
 
 
 
 

El BarnaSants proposa tres concerts a 

L’Auditori: Rosa Luxemburg, Carlos 

Chaouen i Pau Alabajos 

Sala de premsa aquí 

 

 Dijous, 12 de març, Rosa Luxemburg presenta el seu nou disc, Teoria de conjunts  

 

 L’endemà, divendres 13 de març, serà el torn de Carlos Chaouen i les cançons de 

En la frontera 

 

 Pau Alabajos presenta el seu disc #paualpalau per primera vegada a Barcelona el 

dissabte 14 de març 

 

Barcelona, 10 de març de 2015. Un trio de representants de la cançó presenten aquesta setmana les 

seves darreres novetats a l’Auditori de Barcelona.  Així, una setmana més, l’equipament torna a 

ser l’escenari principal del BarnaSants, després que hagin passat pel seu escenari Cesk Freixas, El 

Niño de la Hipoteca amb El Kanka, Miquel Abras i Kiko Veneno amb Martín Buscaglia, amb el seu 

nou projecte El Pimiento Indomable. 

 

El triplet comença dijous, amb Rosa Luxemburg, que farà sonar les cançons del seu nou disc 

Teoria de conjunts; seguirà divendres amb Carlos Chaouen i el seu disc En la frontera i 

dissabte serà el torn del Pau Alabajos, que presenta el seu disc #paualpalau per primera vegada 

a Barcelona.  

 

Més enllà de l’Auditori, el BarnaSants també celebra divendres l’espectacle Canciones de Batalla 

contra el imperio, protagonitzat per la cantant californiana d’origen mexicà Perla Batalla, corista 

de Leonard Cohen. El concert consistirà en un repertori especial centrat en la denúncia de les 

injustícies i desigualtats socials, les guerres i polítiques racistes del sistema imperialista. 

Durant el cap de setmana, també es podrà escoltar dijous a Eric Méndez al Harlem Jazz Club, 

Joao Alfonso a l’Auditori Barradas. Dissabte, Rusó Sala tocarà al CC Albareda, Gadaffi Núñez i 

Ana K. García a Luz de Gas, i diumenge Alejo García al Harlem Jazz Club i Lucas Masciano a 

Can Massallera (Sant Boi de Llobregat). 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/XXbarnasants


  

Rosa Luxemburg 

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

 

Carlos Chaouen 

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

 

Pau Alabajos  

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

 

 
Dijous 12 de març  

Rosa Luxemburg 
L’Auditori (Barcelona)  

21h  
 

Divendres 13 de març 
Carlos Chaouen                                                     

L’Auditori (Barcelona) 
21h  

 
Dissabte 14 de març 

Pau Alabajos                                                                                       
L’Auditori (Barcelona)  

21h 

 

 

 

  



 
 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

Estrenem nova web! 

www.barnasants.com  

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

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

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

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat  
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