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Retina&Retinette 

 

 
Retina&Retinette són Júlia Solans i Juan Cardosa, dissenyadors de 
professió de llarga trajectòria, són amants de la il·lustració, del món del 
fanzine i del disseny gràfic.  
Contra tot pronòstic, donat el pessimisme regnant, han volgut 
reivindicar un ecosistema de realitats possibles, i han aparcat la queixa i 
la desidia a un racó. Recentment s'han aventurat a muntar un atelier-
galeria al vell mig del cor de Barcelona amb la idea de lluitar contra 
aquest món gris i financer que ens ofega.  

 

Compromesos amb la idea que un nou pensament és possible, s'han aixecat del sofà, han 
escurat els seus comptes bancaris i han emprés una aventura extraordinària per tornar a 
creure que Barcelona és la ciutat on sempre havien volgut créixer.  

Acaben de publicar un llibre sobre il·lustració contemporània anomenat PICNIC - Pop Folk 
Contemporary Illustration (Promopress) i formen part del Col.lectiu Papermind 
Fanzine. Estan molt orgullosos d'haver dissenyat la imatge gràfica del Festival de Cancó 
d'Autor, Barnasants 2012. 
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1. EDITORIALS 
 
El cantautor no es destrueix: es transforma 
 
Per Jordi Bianciotto 
 
   L’etiqueta de cantautor ha deixat de sonar antiga. No fa gaire, tothom se’n 

desmarcava: evocava estètiques remotes, aridesa, crispació. Ara, en canvi, 

pot servir per emmarcar la proposta del creador indie que enregistra les 

seves cançons a casa amb un ordinador, o del grup que fa anar textos 

costumistes amb bona cal·ligrafia, o del trobador que s’alimenta de 

polirritmes africans i consignes altermundialistes. Continuem tenint 

problemes per definir què és i alguns li qüestionen el significat, però la 

paraula torna a circular i ara s’aplica a coses una mica diferents que fa uns 

anys. 

   Per això, un festival de cantautors té tant o més sentit que temps enrere. 

Però tampoc pot ser exactament igual que llavors. Aquí, BarnaSants pot i ha 

de fer un paper troncal de trobada i desenvolupament del cànon cantautor. 

A Catalunya vam viure fa dècades una edat d’or de la cançó que entenem 

com a clàssica, i aquella escola, encara viva, se solapa ara amb propostes 

que disposen d’altres referents: potser no beuen de la trova cubana ni de la 

chanson tradicional, sinó de les personalitats singulars de la nova cultura 

pop, del folk visionari d’última generació o, simplement, de cap tendència 

concreta sinó de la suma de totes elles, un exercici ara més possible que mai 

gràcies a l’accés immediat a totes les músiques del món que permet 

internet. 

   Han canviat els xips, els canals i la manera d’escoltar música i de fer-la. 

Però, enmig d’aquest tsunami de noves idees i suports, d’aquesta turmenta 

perfecta que està capgirant principis que creiem inamovibles de la nostra 

civilització, apareixen, tot d’una, el cantant, el guitarrista, el raper, el músic 

electrònic o el grup als quals la paraula cantautor no se’ls fa estranya; que 

l’adopten com a pròpia sense complexos ni deutes. Obrim-los la porta i, si ja 

ho estem fent, obrim-la encara una mica més. El signe dels temps és 

innegociable. Sort i inspiració en la 17a edició, BarnaSants. 

Jordi Bianciotto és periodista, crític musical d’El Periódico i autor de llibres com “Guía universal del 
rock”, “La revolución sexual del rock” o “Bruce Springsteen en España”. 
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Si els fills de puta volessin no veuríem mai el cel 
 

Per Pere Pons 
 

   Terra de cançons. 

   “Si els fills de puta volessin no veuríem mai el cel”, deia la cançó en un 

temps de grisor perpètua on l’ingravidesa estava reservada a la gossa Laika 

com a primera cosmonauta de l’antiga Unió Soviètica. Ara però, en plena era 

low cost, han estat precisament els controladors aeris els que ens han fet 

adonar que no cal enlairar-se per enfosquir les esperances de dignitat i 

subsistència del planeta. Ja s’han encarregat els monstres de les finances 

des dels seus temples bancaris i els titellaires de la funció política des dels 

seus pedestals de fang, de fer-nos veure que no cal aixecar-se un pam de 

terra per a enviar-nos a tots a les clavegueres del subsòl. Darrere 

l’intangible designi dels mercats, la baixada als inferns de les primes de risc i 

l’aparició de gendres monàrquics “de conducta inapropiada”, vivim immersos 

en el parany de la preservació del benestar d’uns quants a canvi del 

desnonament de la resta.  

   “Cultura rima amb amargura…, amb pura caradura”, la que tenen tots 

aquells que la consideren prescindible. Predisposada a que enlloc de tisores 

l’esmicolin a cops de destral. Potser és cert, com segueix dient la lletra unes 

rengleres més avall, “que abans s’ha de menjar, jeure i pair; després ja en 

parlarem si en teniu ganes, que ningú s’ha ferit per no llegir”. Però intento 

imaginar un món sense lletres, sense cançons, sense escenaris que les 

escampin, sense emocions que les comparteixin, sense idearis que les 

sublevin i és quan veig els fills de puta fent pràctiques de vol. En el fons a 

l’esquerra s’entreveu una clariana. Terra de cançons. Benvinguts al 

Barnasants.   

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. 
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Amb 10 pebrots (o més) 
 
J.M. Hernández Ripoll 

 
   Una monstruosa nau alienígena amb forma de tisores sobrevola amb 

parsimònia política el país del seny i la rauxa. I la terrible ombra que projecta 

enfosqueix tota iniciativa que cerca la llum per créixer i desenvolupar-se en 

plenitud de condicions. Però entre tot allò que es belluga sota el cel de l’imperi 

de les retallades còsmiques, existeix un festival igual o més irreductible que 

un poblet gal. El BarnaSants enfoca la 17a edició amb l’arrogància de qui es 

creu en possessió del secret de la recepta d’una poció màgica que proporciona 

una força descomunal. Amb dos pebrots. 

   Amb l’amenaça d’un nou concepte de l’estat de benestar subjugat pel poder 

d’uns diners desapareguts en combat, programar un cartell amb més d’un 

centenar d’actuacions sobrepassa el concepte de resistència. Amb dos 

pebrots. És com dir que no es vol jugar al joc de l’estira i arronsa. A deixar-se 

de solemnitats metafísiques, a negar-se a patinar sobre el parquet de la 

borses, a ballar al ritme de la moneda única, per demostrar que la cultura té 

una raó d’existir que va més enllà de les tiranies que s’amaguen a les 

entranyes d’un porquet de ceràmica. Amb dos pebrots. És una actitud de 

compromís. De reivindicar la raó de l’existència. De saber i voler que la 

finestra ha de restar oberta si es vol seguir respirant. Amb dos pebrots. 

   I tot això, a cegues. Configurant un cartell mastodòntic, un projecte que 

deixa petits els oceans, sense saber si les institucions que posen el logo a peu 

de pòster aportaran la quantitat estipulada i signada o la amputaran sense 

complexes com qui li talla els dits a un mag abans de repartir les cartes. Amb 

dos pebrots. Cosa que fa un total de deu pebrots. I, de ben segur, que em 

deixo algun que un altre al tinter.        
 

 

J. M. Hernández Ripoll és periodista i guionista, crític musical del diari Avui, autor de lletres de 
cançons, programes de televisió, cròniques i relats infantils, entre ells “Cuentos de todos los colores” i 
“Todo el mundo cuenta”. 
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2. CALENDARI 

GENER 2012 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

16 17 18 19 20 21 22 

    M. Mar Bonet 
LA HAVANA. CUBA 
(Concert especial) 

Habana con 
Kola 
HARLEM 
(Concert especial 
25 aniversari) 

 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

 

  Sanjosex 
LUZ DE GAS BCN 
(Inauguració) 

Turnez & Sesé 
AUDITORI BCN 

Cris Juanico 
AUDITORI BCN 

Carme Canela 
canta Jordi 
Matas  
AUDITORI BARRADAS 
(L'H) 
 

Burruezo & 
Bohèmia 
Camerata  
SALA APOLO 

Sanjosex 
LUZ DE GAS BCN 

 

FEBRER 2012 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

  1 2 3 4 5 

   Rossana 
Taddei 
LUZ DE GAS  
 

Dani Flaco 
T. JOVENTUT (L'H) 

Franca Masu 
LUZ DE GAS  
 

Kareyce Fotso 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Coque Malla 
CAN MASSALLERA 
SANT BOI LL. 

José Alejandro 
Delgado 
HARLEM JAZZ CLUB 

Miquel Pujadó 
(Concert 30 anys) 
LUZ DE GAS 

6 7 8 9 10 11 12 

   Laura Simó 
& Francesc 
Burrull 
A. BARRADAS 
(L'H) 

Rafa Pons 
EL BULEVARD DE 
SANT JOAN DESPÍ 

Ariel Rot 
SALA RAMÓN 
ROMAGOSA 
(CORNELLÀ) 

Marc Parrot & 
Segundo de 
Chomon  
AUD. BARRADAS (L'H) 

Riki López 
LUZ DE GAS  

Marcel Cranc 
LUZ DE GAS  

Josep Romeu 
LUZ DE GAS  

Pedro Guerra 
T. JOVENTUT (L'H) 

Estel Solé 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

M. Mar Bonet T. 
A. JOSEP CARRERAS 
VILA-SECA 

M. Mar Bonet  
T. A. SANT CUGAT 
DEL VALLÈS 

Lidia V. & Cuni 
Massa 
HARLEM JAZZ CLUB 

13 14 15 16 17 18 19 

  Ramon 
Sauló 
LUZ DE GAS  
 

Feliu 
Ventura 
A. BARRADAS 
(L'H) 

Anna Roig i 
l'ombre de ton 
chien  
ATRIUM VILADECANS 

Marwan 
LUZ DE GAS  
 

Martirio 
T. JOVENTUT (L'H) 

El Niño de la 
Hipoteca 
LUZ DE GAS  
(Concert especial) 

Carlos Chaouen 
CAN MASSALLERA 
SANT BOI LL. 

