


PROGRAMACIÓ 2023
DIVENDRES 27 DE GENER
ORQUESTRES PER LA LLIBERTAT
Teatre Joventut (L’Hospitalet) · 20h / 22€

DIISSABTE 28 DE GENER
LAIA LLACH
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€

DIUMENGE 29 DE GENER
CLARA ANDRÉS
Auditori Barradas (L’Hospitalet) · 19h / 15€

DIJOUS 2 DE FEBRER
MARTA Y MICÓ
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIVENDRES 3 DE FEBRER
MARCELO MERCADANTE
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 12-15€

DISSABTE 4  DE FEBRER
MIREIA VIVES I BORJA PENALBA
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 22€ 

DIUMENGE 5 DE FEBRER
ROIGÉ
Harlem Jazz Club (BCN) · 19h / 10-15€

DIMECRES 8 DE FEBRER
LAURA SIMÓ I ELISABET RASPALL
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIJOUS 9 DE FEBRER
ALBA CARETA GROUP
Centre Artesà Tradicionàrius · 20.30h / 12-15€
ANDREU VALOR
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIVENDRES 10 DE FEBRER
MIQUEL GIL I NOÈLIA LLORENS 
‘TITANA’
Centre Artesà Tradicionàrius · 20.30h / 12-15€
LA MARTA RIUS
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
LUCAS MASCIANO
Luz de Gas (BCN) · 21h / 18-20€

DISSABTE 11  DE FEBRER
RUPER ORDORIKA
Auditori Barradas (L’Hospitalet) · 20h / 15€

DIUMENGE 12 DE FEBRER
SINGIN’ AMERICAN SONGWRITERS
Harlem Jazz Club (BCN) · 19h / 12-15€
MARIA JAUME
Teatre Ateneu de Tàrrega · 18h / 5€

DIMECRES 15 DE FEBRER
PAULA GRANDE
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h / 10-15€

DIJOUS 16 DE FEBRER
SÍLVIA COMES
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€ 

DIVENDRES 17  DE FEBRER
BURRUEZO & NUR CAMERATA
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€
GEMMA HUMET
Sala d’actes de l’Ateneu Santfeliuenc · 21h / 
10-12€

DISSABTE 18 DE FEBRER
OJOS VERDES
Teatre Joventut (L’Hospitalet) · 20h / 22€
DIEGO ESCUSOL
Auditori Barradas (L’Hospitalet) · 20h / 15€

DIUMENGE 19 DE FEBRER
GASTELO
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 19h / 20-22€
JOANA GOMILA & LAIA VALLÈS
Centre Artesà Tradicionàrius · 19h / 10-12€

DIJOUS 23 DE FEBRER
RUBÉN MARTÍNEZ
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 12-15€
ARNAU OBIOLS
Centre Artesà Tradicionàrius · 20.30h / 10-12€

DIVENDRES 24 DE FEBRER
RAFA PONS 
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 15-18€
XAVI VIDAL 
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
PI DE LA SERRA 
Ateneu Igualadí de la Classe Obrera
21h / 15€

DISSABTE 25 DE FEBRER
SERGIO ROJAS
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 12-15€

DIUMENGE 26 DE FEBRER
EDUARD GENER
Harlem Jazz Club (BCN) · 19h / 10-15€
NAMINA
Auditori Barradas (L’Hospitalet) · 19h / 15€

DIJOUS 2 DE MARÇ
CHIVOCHIVATO
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 12-15€

DIVENDRES 3 DE MARÇ
CAÏM RIBA
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIUMENGE 5 DE MARÇ
CARLES BELTRAN, NAMINA I 
LALI BARENYS
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 19h / 12-15€

DIMECRES 8 DE MARÇ
CELESTE ALÍAS
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIJOUS 9 DE MARÇ
TOMEU PENYA
Luz de Gas (BCN) · 21h / 20-25€

DIVENDRES 10 DE MARÇ
DAVID CASTILLO I ENRIC HERNÀEZ
Espai Assemblea de la CONC (BCN) 
20h / 10-15€

DISSABTE 11  DE MARÇ
AINA TRAMULLAS
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
JOAN MIQUEL OLIVER
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 15-18€

DIUMENGE 12 DE MARÇ
LA MARIA
Centre Artesà Tradicionàrius · 19h / 12-15€ 

DIJOUS 16 DE MARÇ
KÒT LAPÉ I CLARA PALET
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€ 

DIVENDRES 17  DE MARÇ
PAU ALABAJOS
Auditori de la Casa de Cultura d’Olesa · 20h
AINA TORRES I JORDI MONTAÑEZ
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€

DISSABTE 18 DE MARÇ
CARMEN LINARES
Teatre Plaza (Castelldefels) · 20h / 12-15€
ALBERTO ALCALÁ  
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h / 10-15€

