Amb paraules de Cernuda, Gil de Biedma, Teresa Pascual, Sívia Bel Fransi, Joan 
Vinyoli, la mateixa Sílvia Comes o Gloria Fuertes –a qui ha dedicat el seu darrer 
treball discogràfic–, Comes Love és un espectacle de format senzill: la veu, una 
guitarra, i les màgiques percussions de Fani Fortet. La nuesa de l’amor, dolça i 
dolorosa, en tota la seva esplendor. 
 
 

 
 
 
 

Secció oficial 
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Dissabte 14 de febrer 
Joan Dausà 
Teatre Joventut (L’Hospitalet de Llobregat) / 20 H / 20 € 

 
  

 

On seràs demà?  
Joan Dausà és bàsicament un comunicador. I els últims anys ha 
afegit a la seva ja coneguda faceta d’actor i presentador una altra 
cara: la de músic.  
 
Amb el seu primer disc, Jo mai mai (Cameo, 2012), va saltar la sorpresa: 80 
concerts que van culminar en un Palau de la Música ple de gom a gom. Ara, Joan 
Dausà i els seus tornen amb On seràs demà (RHRN, 2014), un disc de 10 cançons 
que segueix navegant en el terreny emocional amb un grau més de cruesa i 
intensitat que els treballs anteriors. 
 

 
 
 
 
Dissabte 14 de febrer 
Maria de Medeiros 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 18 € 

 

  

 

Pájaros eternos 
Pájaros eternos (timit, 2012) és el tercer disc de la cantant lisboeta 
Maria de Medeiros, i el primer en el qual escriu i compon cançons.  
 
Coneguda per la seva tasca com a actriu i cineasta, Maria de Medeiros també té 
una interessant faceta com a cantant. Gravat als estudis Eureka de Córdoba amb 
el músic i productor Fernando Vacas, Pájaros eternos és el seu pirmer disc amb 
cançons pròpies. Apassionada per la música brasilera, el jazz i el pop, Medeiros 
conjuga amb gràcia tots aquests ingredients. 
 

 
 
 
 
 
Diumenge 15 de febrer 
Xavier Baró 
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) 19 H / 12 € 

 
  

 
 
 
 

Allau d’estrelles solitàries  
Xavier Baró torna a Barnasants amb un nou disc: ‘Allau d’Estrelles 
Solitàries (LA LLÀNTIA, 2014). Un dels treballs més singulars de la 
seva trajectòria.  
 
Davant la realitat convulsa que viu el món avui, Baró ha sentit l’urgència de donar 
veu als protagonistes silenciosos de tants naufragis quotidians, denunciar el drama 
social amb que convivim, aquell que el poder econòmic, emparat pel poder polític, 
han provocat. Folk d’autor de rúbrica contundent i so inconfusible, tota una 
declaració de principis. 
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Diumenge 15 de febrer 
Paco Ibáñez 
Unió Casal Gelidenc (Gelida) / 19 H / 18 €  

  

 

 

Vivencias  
L’històric cantautor Paco Ibáñez és el representant dels poetes, 
l’humanista, l’artista compromès. Al BarnaSants hi durà l’espectacle 
Vivencias. 
 
El concert és un viatge per les cançons que han marcat la seva trajectòria artística, 
un trajecte que es realitza a través de diàlegs a l’escenari amb artistes amb qui 
comparteix complicitats: al BarnaSants col�laborarà, per exemple, amb el guitarrista 
Mario Mas. També és un viatge cap a noves cançons que, amb la seva interpretació 
i veu, segueixen obrint la porta misteriosa a la poesia. 
 

 
 
 
 
Diumenge 15 de febrer 
Marc Arrufat 
Koitton Club (barcelona) / 20 H / 10 €                                                                                

 
  

 

Arcana 
Marc Arrufat presenta el seu primer repertori musical en un 
espectacle titulat Arcana, en què vol compartir cançons amb 
sentiment.  
 
El concert és un recorregut pel creixement personal, a través de cançons que, amb 
alegries i desenganys, narren les experiències que l’autor, amb un aire entre el folk 
i la cançó d’autor. Set temes de composició pròpia formen el fil conductor de 
l’espectacle, deixant lloc per a poemes d’autors com Desideri Lombarte i Pere 
Figueires, musicats per a l’ocasió. 

 
 

 
 
 
Dijous 19 de febrer 
Awake 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20 H / 10 € 

 

  

Tornar a respirar  
Awake neix de la necessitat de despertar i canviar, desfer-se de 
convencionalismes i arriscar per aconseguir el que et proposes. 
 
El duet oferirà un concert acústic amb una selecció dels seus temes més íntims, 
fent un recorregut des dels primes temes fins a noves composicions inèdites com 
“Tornar a respirar”, on passen a cantar en català. El grup commemora així el 
cinquè aniversari de la seva creació en el mateix escenari on van actuar per 
primera vegada, el Harlem Jazz Club. 
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Dijous 19 de febrer 
Joaquín Carbonell 
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 € 

  

 
 

Una vida en 20 canciones  
El cantautor aragonès Joaquín Carbonell repassa en més de vint 
cançons una dilatada trajectòria: Un espectacle clàssic de cançó 
d’autor.  
 
Des que va començar a compondre cançons a Terol durant els anys setanta –
peces com “Me gustaría darte el mar” o “Con el sudor de tu frente”– Carbonell ha 
gravat deu discos i ha recorregut l’Estat espanyol, França i alguns països 
llatinoamericans. A l’espectacle també repescarà temes d’autors amics, com 
Serrat, Sabina o Krahe.  
 

 
 

 
 
 
Divendres 20 de febrer 
Ismael Serrano 
Teatre Joventut (L’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 24 € 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

La llamada 
La llamada (sony, 2014) és el novè àlbum d’estudi d’Ismael Serrano, 
un nom que fa referència a les tradicionals ‘llamadas’ del carnaval 
uruguaià.  
 
A les ‘llamadas’, els convocants, a cop de timbal, surten al carrer i criden tothom a 
sumar-se a la festa a través del ritme i la dansa. El nou treball del cantautor 
madrileny també és una crida, a aixecar la mirada i celebrar que estem vius i rebels. 
Serrano inicia així la recerca d’un so que remogui l’anima i la consciència, sense 
abandonar el to poètic que sempre a presidit la seva música. 

  

 
 
 
Divendres 20 de febrer 
Guillem Roma  
Atrium (Viladecans) / 21 H / 10/8 €                                                                              
 

 
 

 

Nòmades 
Bon rotllo, personalitat, elegància, oxitocina i aromes nòmades... són 
algunes de les coses que desprenen les cançons de Guillem Roma.  
 
Després d’una esplèndida rebuda del seu disc Oxitocina (autoeditat, 2012), el 
músic osonenc que alguns han qualificat com la versió catalana de Beirut presenta 
Nòmades (autoeditat, 2014). L’essència eclèctica que caracteritza les cançons de 
Roma fa un salt qualitatiu i recull influències dels sons mediterranis, la música 
mexicana o les bandes balcàniques. 
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Divendres 20 de febrer 
Edgardo Cardozo 
Luz de gas (Barcelona) / 21 H / 12 €                                                                                  

 

 
 
 

6 de copas 
L’argentí Edgardo Cardozo presenta 6 de copas, una coprodució 
entre BarnaSants i Hamaques, el cicle de la Casa Amèrica Catalunya.  
 
Cardozo és un compositor, guitarrista i cantant de trajectòria particular. Va formar 
part del mític grup Puente Celeste, i ha gravat al costat d’intèrprets com Manolo 
Juárez o Juan Quintero. 6 de copas és el seu primer treball com a solista, en què 
musica versos del poeta de Entre Ríos Juan L. Ortiz. Un disc d’orfebreria que 
desafia els formats més gastats de la cançó. 

 

 
 
Divendres 20 de febrer 
Brigada Intergeneracional 
Ateneu Popular de 9 Barris (Barcelona) / 22 H / 8/ 10 € 

               
  

 
 
 
 

 

Temporada 45  
El projecte Brigada InterGeneracional uneix un seguit de músics 
inquiets que malden per recuperar la memòria història a través de 
les cançons.  
 