MVTKN Más Vale 
Tarde Ke Nunca 
HARLEM JAZZ CLUB 

Genis 
Barcons 
CENTRO GALEGO  

Xavier Ribalta 
LUZ DE GAS  

Feliu Ventura 
TRASKA TRUSKA 
(MOLINS DE REI) 

20 21 22 23 24 25 26 

  Uc 
LUZ DE GAS  
 

Joan Colomo 
A. BARRADAS  (L'H) 

Mazoni  
T. JOVENTUT (L'H) 

Jabier Muguruza 
LUZ DE GAS  

Edith Crash 
HARLEM JAZZ CLUB 
 Quim Vila 

LUZ DE GAS  

 

Chivo Chivato 
LUZ DE GAS  

 

Albert Freixas 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

La Banda 
Municipal del 
Polo Norte 
TEATRE SAGARRA 
STA. COLOMA DE 
GRAMENET 
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MARÇ 2012 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

27 28 29 1 2 3 4 

   Miquel Gil 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 
(Tradicionarius) 

Pascuala 
Ilabaca y Fauna 
LUZ DE GAS  

Javier Krahe 
LUZ DE GAS 

Senior i el cor 
brutal 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Pi de la Serra 
AUDITORI BCN 

  Pulpopop 
HARLEM JAZZ CLUB 

5 6 7 8 9 10 11 

  Nadau 
(Occ) 
AUDITORI BCN 
 

Joan-Marc 
Leclercq 
(Occ) 
CENTRO 
GALEGO (BCN) 

Ester Formosa 
Quartet 
AUDITORI BCN 
 

Belda & Garriga 
Ò.K! Brigada 
Int. (Occ) 
LUZ DE GAS  
 

Oliva Trencada 
AUD: BARRADAS (L'H) 
 

Miguel 
Ángel 
Bueno 
LUZ DE GAS  

Los 
Madison 
LUZ DE GAS  

 

Rebeca 
Jimenez 
LUZ DE GAS 

Primaël e Los 
del Tiwizi (Occ) 
CENTRO GALEGO 
(BCN) 

Gastelo 
HARLEM JAZZ CLUB 

 

12 13 14 15 16 17 18 

   Òscar Briz 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 

Eduard 
Canimas 
AUD. BARRADAS (L'H) 

L’Etern Retorn 
AUDITORI BCN 

Pau Alabajos 
CASAL LA VIOLETA 
D'ALTAFULLA 
 

Obrint Pas 
T. JOVENTUT (L'H) 
(Concert especial) 

Cesk Freixas / 
Pau Alabajos 
T.  JOVENTUT (L'H) 
(Concert especial) 

Javier 
Bergia 
LUZ DE GAS 

 

Mercedes 
Ferrer 
LUZ DE GAS 

Ángel Petisme 
LUZ DE GAS  

Els Amics de les 
Arts 
ATRIUM VILADECANS 

Ester Formosa i 
Adolfo Osta & 
Ramon Mirabet 
ATENEU 
SANTFELIUENC 

19 20 21 22 23 24 25 

  María José 
Hernández 
LUZ DE GAS  

Gino Paoli, 
un incontro 
in Jazz 
AUDITORI BCN 

Dani caracola & 
La Banda de Ida 
y Vuelta 
LUZ DE GAS  

Roger Mas + 
Cobla St. Jordi 
AUDITORI BCN 

Mon Brel 
AUD. BARRADAS (L'H) 
 

Alejandro 
Martinez 
AUD. BARRADAS 
(L'H) 

Arturo Gaya 
ATRIUM DE 
VILADECANS 

 

Amancio Prada 
LUZ DE GAS  

 

Francesco De 
Gregori amb 
Ambrogio 
Sparagna i 
l'Orchestra 
Popolare Italiana 
T. JOVENTUT (L'H) 

Javier 
Ruibal 
LUZ DE GAS 

26 27 28 29 30 31 1 

 Gerardo 
Alfonso 
CASA 
AMÉRICA 

Abús 
AUDITORI BCN 

  Joan Amèric 
AUD. BARRADAS (L'H) 

Verdcel 
AUDITORI BCN 

 

 Karel García 
LUZ DE GAS 

Mastuerzo i L@s 
Jij@s del Maíz 
LUZ DE GAS  Giorgio Conte 

AUDITORI BCN 
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ABRIL 2012 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

2 3 4 5 6 7 8 

   Pere 
Vilanova 
HARLEM JAZZ 
CLUB 

Joan-Pau 
LUZ DE GAS  
 

Sergi Gimenez 
Carreras & 
Michelle Cook 
LUZ DE GAS  

 

   Affoniks 
LUZ DE GAS  

   

9 10 11 12 13 14 15 

  Roly 
Berrío 
LUZ DE GAS 
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3. Programació 
 
Divendres 20 de gener 
Maria del Mar Bonet                                                                     Concert especial a La Havana   
Teatro Lázaro Peña - La Havana (Cuba)                                               Coproducció internacional                          

 

Maria del Mar Bonet viatja fins a Cuba per tal de presentar 
de la mà del BarnaSants l’espectacle Illes de la mar al 
Teatro Nacional de La Havana.  
La cantant mallorquina estrenarà les seves noves cançons en un 
recinte emblemàtic en companyia de l’Orquestra Simfònica Nacional 
de Cuba i del Jorge Reyes Quinteto. Sens dubte el concert més 
especial de la dissetena edició del BarnaSants, que tindrà dues 
rèpliques: a Vila-seca el 10 de febrer i a Sant Cugat del Vallès l’11 de 
febrer. 

 
Dissabte 21 de gener  
Habana con Kola                                                         Concert especial 25è aniversari Harlem 
Harlem Jazz Club. 23 h. 6 € 

 
  

 

El mític grup cubà Habana con Kola posarà la banda sonora 
de la festa dels 25 anys d’una de la sala de concerts pionera 
a Barcelona. 
La banda de Carlitos Lague i Dono Arango realitzarà un concert previ a 
la inauguració del BarnaSants que servirà per celebrar el vint-i-cinquè 
aniversari d’una sala històrica, per on han passat més de vint mil 
músics al llarg de més de 8.500 concerts. Harlem i BarnaSants han fet 
molt de camí plegats i comparteixen la mateixa sensibilitat musical i 
social. 

 
Dijous 26 de gener 
Divendres 27 de gener 
Sanjosex                                                                                                          Concert inaugural 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/15 € (taquilla)                              Col·lecció BARNASANTS 
 

 

 

El grup bisbalenc Sanjosex és el responsable del concert 
inaugural del barnasants 2012, amb un concert que serà 
enregistrat en cd.  
El recital servirà per tancar la gira de presentació del tercer àlbum del 
cantant i compositor de la Bisbal, Al marge d’un camí (BankRobber, 
2010). De moment hi ha dues dates confirmades i resta oberta la 
possibilitat d’una tercera nit. El repertori inclourà, a més de temes 
propis, peces tradicionals com “El cant dels ocells” o “Muntanyes del 
Canigó”. 

  
Divendres 27 de gener 
Turnez & Sesé                                                                                                         Secció oficial 
L’Auditori. 21:30 h. 15 €                                                                                                  Estrena 
  

 

Vestigis (Picap, 2011) és el cinquè treball del duet barceloní 
Túrnez & Sesé, especialitzat a convertir la poesia catalana 
en cançons.  
Aquesta vegada han treballat sobre l’obra del poeta Sergi Jover 
(Barcelona, 1959). Ho han fet a partir d’un intens contacte amb l’autor 
i amb el seu gust habitual pels colors i textures de la cançó d’autor 
mediterrània. Vestigis va ser enregistrat a l’estudi del músic i cantant 
Jordi Batiste, que ha prestat la seva veu a la cançó “Sentinella”. 
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Divendres 27 de gener 
Burruezo & Bohèmia Camerata                                                                             Secció oficial 
Sala Apolo. 21 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                            Estrena 

  

 

Burruezo, acompanyat de la Bohèmia Camerata, torna a 
actuar a Barcelona amb nou projecte i nou espectable. Un 
músic insòlit i inquietant.  
Pedro Burruezo, a més de músic, és director de la revista The 
Ecologist. Ha escrit deu assajos dedicats al misticisme i a l’univers 
medieval amb l’objectiu de buscar sortides al col·lapse ecològic, 
energètic i econòmic actual. Els textos s’han convertit en cançons i ara 
formen part d’un nou àlbum, Misticísssimus (Satélite K / T-Sunami, 
2011). 

  
Dissabte 28 de gener 
Cris Juanico 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                      Presentació a BCN                                                                                     

  

 

El músic menorquí Cris Juanico mostra el nou embolcall amb 
què ha vestit les cançons d’ara i d’abans, sense perdre l’aire 
mediterrani.  
Dues pedres és el nom d’un espectacle que aquest 2011 també s’ha 
presentat en forma de disc, editat per RGB Suports, en què Cris 
juanico s’acompanya únicament del contrabaixista Joan Solà-Morales. 
La veu, la guitarra i el contrabaix, sempre viscerals i sense més 
condiment que alguns ritmes electrònics, són el fil conductor d’un 
espectacle emocionant. 

 
Diumenge 29 de gener  
Carme Canela canta Jordi Matas 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                                                 

  

 

El guitarrista Jordi Matas i la cantant Carme Canela, una de 
les veus més reconegudes del jazz català, presenten un 
espectacle conjunt. 
Carme Canela s’ha deixat seduir pel particular univers de Jordi Matas 
en una proposta amb la qual el públic podrà descobrir un nou vessant 
de la vocalista. Les cançons de Matas parlen de fets quotidians amb el 
llenguatge propi de la poesia. Són peces boniques, tendres, belles i 
musicalment properes al pop i la cançó, que Canela dota d’una gran 
personalitat. 

 
Dijous 2 de febrer 
Rossana Taddei                                                                                                      Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)        Programació internacional (Uruguai) 

  

 

La compositora i intèrpret uruguaiana Rossana Taddei 
presenta el seu projecte Minimalmambo amb el baterista 
Gustavo Etchenique.  
El concert del BarnaSants serà l’estrena europea del disc basat en 
l’espectacle Minimalmambo, un directe que Rossana Taddei ha 
presentat a Suïssa –país on va créixer aquesta cantant–, l’Estat 
espanyol i també l’Amèrica Llatina. Taddei fusiona ritmes de la música 
popular uruguaiana amb el rock, el pop, el jazz i la música italiana. 
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Divendres 3 de febrer  
Dani Flaco                                                                                             Col·lecció BARNASANTS 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 

  

 

El cantautor Dani Flaco gravarà el seu proper àlbum en 
directe en el marc del BarnaSants i a la seva ciutat, 
l’Hospitalet de llobregat. 
El directe serà una recopilació de les seves cançons més importants, 
amb la inclusió d’algun tema nou. El músic hospitalenc es farà 
acompanyar de la seva banda habitual, i no hi faltarà alguna sorpresa 
en forma de convidat, que acabarà d’arrodonir un treball en viu molt 
especial que formarà part de la col·lecció Els directes del BarnaSants. 

 
Divendres 3 de febrer 
Coque Malla                                                                                 
Can Massallera (Sant Boi del Llobregat). 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

El que va ser cantant de Los Ronaldos presenta la seva 
última proposta: la reinterpretació acústica del disc 
Termonuclear (Warner, 2011).  
L’ha enregistrat de nou íntegrament a casa seva en companyia d’un 
selecte grup d’amics i fans, i li ha posat de títol Termonuclear en casa 
de Coque Malla (Warner, 2011). Ara el presenta en directe, també al 
BarnaSants, on les cançons sonen més despullades del que és habitual 
de la mà d’un artista capaç de generar explosions a cada cançó. 

  
 
Divendres 3 de febrer 
Miquel Pujadó.                                                                                     Concert especial 30 anys 
Luz de Gas. 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Al llarg de la seva dilatada trajectòria, el cantautor Miquel 
Pujadó ha enregistrat fins a 16 àlbums. Ara presenta un 
concert antològic. 
A més de nombrosos temes propis, Pujadó ha adaptat Georges 
Brassens, ha musicat poemes d’Agustí Bartra i Joan Maragall, i ha 
escrit cançons per a artistes com Luis Eduardo Aute, Guillermina Motta 
o Mesclat. Ara presenta un concert on repassa les millors cançons dels 
seus trenta anys als escenaris, en companyia de Joan Humet al 
contrabaix i Manel López a l’acordió. 

