
 
 
 
 

Xavier Baró presenta el seu nou disc 

dissabte a l’Auditori Barradas  

Sala de premsa aquí 

 

 El cantautor torna al BarnaSants amb nou disc, Allau d’estrelles solitàries, un 

dels treballs més singulars de la seva trajectòria 

 

 L’Hospitalet és un dels punts neuràlgics del BarnaSants i acollirà sis concerts 

més d’aquí a final de mes 

 

 El Teatre Joventut serà l’escenari de les actuacions de Joan Dausà i d’Ismael 

Serrano, que ja ha exhaurit entrades 

 

 L’Auditori Barradas rebrà un concert per recordar Ovidi Montllor, el duet 

format per Tomàs de los Santos i Borja Penalba, i el cantautor valencià 

Andreu Valor 

 

Barcelona, 9 de febrer de 2015. El cantautor d'Almacelles Xavier Baró arriba aquest diumenge 

15 de febrer al BarnaSants per presentar el seu nou disc, Allau d’estrelles solitàries. 

L’Auditori Barradas serà testimoni de com, davant la realitat convulsa que viu el món avui, Baró ha 

sentit la urgència de donar veu als protagonistes silenciosos de tants naufragis quotidians i  

denunciar el drama social amb què convivim. Un drama provocat pel poder econòmic, que 

està emparat pel poder polític. Baró presenta un dels treballs més singulars de la seva trajectòria: 

folk d’autor de rúbrica contundent i so inconfusible, tota una declaració de principis. Cançons que 

expliquen històries de persones reals i de la impotència que viuen. Per donar veu als més dèbils ha 

escrit aquest disc en tercera persona. 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, un dels epicentres del BarnaSants 

 

Sis concerts més tindran lloc a l’Hospitalet de Llobregat durant la resta del mes de febrer, ja 

sigui a l’Auditori Barradas o bé al Teatre Joventut. Dijous dia 12, un nou concert per recordar 

la figura d’Ovidi Montllor tindrà lloc al marc del Barnasants: Gràcies Ovidi proposarà cançons del 

d’Alcoi al Barradas de la mà d’Arturo Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto. El dissabte 14 de 

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


febrer se celebrarà al Teatre Joventut un concert de Joan Dausà, que presentarà les cançons del 

seu segon disc, On seràs demà?  

 

La setmana que ve serà el torn de Joaquín Carbonell,  que el dia 19 de febrer presenta al 

Barradas un concert en què fa una recorregut en 20 cançons de la seva dilatada trajectòria, a 

través de temes seus i d’autors amics, com Serrat, Sabina o Krahe. L’endemà, divendres 20 de 

febrer, serà el torn d’Ismael Serrano, que ja ha exhaurit entrades pel seu concert al Teatre 

Joventut per presentar el seu nou disc, La Llamada. El diumenge 22 de febrer Tomàs de los 

Santos i Borja Penalba oferiran les cançons del seu disc Dones i Dons, que són pròpies o bé 

basades en poemes de Vicent Andrés Estellés. I el diumenge 1 de març, Andreu Valor presentarà 

el seu tercer disc, Malgrat la pluja, ple de missatges destinats a la defensa del territori i la 

dignificació social.  

 

 
Febrer a l’Hospitalet 

 
Dijous, 12 de febrer, 21h  

Gràcies, Ovidi 
Amb Arturo Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto 

Auditori Barradas 
 

Dissabte, 14 de febrer, 20h  
Joan Dausà 

On seràs demà? 
Teatre Joventut 

 
Diumenge, 15 de febrer, 20h  

Xavier Baró 
Allau d’estrelles solitàries 

Auditori Barradas 
 

Dijous, 19 de febrer, 21h  
Joaquín Carbonell 

Una vida en 20 canciones 
Auditori Barradas 

 
Divendres, 20 de febrer, 21h 

Ismael Serrano 
La llamada 

Teatre Joventut  
 

Diumenge, 22 de febrer, 19h 
Tomàs de los Santos i Borja Penalba 

Dones i dons 
Auditori Barradas 

 
Diumenge, 1 de març, 19h 

Andreu Valor  
Malgrat la pluja 

Auditori Barradas 
 
 

 
 



 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

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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