
 

NOTA DE PREMSA 

SIS HORES DE CANÇÓ A SANTS 

BarnaSants celebra els seus 20 anys 

amb un concert especial al carrer  

i 15 veus compromeses 
 

Concert especial 

Dissabte 16 de maig a les 19 hores (Accés lliure) 

Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79) 

 

El proper dissabte 16 de maig a les 19 hores BarnaSants - Cançó d'Autor celebrarà 

els seus 20 anys d’història amb el concert especial SIS HORES DE CANÇÓ A SANTS, 

reivindicant-se com l’hereu de les Sis hores de cançó de Canet de Mar que es van 

celebrar del 1971 al 1978. Ovidi Montllor va ser l’únic artista que va actuar en totes 

les seves edicions.  

Les SIS HORES DE CANÇÓ A SANTS seran una festa al carrer, d’accés lliure i en el 

marc de FirEntitats, iniciativa que el 2015 celebra també dues dècades de vida. 

L’escenari, situat al carrer de Sants a l'alçada de les Cotxeres, espai que va veure 

néixer el festival, acollirà més de sis hores de cançó. Aquest any, l’emblemàtica edició 

de BarnaSants ha estat dedicada a l'Ovidi Montllor, amb motiu del 20è aniversari de 

la seva mort, i els artistes convidats el recordaran interpretant alguns dels seus temes.  

15 de les veus més representatives del país, de diferents generacions i estils, com són 

Cris Juanico, Feliu Ventura, Pau Alabajos, Ester Formosa i Adolfo Osta, 

Joanjo Bosk, Verdcel, Hugo Mas, Clara Andres, Rusó Sala, Montse Castellà, , 

Alidé Sans, Tomàs de los Santos i Borja Penalba, es donaran cita al barri de 

Sants en record del cantautor alcoià. 



ELS ARTISTES 
 
 
 

19:00h  

Pau Alabajos 

 19:25h  
Tomàs de los Santos i Borja Penalba 

 

 

 

Des que va encetar la seva carrera l’any 2004, 

Pau Alabajos ha realitzat més de 500 actuacions 

al arreu dels Països Catalans. Està presentant el 

seu disc en directe #Paualpalau. 

 La parella artística oferirà un tast de Dones i 

dons, el primer treball discogràfic del tàndem. 

Interpretaran, entre altres temes, L’escola de 

Ribera d’Ovidi Montllor. 

 

 

  

19:50h  

Gemma Humet 

 20:25h 
Montse Castellà 

 

 

 

Gemma Humet va protagonitzar la inauguració 

del BarnaSants el passat març. Dissabte 

interpretarà La Fera Ferotge i Homenatge a 

Teresa amb Borja Penalba i homenatjarà Toti 

Soler amb Em dius que el nostre amor. 

 La cantautora tortosina tocarà després del concert 

que va oferir a la Sénia dins del marc del 

BarnaSants, rodejada d’una banda. Oferirà una 

versió de Perquè vull. 

 

 

  

20:50h 
Alidé Sans 

 21:20 

Cris Juanico 

 

 

 

La jove cantautora i compositora aranesa Alidé 

Sans va estrenar al Barnasants el seu nou disc, 

Eth paradís ei en tu, una proposta que cal 

entendre com un viatge. 

 El menorquí Cris Juanico farà una parada a Sants 

al mig de la seva gira de presentació del seu nou 

disc, F(a)usta, que va presentar al mes d’abril. 

Tocarà Tot esperant Ulisses, poema de Vicent 

Andrés Estellés musicat per Ovidi Montllor també 

inclòs al seu nou disc. 

   

  



 

21:45h 
Clara Andrés 

 22:15h 

VerdCel 

 

 

 

Enmig de la presentació del seu disc Entrelínies, 

el seu tercer treball discogràfic, la cantautora 

d’Oliva (Safor) Clara Andrés fa parada a 

Barcelona. Interpretarà Cançó de suburbi. 

 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. Oferirà part del seu espectacle dedicat al 

cantautor, Del cor a les mans. 

 

 

  

22:40h 

Rusó Sala 

 23:05h 

Hugo Mas 

 

 

 

La cantautora Rusó Sala oferirà alguns dels temes 

del seu nou disc, Fil de Coure (2015), que va 

presentar al BarnaSants el passat mes de març. 

També tocarà Sol d’Estiu.   

 Hugo Mas arribar a Barcelona després de 

presentar el seu nou disc, Pentàpolis. El cantautor 

d’Alcoi oferirà un tema del film Héctor, rodada a 

Alcoi i protagonitzada per l’Ovidi, i com no podia 

ser d’una altra manera, El meu poble Alcoi. 

 

 

  

23:35h 

Joanjo Bosk 

 00:05h 
Ester Formosa i Adolfo Osta 

 

 

 

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. 

Interpretarà L’Escola de Ribera. 

 
Fa 20 anys que Ester Formosa i Adolfo Osta 

col·laboren, i conjuntament ja han enregistrat dos 

discos. Dissabte presentaran la seva versió 

d’Estellés i Montllor, interpretant, entre altres, 

M’aclame a tu i Perquè vull. 

   

  



00:30h 
Feliu Ventura 

 

El cantautor de Xàtiva Feliu Ventura ha celebrat vint anys als escenaris 

durant el 2014. Les seves són ja cançons de tota una generació. 

Homenatjarà Ovidi Montllor interpretant Va com va. 

 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia / Marc Gall · Aloma Vilamala  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 · avilamala@comedianet.com 

 

Web oficial – www.barnasants.com 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 
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