 
 
Dissabte 4 de febrer 
Franca Masu                                                                                                            Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 18 € (anticipada)/ 20 € (taquilla)                                      Presentació a BCN 

  

 

El BarnaSants convida la veu més brillant de la cançó 
algueresa. Franca Masu celebrarà a barcelona el recull 10 
anys (Aramúsica, 2011). 
El nou treball de Franca Masu és un disc en directe vibrant enregistrat 
a diversos escenaris arreu del planeta, de Barcelona a Utrecht passant 
per Istanbul i Roma. La veu viva i contundent de Masu canta en el 
català ancestral de l’Alguer històries suggerents i plenes de bellesa. Un 
directe intens, generós i ric, amb espai per a temes inèdits. 
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Diumenge 5 de febrer 
Kareyce Fotso                                                                Programació internacional (Camerun) 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 € 

  

 

La cantant del camerun Kareyce Fotso és a la vegada una 
carícia i una bofetada d’una Àfrica que alça la veu per cantar 
amb dignitat. 
Es un plaer veure aquesta jove africana sola damunt l’escenari cantant 
melodies folk-soul impregnades de gran emoció. Toca –més aviat 
acaricia– la guitarra i la sanza i canta en bamiléké, ewondo, anglès i 
francès. En algun moment pot recordar a Tracy Chapman o fins i tot a 
Odetta. Una cantant que té molt més que cançons per oferir al públic. 

 
Diumenge 5 de febrer 
José Alejandro Delgado                                               Programació internacional (Veneçuela) 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)                                                       

 
  

 

El cantautor veneçolà José Alejandro Delgado oferirà al 
BarnaSants la presentació europea del seu tercer disc A 
pedal y bomba (2010).  
Delgado interpreta temes amb un estil desenfadat i directe, combinant 
el merengue veneçolà, el son, el calipso, la malaguenya o el jazz. La 
seva faceta com a músic és indestriable del seu compromís, tant 
polític com artístic, com ho demostra representant Veneçuela a 
l’organització d’artistes llatinoamericans Canto por Todos. 

 
Dijous 9 de febrer 
Laura Simó & Francesc Burrull 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 € 

  

 

La cantant Laura Simó i el pianista Francesc Burrull revisiten 
l’obra de Joan Manel Serrat en clau de jazz a l’espectacle 
Temps de pluja.  
Simó és una de les vocalistes més consolidades del panorama jazzístic 
català, i Burrull un dels músics més venerats pels artistes catalans 
dels últims quaranta anys. Fa temps van decidir formar duet amb la 
voluntat de retre el seu particular homenatge a Serrat, a qui coneixen 
a la perfecció. Una recreació –editada per Temps Record– intensa i 
talentosa. 

 
Dijous 9 de febrer 
Riki López 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

El ‘cantahumor’ Riki López presenta l’espectacle 
Buenrollitina, Una proposta senzilla, artesana i infal·lible, 
carregada de bones vibracions. 
Riki López adopta el paper d’un personatge tendre i canalla que canta i 
explica històries i conflictes que difícilment ens resultaran aliens. 
Situacions que desemboquen, de vegades de forma acrobàtica, en el 
seu punt de partida, deixant-nos pista lliure per la reflexió i la 
reconstituent sensació d’haver compartit una sessió impagable de 
‘risoteràpia’. 
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Dijous 9 de febrer 
Estel Solé 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

L’actriu i poeta Estel Solé, guanyadora del premi Amadeu 
Oller de poesia, presenta el poemari Dones que somiaven 
ser altres dones. 
Estel Solé parla de les múltiples dones que habiten dins seu i de les 
personalitats que tots potem dins. És una temàtica que lliga amb la 
seva faceta com a actriu. La base del llibre és el conflicte dins la 
parella: poemes carregats de patiment, però també d’ironia àcida i 
d'humor. Un espectacle que va més enllà de la poesia i inclou música i 
escenografia. 

 
Divendres 10 de febrer 
Maria del Mar Bonet                                                                          Coproducció internacional                          
Teatre Auditori Josep Carreras (Vila-seca). 19 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Maria del Mar Bonet presenta de la mà del BarnaSants 
l’espectacle Illes de la mar, recent arribada de La Havana.  
La cantant mallorquina estrenarà les seves noves cançons en 
companyia de l’Orquestra Simfònica Nacional de Cuba i del Jorge 
Reyes Quinteto.  
 

 
Divendres 10 de febrer 
Rafa Pons 
El Bulevard (Sant Joan Despí). 23 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Rafa Pons presenta el segon treball, Insisto (Ventilador 
Music, 2011). És un cantautor que pica pedra i es difon amb 
el boca-orella.  
Rafa Pons és tot un clàssic del BarnaSants. Amb el seu primer disc, 
Mal te veo (Batiendo Records, 2007), va fer gira arreu de l’Estat 
espanyol i va posar música a la campanya de llançament del diari 
gratuït ADN. Ara presenta catorze cançons que dibuixen històries 
d’amor quotidianes, amb lletres pròximes i urbanes. Un directe que 
presenta de gira arreu del país. 

 
Divendres 10 de febrer 
Marcel Cranc                                                                                                        Secció oficial                                                                           
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                      Estrena 

  

 

Des de l’illa de Mallorca, Marcel Cranc ja s’ha convertit 
referència quan es parla del pop d’avantguarda i cançó 
d’autor contemporània.  
Des de l’edició del seu debut, Animal fràgil (Blau, 2006), Marcel Cranc usa 
l’electrònica per vestir les cançons intimistes que parlen de relacions humanes. 
Al BarnaSants presentarà nou treball: U. El músic ho anuncia així: “Tot és 
efímer. I precisament en això radica l’oportunitat de viure. Bona part de 
aquestes noves cançons parlen d’aquest tema”. 
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Dissabte 11 de febrer  
Maria del Mar Bonet                                                                          Coproducció internacional                       
Teatre Auditori (Sant Cugat del Vallès). 22 h. 28 €   

  

 

Maria del Mar Bonet presenta de la mà del BarnaSants 
l’espectacle Illes de la mar, recent arribada de La Havana.  
La cantant mallorquina estrenarà les seves noves cançons en 
companyia de l’Orquestra Simfònica Nacional de Cuba i del Jorge 
Reyes Quinteto.  
 

  
Dissabte 11 de febrer 
Ariel Rot                                                                                      
Sala Ramón Romagosa (Cornellà). 22 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Per primer cop en trenta anys, el guitarrista de Tequila i Los 
Rodríguez puja en solitari a dalt d’un escenari per defensar 
els seus temes. 
Amb l’espectacle Solo, Ariel Rot estrena un xou en el qual armat amb 
el piano, la guitarra elèctrica i l’acústica revisita gran part del seu 
prolífic repertori. Amb aquesta nova proposta, el músic argentí ha 
estat nominat als Premios de la Música en l’àmbit de millor disc de 
rock per Solo Rot (Warner, 2011). Una nova visió sobre els clàssics del 
rock espanyol. 

  
Dissabte 11 de febrer 
Josep Romeu                                                                                                                   Estrena 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Després d’haver gravat i girat amb un primer disc, el 
cantautor tarragoní Josep Romeu presenta ara La mirada 
infinita (Temps Record, 2011). 
Romeu mostra una visió optimista i renovadora que busca tots els 
reptes, somnis i respostes en el dia a dia, amb l’aprenentatge infinit 
com a única guia. El seu segon treball ha estat enregistrat als estudis 
La CasaMurada, a Banyeres del Penedès, sota la producció musical de 
Jesús Rovira (actual baixista i compositor de Lax’n’Busto). 

 
Diumenge 12 de febrer 
Marc Parrot & Segundo de Chomon                                                                                Estrena 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 € 

  

 

El cantant i compositor Marc Parrot presenta Ombres de 
plata, un espectacle basat en l’obra del pioner del cel·luloide 
Segundo de Chomón.  
No es tracta de ‘Parrot musicant Chomón’, ni ‘Chomón il·lustrant 
Parrot’. És un espectacle fet de cançons que expliquen les històries 
que s’amaguen entre els plecs dels decorats pintats dels films del 
cineasta. I és també un concert fet d’imatges amb una força poètica 
tan inesgotable que omplen les lletres de les cançons de Marc Parrot. 
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Diumenge 12 de febrer 
Pedro Guerra 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 22 € 

  

 

Pedro Guerra presenta en directe el seu primer cd 
autoeditat, El mono espabilado (2011). Inclou tretze 
cançons i és el seu disc número tretze. El músic canari, però, 
no creu en la mala sort.  
Les cançons d’aquest nou àlbum van ser compostes entre el setembre 
del 2010 i el maig del 2011, uns mesos que, explica el músic, “van ser 
molt actius”: “Em vaig entregar a la composició, treballava amb una 
intensitat que no tenia des de feia temps”. És un disc que parla del 
“ser humà a través de la història”. 

  
Diumenge 12 de febrer 
Cuni Massa & Lidia uVe                                                              

 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Com que tot creix quan es comparteix, aquestes dues 
cantautores uneixen les veus, melodïes i records amb 
l'espectacle Mano a mano.  
Cuni Massa i Lidia uVe acumulen premis i concerts en les seves 
trajectòries. Els seus directes van del rock al jazz, passant pel tango o 
la copla. Una fusió fruït del mestissatge entre Argentina i l'Estat 
espanyol. El seu espectacle conjunt és una porta d'entrada als móns 
d'aquestes dues artistes, que ens transporta a un bon asado argentí 
regat amb vi de la Rioja. 

 
Dimecres 15 de febrer 
Ramon Sauló 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Ramon Sauló porta a escena el seu darrer disc, Descobrint 
camins (picap, 2011). Un cantautor de tota la vida, amb 
missatge senzill i directe. 
El segon àlbum de Ramon Sauló inclou una dotzena de cançons 
introspectives carregades de vivències i records del seu entorn més 
immediat. La vida d’un home madur, retratada amb la senzillesa de 
lletres que parlen de moments quotidians, de l’amor i dels camins de 
la vida. La direcció artística l’espectacle de Sauló és a càrrec de Toni 
Xuclà. 

 
Dijous 16 de febrer  
Feliu Ventura  
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €  

  

 

Després de més de cinc anys de silenci discogràfic, el 
cantautor de Xàtiva Feliu Ventura reapareix amb Música i 
lletra (Propaganda pel Fet!, 2011).  
L’autor de cançons tan populars i precises com “Que no s’apague la 
llum” –inclosa al disc conpartit amb Lluís LLach (PpF!, 2007)– torna a 
la palestra amb un disc de mínims, nu, sense artificis. S’acompanya, 
com ja és habitual, del guitarrista i productor Borja Penalba. El 
resultat és un treball colpidor integrat senzillament a partir de cançons 
i paraules. 
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Dijous 16 de febrer 
El Niño de la Hipoteca                                                                                       Concert especial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

Un concert que només es podrà veure a BarnaSants. El Niño 
de la Hipoteca s’estrena en català amb un repertori 
totalment nou i inèdit. 
Guiu Cortés presenta les seves primeres cançons en català, que 
formaran part del doble disc Me gustaba más la maqueta vol. 1. Un 
espectacle on manté el segell, gràcia i ironia marca de la casa i que 
enriqueix amb la seva particular reinterpretació de grans èxits de la 
música catalana de tots els temps, a més  d’adaptacions al català 
d’èxits internacionals. 