DIUMENGE 19 DE MARÇ
GUALTERIO BERTELLI
Auditori Barradas (L’Hospitalet) · 19h / 15€

DIVENDRES 24 DE MARÇ
FELIU VENTURA
Ateneu Santfeliuenc · 21h / 10-12€
JOAN ISAAC
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€
SERGI CARBONELL
Unió Casal Gelidenc · 22.30h / 8-10€

DISSABTE 25 DE MARÇ
MIQUEL
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 10-15€ 

PAZ AGUADO
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€ 
ARAR
Sala 3 del Jamboree · 19h / 10€

DIUMENGE 26 DE MARÇ
MIREIA VIVES I BORJA PENALBA
Paral·lel 62 (BCN) · 18h / 20-25€ 
ANNA ROIG
Auditori Vilafranca del Penedès · 19h / 22-26€ 

DIJOUS 30 DE MARÇ
GEM
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€

DIVENDRES 31  DE MARÇ 
SARA URIBE
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
MARTA GÓMEZ
Teatre Joventut (L’Hospitalet) · 20h / 22€

DISSABTE 1  D ’ABRIL 
ÁNGEL PETISME
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 12-15€

DIUMENGE 2 D’ABRIL
MIREIA
Harlem Jazz Club (BCN) · 19h / 10-15€
QUIMI PORTET
Auditori Vilafranca del Penedès · 19h / 18-22€
 

DIJOUS 13 D’ABRIL
RUBÉN POZO
Luz de Gas (BCN) · 21h / 20-22€
TOTI SOLER
L’Auditori de Barcelona · 20.30h / 18€

DIVENDRES 14 D’ABRIL
EL TOCADISCOS DE JOAN FUSTER
Espai Assemblea de la CONC (BCN) 
20h / 10-15€

DISSABTE 15 D’ABRIL
NANO STERN
Teatre Joventut (L’Hospitalet) · 20h / 22€

DIUMENGE 16 D’ABRIL
MAR PUJOL
Harlem Jazz Club (BCN) · 19h / 10-15€

DIJOUS 20 D’ABRIL
GUIEM SOLDEVILA
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIVENDRES 21  D’ABRIL
ARBRE DE PEIX
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h



DISSABTE 22 D’ABRIL
MARGA ROTGER
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h / 10-15€ 
EDU ESCAÑO
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
ÈRIC VINAIXA
Sala Sant Llorenç d’Hortons · 20h / 10-15€

DIMECRES 26 D’ABRIL
ANNA ROIG
Auditori de Barcelona · 20h / 20€

DISSABTE 29 D’ABRIL
TENDUR
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
CARMEN CONSOLI
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 18-25€

DIVENDRES 5 DE MAIG
XAVI TÚRNEZ
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 12-15€
MERITXELL GENÉ
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h / 10-15€

DISSABTE 6 DE MAIG
NÉVOA
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h / 12-15€
MANS DE BREISH
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
ALBERT PLA
Casal Auditori la Violeta d’Altafulla · 20h

DIUMENGE 7  DE MAIG 
DANI CARACOLA & LOS GUASABROS
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 19h / 12-15€

ELEONORA PEANA
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h
ANNA ROIG
Unió Filharmònica d’Amposta · 19h 

DIJOUS 11  DE MAIG 
CARLOS CHAOUEN
Luz de Gas (BCN) · 21h / 18-20€
HUGO MAS
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€

DIVENDRES 12 DE MAIG
GABRIEL KAZZ I ORIOL CASALS
Espai Jove La Nau (BCN) · 20h / 16€
ELOI DURAN
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€
UXÍA I JAVIER RUIBAL
Teatre Joventut (L’Hospitalet) · 20h / 22€

DISSABTE 13  DE MAIG 
HOMENATGE A JORDI SABATÉS
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

DIUMENGE 14 DE MAIG 
MONTSE CASTELLÀ
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 19h / 15-20€

DIMARTS 16 DE MAIG
TOMÀS DE LOS SANTOS
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h / 10-15€

DIJOUS 18 DE MAIG 
XAVIER RIBALTA
Luz de Gas (BCN) · 21h / 15-20€

PATROCINADOR  PRINCIPAL

REPÚBLICA DE LA CULTURA

Textos: 

Organitza:

Producció executiva

Coordinació i producció artística: 

Maquetació

Neus Vazquez 
Juli Cortés

BarnaSants
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Jo no cante per cantar
ni per tenir bona veu,
cante perquè la guitarra
té sentiments i raó.

Té un cor fet només de terra
i ales de colometa,
és com aigua beneïda
que senya glòries i penes.

Ací on encaixe el que cante
ho va explicar la Violeta,
guitarra treballadora
amb olor de primavera.