El col�lectiu presentarà al BarnaSants el seu primer treball discogràfic, en un 
recital on prendran part Joanjo Bosk, Mike Wild, Enric Hernàez, Roc Casagran, 
Sergi Dantí, Rusó Sala, Dani Caracola, Xavier Batllés, Orquestra de Trinxera, La 
Banda del Panda i Xavier Baró. Tot plegat per formar un mapa vivencial i 
emocional de la República, la Guerra, la dictadura i la Transició.  
 
 

 
 
 
 
Divendres 20 de febrer 
Ovidi Popular 
C.A.T. (barcelona) / 22 H / 5/10 €                                                                                   

 
  

 
 

 
 

Itinerari Ovidi  
Aquest espectacle, produït en col�laboració amb el festival 
Tradicionàrius, es basa en l’obra d’inspiració popular i tradicional 
d’Ovidi Montllor. 
 
Algunes de les veus més emblemàtiques del folk dels Països Catalans, sota la 
direcció de Pau Figueres i Tóbal Rentero, interpretaran el repertori connectat amb 
la tradició del míusic d’Alcoi. Ovidi coneixia els mecanismes creatius de la cultura 
popular i així els feia servir: “Em sembla que dins les meues cançons es troben 
records de totes les edats i de tot temps”, deia. 
 
 
 

 
 

Concert especial BarnaSants 

Concert Tradicionàrius amb col�laboració de BarnaSants                    
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Dissabte 21 de febrer 
Javier Ruibal 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 18 €                                                                                 

 
 
 

  

 
 

Quédate conmigo 
Trenta anys d’ofici i deu discos al mercat avalen el gadità Javier 
Ruibal, un músic creatiu i diferent de tots els de la seva generació.  
 
Compositor, arranjador, guitarrista i cantant, Ruibal és un músic de frontera, 
buscador d’aromes, perseguidor de la faula i el somni. Un explorador de la bellesa 
que es mou entre les sonoritats del flamenc, la música del Magreb i el Carib, el 
rock i el jazz. El seu darrer treball és el celebrat Quédate conmigo (Lo Suyo, 
2013).  
 

 
 

 
 

Dissabte 21 de febrer 
Roger Mas                                                                    
Teatre Es Quarter (Petra, Mallorca) / 21 H 

  

 

El Roger Mas més despullat defensarà amb veu i guitarra una selcció 
de cançons de tots els seus discos, de les més conegudes a les més 
amagades.  
 
Roger Mas no para. Després d’una temporada amb la Cobla Sant Jordi, i just 
havent presentat el projecte amb el pianista de Sao Paulo Benjamim Taubkin, està 
a punt d’entrar a l’estudi per enregistrar un nou disc. Ara tenim l’oportunitat 
d’endinsar-nos en un repertori format per cançons de tots els seus discos, les més 
conegudes i altres que no ho són tant. 

        Foto: Jordi Plana Pey 
 
 
 
Diumenge 22 de febrer 
Tomàs de los Santos i Borja Penalba  
Auditori Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) /19 H / 12 €                                       

 
  

 

Dones i dons  
Dones i dons (MESDEMIL, 2014) és el primer treball discogràfic del 
tàndem format per Tomàs de los Santos I EL GUITARRISTA Borja 
Penalba.  
 
13 cançons, 9 pròpies i 4 poemes del poeta Vicent Andrés Estellés que narren 
històries de dona en singular i de qualitats humanes col�lectives. La lletra i la 
música de la majoria de les cançons són obra de Tomàs, un dels darrers 
guanyadors del premi Terra i Cultura, i els arranjaments són de Borja, productor 
habitual de Feliu Ventura.  
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Diumenge 22 de febrer 
Joan Boada 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 19 H / 10 €                                                                        

 

  

 

És molt fàcil  
El terrassenc Joan Boada és una de les ànimes de La Carrau. Ara 
presenta les seves cançons en solitari amb el disc És molt fàcil.  
 
Per a Boada és un repte personal portar davant el públic cançons que no ha 
defensat mai amb les seves altres bandes. Algunes formen part del repertori de la 
música tradicional, i d’altres són peces pròpies. Un concert concebut i pensat per 
fer participar l’audiència amb fórmules extretes de la cançó popular. Tot això en 
format de cantautor i firmat al costat del grup Bandulimejant. 
 
 
 

 
 
 
Dijous 26 de febrer 
Sabina Witt 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                     

  

 

Vistes al mar 
A L’espectacle Vistes al mar la cantant Sabina Witt musica i canta 
textos de Joan Maragall, Salvador Espriu i Miguel Hernández. 
 
El so de la guitarra i el xel�lo es fonen amb la paraula i les melodies de la veu. Una 
experiència suggerent on es combinen els diferents elements i recursos de cada 
instrument a través de la poesia, el ritme, el so, els moviments i, en definitiva, la 
música. Witt s’acompanya de Guillermo Rizzotto (guitarra i veu) i Joan Antoni Pich 
(xel�lo).  
 
 
 

 
 
Dijous 26 de febrer 
Kiko Veneno i Martín Buscaglia 
L’Auditori (Barcelona) / 21 H / 18 €  

  

 

El Pimiento Indomable 
Kiko Veneno, llegenda de la cançó popular més creativa i original de 
l’Estat, s’uneix en aquest projecte al cantautor uruguaià Martín 
Buscaglia.  
 
De la mescla de tots dos en surt quelcom inesperat: un grup anomenat El 
Pimineto Indomable, i un repertori que no s’assembla al de cap dels dos per 
separat: dotze cançons fresques, directes, amb un so propi, d’optimisme 
contagiós i esperit lliure, plenes de personatges i històries que ens volen retornar 
l’autenticitat de la vida. 
 
 
 
 

Secció oficial 
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Dijous 26 de febrer 
 
Rafa Xambó 
Jamboree (Barcelona)  
 20 H/22 H / 10/12 €                                                                   

 

  

 
        Foto: Òscar Vázquez Chambó 

 

T’estimo tant. Sonets de Shakespeare 
El doblet de xambó al barnasants es completa amb un recital en 
què el cantautor interpretarà les seves musicacions de 
Shakespeare.  
 
T’estimo tant. Sonets de Shakespeare (Comboi Records, 2013) presenta un 
cantant sòlid i inspirat que, de la mà dels versos del gran poeta universal, 
ofereix unes cançons insòlites en el panorama cultural actual en català. Dotze 
mirades a la passió amorosa, carnal i espiritual, que es fan vives i corprenen 
l’oient en la versió catalana del poeta lleidatà Txema Martínez.  
 

 
 

 
 
Divendres 27 de febrer 
VerdCel presentació del disc en direce 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                 
 

  

 
        Foto: Juan Miguel Morales 

 

VerdCel al Barnasants  
VerdCel presenten el disc en directe que van enregistrar a la 
passada edició del Barnasants. Textos de poetes i verisons de 
clàssics de la cançó. 
  
Hi trobarem textos d’Espriu, Ausiàs March, melodies i cançons de Raimon 
(versions noves i del disc Petjades), d’Ovidi Montllor (companyes inseparables i 
actuals), alguna peça de Pi de la Serra i Joan Pau Giné... VerdCel com sol fer, 
conduirà aquests poetes i cançons a través de ritme, veus, cordes i mans, amb 
música i acció, per depassar les nostres oïdes. 
 
 

 
 
 
Divendres 27 de febrer 
Javier Krahe 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 18 €                                                                                  

 

 
 

 
        Foto: Pepe Castro 

 

Un recital per retrobar el Krahe de sempre, amb les seves lletres 
exquisides i les seves reflexions crítiques de mirada àcida i divertida. 
 
Javier Krahe és un autor de poemes cantats i intimistes, tantes vegades amb la 
dona l’amor i el desamor com a principal referència, i sempre amb el to càusitc i 
irònic que ha marcat tota la seva discografia. El cantautor s’acompanya dels seus 
inserparables músics: el flautista Andreas Prittwitz, el guitarrista Javier López de 
Guereña i el contrabaixista Fernando Anguita. 
 
 
 

 
 

Secció oficial 
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Divendres 27 de febrer 
Maria del Mar Bonet  i Amancio Prada 
Auditori Municipal (Terrassa) / 21.30 H / 20 €                               

  

 
        Foto: Juan Miguel Morales 

 

Por amar a l’arte / Per estimar l’art  
Maria del Mar Bonet i Amancio Prada tenen en comú una mútua 
admiració i amistat de molts anys i una llarga i exitosa trajectòria als 
escenaris.  
 