 
Dijous 16 de febrer 
Genis Barcons 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Genís Barcons és un músic, pedagog i cantautor de Gràcia. 
Membre dels rumbers Barrio Negro, s’ha foguejat al circuit 
de locals barcelonins. 
Con a cantautor presenta ara el seu primer disc en solitari, Barcons 
(Picap, 2011), un treball acústic que recull l’experiència d’anys tocant 
amunt i avall, i la influència d'estils tan diferents com el blues, la 
rumba o el pop. La guitarra l’acompanya en la seva trajectòria 
professional i vital per oferir un directe íntim, esbojarrat i virtuós. 

  
Divendres 17 de febrer 
Anna Roig i l'ombre de ton chien 
Atrium (Viladecans). 22 h. 15 €  
  

 

Tot i que l’ha relacionat sovint amb la chanson, Anna Roig i 
l’Ombre de ton Chien ha esdevingut una proposta amb 
personalitat i estil propi.  
Després d’un primer treball homònim, aquests cinc músics del Penedès 
presenten un nou disc, Bigoti vermell (Satélite K, 2011), per donar 
continuïtat a la seva proposta amb caràcter singular. Pop i cançó 
d’autor s’uneixen en un espectacle que combina el francès i el català. 
Una de les propostes emergents més sòlides del nou pop català. 

 
Divendres 17 de febrer 
Carlos Chaouen                                                                                    Presentació a Catalunya 
Can Massallera (Sant Boi del Llobregat). 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

El cantautor gadità Carlos Chaouen fa gairebé quinze anys 
que passeja les seves cançons per tota la geografia de la 
península ibèrica.  
Ara presenta el setè disc, Respirar (2011), produït per Joaquín 
Calderón als estudis Sputnik de Sevilla. Dotze noves cançons que 
naveguen entre diversos estils però mantenen present la influència 
gaditana dels seus orígens, la mateixa essència que madura amb nous 
ritmes que enriqueixen la seva música. Una de les veus interessants 
del panorama andalús. 
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Divendres 17 de febrer  
Xavier Ribalta 
Luz de Gas. 21:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

L’històric cantautor Xavier Ribalta presenta el seu nou 
espectacle La ciutat llunyana, basat en l’obra del poeta 
lleidatà Màrius Torres.  
A La ciutat llunyana (Picap, 2010) el cantautor de Tàrrega fa un cant a 
la vida, una reflexió profunda sobre la mort, un cant d'esperança que 
eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins amb una de les veus mes 
profunfes que ha donat mai la cançó catalana. Ribalta actuarà amb el 
Quartet Diem en un directe amb arranjaments del pianista Ramon 
Andreu. 

 
Dissabte 18 de febrer 
Marwan                                                                                       
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)  

  

 

Las cosas que no pude responder (autoeditat, 2011) és el 
títol del quart disc del cantautor de pare espanyol i mare 
palestina Marwan.  
Marwan ha esdevingut tot un fenomen en el circuit madrileny de joves 
cantautors. El seu darrer treball es mostra ple de sinceritat: no 
sempre políticament correcte però sí que ho és èticament. Aquests són 
els ingredients principals d’una recepta que també inclou poesia i les 
aromes naturals del pop, el rock i la cançó d’autor. 

 
Diumenge 19 de febrer 
Martirio 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 25 € 

  

 

El aire que te rodea és el nou projecte artístic de Martirio on 
canta una selecció de textos de poetes iberoamericans 
musicats pel compositor i pianista cubà José María Vitier  
Alegria, poesia, so cubà i la intensa veu de Martirio són els 
ingredientes principals de El aire que te rodea, el títol del nou 
espectacle de la singular artista que recull una col.lecció de cançons 
amb textos de poetes iberoamericans -com Federico García Lorca, 
Calderón de la Barca i Rubén Darío, entre d’altres- musicats pel 
compositor i pianista cubà José María Vitier.  

  
Diumenge 19 de febrer  
MVTKN Más Vale Tarde Ke Nunca                                   Estrena 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

 
  

 

Les germanes Helena i Àngels altés formen el duet Más Vale 
Tarde Ke Nunca (MVTKN). Rumba revolucinària amb ganes 
de canviar el món.  
Originàries del barri de Sants de Barcelona, aquestes dues germanes 
han viscut envoltades de música des de ben petites. Estan preparant 
les cançons del seu primer disc, Callejeras. Des de la rumba fins a 
l’ska i amb algun toc de pop, amb la guitarra, l’acordió i el piano, 
MVTKN intenten que cada cançó tingui un missatge social, reivindicatiu 
i combatiu. 
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Diumenge 19 de febrer 
Feliu Ventura  
Traska Truska (Molins de Rei) 19:30 h. 15 € (anticipada)/ 18 € (taquilla) 

  

 

Després de més de cinc anys de silenci discogràfic, el 
cantautor de Xàtiva Feliu Ventura reapareix amb Música i 
lletra (Propaganda pel Fet!, 2011).  
L’autor de cançons tan populars i precises com “Que no s’apague la 
llum” –inclosa al disc conpartit amb Lluís LLach (PpF!, 2007)– torna a 
la palestra amb un disc de mínims, nu, sense artificis. S’acompanya, 
com ja és habitual, del guitarrista i productor Borja Penalba. El 
resultat és un treball colpidor integrat senzillament a partir de cançons 
i paraules. 

 
Dimecres 22 de febrer 
Uc 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

L’any 1974, Uc va començar a obrir el camí de la recuperació 
de la música popular de les illes balears amb el disc Cançons 
d’Evissa (Edigsa). 
Amb el pas del temps, el grup ha editat una àmplia discografia, 
sempre centrada en la música i cançó tradicional d’Eivissa, musicant 
poemes d’autors de l’illa i eixamplant el ventall instrumental, buscant 
les referències culturals pròpies. Després de 37 anys, Uc pesenta un 
recull antològic de les seves cançons i una mostra dels seus últims 
treballs discogràfics. 

  
Dijous 23 de febrer 
Joan Colomo 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                          

  

 

Com que no en tenia prou amb The Unfinished Sympathy, La 
Célula Durmiente o Zeidun, Joan Colomo ha iniciat una 
exitosa carrera en solitari.  
Després d’haver debutat amb Contra todo pronóstico (BCore Disc, 
2009) i haver continuat amb Producto Interior Bruto. Vol. 1 (BCore 
Disc, 2011), ja està a punt per presentar el nou volum del segon 
àlbum: Producto Interior Bruto. Vol 2 (BCore Disc, 2012). Irreverent, 
irònic i sempre amb una mirada crítica i corrosiva, un cantautor 
d’essència punk. 

 
Dijous 23 de febrer 
Quim Vila                                                                                                                 Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                       Presentació a BCN 

  

 

L’inquiet cantautor de Moià, de verb promiscu i 
incontrolable, Quim Vila, estrena al festival BarnaSants el 
seu nou treball discogràfic.  
Es diu Cançons d’intents d’un país i és un disc amb molta més càrrega 
política que els anteriors, ideal per als temps de crisi que patim. Les 
harmonies tenyides de jazz i una llengua enverinada són les armes 
emprades per un músic amb una dilatada trajectòria i contrastada 
solvència als escenaris. El xouman Quim Vila no deixa indiferent. 
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Divendres 24 de febrer 
Mazoni 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 

  

 

Poques coses tant interessants com Mazoni s’han 
esdevingut en l’escena del nou pop-rock en català dels 
últims deu anys.  
El músic bisbalenc Jaume Pla fa gala d’un directe implacable, que 
combina amb una posada a escena més intíma quan l’espai ho mereix. 
Al BarnaSants presentarà de nou les cançons del seu últim disc, Fins 
que la mort ens separi (2010), editat com és habitual pel segell 
BankRobber. Tota una garantia de qualitat i bones maneres. 

  
Divendres 24 de febrer 
Chivo Chivato                                                                                        Col·lecció BARNASANTS 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

Chivo Chivato és la banda d’acompanyament de La Cabra 
Mecánica. No sense raó, el mític Lichis els ha definit com els 
The Band catalans.  
El projecte l’encapçala el cantant i guitarrista Pepo López, que ja fa 
més d’una dècada que es passeja per tot tipus d’escenaris, des dels 
bars fins als concerts més grans en pavellons olímpics. Al BarnaSants 
Chivo Chivato presentarà el seu format més acústic, en un directe que 
serà enregistrat i es convertirà en el segon treball discogràfic del grup. 

 
Dissabte 25 de febrer  
Jabier Muguruza                                                                                           Presentació a BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

 

Bikote Bat (Resistencia, 2011) és l’obra més madura del 
cantautor d’Irun Jabier Muguruza, membre d’una prolífica 
nissaga musical basca.  
Hi escoltem cançons que parteixen de textos de poetes bascos com 
Bernardo Atxaga, Iñaki Irazu o Gerardo Markuleta, i un ambient 
intimista portat a l’extrem: només la veu, l’acordió i un piano. Amb la 
participació del cantautor nord-americà Jackson Browne a “Lausoa 
Kirstalean”. Jabier Muguruza segueix apostant per la bellesa. 

  
 
Dissabte 25 de febrer 
Albert Freixas 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)                            

  

 

El guitarrista d’Ix!, Albert Freixas, debuta en solitari amb el 
disc [U] (Gat Records, 2011). Un treball original, profund i 
professional. 
Una veu impregnant i única. Ritmes lents i intensos, amb una base de 
bossa nova, folk, jazz i també de música electrònica. Cors profunds i 
harmònics i unes líriques que parlen del fet de fer-se gran, de com 
aprenem a escriure les nostres pròpies normes a la vida, del 
renaixement d’un mateix i dels sentiments. Un músic i una proposta 
rotundament sòlids. 
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Dissabte 25 de febrer 
La Banda Municipal del Polo Norte 
Teatre Sagarra de Sta. Coloma de Gramenet. 21 h. 13 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

La Banda Municipal del Polo Norte és una de les moltes 
alegries que ha donat el nou pop fet a Barcelona durant els 
últims temps.  
Després de debutar amb La hora de despertarse (autoeditat, 2009), 
aquest grup liderat pel cantant –i també xouman radiofònic– Òscar 
Andreu torna a la palestra amb un nou disc, titulat Corazón o nada 
(autoeditat, 2011). Un treball gravat i produït per Paco Loco (Mishima, 
La Iaia) als seus estudis del Puerto de Santa María (Cadis). 

 
Diumenge 26 de febrer 
Edith Crash 

 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

Natural de Perpinyà i establerta a Barcelona,  la cantautora 
Edith Crash proposa un trajecte per sons crus i sentiments 
salvatges. 
Amb un repertori cantat bàsicament en francès, el 2010 va gravar el 
seu primer EP, Des mots, i en pocs mesos va multiplicar la gira els 
concerts. El 2011 va ser l’any del primer disc, De l’autre côté, 
autoeditat i produït gràcies a una beca de la sala Salamandra. Amb la 
seva guitarra acústica i el seu bombo, Edith Crash presenta una 
proposta trencadora i vibrant. 

 
Dijous 1 de març 
Miquel Gil 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                       Concert Tradicionàrius 

  

 

La de Miquel Gil és una veu que no necessita presentació. El 
nou disc del gran cantaor de catarroja és  
X marcianes (Temps Record, 2011). 
El nou àlbum de Miquel Gil és el resultat de tres anys de treball íntim i 
de creació: un viatge sonor per la Mediterrània sense deixar les terres 
valencianes que inclou adaptacions de cançons tradicionals i de textos 
de poetes catalans contemporanis com Vicent Andrés Estellés, Enric 
Casasses, Enric Monforte, Anna Montero o Tono Fornes. 