Que no és guitarra dels amos
ni res que puga assemblar-se,
cante des de les bastides
per abastar les estrelles,
que pren sentit el que cante

quan em batega les venes
de qui morirà cantant-les.
les veritats verdaderes
no les mentides fugaces
ni les glòries estrangeres
sinó el cant suau d’una losa
al més profund de la terra.

Fins allà on m’arriba el somni
i allà on el somni m’arriba
si és valenta la cançó
sempre serà cançó nova
sempre serà cançó nova
sempre serà cançó nova.
“Manifest Jara de Víctor Jara” (1973),  
adaptat per Feliu Ventura



LAIA LLACH

DISSABTE 28 DE GENER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €
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Sol d’hivern 
● El debut de la cantant vallesana amb arrels al Montseny, 
Sol d’hivern (La Catenària, 2022), és un treball que gira al vol-
tant de la natura. L’any 2019 va guanyar el concurs Cercavila 
a Instagram, promogut pel cantautor Cesk Freixas, amb qui 
va gravar “Cercavila XS”. Posteriorment ha actuat als festivals 
Cruïlla XXS, Santa Market, Tastautors, Microclima i Nosaltres, 
ha obtingut una beca de les Cases de la Música i ha guanyat el 
primer Concurs de Cantautors de Verges.

CLARA ANDRÉS

DIUMENGE 29 DE GENER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
19 H · 15 €
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Capfico 
● La cantautora d’Oliva (la Safor) presenta nou àlbum amb la 
multiinstrumentista de Júlia, Estela Tormo, i la percussionista 
Eva Català. Construït com un diàleg entre dues compositores 
valencianes -Clara Andrés i Estela Tormo-, Capfico (Hidden 
Track Records, 2022) és una immersió al seu univers musical i 
íntim amb noves textures i lluminositats sonores. El trio proposa 
un joc entre el dins i el fora, l’estar present i amagat, com si fos 
una capbussada.

MARTA Y MICÓ

DIJOUS 2 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €
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Reunión de amigos 
● Presentació del quart disc del duet barceloní en un recital 
íntim que incorpora una selecció de composicions de la seva 
ferma trajectòria. Una reunió d’amics, una festa de la música 
i la paraula. L’espectacle es basa en les lletres de José María 
Micó i Marta Boldú a través de músiques rítmiques al servei de 
la poesia com la balada, la bossa nova, el tango o la rumba. Hi 
haurà l’art del bandoneonista argentí Marcelo Mercadante i del 
contrabaixista Jacob Reguilón.

MARCELO 
MERCADANTE
DIVENDRES 3 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 12/15 €

Hoy y ahora 
● El músic argentí Marcelo Mercadante actua amb la cantant 
Analía Carril i el duet de cordes integrat per Javier Feierstein i 
Emiliano Roca. El bandoneonista i compositor argentí estrenarà
Hoy y ahora, un singular recorregut per la poètica ibèrica i at-
làntica contemporània amarada de les aromes del tango. La 
tanguista Analía Carril serà l’encarregada de dir els versos de 
Joan Vinyoli, José Maria Micó, Tere Irastortza, Luis Pimentel i
Juan Antonio Bermúdez.

MIREIA VIVES
I BORJA PENALBA
DISSABTE 4 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET)
20 H · 22 €

Pell 
● Projecte antològic impulsat per Acció Cultural del País Va-
lencià on el duet versiona desenes de cançons populars en la 
seva llengua pròpia. 

El cantautor i productor Borja Penalba amb la veu de Mireia 
Vives canten als referents de la cançó valenciana. Després d’un 
treball exhaustiu van adaptar mig centenar de versions per al 
disc Pell, que forma part de Mural sonor (ACPV, 2022).

DIUMENGE 5 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
19 H · 10/15 €

360º 
● Presentació oficial del nou disc del cantautorbarceloní Roi-
gé, 360º (La Catenària, 2022), un concert immersiu gravat en 
realitat virtual. Després del segon disc, Ingràvid (La Catenària,
2020), va arribar la pandèmia i, al cap de dos anys gairebé ‘en 
blanc’, el cantautor vallesà va realitzar la seva culminació dis-
cogràfica amb un concert immersiu. Gravat en realitat virtual, 
es va presentar l’any passat al Teatre Auditori de Cardedeu 
amb set músics i moltes col·laboracions.

