
 
 
 
 

El BarnaSants proposa tres concerts a 

L’Auditori: Cesk Freixas, El Niño de la 

Hipoteca & El Kanka i Miquel Abras 

Sala de premsa aquí 

Dossier de premsa aquí  

 

 L’Auditori serà l’escenari principal d’aquest cap de setmana del Barnasants 

 

 Dijous, 5 de febrer, Cesk Freixas presenta el seu disc Protesta acompanyat de 

tota la seva banda i amb la col·laboració del poeta Roc Casagran 

 

 El Niño de la Hipoteca amb El Kanka han exhaurit entrades per divendres a les 

21h i proposen un nou concert a les 19h 

 

 Miquel Abras presenta el seu disc Per amor a l’art per primera vegada a Barcelona 

el dissabte 7 de febrer 

 

Barcelona, 2 de febrer de 2015. Un trio de representants de la cançó del nostre país es 

planten aquest cap de setmana a l’Auditori per presentar les seves darreres novetats. Així, 

l’Auditori centralitzarà l’activitat del Baransants, que després d’arrancar la setmana passada amb 

concerts d’Adrià Puntí, Ángel Petisme, Imarànria, Joana de Diego, Marc Parrot i Jordi Gas ja no 

afluixa el ritme fins a finals d’abril. El triplet començarà dijous, amb Cesk Freixas, seguirà 

divendres amb El Niño de la Hipoteca amb El Kanka –parella que ja ha exhaurit totes les 

entrades pel seu concert a les 21h i ha posat a la venda una segona sessió, a les 19h- i dissabte 

serà el torn del Miquel Abras, que presenta el seu disc Per amor a l’art per primera vegada a 

Barcelona, acompanyat de Ramon Mirabet (cantant) i Jordi Paulí (saxofonista).  

 

Durant el cap de setmana, també es podrà escoltar dijous a Kike Ubieto al CC Albareda, i Carlo 

Doneddu al Tinta Roja; divendres Norberto Palomares al CC Albareda i Mariona Rossell a La Sènia; 

dissabte Marwan a Luz de Gas, Guillermo Anderson a la Violeta de Gràcia i Dinatatak al C.A.T., i 

diumenge Rafa Xambó a l’Auditori Barradas, Alidé Sans al Harlem Jazz Club i Sanjosex a l’Atrium de 

Viladecans.  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/XXbarnasants
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-de-premsa_versio-definitiva-15190.pdf


 

Cesk Freixas 

Protesta (autoeditat, 2014) és el cinquè treball discogràfic de Cesk Freixas, i apareix en el desè 
aniversari de la seva activitat als escenaris. Aquest nou disc compta amb els arranjaments i la 
producció musical de Víctor Nin, guitarrista al costat de Freixas des de l’any 2006. Protesta és el disc 
més rítmic i contundent de la discografia del cantautor, acostant-se a una estètica propera al rock. 
En la vessant literària, aposta per un retorn a les arrels reivindicatives, per connectar-les amb un so 
més compacte i orgànic. Cesk Freixas arribarà a l’auditori acompanyat de tota la seva banda i amb 
la col·laboració del poeta Roc Casagran. 

 

El Niño de la Hipoteca & El Kanka  

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

 

Miquel Abras 

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

 

 
Dijous 5 de febrer  

Cesk Freixas  
L’Auditori (Barcelona)  

21h  
 

Divendres 6 de febrer 
El Niño de la Hipoteca  & El Kanka                                                      

L’Auditori (Barcelona) 
19h / 21h (exhaurit) 

 
Dissabte 7 de febrer 

Miquel Abras                                                                                        
L’Auditori (Barcelona)  

21h 

 

 

  



 
 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

Estrenem nova web! 

www.barnasants.com  

Web oficial – 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  

http://www.barnasants.com/
http://twitter.com/barnasants
mailto:avilamala@comedianet.com
mailto:mgomez@comedianet.com
http://www.comedia.cat/