Intercanviant repertoris, les seves veus triaran algunes de les peces més 
emblemàtiques dels seus extensos cançoners. Una gran ocasió per gaudir 
d’aquests dos grans mestres de la cançó ibèrica, amb una obra que és sinònim 
d’exquisidesa i amb capacitat per comunicar allò més culte tot convertint-t’ho en 
popular. 
 

  
 
 
Dissabte 28 de febrer 
Feliu Ventura 
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) / 21 H / 12 €                                                                

 
 

 
  

 

El cantautor de Xàtiva Feliu Ventura ha celebrat vint anys als 
escenaris durant el 2014. Les seves són ja cançons de tota una 
generació. 
 
El directe Vers l’infinit (2013) i el disc de versions i rareses Referents (2014), 
editats pel segell Propaganda pel Fet!, són el regal amb el que Ventura ha volgut 
premiar un públic fidel que s’ha fet seves unes cançons que parlen de lluites, 
revoltes interiors i inquietuds vitals. Sempre amb un vestit a mig camí de la cançó 
d’autor, el pop i el rock, Feliu Ventura és tot el contrari de la cançó-renúncia. 
 

 
 
 
Diumenge 1 de març 
Andreu Valor  
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat)  19 H / 12 € 

 
  

 

Malgrat la pluja  
Malgrat la pluja (mésdemil, 2013) és el tercer disc del cantautor de 
cocentaina Andreu Valor, que presentarà en format de banda al 
Barnasants.  
 
Missatges destinats a la defensa cultural i del territori, la dignificació social i la plena 
llibertat individual. Valors humans i al costat dels més menyspreats. Un format de 
banda assumit per l’experiència de grans músics que amplien l’horitzó d’una cançó 
d’autor que reivindica paraula i música en peu d’igualtat.  
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Diumenge 1 de març 
Chivo Chivato 
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) / 19 H / 12 €                                                         

 

 
  

 
Foto: Jack El dissenyador 

 

Després d’haver publicat 2º ROUND (WARNER, 2013), Chivo Chivato 
tornen aL Barnasants per oferir una versió acústica del seu repertori. 
 
Chivo Chivato és una banda formada pels músics que solien acompanyar Lichis a La 
Cabra Mecànica. Ja fa un temps que caminen sols, en un format que beu del rock 
més bàsic. En aquest cas, però, la seva proposta transitarà per camins molt més 
reposats. No canviaran només la instrumentació de les cançons sinó que en molts 
casos les transformaran completament. 
 
 
 

 
 
Diumenge 1 de març 
Pablo Guerrero 
Nova Jazz Cava (Terrassa) / 20 H / 15 €                                                                        

                  

 
Foto: Enrique Cidoncha 

 

Catorce ríos pequeños  
Pablo Guerrero, en companyia del seu grup habitual, interpretarà 
una selecció de cançons del seu pròxim disc, Catorce Ríos Pequeños.  
 
El cantautor extremeny, tot un històric de la cançó d’autor compromesa dels anys 
de la Transició –és seva l’emblemàtica composició “A cántaros”–, realitzarà un 
concert especial en el marc de BarnaSants, que serà enregistrat i s’editarà 
posteriorment en format de disc dins la col�lecció del festival. Al recital hi 
col�laboraran un seguit d’artistes catalans. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Dijous 5 de març 
Olden 
Tinta Roja (barcelona) / 20.30 H / 6 € 

                                                             

 
  

 

Sono andato a letto presto  
Rere el nom d’Olden s’amaga el músic i cantant italià David Sellari, 
nascut i criat a perusa, i establert des de fa uns anys a Barcelona.  
 
El 2011 va llançar el seu primer àlbum cantant en anglès amb una veu càlida i 
potent. El 2014 va prendre part a l’espectacle Cançons d’amor i anarquia, estrenat 
en el marc del BarnaSants i representat també Florència i San Remo. Ara presenta 
el seu segon disc, acompanyat per Ulrich Sandner: Sono andato a letto presto 
(autoeditat, 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament en directe 
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Divendres 6 de març 
Rosa Sánchez Trio 
C.C. Albareda (barcelona) / 20.30 H / entrada lliure  

  

 

Rosa Sánchez canta Cupaima, de Chavela Vargas 
Les peces de Cupaima (2014), un dels últims discos de Cavela 
Vargas, serveixen de camí a aquest espectacle de la cantant Rosa 
Sánchez. 
 
Chavela i Rosa: totes dues nascudes a Costa Rica, totes dues mexicanes 
d’adopció, totes dues amb una veu molt especial. En aquest espectacle Sánchez 
homenatja al costat d’un trio la cantant que ha donat vida a clàssics com “La 
llorona”, “Canción de las simples cosas” i tantes altres composicions.  
 

 Foto: Pablo Barreiro 
 
 
 
 
 
Divendres 6 de març i dissabte 7 de març 
Gerard Quintana i Xarim Aresté 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20.30 H / 15 €                                                                   

 
 

 

 
 Foto Cau d’Orella 

 

Gerard Quintana i Xarim Aresté han preparat per al 2015 una 
proposta en format íntim del seu recent disc Tothom ho sap 
(Promoarts, 2015).  
 
Un cop demostrada la potència i efectivitat la de la seva banda, per fi podrem 
comprovar el suc que treu el tàndem en la distància curta, aquest cop sense 
l’espectacularitat de la qual han fet gala en els seus últims concerts i armats 
només amb una guitarra acústica i les pròpies veus. Aresté és un dels autors més 
prometedors del nostre país, i aliat amb el geni de Quintana teixeixen junts un xou 
colpidor. 
 
 

 
 
 
Divendres 6 de març 
Rafa Mora i Moncho Otero  

Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) 21 H / 12 € 
  

 
 Foto: BarnaSants 

 

Abans d’unir els seus respectius treballs, Rafa Mora i Moncho Otero 
ja tenien clar que poesia i música han d’anar de la mà sense excuses.  
 
Els dos músics presenten un espectacle on uneixen les seves veus i amb 
composicions basades en textos de poetes contemporanis de diferents estils amb 
la voluntat de continuar amb la tradició de transmetre la poesia a través de la 
música. Tot amb un to amable i distès, lluny de la solemnitat habitual amb què 
sovint es transmet la poesia. 
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Diumenge 6 de març 
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba 
Auditori Municipal (Vila-real) / 19 H / entrada lliure 

 

  

 
 Foto: Juan Miguel Morales 
 

 

Dia Internacional de la Dona Treballadora  
El 8 de març de l’any passat i també en el marc del BARNASANTS, 
Maria del Mar Bonet estrenava col�laboració amb el guitarrista Borja 
Penalba. 
 
Havent fet gira durant tot l’any passat aquest nou espectacle, la cantant illenca 
torna al BarnaSants en un concert commemoratiu del Dia de la Dona Treballadora. 
Guitarra en mà, Bonet oferirà una tria de les peces més emblemàtiques del seu 
extens cançoner i alguna d’inèdita, en un recital que inaugura Vila-real com a nova 
plaça del BarnaSants. 
 
 

 
 
 
Dissabte 7 de març 
Luis Ramiro 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 15 € 

 

 
  

 

El monstruo del armaro                                                            
Apadrinat pels productors de Joaquín Sabina i nominat a un Grammy 
llatí, Luis Ramiro és un referent de la nova generació del rock 
d’autor.  
 
Amb quatre discos a les espatlles, aquest músic de Madrid fusiona rock, pop, 
reggae, rumba i country amb una qualitat lletrística a prova de bombes. Sense 
tenir al darrere una gran promoció ni el suport de cap multinacional, Ramiro s’ha 
anat consolidant amb el boca-orella. El monstruo del armario (Clever Music, 2013) 
és el seu darrer treball discogràfic.  
 
 

 
 
Diumenge 8 de març 
Boris i l’Altra Banda 
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) / 19 H / 12 €                                                             

 

 
 
 
 

  

 

Casassades d’en Porter 
Boris Porter és el fill de Miquel Porter Moix, un dels pioners de la 
cançó. Ara presenta un disc on recupera la primera obra del seu pare.  
 