ROIGÉ

DIVENDRES 27 DE GENER ·



LUCAS MASCIANO

DIVENDRES 10 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 18/20 €
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20 anys 
● Concert especial per celebrar l’arribada del cantautor ar-
gentí a Barcelona a través de dues dècades de recitals, gra-
vacions i cançons. Un repertori viatger, viscut en cada paraula. 
‘20 anys’ de les actuacions al Portal de l’Àngel, ‘20 anys’ de les 
diferents vides discogràfiques d’Al diablo con todo, ‘20 anys’ 
de pura música i paraules i ‘20 anys’ de persones. L’objectiu és 
reviure moments a través de les cançons amb aquells que han 
sentit i viscut amb la seva música.

RUPER ORDORIKA

DISSABTE 11 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
20 H · 15 €

Amour eta toujours 
● Referent indiscutible de la cançó basca, Ruper Ordorika 
presenta el seu treball Amour eta toujours (Elkar, 2021), en 
clau sonora cubana. Les lletres i el so condueixen el cantautor 
nascut a Oñati a un territori desconegut en la seva carrera, però 
fidel a la seva essència. A l’escenari l’acompanyaran mugalaris 
de luxe: Arkaitz Miner (guitarra, violí i mandolina), Lutxo Neira 
(contrabaix), Hasier Oleaga (bateria), Eduardo Lazaga (percus-
sions) i Nando de la Casa (teclats).

SINGIN’ AMERICAN
SONGWRITERS
DIUMENGE 12 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN) 
19 H · 12/15 €

 
● El grup establert a Barcelona i liderat per Ellen Croteau i 
Marcos Deker reinterpreta els bons fruits que ha donat la can-
çó nord-americana. 
El trio Singin’ American Songwriters, abrigallat per Aaron Fe-
der, versionarà els clàssics de Paul Simon, James Taylor, Bob 
Dylan, Emmylou Harris, Peter Paul and Mary, Dolly Parton i Ca-
role King, entre altres. Un homenatge a la música nord-ameri-
cana més compromesa.

SÍLVIA COMES

DIJOUS 16 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €
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Felícia 
● Sílvia Comes presenta el seu darrer treball discogràfic ‘Fe-
lícia’ (Discmedi, 2022) un reconeixement a la Felícia Fuster, 
poeta immensa d’espais oberts, rics i lluminosos. L’homenatge 
a una dona que estimava ser-ho i ser lliure, ciutadana a Barce-
lona, a París, al Japó… I aquesta Felícia, i d’altres, hi són en un 
concert-espectacle on les  imatges i el so, entre llums i ombres, 
ens la retornen de les òrbites per on ella s’hi passeja.  Felícia és 
‘feliç’. I és tot.

BURRUEZO &
NUR CAMERATA
DIVENDRES 17 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €

La reina de Siurana / Al-Àndalus.cat 
● El quartet barceloní Burruezo & Nur Camerata presenta l’es-
pectacle Al-Àndalus.cat, basat en el seu disc La reina de Siu-
rana (Satélite K, 2022). L’espectacle és un compendi de peces 
inspirades en l’Al Àndalus i altres de tradicionals. Pedro Bur-
ruezo i la cohort d’excel·lents músics transportaran la poesia 
d’Abu Baker de Tortosa, Ibn Sahl de Menorca, Ibn Khafaja d’Al-
zira i la història de la reina Abdelàzia a través de la seva música i
poesia amb comentaris i hikams (aforismes).

MARIA JAUME

DIUMENGE 12 DE FEBRER
TEATRE ATENEU DE TÀRREGA 
18 H · 5 €

Voltes i voltes 
● Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, atresora un 
estil propi que estén un pont entre les grans cantautores de 
l’indie i la cançó mediterrània. 

Durant l’any passat ha presentat el seu segon disc, “Voltes i vol-
tes”, (Bankrobber 2022) un treball produït amb Lluís Cabot (Da 
Souza) amb cançons que es mouen entre la vessant personal i la 
ficció i la consolida entre les grans lletristes de la nostra escena.

ALBA CARETA GROUP

DIJOUS 9 DE FEBRER
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS (BCN)
20.30 H · 12/15 €
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Teia 
● La trompetista i cantant bagenca ha recopilat al seu al ter-
cer disc les darreres composicions inspirades sobretot en vi-
vències personals. La teia és la fusta resinosa o una estella de la 
mateixa que crema fàcilment, i també és el títol del tercer disc 
d’Alba Careta, després d’Alades i Orígens. L’àlbum Teia (Segell 
Microscopi, 2023) evoca els conflictes interns entre el que se’ns 
imposa i el que realment creiem. La intuïció i l’esforç són la fla-
ma que guia per trobar el camí autèntic.

ANDREU VALOR

DIJOUS 9 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €
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Un nou món 
● El cantautor valencià presenta el novè àlbum, Un nou món 
(autoeditat, 2022), considerat el millor disc de cançó d’autor 
als Premis Ovidi. Un nou món és un treball eclèctic. La ves-
timenta sonora té un aire renovat de folk-indie nord-europeu 
sense perdre l’essència de la cançó d’autor vinculada a la soci-
etat, al temps present i a un missatge generacional que aspira 
a fer del món un lloc més digne i lliure, a través de la poesia, la
reflexió i la reivindicació d’humanitat.