 
Divendres 2 de març 
Pascuala Ilabaca y Fauna 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)               Programació internacional (Xile) 

  

 

La cantautora de la ciutat de Valparaíso (Xile), Pascuala 
Ilabaca incorpora la música d’arrel del seu país a les 
sonoritats d’arreu del món.  
Ilabaca és un nom important de la música popular i el folklore xilè. Ha 
compartit escenari amb Inti Illimani, Quilapayún, Isabel i Tita Parra… 
Ha editat tres discos com a cantant i compositora, el darrer dels quals 
s’ha editat a Barcelona i es diu Diablo rojo, diablo verde (Petit Indie, 
2011). Els sons del con sud es presenten en companyia de la banda 
Fauna. 
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Divendres 2 de març 
Pi de la Serra 
L’Auditori. 21:30 h. 15 €                                                                                                  Estrena 

  

 

Pi de la Serra és –amb Raimon– el cantautor català en actiu 
amb més carrera a les espatlles. Fa 70 anys amb 
Quicolabora (Temps Record, 2011).  
La presentació del nou treball de Pi de la Serra és una de les perles 
més destacades de l’edició del 2012 del BarnaSants, un disc en què el 
cantant i guitarrista barceoní recupera alguna de les peces clàssiques 
del seu prolífic repertori, reinterpretant-les en clau de blues. Ho fa en 
format de trio i al costat d’Amadeu Casas i Joan Pau Cumellas. 

 
Dissabte 3 de març 
Miquel Nigorra 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

El músic mallorquí Miquel Nigorra va començar a trepitjar 
escenaris als 12 anys. Ara lidera el grup Nu i també actua en 
solitari.  
Miquel Nigorra ha format part tant d’orquestres de ball com de grups 
de cançó mallorquina i de música clàssica. El 2008 va guanyar un 
concurs com a cantautor a Binissalem. El 2009 va rebre el Premi a la 
Millor Lletra de Cançó al Certamen de Música de Vilafranca. És el 
cantant del grup Nu i actua sovint en format acústic o bé amb tota la 
banda. 

 
Dissabte 3 de març 
Javier Krahe 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

 

El cantautor madrileny Javier Krahe fa més de vint anys que 
fa música fora deL màrqueting, envoltat d’un públic reduït 
però fidel.  
Javier Krahe ha passat moltes vegades pel festival BarnaSants, que 
sempre li reserva un lloc privilegiat. Enguany ho farà amb un concert 
de retrospectiva de tota la seva àmplia trajectòria. Músic de culte 
admirat per artistes com Joaquín Sabina o Enrique Morente, la seva 
cançó irònica i mordaç és un valor segur en temps líquids i 
postmoderns. 

 
Diumenge 4 de març  
Senior i el cor brutal 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                            

 

 
  

 

Senior i el cor burtal és una de les apostes més grans i 
interessants del nou panorama del pop d’autor independent 
al país valencià.  
L’actual panorama sonor a les comarques del sud té un lloc important 
per a Senior i el Cor Brutal. El projecte liderat pel bandautor Miquel 
Àngel Landete presenta el seu segon àlbum, Gran (LaCasaCalba, 
2011), on segueix fidels al so del rock nord-americà més autèntic. Si 
Neil Young hagués nascut a la Safor hauria muntat un grup com 
aquest. 
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Diumenge 4 de març 
Pulpopop                                                                                                           Concert especial 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla)             

 
  

 

Surrealistes, delirants i onírics, Pulpopop presenten el seu 
primer disc, Cuit (Discmedi, 2011). La música com una gran 
performance.  
Els guanyadors del Premi Joventut del Sona 9 2010 presenten un disc 
produït pel músic Miqui Puig on exhibeixen una personalitat única, 
agosarada i surrealista. Pop enèrgic, amarat amb tocs de reggae i 
soul, girs melòdics i fonètics amb deix gironí, lletres punyents i àcides 
que van de la vena a la tripa, amb espurnes d’humor. 
 

 

Dimecres 7 de març                      
Nadau (Occ)                                                                               Connexió Occitània-Catalunya 
L’Auditori. 21 h. 20 €                                                                               Concert Tradicionàrius 

  

 

Nadau és la formació de cançó més emblemàtica 
d’Occitània. Nascuda el 1973 a Tarba, és un símbol de lluita 
per la seva llengua i cultura. 
Porten quinze àlbums a les espatlles, i el mèrit d’haver omplert tres 
cops l’Olympia de París i el Zénith de Pau. A més, tenen el prestigi 
d’haver estat capaços de recuperar el so d’alguns instruments que 
havien caigut en desús i fusionar-los amb les sonoritats més 
modernes. Nadau arriba a Barcelona després d’anys sense actuar en 
les terres catalanes. 

 
Dimecres 7 de març 
Miguel Ángel Bueno 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                       Estrena 

  

 

El barcelonÍ Miguel Ángel Bueno presenta el segon cd, 
Manual para astrónomos aficionados (autoeditat, 2011), 
produït per Litus.  
Amb picades d’ullet als Beatles, Crowded House, Glen Hansard, Quique 
González o Sabina, el cantautor Miguel Ángel Bueno mostra el mateix 
univers i la mateixa emoció que a la interpretació del seu primer disc, 
El hombre de hojalata (autoeditat, 2010). Temes que bateguen 
intensos en un treball de veu personal i profunda, amb un so produït i 
potent. 

 

Dijous 8 de març  
Joan-Marc Leclercq (Occ)                                                          Connexió Occitània-Catalunya 
Centro Galego de Barcelona. 19:45 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla)         Concert Tradicionàrius 

  

 

Joan-Marc Leclercq és un històric cantautor rocker de Tolosa 
de Llenguadoc. Va irrompre a l’escena el 1977 amb Les 
Rosemarys Babies.  
Després de fer-se un nom a l’escena alternativa de l’Estat francès i de 
girar arreu del món, Leclercq va reconduir la seva carrera per escriure 
cançons en occità, la llengua per la qual milita. Amb tot, també canta 
en moltes altres, inclòs l’esperanto. De fet, Joan-Marc Leclercq té el 
récord Guinness de concerts realitzat amb més llengües: vint-i-dues. 
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Dijous 8 de març 
Los Madison                                                                                                 Presentació a BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

El grup madrileny Los Madison es defineixen, directament, 
com un grup de rock’n’roll. Tiren de crowdfunding per 
finançar el tercer disc.  
El cantant i guitarrista de la banda, Txetxu Altube, combina la seva 
faceta al capdavant de Los Madison amb la seva tasca com a 
guitarrista de Miguel Ríos o Quique González. El grup està acabant de 
gravar el que serà el seu tercer disc, titulat Compás de espera, que 
han gravat als estudis La Cabaña Sonora de Madrid i que financien 
amb micromecenatge. 

 
Divendres 9 de març 
Ester Formosa Quartet 
L’Auditori. 21:30 h. 15 € 

  

 

Ester Formosa retorna de nou al BarnaSants. Ho fa amb el 
quartet que forma amb Maurici Villavecchia, Horacio Fumero 
i Matthew Simon.  
Thank You Satan (2012) és un directe gravat durant els concerts 
realitzats l’any passat al Teatre Lliure de Gràcia. Inclou cançons de Léo 
Ferré, traduïdes al català per Joan Casas, i que el grup ha versionat. A 
més, també hi ha cançons creades expressament per a aquest 
projecte, amb textos del mateix Casas i música dels components del 
quartet. 

 
Divendres 9 de març 
Rebeca Jiménez                                                                                             Presentació a BCN 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                       

 

Rentar-se la cara, oxigenar-se, descarregar-se i posar-se a 
cantar. és el que ha fet la segoviana Rebeca Jiménez al disc, 
Valiente (WArner, 2011). 
En el seu segon disc, produït per Bori Alarcón, Rebeca Jiménez 
s’inspira en la música d’arrel nord-americana, la seva gran passió. Hi 
descobrim una cantautora madura, que en aquest projecte treballa 
amb les primeres espases del pop estatal com Carlos Tarque de M 
Clan i César Pop de Pereza. Una veu aspra de la qual se’n parlarà 
molt. 

  

Dissabte 10 de març  
Primaël e Los del Tiwizi (Occ)                                                   Connexió Occitània-Catalunya 
Centro Galego de Barcelona. 19:30 h. 8 € (anticipada)/ 10 € (taquilla) 

  

 

El ‘Trobar nou’ és l’estil de la nova jove cançó d’autor 
occitana, que clava les arrels en les sonoritats dels 
trobadors de l’edat mitjana.  
El grup Los del Tiwizi, a la manera del tiwizi berbère, integrat per 
François (caixó i darbuka), Liz (baix) i Brahe (ud) posa en comú els 
seus talents al servei de les cançons del jove cantautor de Tolosa 
Primaël. El país d’Occitània, terra de convivència, apareix com un 
mirall que ens recorda que, en el fons, tots som exiliats i rodamons. 
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Dissabte 10 de març 

 
       Connexió Occitània-Catalunya 

Belda & Garriga - Ò.K! Brigada Internacional (Occ)  
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 
 

 

Catalunya i Occitània. Un grapat de cançons i lluites 
compartides des dels Alps italians a Bordeus, i de Llemotges 
a Guardarmar.  
El Conjunt Badabad’Òc i quatre veus: Joan Garriga –de La Troba 
Kung-Fú–, Gigi –dels mítics Nux Vomica (Niça)–, Stefano de Lou Seriol 
–de Las Valadas (el Piemont)– i el Belda, com de costum. Un escenari 
i tres conviccions: la unió fa la força, la festa alegria i qui canta els 
seus mals espanta. Tot ben mesclat i sacsejat en el directe d’Ò.K! 
Brigada Internacional. 

 
Diumenge 11 de març 
Oliva Trencada 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                                                 

  

 

Perleta negra (La Casa Calba, 2011) és el títol del darrer 
treball d’Oliva Trencada, una de les formacions més 
inquietes de Mallorca.  
El grup mallorquí Oliva Trencada, liderat pel cantant i compositor Pep 
Toni Ferrer, és una de les propostes del pop-folk català amb més 
projecció a les Balears. A mig camí entre el pop galàctic i la música 
d’arrel tradicional de les Illes, amb Perleta Negra dibuixen uns 
paisatges màgics, onírics i suggerents, en què l’electrònica i el folk es 
fonen amb gran naturalitat. 

  
Diumenge 11 de març 
Gastelo                                                                                                           Presentació a BCN 
Harlem Jazz Club. 19 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla) 

          
  

 

En el fondo de los mares (Autoeditat, 2011) es el tercer disc 
de Gastelo. Pop-rock de matriu nord-americana, amb 
pinzellades de folk.  
Un disc valent gravat als estudis Montepríncipe de Madrid, fet a foc 
lent i gravat com els d’abans amb l’ajut de Carlos Raya, un dels 
productors amb més reconeixement de l’Estat espanyol. Amb la seva 
feina constant, la cantant madrilenya Gastelo s’ha guanyat el 
reconeixement i el respecte dels millors músics estatals. Honesta, amb 
poesia, sentiment i art. 