Finalment, durant el procés de recerca i recreació de l’obra del pare, van anar 
sorgint idees de cançons. Al final, el repertori és una fusió de ‘Porters’: el del pare, 
el del mateix Boris i el de la seva germana Jeannette, a més de musicacions de 
Joan Salvat Papasseit i de sonets d’Enric Casasses. Una òpera prima tardana però 
intensa.  
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Diumenge 8 de març 
Maria José Hernández 

Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 19 H / 12 €                                                               
  

 
Foto: Juan Miguel Morales 

 

Las uvas dulces 
Contra el que pot semblar, Las uvas dulces (autoeditat, 2014) no és 
un disc d’homenatge al cantautor aragonès José Antonio Labordeta.  
 
Prenent prestat el títol d’un dels seus poemes com a metàfora, la cantant Maria 
José Hernández, que ja va col�laborar amb Labordeta ens els discos Paisajes 
(Picap, 1997) i Con la voz a cuestas (Prames, 2001) ens ofereix la seva visió 
personal d’algunes de les cançons, potser menys conegudes, que ens mostren al 
Labordeta poètic, humà i emocionant.  
 

 
 
Diumenge 8 de març 
Bianca d’Aponte Internacional 
C.A.T. (Barcelona) / 20.30 H / 7 €                                                                               

 

 
 

  

 

Bianca D’Aponte era una jove cantant italiana que va morir el 2004 a 
l’edat de 20 anys, quan tot just havia signat el seu primer contracte 
discogràfic.  
 
Coincidint amb el 8 de març, veus de diversos països reten homenatge a D’Aponte 
en el marc del BarnaSants i gràcies a la iniciativa del certamen que du el seu nom 
i que se celebra anualment a la ciutat d’Aversa. A l’espectacle hi actuaran Rusó 
Sala (Catalunya), Dinatatak (Sardenya), Samantha de Siena (Anglaterra), Tamar 
McLeod Sinclair (Nova Zelanda) o Edurne Arizu (País Basc).  
 

 
 
 

 
 
 
Dijous 12 de març 
Eric Méndez 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                                        

 

 

  

 

Con la guitarra y la voz 
Eric Méndez és un trovador de 36 anys nascut a l’Havana (Cuba). La 
seva inclinació per la música el va dur a cursar estudis musicals des 
de ben jove. 
 
Als 18 anys va compondre la primera cançó, i des de llavors no ha parat d’escriure 
i cantar arreu de Cuba i també a Europa. El 2008 va ingressar al Centre Nacional 
de Música Popular, i ha fet concerts en espais com el Fresa y Chcolate, el Club 
Barbaran o el teatre Avenida. Actualment està preparant un nou disc: Con la 
guitarra y la voz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert Cose d’Amilcare amb col�laboració BarnaSants 
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Dijous 12 de març 
Rosa-Luxemburg 
L’Auditori (Barcelona) / 21 H / 12 €  

  

 

Teoria de conjunts  
El concert de Rosa-Luxemburg al Barnasants serà la presentació de 
l’esperat cinquè disc del grup, titulat Teoria de conjunts (zeppo 
records, 2015). 
 
El grup barceloní torna després d’haver celebrat els 10 anys a dalt dels escenaris, 
desplegant la seva posada a escena més enèrgica juntament amb textos 
inquietants i l’experimentació dels seus dos sintetitzadors. La banda de Pol 
Fuentes segueix recordant que és possible fer rock original, amb inquietud 
artística i missatge fora de tot mimetisme amb l’escena catalana. 
 

 
 
 
Dijous 12 de març 
João Afonso 
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 € 

 
 

 

Joao Afonso presenta per primera vegada a Barcelona (i a Catalunya) 
algun dels temes del seu darrer treball discogràfic, ‘Sangue Bom’ 
 
El cantant moçambiquès ens presenta, d’una manera intimista, una trobada entre 
la veu i la guitarra en un viatge a través dels seus universos musicals. Afonso, 
consolidat com un dels grans representants de la música portuguesa, ens 
transporta per diverses geografies. Va des de les memòries de la seva infantesa a 
Moçambic, on va néixer i viure, fins a São Tomé o Angola, fent parada a diversos 
imaginaris. Ho fa sempre sota la influència del seu tiet, José ‘Zeca’ Afonso, autor 
de la mítica “Grândola, Vila Morena” 
 
 

 
 
 

 
Divendres 13 de març 

 

Perla Batalla. Canciones de Batalla 
contra el Imperio 
Teatre Joventut (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 18 €                                                 

        
  

 

la cantant californiana d’origen mexicà perla batalla, corista de 
Leonard Cohen, interpreta un repertori de cançons contra les 
injustícies.  
 
L’espectacle sorgeix d’una trobada entre de les inquietuds del poeta Alberto 
Manzano, estudiós de l’obra de Cohen, i del promotor del BarnaSants, Pere 
Camps. El repertori, ideat per celebrar el vintè aniversari del festival, inclou 
cançons de Bob Dylan, Leonard Cohen o Suzanne Vega, adaptades al castellà pel 
mateix Manzano i amb els arranjaments del guitarrista Camilo Pérez.  
 
 
 

 
 
 

 
 

    

Concert especial BarnaSants 

Secció oficial 
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Divendres 13 de març 
Carlos Chaouen 
L’Auditori (barcelona) / 21 H / 15 € 

  

 

En la frontera 
carlos chaouen és un “artista d’artistes”. set discos i multitud de 
col�laboracions avalen la trajectòria d’aquest compositor gadità.  
 
En la frontera (Maldito Records, 2014) és el darrer treball d’aquest músic inquiet, 
que sempre s’ha mogut entre els territoris del rock, el flamenc i la cançó d’autor. 
Amb centenars de concerts a les espatlles arreu de l’Estat i també a l’Amèrica 
Llatina, Chaouen sempre ha navegat entre gèneres molt diversos però conservant 
l’arrel i l’esperit gadità en totes les seves cançons. 
 
 

 
 
 
Dissabte 14 de març 
Rusó Sala 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                        
 

 

 

Fil de coure 
La cantautora Rusó Sala presenta el seu nou disc, Fil de Coure 
(2015), amb la bona companyia de la guitarrista sarda Caterinangela 
Fadda.  
 
Un disc d’autora on s’estableix un diàleg entre dones, la catalana i la sarda, i des 
d’on emergeixen forces tel�lúriques en simbiosi perfecta. Veu i guitarra forgen 
sons de la nostra Mediterrània: aires mariners, crits d’amor o planys de solitud, 
ecos de melodies antigues o la música dels seus poemes actuals. Una experiència 
per reconnectar amb la cançó d’autor més pura. 
 
 

 
 
 
 
 
Dissabte 14 de març 

 

 
Pau Alabajos 
L’Auditori (barcelona) / 21 H / 12 € 

 

 

 

 

#paualpalau  
Des que va encetar la seva carrera l’any 2004, Pau Alabajos ha 
realitzat més de 500 actuacions al arreu dels Països Catalans.  
 
El setembre del 2012 el cantautor de Torrent va celebrar els seus deu anys de 
carrera amb un concert simfònic al Palau de la Música de València. El recital va 
quedar recollit en un doble CD on Alabajos es reivindica com una de les veus més 
sòlides i amb més projecció del panorama valencià. Al concert amb banda del 
BarnaSants en podrem gaudir amb tota la intensitat. 
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Dissabte 14 de març 

Ana García y Gaddafi Núñez Duo  
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 12 €                                                                                   

  

 

 
 

 
Granda  
El duet argentinoperuà presenta el seu nou treball, Granda, un 
documental rodat a la natura del Delta del Tigre, a l’Argentina.  
 
Granda és un homenatge a la compositora peruana Chabuca Granda, i el concert 
és un recorregut musical per les diferents etapes de la seva obra. A guitarra i veu, 
el duet resident a Barcelona i conformat l’any 2013, interpreta cançons arrelades 
al folklore llatinoamericà, particularment l’afroperuà.  
 

 
 
 
Diumenge 15 de març 
Alejo García 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 19 H / 10 €                                                                        

 
 

 
  

 
 

 

Americanito  
El cantautor colombià Alejo García proposa una experiència de 
mestissatge sonor en què ressona la tradició musical del continent 
americà. 
 
Les seves lletres expressen una visió narrativa de la història del seu país i del seu 
continent, i aconsegueixen pintorescos paisatges sonors. García ha publicat quatre 
treballs que reinventen l’estètica tradicional, el darrer dels quals és Americanito 
(LaMusicaFM, 2013), on mostra una fórmula que aposta per la reconstrucció dels 
imaginaris sonors del gran territori americà. 
 