MIQUEL GIL  I  NOÈLIA 
LLORENS ‘TITANA’
DIVENDRES 10 DE FEBRER
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS (BCN)
20.30 H · 12/15 €
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Arrel 
● El cant valencià de Miquel Gil i Noèlia Llorens ‘Titana’ es 
conjuga en un disc i espectacle pel 50è aniversari d’Acció Cul-
tural País Valencià. 

El disc Arrel (ACPV, 2021), que forma part del gran projecte 
Mural sonor, ha suposat la composició de vint peces a partir de 
textos de joves poetes valencians. Un recull per a dues veus que 
aporten una pinzellada poètica, crítica i emotiva.

LA MARTA RIUS

DIVENDRES 10 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €
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Set 
● La Marta Rius torna als escenaris després d’haver superat 
un càncer de mama i amb un nou àlbum sota el braç, Set (au-
toeditat, 2022). Plantejat com un directe vital i encoratjador, la
cantautora santfeliuenca recorda que la vida val la pena ser vis-
cuda. Set és un disc sincer, de cor i fel, de llums i ombres, que 
explora noves sonoritats i parla de la necessitat de superació i 
també dels petits detalls que esdevenen importants i merave-
llosos en moments de canvi. 

LAURA SIMÓ
I ELISABET RASPALL
DIMECRES 8 DE FEBRER
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €

Simó i Raspall diuen l’univers Burrull 
● Les jazzwomans Laura Simó i Elisabet Raspall homenatgen 
el mestre de la Nova Cançó i la poesia musicada Francesc Bur-
rull (1934-2021). 

El duet s’acompanyarà del contrabaixista Jordi Mestres, el ba-
teria Josep ‘Pinyu’ Martí i el cellista Gilbert Bernadó, que des-
granaran el seu disc pòstum, On es desborda el sol (Havana 
Seven, 2022), afins a Burrull i a la seva empremta.

PAULA GRANDE

DIMECRES 15 DE FEBRER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BCN)
20 H · 10/15 € 

D.O.’s  
● Amb el seu tercer treball en solitari D.O.’s (U98 Music, 2022) 
Paula Grande parla de la història de vida de les persones amb 
denominacions d’origen diverses, com la seva. A través del 
llenguatge del rap i dels ritmes afrollatins, amb el cuatro vene-
çolà en mà es connecta amb els seus orígens caribenys. Un con-
cert en format trio  -Vic Moliner (sintetitzadors i teclats), Andreu 
Moreno (percussió) i Paula Grande (cuatro i veu)- on amb ritmes 
ballables volen reconèixer l’orgull i la festa de la lluita.



DIEGO ESCUSOL

DISSABTE 18 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
20 H · 15 €
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Sin tiempos que perder 
● El cantautor aragonès presenta el seu cinquè disc, enre-
gistrat a l’estudi Luna Nueva Estudio de Saragossa, amb el 
productor David Marco. Diego Escusol incorpora una banda i 
reivindica la feina dels músics sobre un escenari. El seu ple con-
venciment és que les cançons -que no han abandonat el com-
promís social, la protesta i la reivindicació que ha defensat sem-
pre a guitarra i veu- agafen noves volades i altres matisos amb
les aportacions instrumentals dels músics.

JOANA GOMILA &    
LAIA  VALLÈS
DIUMENGE 19 DE FEBRER
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS (BCN)
19 H · 10/12 €
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Així deçà
● El duet de Joana Gomila & Laia Vallès convida al seu món 
creatiu l’artista visual Lluïsa Febrer i els glosadors Maribel Ser-
vera i Mateu Xurí. El darrer disc de la mallorquina Joana Gomila 
i la vallesana Laia Vallès, Així deçà, editat en format de K7 per 
Suralita Recol·leccions el 2021 va ser una via d’escapament del 
Paradís en forma de paraula automàtica i sàmpler rural. El duo 
expandeix ara les ones del seu univers per reconstruir
un món que fuig de les òrbites habituals i sura.

GASTELO

DIUMENGE 19 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
19 H · 20/22 €

Capricho
● La cantautora càntabra presentarà el seu nou treball, 
Capricho, després d’una trajectòria de pes amb cinc discos 
propis i diversos senzills. 
Vicky Gastelo (Torrelavega, 1975) és una cantautora que ha 
col·laborat en discos de col·legues com Extremoduro, Funam-
bulista, Conchita o al DVD d’homenatge a Enrique Urquijo. Les 
seves cançons també han estat interpretades per altres artistes 
com Pastora Soler, Marta Sánchez, Malú o Ednita Nazario.

