
 
 

Joanjo Bosk enregistra un disc al Teatre 

de Bescanó que passarà a formar part de 

la col·lecció BarnaSants 

 

Sala de premsa aquí 

 

 El cantautor de Figueres gravarà el concert d’aquest diumenge, 

que esdevindrà un disc BarnaSants a finals d’any 

 

 Bosk comptarà amb la complicitat d’alguns col·laboradors que 

l’acompanyaran en alguns dels seus temes 

 

Dimecres, 25 de març. Joanjo Bosk immortalitzarà el concert que es podrà viure aquest 

diumenge a Bescanó, que serà enregistrat aquest diumenge, 20 de març, a les 20h al 

Teatre de Bescanó i es convertirà en el seu primer directe. L’àlbum s’editarà dins la 

programació del Barnasants abans que s’acabi l’any. El cantant empordanès pujarà a 

l’escenari al costat d’Albert Oliva (guitarres i veus), Pere Martínez (baix i contrabaix) i David 

Gálvez -Anthrax- (bateria i percussió). 

Joanjo Bosk es retroba amb el rock sense abandonar l’essència de la millor cançó d’autor, 

on el contingut social i humà de les seves lletres continua sent un puntal imprescindible. A 

més de presentar el seu últim treball, Figueres-Gernika (Música Intuitiva, 2014), 

repassarà tota la seva trajectòria com a autor de cançons, passant pels seus anteriors 

treballs en solitari: Cançó per Elna, En el temple del vent o Después de todo. També hi 

haurà espai per a la seva faceta d’intèrpret.  

El concert s’enregistrarà en directe i veurà la llum en forma de disc a finals de 2015, i 

comptarà amb la presència d’alguns col·laboradors que compartiran escenari amb el 

cantautor empordanès. 

 

Joanjo Bosk 

Joanjo Bosk (Figueres, 1976) va iniciar una trajectòria que l’apropa a la cançó d’autor el 

2007, tot i que des de 1992, havia estat vinculat a l’escena rockera de girona. Fins ara ha 

gravat quatre discos propis: Después de todo (2007), En el Temple del Vent (2008) i Cançó 

per Elna (2012) en record a la Maternitat d’Elna. El 2014 va editar el seu darrer disc 

d’estudi fins al moment,  Figueres-Guernika.  

  

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


 
 
 

 
JOANJO BOSK 

Enregistrament de disc al BarnaSants 

Diumenge 29 de marc 

Teatre de Bescanó (Bescanó), 18h  

Entrada inversa 

 

 

 

                   

  

   

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

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 

 

mailto:avilamala@comedianet.com
mailto:mgomez@comedianet.com