 

 
 

 
 
 
Diumenge 15 de març 
Lucas Masciano  
Can Massallera (Sant Boi de Llobregat) / 19 H / 12 €                                                          

 
 

 

 

De París a Transilvania  
Lucas Masciano presenta De París a Transilvania (Ocho Music & 
Records, 2014), un vuitè disc amb el que vol tornar a l’essència dels 
seus primers temps.  
 
Aquest músic argentí, establert a Barcelona des de l’any 2003, va començar 
tocant al carrer i de mica en mica s’ha forjat una trajectòria que l’ha dut a fer 
desenes de concerts a banda i banda de l’oceà. En el seu retorn al BarnaSants, 
Masciano iniciarà una gira acústica en què presentarà les cançons d’un treball on 
torna a les arrels i a la música més artesanal i lleugera.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Secció oficial 
    

Secció oficial 
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Dijous 19 de març 
Roger Benet 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                                        

 

  

 
Foto: David Oliete 

 

Ciutòpolis  
Han passat ja 10 anys del primer concert en què Roger Benet es va 
fer acompanyar per la seva banda habitual: els Oximorònics. 
 
Ara presenta el seu últim treball, una exquisida òpera rock titulada Ciutòpolis 
(autoeditat, 2014), un disc conceptual que sorprèn a tothom perquè traspassa els 
límits del concepte ‘bandautor’. Sumant-se a la celebració dels 20 anys del 
BarnaSants, Benet oferirà un concert especial on també sonaran cançons de 
cadascun dels espectacles que ha creat.  

 
 
 
 
 
Dijous 19 de març 
Miryam Quiñones 
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 € 

           
 

 

La cantant Miryam Quiñones és una reconeguda i tenaç difusora de 
la cançó d’autor al Perú, amb una àmplia trajectòria musical.  
 
Comunicadora social, ha passat per diversos grups i ara fa carrera com a solista. 
Ha portat el seu cant a tota l’Amèrica Llatina, compartint escenari amb els més 
reconeguts trovadores i en diversos i importants esdeveniments culturals. D’ella 
s’ha dit que té el sabor de la terra de tota l’Amèrica Llatina, i que conserva els 
llaços amb la terra que la va veure néixer.  

 
 

 
 
Divendres 20 de març 
Darània 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                          
 

 

Les cançons de gener  
Darània presenten el seu primer disc, Les cançons de gener (picap, 
2014), un treball de cançó d’autor ple d’encís, sensibilitat i ironia. 
 
Amb la veu de la cantant Ivet Remacha i el lideratge del guitarrista i compositor 
Daniel Sesé, el primer disc de Darània ha estat produït per Joan Isaac i Conrad 
Setó. Les cançons que formen part d’aquest espectacle descriuen, a tall de 
crònica, les quotidianitats més íntimes, però també capgiren tot el que és 
evident per endinsar-se en els indrets màgics de la vida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secció oficial 
    

Secció oficial 
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Divendres 20 de març 
Jabier Muguruza  
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 €        

  

 

El cantautor basc Jabier Muguruza oferirà un recorregut per tot el 
seu repertori, en un recital que s’enregistrarà per a la posteritat.  
 
El concert s’editarà en disc en el marc de la col�lecció BarnaSants. Al llarg del 
recital, joves artistes catalans pujaran a l’escenari per interpretar en català 
algunes de les peces més emblemàtiques de Muguruza, un dels músics més 
emblemàtics de la cançó basca. Jabier Muguruza estarà acompanyat de Mikel 
Azpiroz al piano. 
 

 
 
 
Dissabte 21 de març 
Le Croupier 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 12 € 

 

 
 

                                                                                 

 

Esperança dinamita  
Després d’haver-lo presentat amb èxit a la Fira de Manresa, ara Le 
Croupier arriba al BarnaSants amb Esperança Dinamita (música 
global, 2014). 
 
Des de final del segle XIX fins a l’inici de la Guerra Civil, el Paral�lel de Barcelona 
es va convertir en una autèntica olla a pressió de l’espectacle. El nou disc de Le 
Croupier és un viatge en el temps cap a aquell món perdut: les cançons, els 
textos i el documental creat per a l’ocasió creen l’embolcall perfecte per 
transportar l’espectador a una època fascinant.  
 

 
 
 
Dissabte 21 de març 
Dani Flaco 
Centre Cultural (Gelida) / 20.30 H / 12 €                                                                       

  

 

Versos y madera  
El sisè disc del cantautor Dani Flaco, Versos y madera (autoeditat, 
2014), és un treball més acústic i resposat, amb detalls propers al 
folk. 
  
El músic de Bellvitge, resident al barri madrileny de Lavapiés des de fa un 
temps, és una aposta clàssica del BarnaSants des dels primers temps. Flaco té 
un públic fidel i constant: per això ha pogut finançar el seu darrer treball a 
través del micromecenatge. Són cançons que captiven des de la primera audició, 
amb l’essència de la seva música de carrer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament en directe 



 

       BARNASANTS 2015. XX FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR � DEL 24 DE GENER AL 14 D’ABRIL DE 2015 

 

 

 
Dissabte 21 de març 
Pedro Guerra 
Sala la Violeta (Altafulla) / 20 H / 10 €  

  

 

30 años  
Han passat tres dècades des que el canari Pedro Guerra va 
començar a cantar. Des de llavors, només fa que oferir discos 
impecables.  
 
En deixen constància tretze àlbums plens de cançons cuidades al detall amb la 
presició d’un artesà. A l’espectacle 30 años, Pedro Guerra recupera l’essència 
dels seus primers temps, només amb veu i guitarra, en una antologia que inclou 
també cançons noves i altres de recuperades de la seva etapa primerenca amb 
el grup Taller Canario. 
 

 
 
 
Diumenge 22 de març 

 

Miquel Pujadó 
Teatre Micalet (València) / 20 H / 8/10 €  

  

De foc i de vellut  
Miquel Pujadó presenta un work in progress amb la col�laboració de 
Paco Muñoz, Manolo Miralles, Olga Suàrez, carles enguix, òscar 
Birz, Hugo Mas i rafa estrada.  
 
El cantautor ha previst, pel 2015, la publicació del seu nou treball d’estudi, De 
foc i de vellut. Pujadó es mou entre la tendresa i el cop de puny, entre el foc i el 
setí. Les seves cançons són un antídot contra l’avorriment, el pensament únic i 
l’estupidesa. A l’espectacle on no hi faltaran les conegudes versions de Brassens 
en català.  

 
 
 
 
Dijous 22 de març 
Noche Sabinera  
Teatre Joventut (l’Hospitalet de Llobregat) 

 

 

  

 

Pancho Varona i Antonio García de Diego arriben al Teatre 
Joventut, en el marc del Barnasants 2015 amb l’espectacle Noche 
Sabinera.  
 
Més de 200 concerts d’aquest espectacle al 2014 per Espanya, Mèxic i Argentina 
parlen de l’èxit del projecte que lideren els dos músics de confiança de Joaquín 
Sabina, en el qual conviden el públic a cantar amb ells a l’escenari. Amb motiu 
de l’aniversari del BarnaSants, els músics han preparat una nit especial amb 
artistes convidats, noves cançons i moltes sorpreses. 
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Dijous 26 de març 
Ivette Letusé 
Harlem Jazz Club (Barcelona) / 20 H / 10 € 

    
  

 

Hechizo  
La cantant i compositora cubana Ivette Letusé interpretarà una 
selecció de les seves pròpies cançons en un espectacle a piano i 
veu.  
 
Letusé, amb una sòlida formació acadèmica i una veu resplendent, es passeja 
amb sorprenent facilitat per gèneres com el danzón, el txa-txa-txa, la bossa o el 
guaguancó. Ha participat en pretigiosos certàmens com el Premi de Creació 
Ojalá, apadrinat pel mític trobador Sílvio Rodríguez, que va reconèixer el seu 
disc Sinfonía urbana (Ojalá, 2012).  
 

 
 
 
Dijous 26 de març 
Carmine Torchia 

 

 

Tinta Roja (Barcelona) / 20.30 H / 6 € 
  

 

Bene  
El Cantautor i poeta Carmine Torchia va néixer el 1977 en un poblet 
calabrès. Al BarnaSants presenta el seu segon disc, Bene 
(autoeditat, 2013). 
 