OJOS VERDES

DISSABTE 18 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET)
20 H · 22 €

Miguel de Molina in memoriam 
● Un viatge musical per la crònica sentimental d’Espanya a 
partir de la biografia del cantant andalús de copla Miguel de 
Molina (1908-1993). L’autor de temes tan memorables com “La 
bien pagá”, “Ojos verdes” o “El día que nací yo” va haver de pa-
gar un preu molt alt per exigir-se a si mateix viure amb autenti-
citat. L’espectacle del grup de tribut reivindica la cançó popular 
espanyola, que injustament es relaciona amb el franquisme,
tot i que la copla va néixer durant la República.

RUBÉN MARTÍNEZ

DIJOUS 23 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 12/15 €

A besar de todo adicto: Les cançons 
● Espectacle de poemes i cançons del gavanenc Rubén Mar-
tínez, que repassa l’experiència com a addicte i el seu procés 
de recuperació. Un camí emocionant a través de l’art per un 
procés vital i emocional de recuperació i segones oportunitats. 
Són les cançons que van acompanyar el cantautor en tot el pro-
cés, des de l’inici de beure d’adolescent, passant pel moment 
en què un només vol beure i drogar-se i la gent que t’estima són 
els teus enemics, fins a la recuperació.

GEMMA HUMET

DIVENDRES 17 DE FEBRER
SALA D’ACTES DE L’ATENEU SANTFELIUENC
21 H · 10/12 €

En concert 
● La cantant i pianista vallesana, ofereix un concert a piano i 
veu, després de presentar el seu quart disc ‘Rere tot aquest fum’ 
(Satélite K, 2022). Repassarà les cançons que l’han portat a ser 
una de les veus amb més llum i personalitat del panorama de la 
cançó d’autor del nostre país. Mantenint l’essència del seu uni-
vers sonor: mediterrani i lluminós, les seves cançons reivindiquen 
l’amor propi com eina possible d’estimar, tot qüestionant l’amor 
romàntic, revisant les incoherències que aquest ens genera.

SERGIO ROJAS

DISSABTE 25 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 12/15 €

Moby 
● El cantautor madrileny presenta el disc Moby (Warner, 
2022), un directe enregistrat a la sala Moby Dick de la capital 
espanyola l’any 2021. Després del seu primer treball en solitari, 
Contra el viento (2015), i el segon, Pecado (2020), arriba Moby. 
Sergio Rojas és el fundador de Preciados (2008-2012), una ban-
da que va fer la sintonia de ‘La Vuelta 2010’. L’any 2013 va parti-
cipar al talent show de Telecinco La Voz, acompanyant artistes
com Soraya, Edurne, Carlos Baute o Marlon.

XAVI VIDAL

DIVENDRES 24 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Dins 
● El trio de rock acústic liderat pel bandautor sabadellenc 
presenta cançons de clàssics indiscutibles dels anys setanta 
i vuitanta. 
L’espectacle de caràcter revisionista també tindrà ocasió 
d’abordar les millors cançons de la carrera de Xavi Vidal. Pensat 
per a espais recollits i acollidors, pujarà a l’escenari acompan-
yat del guitarrista Esteve Sabater i el saxofonista David Merino, 
amb qui cercarà una bellesa sonora i plàstica amb personalitat.

PI DE LA SERRA

DIVENDRES 24 DE FEBRER
ATENEU IGUALADÍ DE LA CLASSE OBRERA
21 H · 15 €
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Cançons de combat 
● El cantautor barceloní degà de la Nova Cançó va enregistrar 
en directe el seu darrer treball, Cançons de combat (Temps 
Record, 2020). El recital va ser una producció de la 25a edició 
del festival BarnaSants, que va incloure cançons fetes fa molts 
anys, altres de més recents i algunes versions, però totes peces 
emblemàtiques. Les Cançons de combat destil·len la manera 
de ser de l’artista, que repassa l’actualitat a través d’un reperto-
ri qualificat d’intervenció. Músiques de Butxaca.

ARNAU OBIOLS

DIJOUS 23 DE FEBRER
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS (BCN)
20.30 H · 10/12 €
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Mont cau 
● El cantant, bateria i percussionista urgellenc signa el seu 
quart àlbum en solitari, Mont Cau (Segell Microscopi, 2022), 
arrelat a la natura. Mont Cau es dibuixa com un pas endavant 
del camí encetat amb l’anterior projecte d’Arnau Obiols, Tost 
(Segell Microscopi, 2019), en què continua esprement el format 
de solo amb la veu i la bateria com a protagonistes, però també 
amb l’electrònica, les gravacions de camp i altres instruments 
com el flabiol i la guitarra.

