
 
 
 
 

Avui s’inaugura l’exposició dels cartells 

dels 20 anys del BarnaSants 

Sala de premsa aquí 

Dossier de premsa aquí  

 

 L’exposició fa un repàs dels 20 anys d’història del BarnaSants a través de la seva 

imatge gràfica 

 

 La mostra es pot veure fins al 22 de febrer al Casinet d’Hostafrancs 

 

 El dia 17 de febrer s’inaugura una exposició de fotògrafes que il·lustren els 20 

anys d’història i històries del festival 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2015. La cita de Gramsci Les idees no viuen sense organització, una 

guitarra amb la frase escrita Aquesta màquina combat el feixisme, o la frase La pàtria és el 

poble. Els cartells del BarnaSants sempre han contingut eslògans reivindicatius i contundents, i per 

sort o per desgràcia, encara segueixen sent d’actualitat. A partir d’avui es poden veure reunits 

en una mostra que té lloc al Casinet d’Hostafrancs, que estarà oberta al públic fins al dia 

22 de febrer.  

 

A més a més, d’aquí dues setmanes, el dia 17 de febrer, s’inaugurarà una segona exposició per 

commemorar els 20 anys de Barnasants. La mostra, que es basa en les fotografies de Juan 

Miquel Morales i els textos de Josep Maria Hernández Ripoll, fixa la mirada en diversos 

cantants de noms imprescindibles de la cançó d’autor del nostre temps. Ells han deixat moments 

inoblidables en la història d’aquest festival, tan necessari avui com en el moment que va néixer. 

 

 

 
Del 3 al 22 de febrer 

20 anys de cartells BarnaSants 
Casinet d’Hostafrancs 

Inauguració: dimarts 3 de febrer a les 19h  

 

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


 
Del 17 al 28 de febrer 

Exposició de fotografies: 20 anys de BarnaSants 
Cotxeres de Sants 

Inauguració: dimarts 17 de febrer a les 19h 

 

 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

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  
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