 
Dijous 15 de març  
Òscar Briz 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                             

  

 

El cantautor d’Alcúdia Òscar Briz assumeix en el seu darrer 
treball, L’estiu (Ventilador Music, 2010), la seva condició 
d’artesà de la cançó. 
El músic redueix la composició a la seva essència melòdica a base de 
senzills i evocadors arranjaments. L’estiu inclou onze cançons que 
transmeten pau, serenitat i harmonia, i que aconsegueixen hipnotitzar 
amb suavitat. Òscar Briz es reivindica com un músic necessari, amb 
un treball que connecta amb l’obra de Remigi Palmero o Pep Laguarda. 
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Dijous 15 de març 
Javier Bergia 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                      Presentació a BCN 

  

 

El cantautor Javier Bergia presenta en el marc del festival 
BarnaSants el seu dotzè treball, Un lugar bajo el sol 
(Tagomago, 2011).  
Javier Bergia és un músic que clava les arrels en la música medieval 
de l’Estat espanyol, amb una sòlida formació en les músiques 
ètniques, el folk i el rock. El madrileny proposa una concepció 
contemporània i adulta de la paraula feta música. La biografia de la 
seva emoció és resignada però ferma i bella, ja que sap que només 
sobreviu el que és quotidià. 

 
Divendres 16 de març 
Eduard Canimas 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                                 

  

 

El cantautor gironí Eduard Canimas és una de les millors 
veus que ha donat la cançó d’autor als Països Catalans. 
Reencarnat i místic. 
Etern supervivent, la seva és una carrera que avança a un ritme 
impossible d’acompassar al del mercat, però que tot i això de tant en 
tant dóna alegries en forma de disc. El cantautor còsmic presentarà al 
BarnaSants l’evolució del seu darrer treball, Sagrat cor (Música Global, 
2010), i amb sort, alguna nova composició per seduir els espectadors. 

 
Divendres 16 de març 
Obrint Pas                                                                                                          Concert especial 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 € 

  

 

El darrer treball dels valencians Obrint Pas, Coratge (PPF!, 
2011), és una antologia ska-rock i potser el comiat de la 
seva carrera musical. 
La banda encapçalada pel cantant Xavi Sarrià s’ha convertit en la 
proposta més internacional de la història de la música valenciana. En 
directe presenten els temes de Coratge (Propaganda pel Fet!, 2011), 
que fa repàs a la seva trajectòria arreu dels Països Catalans. Al 
BarnaSants faran un concert acústic i especial ple d’energia. 

 
Divendres 16 de març  
Mercedes Ferrer  
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                      Presentació a BCN 
  

 

La cantant madrilenya Mercedes Ferrer ha tornat de terres 
azteques per presentar en directe un dels seus discos més 
profunds.  
Gravat íntegrament a Mèxic, Travesía (Travesía Músic, 2009) és un 
deliciós cançoner ple de pinzellades i matisos, que viatja entre el rock, 
el jazz, el blues, la cançó d’autor, el bolero i la rantxera. És un àlbum 
en el qual conflueixen armònicament tots els estils, contruïnt una 
atmòsfera càlida amb la lírica com a plat fort. BarnaSants acull una 
cita ineludible. 
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Divendres 16 de març 
Els Amics de les Arts 
Atrium de Viladecans. 22 h. 25 € 
  

 

Són una de les grans sensacions del pop català dels últims 
anys. Els Amics de les Arts també presentarà el seu nou disc 
al barnasants. 
El popular quartet català actuarà en un gran auditori, l’Atrium de 
Viladecans, i amb un disc nou sota el braç: Espècies per classificar 
(DiscMedi, 2012). El seu quart treball discogràfic l’han cuinat durant 
aquest estiu amb la voluntat de satisfer els nombrosos seguidors. De 
ben segur serà un dels més recordats –i corejats– d’una temporada 
que ha de consagrar. 

 
Divendres 16 de març 
Ester Formosa i Adolfo Osta + Ramon Mirabet                                Secció oficial 
Ateneu Santfeliuenc. 21:30 h. 9 € (anticipada)/ 12 € (taquilla)  
  

 

El 2006, Formosa i Osta van portar a BarnaSants el primer 
disc conjunt, Perquè vull (Ventilador Music, 2004). Ara hi 
tornen amb un nou àlbum. 
En l’edició d’enguany presenten el segon treball, La vida, anar tirant 
(2012). Un disc on canten cançons que els han acompanyat al llarg de 
la seva trajectòria, d’autors com Ovidi Montllor, Toti Soler, Toni Xuclà, 
Miquel Gil, Maria Laffitte, Silvio Rodríguez, Maria del Mar Bonet, 
Leonard Cohen, Teresita Fernández, Simón Diaz, Moussu T i Marisa 
Sannia. 

 
Dissabte 17 de març 
L’Etern Retorn                                                                                                         Secció oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estrena 
  

 

L’Etern Retorn suposa el nou projecte de Josep Bordes, més 
conegut com a Pepet i Marieta. Pop esperançador i enèrgic i 
filosofia de carrer.  
L’etern retorn és també el títol del seu primer treball discogràfic, un 
projecte multiartístic que combina música amb fotografia, literatura i 
cinema. Cançons sobre les constants que mouen la vida dels humans 
des de fa segles: l’amor, l’enveja, la il·lusió, la cobdícia, la po… 
Aquests músics, però, no es resignen i es plantegen la vida com un full 
en blanc. 

 
Dissabte 17 de març 
Cesk Freixas/Pau Alabajos                                                                     Concert especial i únic 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 21 h. 16 €  
  

 

Cesk Freixas i Pau Alabajos, que han inaugurat les dues 
darreres edicions del BarnaSants, es reuneixen per crear un 
espectacle inèdit. 
Les lletres que respiren compromís, lluita i solidaritat seran 
protagonistes d’una vesprada de resistència i poesia. Cançons tant 
dels seus darrers discos, La mà dels qui t’esperen (Temps Record, 
2009) –en el cas de Cesk Freixas– i Una amable, una trista, una petita 
pàtria (Bureo Musiques, 2011) –per Pau Alabajos–, a més de versions 
d’artistes comuns de referència. 
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Dissabte 17 de març 
Ángel Petisme                                                                                                   Concert especial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                          

  

 

El poeta cantant aragonès Ángel Petisme ha preparat un 
concert únic i singular. Ve a pèl, armat amb la força i la llum 
de la paraula. 
Petisme, amb la seva guitarra i veu, ens proposa un viatge sense 
bitllet de tornada a la indignacció. “Si no lluites pels teus somnis és 
que no els mereixes”, llegim a el seu nou llibre, La noche 351. 
Rescatarà cançons dels seus tretze discos, farà temes nous i 
interpretarà tres cançons que escolliran els seus seguidors catalans a 
través de Facebook i Twitter.   
 

 
Diumenge 18 de març  

Estrena Pau Alabajos 
Casal La Violeta (Altafulla). 19 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla) 

  

 

El valencià Pau Alabajos interpreta el darrer disc, Una 
amable, una trista, una petita pàtria (Bureo, 2011) amb un 
acompanyament de luxe.  
El cantautor de Torrent, que també actua al BarnaSants fent tàndem 
amb Cesk Freixas, es farà acompanyar d’un quartet de corda –cello, 
viola i dos violins a l’escenari– que vestirà les seves cançons amb uns 
arranjaments lluminosos de la mà de Laura Navarro. Una formació 
absolutament desendollada contribuirà a crear una intimitat especial 
entre l’artista i el públic. 

 
Dimecres 21 de març 
María José Hernández 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                      Presentació a BCN 

  

 

La cantautora aragonesa María José Hernández ofereix amb 
Señales de humo (autoeditat, 2011) el seu disc més 
introspectiu i personal.  
Señales de humo és una col·lecció musicada de reflexions en veu alta i 
en femení sobre el pas del temps i l’anar i venir de les relacions 
humanes, que vol atrapar des de la primera audició. En el marc del 
festival BarnaSants pujarà dalt de l’escenari amb una banda de luxe 
que ressaltarà l’experiència de gaudir d’una veu i unes cançons 
excepcionals. 

 
Dijous 22 de març  
Gino Paoli, un incontro in Jazz                                              Concert especial - Festival Tenco 
L’Auditori. 21 h. 32 €                                                                                              Secció oficial 

  

 

El cantautor genovès Gino Paoli és una de les veus més 
remarcables de la cançó melòdica italiana dels anys 
seixanta i setanta.  
Als 70 anys, Gino Paoli, autor de cançons mítiques com “Il cielo in una 
stanza”, “Senza ne” o “Sapore di sale”, segueix en actiu. Ha publicat 
més de trenta àlbums d’estudi i en directe però sempre ha estat capaç 
de renovar-se tot i mantenir les formes i continguts d'autor que el 
caracteritzen. Paoli presentarà una revisió en clau de jazz dels seus 
grans èxits. El seu pas pel festival és un luxe per als amants de la 
cançó. 
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Dijous 22 de març 
Alejandro Martinez 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21:30 h. 16 €                                              Estrena               

  

 

Després de cantar Gil de Biedma a l’espectacle Que te voy a 
enseñar un corazón infiel, el jove artista de gavà presenta 
nous temes propis. 
Alejandro Martínez presentarà al BarnaSants –“casa meva”, no es 
cansa de repetir– una sèrie de cançons absolutament sentimentals i 
íntimes, que es recreen en l’espai del goig i el desengany de l’amor. 
“Orgullo”, “Sólo sabes hablar”, “Niño estúpido”, “Contigo”, “Y no lo 
eras” o “Emboscadas” són algunes d’aquestes peces, encara inèdites 
en disc. 

 
Dijous 22 de març 
Javier Ruibal 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

  

 

Trenta anys d’ofici avalen aquest músic creatiu i singular. un 
compositor, cantant i guitarrista de frontera, autodicacte i 
heterodox. 
Javier Ruibal és capaç de crear cançons tan belles com solidàries, 
íntimes i participatives. Sueño (18 Chulos, 2011) és el darrer treball 
del compositor del Puerto de Santa Maria (Cadis), gravat al Teatro de 
Córdoba i al Manuel de Falla de Cadis amb el suport d’una orquestra 
simfònica. Un clàssic del BarnaSants que tampoc podia faltar a l’edició 
del 2012. 

 

Divendres 23 de març 
Dani Caracola & La Banda de Ida y Vuelta                                                            Secció oficial                                            
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)                                                       Estrena 

  

 

Després d’haver publicat Principis (autoeditat, 2010) com a 
Caracola, Dani Caracola retorna al BarnaSants amb la Banda 
de Ida y Vuelta.  
Dani Alegret ‘Caracola’ homenatja les cultures que viatgen en el món 
global al seu nou disc, Cultures viatgeres (autoeditat, 2012). Totes les 
cançons del disc fan alguna referència a les arrels i els orígens dels 
diversos músics que han esdevingut amics de Dani Caracola 
compartint escenaris i experiències. Esperit intercultural sense 
prejudicis. 