RAFA PONS

DIVENDRES 24 DE FEBRER
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 15/18 €

Hace bastante de casi todo 
● Concert plantejat com una festa i un repàs de tota la tra-
jectòria del cantautor barceloní en què cada esdeveniment té 
alguna sorpresa. Fa divuit anys Rafa Pons va actuar per primer 
cop al BarnaSants. La majoria d’edat no deixa de ser un símpto-
ma de l’afinitat entre el festival i el cantautor. El concert s’englo-
ba dins la gira Hace bastante de casi todo, a través de la qual, 
amb sentit de l’humor i segons la tendència actual, busca un
pretext diferent per a cada concert. 

EDUARD GENER

DIUMENGE 26 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
19 H · 10/15 €

Swing de comarques 
● El cantautor i pianista solsoní fa un homenatge al músic 
autodidacte de poble que transita a cavall de la sonoritat de 
swing i rhythm’n’blues. El cinquè disc d’Eduard Gener, Swing 
de comarques (Jezz Records, 2022), es presenta acompanyat 
dels cors de Montserrat Isanta, la bateria d’Andreu Moreno i el 
baix de Toni Vilaprinyó. El repertori inclou ritmes ràpids, lletres 
poètiques i un imaginari propi de la seva terra, de petites es·
glésies, pianistes de blues i contes vora el foc.



AINA TRAMULLAS

DISSABTE 11 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Per poder-te cantar 
● El debut de la jove cantautora mallorquina, Per poder-te 
cantar (Blau, 2022), respon a un descobriment compositiu 
arrelat i casolà. Convertit en un procés de creació i enregis-
trament pausat i pensat, el primer disc d’Aina Tramullas és una 
història en què cada cançó té la seva pròpia identitat i estil. Tot 
i que l’EP Per poder-te cantar és un petit pas en la seva trajec-
tòria com a cantautora, també ha suposat el Premi Enderrock 
Balear com a disc revelació.

LA MARIA

DIUMENGE 12 DE MARÇ
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
19 H · 12/15 €
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El que està per vindre 
● La jove cantaora d’Oliva La Maria, nom artístic de Maria 
Bertomeu, està revolucionant el cant valencià i presenta el seu 
primer disc d’estudi. Després de viralitzar el tema “Arranquen 
vinyes” el 2021, al febrer es publicarà el seu EP de debut, editat 
pel segell Propaganda pel Fet! i produït per Tono Hurtado. Les 
cançons del repertori estan inspirades en estructures del cant 
d’estil valencià i motius de la música tradicional, regades amb 
la veu hipnòtica de La Maria.

KÒT LAPÉ  I
CLARA PALET
DIJOUS 16 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 € 
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En concert 
● Recital doble a càrrec d’un duet musical de la darrera pro-
moció del Taller de Músics, que voldria resignificar el concep-
te de cantautor. La ciutat i la nit són l’escenari de les pors, la 
superació, l’amor i el desamor de les cançons de Clara Palet, 
amarades per les influències del jazz, el pop i la música d’arrel 
mediterrània i llatina. Kòt Lapè és el nom artístic de Pau Gil, 
que ja ha enregistrat dos EPs, Déjame vivir (autoeditat, 2021) i
Todo lo bueno (2022).

DAVID CASTILLO
I ENRIC HERNÀEZ
DIVENDRES 10 DE MARÇ
ESPAI ASSEMBLEA DE LA CONC (BCN)
20 H · 10/15 €
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No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre 
● L’espectacle en viu No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre (15 
anys després) porta a escena el treball del cantautor i l’escrip-
tor barcelonins. 

Entre el 2006 i el 2007 David Castillo i Enric Hernàez van es-
tar preparant un disc conjunt, que va ser editat l’any següent. 
Quinze anys després, la veu de Castillo s’incorporarà als reci-
tats com un músic més.

TOMEU PENYA

DIJOUS 9 DE MARÇ
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 20/25 €

En concert  
● Avalat per més de quaranta anys de carrera, el cantant 
country mallorquí és un dels noms més estimats i admirats de 
l’escena musical. El músic mallorquí pujarà de nou als escenaris 
del festival BarnaSants per estrenar les seves noves composi-
cions. Els directes de Tomeu Penya són sinònim de diversió i 
nostàlgia a parts iguals, ja que a part de les cançons inèdites, 
que avançarà del seu proper disc, també farà un repàs a les més 
conegudes de la seva llarga trajectòria.

JOAN MIQUEL OLIVER

DISSABTE 11 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 15/18 €

Live in my house 
● Acompanyat només amb la seva guitarra, Joan Miquel Oli-
ver presenta el seu darrer treball Live in my house (2022 Pro-
duccions Blau). 
Un disc molt íntim on les cançons son el fil argumental per co-
municar, en primera persona, l’extens repertori de la seva dis-
cografia. Un concert íntim i personal on el públic se sentirà com 
si estigués a casa del músic de Sóller i que donarà el tret de 
sortida a la gira.

