
 
 

Les Cançons d’Amor i Anarquia de 

Joan Isaac tornen al BarnaSants un 

any després 
 

Sala de premsa aquí 

 

 

 El proper dissabte 4 d’abril es presenta el disc enregistrat l’any 

passat del concert que repassa cançons llibertàries de tots els 

temps 

 

 L’espectacle tindrà lloc a les Cotxeres de Sants, on va iniciar-se el 

Festival BarnaSants ara fa 20 anys 

 

Dimarts, 31 de març. Joan Isaac torna a l’escenari del BarnaSants aquest dissabte, 4 

d’abril, recuperant el seu espectacle Cançons d’amor i anarquia. El concert va tenir lloc 

l’any passat al Teatre Joventut de l’Hospitalet i es va enregistrar en un CD de la Col·lecció 

BarnaSants. Aquest dissabte es presenta aquest àlbum gravat en directe.  

El 2 de març de 1974 el franquisme assassinava Salvador Puig Antich a la presó Model. 

Quaranta anys després del crim, el Festival BarnaSants proposava al cantautor Joan Isaac -

que ja li va dedicar la mítica cançó A Margalida- l’elaboració d’un concert per 

commemorar la tragèdia 40 anys després, i evitar que Puig Antich i els ideals que va 

defensar caiguin en l’oblit. El resultat va ser Cançons d’amor i anarquia, un espectacle únic 

i singular que consisteix en un repàs a cançons llibertàries de tots els temps, a través 

de diverses veus de totes les edats i cantat en cinc llengües diferents (francès, italià, 

castellà, català i anglès). Isaac repassa per ordre cronològic (des de l’any 1861 fins al 

1974) temes emblemàtics de la causa anarquista i llibertària. El concert incorpora també  

audiovisuals i dansa. 

El concert torna a casa després de triomfar a Itàlia, ja que l’1 de maig passat es va 

celebrar a Florència, i va passar pel Kursaal de Manresa el mes d’octubre. Ara, a les 

Cotxeres de Sants, l’índole del concert serà diferent, i tindrà un caràcter més participatiu i 

popular, començant pel preu: l’entrada té un preu simbòlic d’1 euro. L’emplaçament és un 

lloc emblemàtic pel BarnaSants, ja que va néixer a les Cotxeres de Sants just ara fa 20 

anys.  

 

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


 
 
 
Cançons d’amor i anarquia compta amb el suport destacat de Cose di amilcare, el 

cicle d’artistes italians emmarcat en el festival. El seu organitzador, Sergio Sacchi, també 

un dels fundadors del Club Tenco i extraordinari erudit de la cançó d’autor universal, ha 

estat determinant per a la realització de l’espectacle jugant un paper clau en el guió i la 

realització audiovisual del concert. Altres col·laboradors destacats que han contribuït a fer 

possible aquesta iniciativa són Miquel Pujadó, responsable de les traduccions i 

adaptacions al català del temes italians, o Enric Colomer i Josep Traver, a càrrec de de 

la direcció musical i arranjaments. 

 

 
JOAN ISAAC. Cançons d’amor i anarquia 

Presentació del disc de la Col·lecció  BarnaSants 

Dissabte, 4 d’abril. 21h  

Cotxeres de Sants. Carrer de Sants, 79 

  

 

 

                   

  

   

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

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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