
 
 
 

 

Pablo Guerrero enregistra disc aquest 

diumenge, en el primer de tres concerts que 

es gravaran durant el BarnaSants 

Sala de premsa aquí 

 

 Aquest diumenge, 1 de març, Pablo Guerrero  oferirà un recital a la Nova Jazz 

Cava de Terrassa, acompanyat d’Alidé Sans, Rusó Sala i Pau Alabajos 

 

 Jabier Muguruza enregistrarà disc el 20 de març a l’Auditori Barradas de 

l’Hospitalet, en un concert que repassarà els 22 anys de la seva trajectòria 

 

 Joanjo Bosk gravarà al Teatre de Bescanó un directe el 29 de març 

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015. El BarnaSants segueix augmentant la seva col·lecció de discos amb 

tres concerts que s’enregistraran en els propers dies. En primer lloc, Pablo Guerrero oferirà un recital 

en companyia del seu grup habitual, el diumenge 1 de març. Al concert repassarà temes del seu disc que 

acaba de sortir del forn, Catorce ríos pequeños. El cantautor extremeny, tot un històric de la cançó 

d’autor compromesa dels anys de la Transició –és seva l’emblemàtica cançó “A cántaros”- farà un 

concert especial, en què comptarà amb Alidé Sans, Rusó Sala i Pau Alabajos en alguns dels temes.  

 

Jabier Muguruza també passarà a forma part de la col·lecció del BarnaSants i ho farà molt ben 

acompanyat. El divendres 20 de març oferirà un recorregut per tot el seu repertori a l’Auditori Barradas 

de l’Hospitalet, acompanyat de Mikel Azpiroz al piano. Després de 22 anys als escenaris Muguruza 

repassa la seva trajectòria en un concert en què el cantautor basc comptarà amb la presència de 

Meritxell Gené i Feliu Ventura acompanyant-lo, cantant fragments de les seves cançons en català.  

 

Finalment, Joanjo Bosk oferirà el 29 de març un concert que es materialitzarà en disc al Teatre de 

Bescanó. El cantant empordanès ha triat jugar a casa per retrobar-se 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 i com a intèrpret. 

 

 

  

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


 

CONCERTS ENREGISTRATS AL BARNASANTS 

 

PABLO GUERRERO 

Diumenge 1 de març, 20h  

Nova Jazz Cava (Terrassa) 

 

JABIER MUGURUZA 

Divendres 20 de març, 21h  

Auditori Barradas (L’Hospitalet) 

 

JOANJO BOSK 

Diumenge 29 de març 

Teatre de Bescanó (Bescanó) 

 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

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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