Guardonat amb dos premis al Festival Musicultura 2009, Torchia és un atent 
observador de l’art contemporani. L’any 2010 va publicar el CD-DVD Alterazioni 
– processi sintatticamente simili, un projecte sobre el concepte de l’obra oberta, 
elaborat amb els artistes Walter Carnì i Gianfranco Scafidi. Amb Bene ha fet gira 
per tot Itàlia i ara arriba també a Catalunya.  
 
 

 
 
 
Dijous 26 de març 
Samantha Navarro 

Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 12 €                                            
 

 

 

La cantant i compositora uruguaiana Samantha Navarro fa dues 
dècades que explora tota mena de formats, tant en solitari com 
amb banda.  
 
Ha publicat deu discos, cinc com a solista i cinc amb diferents projectes 
compartits; ha col�laborat entre altres amb Rosana Taddei i Martín Buscaglia, i 
també ha escrit llibres i música per a teatre. Actualment està treballant en el seu 
sisè disc com a solista, amb producció musical d’Eduardo ‘Pitufo’ Lombardo, on 
explora la cançó urbana d’arrel folklòrica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secció oficial 
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Dijous 26 de març 
Joan Amèric 
Casinet d’Hostafrancs (Barcelona) / 21 H / 12 €                                                                

 

  

 

La força crua de la tendresa de les cançons de Joan Amèric ens 
estén la mà per convidar-nos a un univers particular de sirenes, 
idees i somnis. 
 
El cantautor d’Alzira és una de les veus més personals del País Valencià. La seva 
dilatada trajectòria ens ha deixat discos que són com petites perles amagades: 
el darrer és Directament (Temps Record, 2012), enregistrat en directe al festival 
BarnaSants i que durant els darrers temps ha estat presentant arreu dels Països 
Catalans. 
 
 

 
 
 
Divendres 27 de març 
Sisa, Portet i Oliver 
Teatre Joventut (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 20 € 
  

 

Jaume Sisa, Quimi Portet i Joan Miquel Oliver representen tres 
exemples evidents de l’individu que ha sabut fer-se entendre.  
 
Entre tots tres sumen prop de 400 cançons, tot un univers que, en realitat, són 
tres universos amb òrbites pròpies units per un fil invisible que els més 
agosarats denominen tradició. Tots tres a l’escenari ofereixen un concert sense 
precedent: amenaçaven de fer-se nosa, però han acabat com marrecs en una 
pastisseria inventant la música dels astres. 
 

 
 

 
 
 
Divendres 27 de març 
Enric Hernàez 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 12 €                                                           

 

 
  

 

Cançó per a Helena  
Enric Hernàez torna a la palestra un àlbum de textures jazzístiques 
que s’adapten a la perfecció a la seva feina de composició.  
 
Considerat gairebé un prodigi de la música a la dècada dels 80 i artista 
fonamental per a la cançó catalana, Enric Hernàez fa a Cançó per a Helena 
(Picap, 2014) una mirada en clau jazzística de la seva darrera producció. Un 
projecte que neix de les converses amb Lluís Cabrera i Enric Palomar del Taller de 
Músics i on participa el jove músic Javi Garrabella. 

          Foto: Juan Miguel Morales 
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Divendres 27 de març 
Montse Castellà amb la Banda de l’Agrupació Musical Senienca 
Casa de Cultura (La Sénia) / 22 H / 8/10 € 

      
  

 

La cantautora tortosina es rodeja d’una seixantena de joves músics 
per estrenar noves peces que ha anat component arreu de la 
Mediterrània. 
 
Trompetes, saxos, clarinets, tubes, trompes i flautes travesseres donaran també 
un color especial al millor del seu repertori editat fins ara. Ella, com sempre, 
combativa, guitarra en mà per llaurar causes i oferir esperança. La lluita feta 
cançó. De l’Ebre al món. 
 
 

 
 
 
Dissabte 28 de març 
Jorge Tylki 
Albareda Centre Cultural (Barcelona) / 20 H / 10 €                                                        
  

 
 

 
Estrellas del anonimato 
Jorge Tylki presenta el seu primer disc, Estrellas del Anonimato 
(Tylki music, 2014), acompanyat de la seva banda habitual.  
 
El cantant i compositor veneçolà resident a Barcelona s’acompanya de l’ex-
Operación Triunfo Joan Tena a la guitarra, Sesk Kpell al saxo i Benji Sánchez al 
piano. Foguejat en bars com el Mediterráneo, Tylki ofereix un espectacle que 
passa per diferents gèneres de la cançó i el rock, i on la cançó amb influències 
d’artirstes com Serrat i Sabina és la gran protagonista.  

 
  

 
 
Dissabte 28 de març 
Vercel Ovidi 
Pallisa Era del Senyor (Altafulla) / 20 H / 8 € 

       

  

 
          Foto: Juan Miguel Morales 

 
 

 

Del cor a les mans  
Reviscolar l’obra d’Ovidi montllor des d’un bressol i origen comuns 
–Alcoi i la Cançó– és una constant en el camí d’Alfons Olmo, ànima 
de VerdCel. 
 
Una motivació sempre extraordinària que li insufla un fort impuls des de dins en 
revisitar-lo. S’hi sumen la percepció més present sobre el gran mestre, la 
connexió dels seus versos i cançons amb el moment actual, aquell primer 
espectacle íntegre d’Ovidi que VerdCel li va fer fa més de deu anys, Des d’hom 
fins el món, i algunes versions que l’han anat acompanyant des de sempre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concert especial BarnaSants 
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Dissabte 28 de març 
Victor Salvatti 
Luz de Gas (Barcelona) / 21 H / 12 € 

        

  

 
          Foto: Rodrigo Stocco 

 

A mente não mente 
Victor Salvatti és un compositor, guitarrista i cantant de São Paulo, 
de formació autodidacta i investigador del folklore afrobrasiler.  
 
Després d’una important trajectòria al Brasil, el 2004 es va traslladar a Barcelona 
per donar a conèixer la seva feina a Europa i difondre la seva música, cultura i 
essència. Ha publicat tres discos i n’està preparant un de tercer, que durà per 
títol A mente não mente (2015). Aquest treball és el que presentarà al 
BarnaSants: cançons que parlen des de la veu de la consciència.  

 
 
 
 
Diumenge 29 de març 
Joanjo Bosk 
Teatre de Bescanó (Bescanó) / 18 H / Entrada inversa 

 

 

  

          Foto: Xavier Mercadé 
 

En directe al BarnaSants  
El cantant empordanès enregistra el seu primer directe dins la 
programació del Barnasants, i tria com a espai el Teatre de 
Bescanó. 
 
Joanjo Bosk es retroba amb el rock sense abandonar l’essència de la millor 
cançó d’autor, on el contingut social i humà de les seves lletres continua sent un 
puntal imprescindible. A més de presentar el seu últim treball, Figueres-Gernika 
(Música Intuitiva, 2014), repassarà tota la seva trajectòria com a autor de 
cançons i com a intèrpret. 

 
 

 
 
 
 
Diumenge 29 de març 
The Brut of Cat 
Koitton Club (Barcelona) / 20 H / 10 €  

 
  

 

The Brut of Cat és un grup del País Valencià format per tres amics 
de tota la vida. Tenen només 18 anys, però moltes ganes de fer i 
tocar cançons.  
 
El BarnaSants apostant pel talent jove del sud. The Brut of Cat de moment 
tenen una maqueta amb set peces, Baix la pluja, que amb els seus propis 
mitjans han anat presentant arreu dels Països Catalans. En el concert del 
BarnaSants interpretaran les cançons de la maqueta, altres d’inèdites i versions 
de grups com Manel, Obrint Pas o Lluís Llach.  

 
 
 
 

 

Enregistrament en directe 

Secció oficial 
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Dissabte 4 d’abril 
Joan Isaac. Cançons d’amor i 
anarquia 
Cotxeres de Sants (Barcelona) / 21 H / 18 € 

                                   
 

  

 

Presentació del disc en directe de l’espectacle Cançons d’amor i 
anarquia, enregistrat a la passada edició del Barnasants.  
 
