
 
 
 

 

La Brigada Intergeneracional torna al 

BarnaSants per presentar el seu primer disc,  

que reivindica la memòria de la Guerra Civil 

Sala de premsa aquí 

 

 El col·lectiu va fer un concert l’any passat, que ara s’ha materialitzat en un 

àlbum que presenta a l’Ateneu Popular 9Barris  aquest divendres 

 

 L’espectacle combina la música, la poesia i els audiovisuals amb testimonis de 

la Guerra Civil 

 

 Enric Hernàez, Dani Caracola, Sergio Dantí, Rusó Sala Koperdraat, La Banda 

del Panda, Orquestra de Trinxera, Joanjo Bosk i Roc Casagran són alguns dels 

artistes que actuaran divendres 

 

Barcelona, 16 de febrer de 2015. Divendres 20 de febrer tindrà lloc a l’Ateneu Popular 9Barris un 

concert molt especial: la Brigada Intergeneracional presenta el seu primer disc, un àlbum que vol 

recuperar la memòria històrica a través de la música. El projecte va iniciar-se ara fa un any, quan un bon 

grapat d’artistes es reunien per dur a terme un concert dins del marc del BarnaSants. L’espectacle 

multidisciplinar aborda el tema de la memòria històrica des de la cançó i la poesia, vídeos o 

gravacions amb referències a moments històrics i també des de la presència de testimonis (directes 

o indirectes) de la Guerra Civil espanyola. El primer concert va ser l’inici d’una plataforma dedicada a 

desenterrar la memòria col·lectiva d’un passat i que resta injustament oblidat.  

 

Després de la bona rebuda de la proposta, la Brigada Intergeneracional es va decidir a gravar un disc 

homònim, que els artistes van finançar a través d’una campanya de micromecenatge. Ara, un any 

després d’aquell concert emblemàtic, el disc veu la llum, i el disc es presenta divendres a l’Ateneu 

Popular 9Barris de la mà d’una bona mostra dels cantautors que han format part del disc: Enric 

Hernàez, Dani Caracola, Sergio Dantí, Rusó Sala Koperdraat, La Banda del Panda, Orquestra 

de Trinxera, Joanjo Bosk i Roc Casagran, entre d'altres.   

 

 

  

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


La Brigada Intergeneracional 

 

El projecte Brigada Intergeneracional és un col·lectiu d'artistes per a la Recuperació de la 

Memòria Històrica que tenen alguna cosa a dir des de la seva experiència personal o familiar, o des de 

qualsevol aspecte de la nostra història recent que els ha tocat o emocionat d'alguna manera, a través de 

les seves cançons. N'hi ha moltes d'originals però també hi ha cançons i poemes de fa molts anys amb 

una nova mirada.  

Després d'organitzar del concert celebrat fa un any Barnasants, i un segon que va tenir lloc al Poble 

Vell de Corbera d'Ebre, es van unir esforços per tal de posar en comú aquesta experiència i ajudar a 

finançar més activitats per recuperar la nostra memòria històrica en un moment en què s'estan morint 

els darrers testimonis directes de la Guerra Civil.  

El seu objectiu, doncs, és poder aportar llum a gent de totes les edats i capes socials amb cançons de 

totes les generacions i gèneres musicals d'artistes actuals i de sempre, per ajudar a descobrir, generar 

curiositat i interès per una part enfosquida de la història que és de tots però que alguns volen amagar. El 

col·lectiu declara voler trencar el pacte de silenci i tots els tabús perquè no es pot mirar el futur ni tancar 

ferides sense conèixer bé el passat i dignificar aquells que van patir i morir injustament. 

Els artistes que han cedit cançons sobre la memòria històrica per aquest primer disc són: Cesk Freixas, 

Feliu Ventura, Quico Pi de la Serra & Carme Canela, Enric Hernàez, Manel Joseph, Xavier 

Batllés, Xavier Baró, Os Chotos!, Rosa Luxemburg, La Banda del Panda, Sergi Dantí, Joanjo 

Bosk, l'Orquestra de Trinxera, François Pagès, Turnez & Sesé i Quico, El Cèlio i el Noi Mut de 

Ferreries. Les cançons inèdites que s'han enregistrat expressament pel disc són les de: Rusó Sala, 

Dani Caracola, Mike Wild i Roc Casagran amb Cesk Freixas. 

 

 

 

 

 
BRIGADA INTERGENERACIONAL 

Divendres, 20 de febrer, 22h 

Amb Enric Hernàez, Dani Caracola, Sergio Dantí, Rusó Sala Koperdraat, La Banda del 

Panda, Orquestra de Trinxera, Joanjo Bosk i Roc Casagran entre d'altres 

Ateneu Popular 9Barris 

 
 

 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 



 
 
 
 
 

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  
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