 

Divendres 23 de març 
Arturo Gaya 
Atrium (Viladecans). 22 h. 15 €                                                                                

  

 

En el seu nou projecte, Arturo Gaya (Quico el Célio), amb 
Kike Pellicer i Paco Prieto, fa un tribut a la figura i l’obra 
d’Ovidi Montllor. 
El repertori és la mateixa una crònica social plena de vigència i 
sentiment, que el l’alcoià interpretava amb la poderosa força de la 
humilitat i aquella mescla de mala llet i tendresa que el feia 
inigualable. Això és el que ha après Arturo Gaya d’Ovidi Montllor, i 
això és el que vol transmetre en aquest espectacle, basat en el disc 
Gràcies, Ovidi (DiscMedi, 2011). 
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Dissabte 24 de març 
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi 
L’Auditori. 21 h. 20 € 

 

El cantautor Roger Mas defineix la cobla, una de les seves 
passions, com el punt de trobada entre la tradició culta i la 
música popular.  
El músic de Solsona ha flirtejat amb la sardana i amb la música de 
cobla al llarg de tota la seva trajectòria. L’any 2011 va presentar, en el 
cicle BandAutors, un tastet d’un espectacle conjunt amb la Cobla Sant 
Jordi. Ara, al concert del BarnaSants presentarà un disc en directe 
enregistrat per Roger Mas i la cobla al Teatre Principal de Solsona. Una 
sessió màgica. 

 
Dissabte 24 de març 
Amancio Prada 
Luz de Gas. 21:30 h. 22 € (anticipada)/ 25 € (taquilla) 

  

 

Cançons que són roses amb espines. Amancio Prada 
interpreta a 3 libertarios: Chicho Sánchez Ferlosio, Léo Ferré 
i Agustín García Calvo. 
El cantautor de Dehesas, a la comarca lleonesa d’El Bierzo, ha basat la 
seva obra en un fons literari que és un recorregut per la lírica 
peninsular. En aquest espectacle musica l’obra de tres autors de 
profunda matriu llibertària. Els textos de García Calvo i Sánchez 
Ferlosio i les cançons de Léo Ferré mantenen la llavor de la rebel·lia i 
la bellesa. 

 
Diumenge 25 de març 
Món Brel 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 16 €                             

  

 

Més enllà de la mítica “Ne me quite pas” no hi ha Jacques 
Brel sinó tot un món de cançons. Toni Xuclà i Jordi Vidal 
presenten el seu món brel. 
Amb humilitat i gosadia, Xuclà i Vidal s’han servit de cançons com “Els 
vells amants”, “Amsterdam”o “El somni impossible” per crear un 
espectacle en què, amb intimitat, cabaretisme i ideals quixotescos, 
l’obra de Brel és recreada de nou en català. Un espectacle basat en la 
gran producció del cantautor belga amb la dramatúrgia de Jordi Prat. 

 
 
Diumenge 25 de març                                                 
Francesco De Gregori amb Ambrogio Sparagna i l'Orchestra Popolare Italiana 
Teatre Joventut (L’Hospitalet del Llobregat). 19 h. 25 €              Concert especial - Festival Tenco         

  

 

Vola, vola, vola és un espectacle de temes propis i cançons 
populars del Bandautor Francesco De Gregori amb 
l’Orquestra Popolare Italiana. 
Gairebé tots els cantautors són sensibles al món de les cançons 
populars. L’italià Francesco De Gregori ha combinat moltes formes 
d’expressió al llarg de la seva carrera. Ara s’acompanya del mestre de 
l’acordió Ambrogio Sparagna i reinterpreta les seves pròpies cançons 
amb una orquestra d’instruments típics de la tradició popular italiana. 
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Dimarts 27 de març 
Gerardo Alfonso                                                                   Programació internacional (Cuba) 
Casa América. 19:30 h. 1 €                                                     

  

 

Per sort dels seguidors de la Nova Trova Cubana, després de 
la generació dels seus iniciadors n’hi ha hagut molts altres 
que s’hi han sumat. 
Aquest és el cas de Gerardo Alfonso, que va néixer a l’Havana l’any 
1958 i es va iniciar com a trobador durant els anys vuitanta. Els seus 
temes incorporen elements de la música llatinoamericana, sobretot la 
brasilera i caribenya, però també poden passar pel rock, el reggae o 
fins i tot el rap. Guitarra, poesia i cançó en un constant 
qüestionament. 

 
Dimecres 28 de març 
Abús                                                                                                                        Secció oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estrena 

  

 

el 2012 fa deu anys que Abús va publicar el seu primer disc, 
Son (Discmedi). En el BarnaSants celebra la sortida del seu 
cinquè treball. 
Agustí Busom ‘Abús’ tot just acaba d’autoeditar-se un nou treball 
discogràfic, Les trampes del sostre (Senitart, 2011), enregistrat amb 
la complicitat de Marc Parrot als seus estudis de Sant Quirze Safaja. 
Un nou projecte artístuc global que mostra les dues cares del músic: la 
més lúdica i la més interior, la més optimista i la més seriosa i 
punyent. 

  

Divendres 30 de març 
Joan Amèric                                                                                                            Secció oficial 
Auditori Barradas (L’Hospitalet del Llobregat). 21.30 h. 16 €                                               Estrena 

  

 

Després de gravar un concert en directe com a cloenda del 
BarnaSants 2011, el valencià Joan Amèric presenta el nou 
disc: Directament. 
A la presentació del seu primer CD en viu, Directament (BarnaSants, 
2012), el cantautor alzirenc es farà acompanyar per diversos 
col·laboradors per tal de reinterpretar una selecció del seu repertori i 
cançons inèdites com “Defensa del somriure”, “Despert per a somiar” i 
“Perquè sóc poble”. Des del cant a capel·la fins al poder d’una banda 
electroacústica. 

 
Divendres 30 de març 
Karel García                                                                                                            Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                      Estrena 

  

 

El cubà Karel García estrena el seu nou disc, Verso a la 
piedra. Senzill, sentit i respectuós amb la guitarra, la millor 
aliada del trobador.  
Les sis cordes d’aquest instrument són la base del vestit musical del 
nou CD autoeditat de Karel García. En directe, el músic té al costat la 
màgia i el talent dels també guitarristes Norberto Rodríguez i Jean-
Félix Lalanne, amb l’objectiu d’acostar al públic una trova que no deixa 
de mirar als seus orígens. Un disc que s’estrena mundialment al 
BarnaSants. 
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Divendres 30 de març 
Giorgio Conte                                                                          Concert especial - Festival Tenco 
L’Auditori. 21:30 h. 15 € 

  

 

Giorgio Conte és germà del conegut cantautor Paolo Conte 
però, més enllà del parentiu, és un autor prolífic i un mestre 
de les paraules.  
Primer al costat del seu germà Paolo, i després volant en solitari, 
Giorgio Conte ha demostrat la seva passió pel jazz, la música popular i 
la cançó francesa al llarg dels últims trenta anys. El seu darrer treball 
és Come quando fuori piove (Ala Blanca / Warner, 2011), que ara 
presentarà a Barcelona en el marc del festival BarnaSants 2012. 

 
Dissabte 31 de març 
Verdcel                                                                                                                    Secció oficial 
L’Auditori. 21 h. 15 €                                                                                                       Estrena 

 

verdcel aprofita el seu concert a l’edició del 2012 del 
BarnaSants per presentar el quart treball discogràfic, encara 
sense títol. 
El nou disc de la banda valenciana liderada pel músic i compositor 
Alfons Olmo tindrà la producció de Valen Nieto (Raydibaum). VerdCel 
s’endinsa més que mai en els territoris del pop, sense oblidar 
l’essència de la Mediterrània. Cançons que segueixen el camí del saurí 
que, amb la torsió d’una vareta, percep l’aigua i tot el que s’amaga 
sota la pell dels sentits. 

 
Dissabte 31 de març 
Mastuerzo i L@s Jij@s del Maíz 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)            Programació internacional (Mèxic) 

  

 

Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ comença una nova aventura 
amb els rockers L@s Jij@s del Maíz, experimentant amb la 
seva discografia.  
El líder de la mítica banda de rock mexicana Botellita de Jerez, El 
Mastuerzo és un anarquista musical amb totes les lletres. El concert 
del BarnaSants es basarà sobretot en el seu darrer treball, Guadalupe 
Reyes – Suite para dormir la mona (Pentagrama, 2012), una proposta 
de cançó-rock interpretada amb els músics de la banda L@s Jij@s del 
Maíz. 

 
Dijous 5 d’abril 
Pere Vilanova 

 
Harlem Jazz Club. 19:45 h. 8 € (anticipada)/10 € (taquilla) 

  

 

El jove cantantor Pere Vilanova presenta el tercer disc, Una 
Magrana d’astres (CCG Editors, 2011), on musica el poeta 
carles duarte. 
En aquest llibre-CD, amb producció de l’exVerdCel Pau Romero, 
s’uneixen la poesia i la música per donar forma a un espai imaginari 
que vol ser compartit per créixer i expandir-se. El ventall sonor de 
l’entusiasta Pere Vilanova va del folk al pop-rock més fosc, i els temes 
s’adapten als versos del poeta Carles Duarte construint un cicle sonor 
de catorze peces. 

 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER DE PREMSA 

BARNASANTS 2012. XVII FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR · DEL 26 DE GENER AL 7 D’ABRIL DE 2012 

 
Dijous 5 d’abril 
Affoniks                                                                                                                   Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                       Estrena 

  

 

Affoniks deslliguen convencionalismes per donar pas a la 
creació musical en el seu estat més pur. Es mouen 
lliurement, sense fils, deixant veure un caràcter propi. 
La creació d’un concepte musical autòcton, ha estat un dels motius 
que han impulsat a Affoniks a publicar el seu segon disc “Plexes 
Solars” (Sinfonautes  2012). Una formació instrumental d’alt 
octanatge, començant per la seva ànima Raül S. Palau (veu i guitarra), 
amb Marc Ayza (bateria), Camilo Pérez (guitarra) i Gianni Sciannamé 
(baix), tots junts despleguen una proposta sonora dirigida a un públic 
que sap gaudir de la musica avantguardista. 

 
Divendres 6 d’abril 
Joan-Pau 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                                                       

  

 

El músic barceloní Joan-Pau Chaves –que des de fa deu anys 
és el teclista i director musical d’Els Pets– presenta el seu 
debut en solitari. 
A Melic del món (Música Global, 2011) descobrim un autor de pop 
elaborat i a la vegada proper i càlid, entre malabarismes musicals que 
lluny de semblar forçats busquen hipnotitzar l’oient des del primer 
minut. La banda es completa amb Dídac Fernández (Macaco), Miki 
Santamaria (de la banda de Buenafuente), Oriol Cusó (Manu Guix) i 
Frank Montasell (Sol Lagarto). 

 
Dissabte 7 d’abril 
Sergi Gimenez Carreras & Michelle Cook 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada) /15 € (taquilla)                

  

 

En la lírica hi ha cançons que s’han convertit en himnes de 
reivindicació. les canten Sergi Giménez Carreras & Michelle 
Cook.  
Un tenor català i una soprano italoaustraliana que, acompanyats del 
pianista Manuel Ruiz, presenten un repertori que ha sortit dels grans 
temples de la lírica per ser himnes populars. Sergi Giménez Carreras –
nebot de Josep Carreras– Michelle Cook, residents al barri de Sants, 
presentaran en aquest concert una selecció de cançons de lluita en 
clau operística. 
 