L’espectacle, ideat per Joan Isaac, és un repàs a tot de cançons llibertàries de 
tots els temps, amb la complicitat d’artistes com Jaume Arnella, Anna Roig, Sílvia 
Comes o Olden. No hi falta “A Margalida”, la peça que Isaac va dedicar a 
Salvador Puig Antich. L’homenatge al militant del MIL ha estat el desllorigador 
de la iniciativa. El disc es presenta coincidint amb el 41è aniversari del seu 
assassinat. 

 
 

 
 
Dimarts 9 d’abril 
Pau Vallvé 
Teatre Echegaray (Ontinyent) / 20 H                                                                                 

  

 
          Foto: Cris Romagosa 

 

Pels dies bons 
La passada tardor pau vallvé va editar el seu catorzè disc, el tercer 
signat amb el seu nom i cognom, titulat Pels dies bons (autoeditat, 
2014). 
 
El nou disc de Vallvé arriba quan encara no fa ni un any que va tancar al Liceu la 
gira de l’anterior, De bosc (Amniòtic, 2012). Una col�lecció de cançons que 
parlen de les relacions entre dues persones, siguin d’amor, d’amistat, de feina o 
de família. L’atracció, el vincle, la confiança, l’aventura, la il�lusió... Un disc 
absolutament autoproduït i mimat fins al detall. 
 

 
 
 
 
Dijous 9 d’abril 
Alessio Arena 

 

 

Tinta Roja (Barcelona) / 20.30 H / 6 € 
  

          Foto: Ferran Sendra 
 

Bestiario Familiare  
Alessio Arena és un escriptor i cantautor napolità que viu de fa anys 
a Barcelona. Bestiario familiare (dimusicainmusica, 2013) és el seu 
primer disc. 
 
Ha publicat tres novel�les i va ser el guanyador absolut del Festival Musicultura 
del 2013. Ha col�laborat en els darrers dos discos de la pianista Clara Peya i el 
seu nou disc, gravat entre Nàpols i Barcelona, està cantat en quatre llengües: 
italià, napolità, castellà i català. Recital en format de trio, acompanyat pel 
percussionista Toni Pagès i el guitarrista Pau Figueres.  

 
 

 
 
 
 
 

Concert especial BarnaSants 
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Divendres 10 d’abril 
Jordi Montañez 
Centre Cultural Albareda (Barcelona) / 20 H / 10 €                                              
 

 
 
 

Anòxia 
El cantautor barceloní Jordi Montañez presenta oficialment el seu 
tercer disc, Anòxia (autoeditat, 2015), que ha estat produït per Pau 
Romero. 
 
L’anòxia és la disminució o manca d’oxigen respirable en les cèl�lules d’un 
organisme. Amb aquest nou disc, Montañez ens fa partícips de les opressions 
invisibles que ens asfixien davant la més crua resignació o la més ferotge 
resistència. Cançó d’autor en estat pur, amb uns arranjaments acurats que 
beuen del folk i de la música nord-americana més independent.  
 
 

 

 
Divendres 10 d’abril 
Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien  
Teatre Joventut (l’Hospitalet de Llobregat) / 21 H / 18 € 
 

 

 
  

 
          Foto: Marc Bordons 

 

Un pas i neu i un pas  
Les ganes d’avançar cap a algun lloc nou han dut Anna Roig a la 
creació d’un seguit de cançons que observen la vida de manera 
senzilla. 
 
El tercer disc de l’autora penedesenca, Un pas i neu i un pas (Satélite K, 2014), 
evoca sensacions, paisatges i reflexions amb una mirada propera a la realitat i 
un ritme reposat. En les noves cançons tot és més suggerit que explicat i 
L’Ombre de ton Chien explora nous territoris sonors creant ambients 
contemplatius.  
 

 

 
Divendres 10 d’abril 
Pi de la Serra 
Auditori (Vila-real) / 19 H / Entrada lliure                                                     
  

 

Foto: Juan Miguel Morales 
 
 

Branques  
Després de gairebé dos anys cantant Màrius Torres, la cantautora 
de ponent meritxell gené presenta nou disc: Branques (2015).  
 
Ha resseguit la cartografia vital del poeta lleidatà a Així t’escau la melangia 
(Klhämor records, 2013), un disc molt ben rebut per públic i crítica. Ara, en 
aquest nou treball discogràfic Gené segueix vinculant cançó i poesia, proposant 
un fresc de 12 poetes catalans del segle XX, units per una especial sinceritat i 
intensitat de viure, cants a la terra i l’amor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Secció oficial 
   

Secció oficial 
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Dissabte 11 d’abril 
O Vals das Mouras 
Auditori Barradas (l’Hospitalet de Llobregat) / 20 H / 12 €                  

                
  

 

O Val das Mouras és una formació celta-folk que basa la seva 
proposta en Rosalía de Castro, en concret en el seu llibre Follas 
Novas.  
 
La banda, que comparteix nom amb un llegendari bosc de Galícia, convida a 
iniciar un viatge enrere en el temps cap a algun lloc llunyà, a través de 
profundes melodies i harmonitzant els versos que van retratar la dona gallega i 
l’emigrant, el mariner i el vilatà... i en els quals Rosalía de Castro es va 
despullar, per així vestir-los a tots de dignitat i respecte. 

 
 

 
 
Dissabte 11 d’abril 
Dente 
Tinta Roja (Barcelona) / 20.30 H / 6 €                                                                   

 

 

Almanacco del giorno prima  
El cantant i guitarrista italià José Peveri, també conegut com a 
Dente, torna al festival Barnasants per presentar el seu cinquè 
treball discogràfic.  
 
Ha passejat les seves cançons per París, Luxemburg, Brussel�les, Berlín i també 
pel Brasil. Fa dos anys va venir a Catalunya en el marc de la trobada entre 
BarnaSants i Cose di Amílcare. Ara ho farà per presentar Almanacco del giorno 
prima (Pastiglie, 2014). Es manté fidel al seu estil, oferint melodies fresques i 
enganxoses. A Dente li agrada divertir-se amb lleugeresa i ironia.  
 
 

  
 
 
Dissabte 11 d’abril 
Joan Isaac, Biel Majoral i Mateu Xuri 
Teatre Es Quarter (Petra, Mallorca) / 21 H 
 
 

                                                                               

 

Gloses i cançons 
El Teatre Es Quarter acollirà aquest concert amb tres dels artistes 
més representatius de l’escena músical dels Països Catalans.  
 
El festival BarnaSants presenta un espectacle especial aprofitant la nova seu a 
Mallorca. L’intercanvi entre la glosa, la cançó tradicional de les Illes i la cançó 
d’autor en català serà l’eix vertebrador d’aquest espectacle. Tres maneres de 
fer diferents a l’escenari, tres universos que es fondran en un mar de 
sensibilitats compartides. 
 

 
 
 

Secció oficial 
   

Concert especial BarnaSants 
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Dissabte 11 d’abril 
Jaromír Nohavica 
C.A.T. (Barcelona) / 22 H / 15 € 

 
  

El cantautor txec Jaromír Nohavica oferirà un recital amb les seves 
cançons més conegudes i també amb noves composicions.  
 
Un espectacle cuidat al detall, amb una dramatúrgia senzilla que crea un 
impressionant espai poètic. Cada concert de Novahica és un gran esdeveniment i 
el públic queda fascinat per la màgia, l’alegria i la tristesa de les seves cançons. 
Els seus concerts, en què s’acompanya a l’acordió i al piano pel músic polonès 
Robert Kusmierski, tenen un aire misteriós i seductor. 
 
  

 
CLOENDA 

 
Del 9 al 14 d’abril 
 
El(s) poeta Ovidi 

 

Teatre Calderon d’Alcoi  
 

  

El Barnasants posa el punt i final a alcoi amb una programació molt 
marcada per la figura d’Ovidi Montllor, en el vintè aniversari de la 
seva mort. 
 
La recta final del BarnaSants al País Valencià començarà el 9 d’abril amb la 
presentació del llibre L’Ovidi poeta de Jordi Tormo i un recital de Kiko Veneno. El 
doblet final en clau ovidiana serà els dies 12 i 14 d’abril. El dia 12, el Teatre 
Calderon d’Alcoi acollirà la presentació de l’espectacle Ovidi Simfònic. I el 14 
d’abril, aniversari de la proclamació de la II República, s’estrenarà El(s) poeta 
Ovid. Poesia no vol dir somiar, un espectacle sobre el vessant poètic d’Ovidi amb 
Eduard Fernàndez, Eduard Iniesta i Llúcia Vives. La trajectòria de l’Ovidi com a 
actor i cantautor i la comprensió que va fer dels textos van fer única la seva 
forma de dir poesia. El d’Alcoi va dir i musicar (moltes vegades juntament amb 
Toti Soler) poetes com Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu, Blai Bonet, Miquel 
Martí i Pol, Pere IV, Josep Maria de Sagarra, Joan Salvat Papasseit o Joan Fuster. 
Aquesta proposta vol apropar al públic la seva relació amb els poetes. Un 
recorregut pel vessant poètic de l’Ovidi que va de la creació a la interpretació i la 
posada a escena. 

 

PROGRAMACIÓ DE TEATRE 
 

Divendres 6 de febrer 
Autoretrato de un jovent capitalista español 
Atrium (Viladecans) / 21H/ 12-15 € 
 

 

Autoretrato de un joven capitalista español (Atrium de Viladecans, 6 de març, 21 
h, 12/15 €) és un espectacle creat, dirigit i interpretat per l’inquiet Alberto 
Sanjuán, que retrata les contradiccions de la societat espanyola. 
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Dimarts 10 de març 
Homenatge a Teresa 
Espai Brossa 

  

 
 Homenatge a T és un espectacle multidisciplinari que conjuga poesia, música i 
imatge. Un còctel poètic que pren com a base la coneguda cançò d’Ovidi 
Montllor Homenatge a Teresa. Ésun projecte on s’aglutinen creadors procedents 
de llenguatges artístics diferents. Des del cartell d’Antoni Miró, a l’evocador text 
de Jordi Botella, passant per les partitures de Moisés Olcina, i les imatges de 
Xavier Cortés i Carolina Miralles. Tot això sota la direcció de Pepa Miralles i la 
interpretació de Rosanna Espinós i Pep Sellès. 

 
 
 

LES EXPOSICIONS DEL BARNASANTS 
 
Del 3 al 22 de febrer al Casinet d’Hostafrancs 

 
20 anys de cartells BarnaSants 

Inauguració: 3 de febrer, a les 19 h 
  
 

Al llarg de 20 anys, i amb una iconografia ben peculiar, Barnasants ha inundat els carrers de la ciutat amb cartells 
del Festival. Aquesta exposició, commemorativa del 20è aniversari, rescata els seus cartells més emblemàtics, que 
veureu que segueixen sent d’actualitat. 
 
 
 
 
Del 17 al 28 de febrer a les Cotxeres de Sants 
 

 
20 anys de BarnaSants 

Inauguració: dimarts 17 de febrer a les 19h. 
 
 

Una exposició que fixa la mirada en diversos cantants de noms imprescindibles de la cançó d’autor del nostre temps 
i, que han deixat moments inoblidables en la història d’un festival necessari: Barnasants 
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EL BARNASANTS COL�LABORA AMB... 

 
De gener a juny 
Born de Cançons 
Born Centre Cultural / 20 H / 10 € 
 

 

 

Enderrock organitza un cicle de concerts al born maridant artistes 
pop del país amb una selecció de vins amb denomianció d’origen. 
 
El cicle comença al gener amb un concert de Lax’n’Busto i el recital Terra i Cultura, 
amb Lluís Llach d’amfitrió i els artistes que han passat per aquest certamen de 
poesia musicada. Pel Born de Cançons hi passaran Projecte Mut i El Pont d’Arcalís 
(febrer), Joan Colomo i Roger Mas (març), Sanjoex i Tomeu Penya (abril), Joana 
Serrat i David Carabén (maig) i Aspencat i Joan Dausà (juny). Els recitals es 
realitzen amb la complicitat del BarnaSants.  
 

 
Del 16 de gener al 15 de març 
 
 
BarnaSants a l’Oncle Jack 
L’Hospitalet de Llobregat).  

  

 

Durant els mesos de gener, febrer i març, el popular bar l’Oncle 
Jack de l’Hospitalet se suma al Barnasants amb programació 
pròpia.  
 
En aquest bar, autèntic museu del Jack Daniels, actuaran César Pop (16 de gener), 
Mireia Vidal i Odile Arquè (23 de gener), Pedro Javier Hermosilla (14 de febrer), 
Tori Sparks (21 de febrer), Nelson Poblete (28 de febrer), Rojas (7 de març), 
Deoscar (8 de març), Rubén Mata (14 de març) i César de Centi (15 de març).  
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5. INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

 

DATES  - Del 24 de gener al 14 d’abril de 2015 

  

VENDA ANTICIPADA A TELENTRADA (altres operadors segons espais de concert) 

 

ESPAIS (ordre alafabètic): 

Ateneu Popular de Nou Barris 

Carrer de Portlligat, 11-15. Barcelona. Tel. 93 350 94 75. www.ateneu9b.net/ 

Atrium Viladecans 

Av. Josep Tarradellas, s/n. Viladecans. Tel. 93 659 41 60. www.atriumviladecans.com 

Auditori Barradas 

Rambla Just Oliveras, 56. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 337 79 62.  

www.l-h.cat/webs/CentreCulturalBarradas/inici.aspx 

Auditori Municipal de Terrassa 

Carrer de Miquel Vives, 2, 08222 Terrassa, Barcelona. Tel. +34 937 36 17 60 

Auditori Municipal Vila-Real 

Carrer Jueria, 12540 Vila-real, Castelló, Telèfon:+34 964 54 72 00 

Can Massallera 

C/ Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 654 89 50. 

Casa de Cultura d’Alcoi 

Av. País Valencià, 1. Alcoi. Tel 96 553 71 43 

Casa de Cultura de la Sénia 

C/Sevilla, s/n, La Sénia, Tarragona 

Casal La Violeta Altafulla 

Sant Antoni Abat, 11. Altafulla. Tel. 977 65 00 83 

Casinet d’Hostafrancs 

Carrer del Rector Triadó, 53. Barcelona. 93 423 04 40. http://www.cotxeres.org/ 

Centre Artesà Tradicionàrius 

Plaça d'Anna Frank. Barcelona. 93 218 44 85. www.tradicionarius.cat/ 
Centre Cutural Albareda 

C/ Albareda, 22-24. Barcelona. Tel- 93 443 33 719. www.bcn.cat/ccalbareda 

Centre Cultural Gelida 

Carrer Major, 51. Gelida 

Cotexeres de Sants 

Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona 

Harlem Jazz Club 

C/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es 
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Jamboree 

Plaça Reial, 17. Barcelona. Tel. 93 319 17 89. www.masimas.com/jamboree 

Koitton Club 

C/ Rossend Arús 9. Barcelona. www.koittonclub.blogspot.com 

L’Auditori 

C/ Lepant, 150. Barcelona. Tel. 93 247 93 00. www.auditori.com 

Luz de Gas 

C/ Muntaner, 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.luzdegas.com 

Nova Jazz Cava  

Passatge de Tete Montoliu, 24. Terrassa. Telf. 93 786 27 09. www.jazzterrassa.org/ 

Pallisa de l’Era del Senyor 

Camí de Sant Antoni. Altafulla 

Sala Ovidi Montllor – Mercat de les Flors 

Lleida, 59. 08004 Barcelona Tel. +34 93 256 26 00 

Teatre de Bescanó 

Carrer Major, 29, 17162 Bescanó, Girona, Telèfon: +34 972 44 00 05 

Teatre Calderón Alcoi 

Plaça d’España, 14, 03801 Alcoi, Alacant.. Telèfon:+34 965 54 99 32 

Teatre Echgaray   

Plaça Sant Domingo, 17, Ontinyent,Valencia 46870  

Teatre Es Quarter 

Carrer des Sol, 5, 07520 Petra, Illes Balears. Telèfon:+34 971 56 14 80 

Tinta Roja 

C/ Creu dels Molers nº17 08004 Barcelona Tel: 934433243  

Teatre Joventut 

C/ Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 310 12 12. www.l-h.es/teatrejoventut 

Carrer de la Creu dels Molers, 17. Barcelona. Telf. 93 443 32 43. www.tintaroja.cat/  

Teatre Micalet 

C/Mestre Palau, 3, València. Telèfon: 96 392 14 82 

Unió Casal Gelidenc 

Major, 12. Gelida. 93 779 02 95 
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