Dimecres 11 d’abril 
Roly Berrío                                                                                                              Secció oficial 
Luz de Gas. 21:30 h. 12 € (anticipada)/ 15 € (taquilla)             Programació internacional (Cuba) 

  

 

Roly Berrio és un dels més grans trobadors cubans de la 
seva generació, autor de dos temes de la banda sonora del 
film Habana Blues. 
Cru, líric i divertit, Roly Berrio té una capacitat increïble de dominar la 
guitarra, la veu i la dramatúrgia. En el BarnaSants estrena l’últim disc, 
Sólo salen (Egrem, 2011), gravat a Cuba i mesclat a Barcelona per 
Raül Fernández (Refree). La seva música va del son a la guaracha i 
arriba a les sonoritats afro. Les lletres són les d’un murri joglar de la 
quotidianitat. 
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3. PROJECTE D’INTERCANVI CULTURAL AMB L’URUGUAI 

 

   El Barnasants va començar la seva acció de diplomàcia exterior al 2008, amb la 13èna edició, 

en que es va decidir dur fins a Cuba la clausura del Festival. Semblava clar que un festival 

d’un país com el nostre, bressol del moviment de la nova cançó, amb tot el que va representar 

sobretot en el terreny cultural i social, en la seva primera sortida internacional havia d'anar a 

parar a Cuba, país amb un molt elevat nivell cultural, amb un dels IDH més elevats del món, i on 

la creació artística es desbordant i gaudeix de gran recolzament, i, evidentment, bressol del 

moviment de la Nueva Trova, la qual té d’una forta influencia al continent llatinoamericà. 

   El Barnasants va traslladar per primera vegada la seva clausura fora de Catalunya, per tancar a 

La Havana amb un gran concert d'homenatge al cantautor però també poeta i pintor de 

reconegut prestigi i talent, Luis Eduardo Aute. L'esdeveniment, que constituïa el tancament del la 

13èna edició del Festival, es va allargar durant una setmana sencera, del 16 al 22 de març de 

2008. Al voltant de Luís Eduardo Aute, es varen organitzar múltiples esdeveniments culturals. El 

concert homenatge al voltant del títol ‘La Troba le canta a Eduardo’, va tenir lloc el divendres 21 

de març a l'Auditori Karl Marx de L'Havana. El teló de fons estava constituït per tres bandes 

murals pintades pels reconeguts artistes plàstics cubans, Kcho i Rancaño. Al concert hi varen 

participar: Carlos Varela, Amaury Pérez, Santiago Feliú, Liuba María Hebía, Vicente Feliú y Silvio 

Rodríguez. Cada artista va cantar dues cançons de Luis Eduardo Aute versionades per a l'ocasió. 

El concert va ser enregistrat i retransmetre en directe per Tele Sur i per la ràdio cubana. Tota 

aquesta intensa activitat cultural va donar peu a un documental ‘Habanaute’, dirigit per un del 

realitzadors emergents més reconeguts: Léster Hamlet. Aquest documental i el concert 

enregistrat, estan pendents d’edició. La setmana de clausura a La Havana estava composada de 

diferents activitats, entre elles l’intercanvií de cantautors catalans: Roger Mas, El Fill del Mestre i 

Òscar Briz. Els concerts, va contribuir a seguir construint la sinèrgia iniciada amb els cantautors 

locals que havien estat a Barcelona actuant dins del marc del festival. D’aquella cloenda va sortir 

a més a més un acord amb un dels referents culturals del país, el Centro Pablo de la Torriente 

Brau, dirigit per l'intel·lectual cubà Víctor Casaus. Cada any un o dos joves cantautors de l’illa son 

programats al Barnasants, consolidant les bones sinergies entre les nostres dues cultures. La 

clausura del Barnasants a Cuba, va tenir una repercussió impressionant tant en els mitjans de 

comunicació com en els cercles culturals llatinoamericans. 
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   Al 2009 es va seguir expandint la línia internacional de la programació. Es varen anar 

consolidant els lligams amb els italians del Club Tenco i es va continuar en la línea de complicitat 

amb el continent llatinoamericà.  Al 2010, el Barnasants va arribar als quinze anys amb una 

programació més completa, prometedora i arriscada que mai: 86 concerts, amb 34 presentacions 

de nous treballs discogràfics, en el curt espai de temps que va del 15 gener al 28 de març, amb 

un total de 16.614 assistents. La XVena edició es va presentar sota el lema “Països Valencians” 

convidant en tot moment a la reflexió cultural i lingüística, d’aquesta realitat territorial. En la seva 

edició número quinze, Barnasants es va consolidar com el gran punt de referència de la cançó 

d’Autor a Catalunya i a Espanya, i al costat del Festival Tenco de Sant Remo (Itàlia), com un 

del grans festivals europeus d’aquest gènere. El Barnasants va ser convidat a donar una xerrada 

al Festival Club Tenco a on proposà, en una conferència, entre d'altres coses la creació, en un 

futur proper, d’una xarxa de festivals europeus de cançó. A més a més, per celebrar la seva XV 

edició, Barnasants va incorporar a més, per primera vegada, la concessió de dos guardons 

propis: el Premi de Cançó d’Autor, (premi a la trajectòria), i el Premi a l’Activisme Cultural. 

   El 2011, el fil llatinoamericà segueix ferm i guanya gruix, amb dos noves activitats, que tornen 

a projectar al Barnasants com a punt de referència cultural en aquell continent: un homenatge a 

l’artista xilè, brutalment torturat i assassinat pels militars feixistes, Víctor Jara, i la celebració dels 

cent anys de la revolució mexicana. Aquesta celebració que va comptar amb una amplia 

representació d’aquell país, León Chávez Teixeiro, M. Inés Ochoa, Mauricio Díaz El Hueso i Paco 

Barrios El Mastuerzo. Al 2011 també es signa un acord per tres anys amb el Festival occità Sèm 

e Serem, per al intercanvi d’artistes i per portar endavant projectes transfronterers, i es 

segueixen enfortint els ponts culturals amb els països llatinoamericans, a traves de la 

programació d’artistes d’aquest continent per una banda i articulant projectes per una altre. 

   Es el cas de l’Homenatge a Benedetti, que fou l'excusa perfecta per articular la presencia a 

Catalunya d’una amplia representació, de diferents generacions, de la realitat de la cançó d’autor 

uruguaiana: Samantha Navarro, Daniel Drexler, Ana Prada, Diego Kuropatwa, Rossana Taddei, 

Jorge Drexler i Daniel Viglietti. Aquesta va ser sens dubte la delegació més nombrosa d'artistes 

d'un mateix país que mai havia acollit el Barnasants. I al mateix temps, fou la primera vegada 

que el Festival va comptar amb el recolzament de les institucions democràtiques del país 

d’origen, el Ministeri d’Assumptes Exteriors, el Ministeri d’Educació i Cultura, l'Ambaixada i el 

Consolat de d’Uruguai i l’ Intendència de Montevideo. L’ implicació va ser total, tant en el terreny 

econòmic com cultural. També la Casa Amèrica Catalunya i el Barnasants varen firmar un acord 

de col·laboració cultural, que va ser de gran importància per fer possible aquest projecte. Cada 

artista va enregistrar dos temes dedicats o amb poesies de Mario Benedetti. En el cas de Daniel 

Viglietti, va poder estrenar a Catalunya l’espectacle Viglietti recuerda a Benedetti, que va 

protagonitzar amb el poeta. Del resultat d’aquest homenatge sorgí un nou treball discogràfic que 

es titularà Benedetti al Barnasants i que està previst sigui presentat en un concert especial 

d’homenatge a Mario Benedetti en la clausura de la 17ena edició del Festival que tindria lloc a 

Montevideo. Els 7 concerts varen tenir gran afluència de públic, una excel·lent crítica musical i 

una important repercussió cultural tant a Catalunya com a l'Uruguai i altres països 

llatinoamericans. 
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   Aquesta repercussió, així com l’èxit cultural assolit pel projecte, van ser les llavors necessàries 

per a l'elaboració d'un nou projecte molt més ambiciós al que des del primer moment tant la 

Intendència de Montevideo com el Ministeri de Cultura de l'Uruguai varen donar el seu suport. Al 

maig, la direcció del Barnasants va viatjar a l'Uruguai on es va reunir amb el Ministre d'Educació i 

Cultura, el senyor Ricardo Ehrlich i el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, amb el Ministre 

de Relacions Exteriors, el senyor Luís Almagro y amb el Director de Relacions Internacionals i 

Cooperació, Rubén García, amb la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera i els Directors Generals 

dels Departaments de Desenvolupament Econòmic, Luis Polakof i de Cultura, Hector Guido, amb 

el Director General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Marciano Durán, amb el Director 

General de l'AGADU (l'Associació de Protecció dels Drets d'Autor a l'Uruguai), Gustavo Vignoli, i el 

Conseller Jorge Schellemberg i el Tresorer Juan Carlos Goberna, de la mateixa entitat, amb el 

Gerent de la Fundació Mario Benedetti, l'escriptor Ariel Silva, i amb el Director del Centre de 

Cultura d'Espanya (CCE) de l'AECID, a Montevideo, entre d'altres personalitats de gran 

rellevància. En aquesta primera visita de la direcció del Barnasants, es va començar a consolidar 

un gran projecte que consisteix en organitzar una Biennal catalano- uruguaiana de cooperació, 

intercanvi i construcció cultural. La clausura de la XVII edició del Festival Barnasants a 

Montevideo el proper mes d’abril, és el primer esglaó d’aquest projecte d’internacionalització. 
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4. INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

DATES. Del 26 de gener al 7 d’abril de 2012 
  
VENDA ANTICIPADA A TELENTRADA (altres operadors segons espais de concert) 
 

ESPAIS (DE L’A A LA Z): 

Auditori Barradas 

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

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

Ateneu Santfeliuenc 

C/ Vidal i Ribas, 25. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 32 42. www.ateneusantfeliuenc.org 

Atrium Viladecans 

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

Can Massallera 

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

Casa Amèrica Catalunya 

C/ Còrsega, 299, entresòl. Barcelona. Tel. 93 238 06 61. www.americat.net 

Casal LA Violeta  

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

Centre Artesà Tradicionàrius  

Travessia de Sant Antoni, 6-8. Barcelona. Tel. 93 218 44 85. www.tradicionarius.com 

Centro Galego de Barcelona 

Rambla dels Caputxins, 35-37. Barcelona. Tel. 93 301 28 92. http://cgb.cat/ 
El Bulevard, Casal de Joves 

Avinguda de Barcelona, 85. Sant Joan Despí. 93 373 91 07. http://www.sjdjove.cat/index.php/bulevard 

Harlem Jazz Club 

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

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.ludegas.com 

Sala Apolo 

C/ Nou de la Rambla, 113. Barcelona. 93 301 00 90. www.sala-apolo.com/ 

Sala Ramon Romagosa 

C/ Jacint Verdaguer, 52. Cornellà de Llobregat. www.pcr.cat/salateatre.php 

Teatre-Auditori Josep Carreras (Vila-Seca) 

Avinguda Generalitat, 27. Vila-seca. Tel. 977 393 812 

Teatre-Auditori Sant Cugat del Vallès 

Avinguda Pla del Vinyet, 48. Sant Cugat del Vallès. 935 90 76 90. www.teatre-auditori.santcugat.cat/ 

Teatre Josep Mª de Sagarra 

Lluís Companys, 27. Sta. Coloma de Gramenet. http://teatresagarra.cat/ 

Teatre Joventut 

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

Traska Truska 

Passatge del Terraplè, 82. Molins de Rei. Tel. 93 668 95 80 
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