CHIVOCHIVATO

DIJOUS 2 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 12/15 €

Frágil
● El cantant barceloní que va ser guitarrista de La Cabra 
Mecánica i de Quique González presenta el tercer disc, Frágil 
(Cultura Rock, 2022). Pepo López es transforma en el seu alter 
ego de ChivoChivato per presentar el tercer lliurament. Amb 
un format elèctric i acústic amb Dani Medina a la bateria, Jordi 
Cobre al baix, Àlex Albalà als teclats, Marc Bernet a les guita-
rres i ell a la guitarra i la veu, repassaran els treballs anteriors
i estrenaran el nou disc.

NAMINA

DIUMENGE 26 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
19 H · 15 €
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Un udol 
● La cantautora Namina actua amb una formació de luxe amb 
el trompetista Pep Gol, el bateria Xavi Matamala i el contra-
baixista Pep Rius. Un udol (autoeditat, 2022) és el quart disc de 
la cantautora barcelonina d’ascendència brasilera. La presenta-
ció serà especial a través d’un viatge que beurà de les arrels i les 
transformarà, on el blues, la música brasilera i el jazz confluiran 
per vèncer la profilaxi emocional imposada, i tot plegat amb el 
seu esperit de carrer i de cabaret.

CARLES BELTRAN,
NAMINA I LALI BARENYS
DIUMENGE 5 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
19 H · 12/15 €

Dona, lluita 
● El trio de Carles Beltran, Namina i Lali Barenys estrena re-
cital sobre la lluita de les dones, en la línia de Maleïdes les 
guerres, Volem i Arsenal. 

El trio poeticomusical integrat pels músics Carles Beltran, Na-
mina i l’actriu Lali Barenys compartirà nou espectacle sobre les 
reivindicacions de les dones -com la de les iranianes contra la 
teocràcia-, perquè són les seves pròpies lluites.

UXÍA
I JAVIER RUIBAL
DIVENDRES 3 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET)
20 H · 22 €

De tu casa a la mía 
● L’artista gallega i el cantautor gadità s’han unit a De tu casa 
a la mía (Nuba, 2022), per musicar Rosalía de Castro i Federico 
García Lorca. 

Dos dels exponents de la música popular ibèrica, Uxía i Javier 
Ruibal, segueixen el camí iniciat per García Lorca de Granada 
a Santiago de Compostela, per segellar la proximitat d’esperit i 
d’ideals amb una altra poeta universal com és De Castro.

CAÏM RIBA

DIVENDRES 3 DE MARÇ
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €
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En concert 
● Caïm Riba estrenarà nous temes del seu quart disc després 
de Llunes de Plutó (RGB Suports, 2021), Premi Enderrock al 
millor disc de cançó. El músic barceloní ja està immers en la 
composició i gravació de noves cançons, amb un enfocament 
de power trio, que es revelaran al llarg del 2023. Amb una ban-
da renovada, Caïm Riba repassarà les cançons dels seus darrers 
treballs, 306 Km, Nararai i Llunes de Plutó, que se sumaran a les 
noves peces inèdites.

CELESTE ALÍAS

DIMECRES 8 DE MARÇ
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €

FO
TO

: T
X

U
S 

G
A

R
C

IA

Celeste canta Chavela  
● La cantant bagenca de jazz ret homenatge a la mexicana 
Chavela Vargas coincidint amb la commemoració dels anys de 
la seva mort. Tranquila (Segell Microscopi, 2022) és un cant de
llibertat, d’amor i de vida, una festa pels difunts i una celebració 
de la vida i de la mort sobre una figura cabdal de la música po-
pular sud-americana. Celeste Alías actuarà amb el guitarrista 
Santi Careta i el bateria Oriol Roca, que ja es van reunir a l’es-
pectacle Celeste canta Machín.

NOVA DATA:  
DIVENDRES 12 DE MAIG



AINA TORRES
I JORDI MONTAÑEZ 
DIVENDRES 17 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Després de la pluja
● El duet barceloní planteja un viatge combinat musical i po-
ètic, un recorregut per un univers d’aigua, rellotges, maletes, 
mapes i brúixoles. 

Les cançons del darrer disc del cantautor Montañez, Minsk 
·Praga·Budapest (Satélite K, 2020), dialogaran amb els versos 
d’Aina Torres, inèdits i també extrets dels poemaris Baula de la 
nit (Pagès, 2018) i Dos hiverns i un incendi (Viena, 2014).

CARMEN LINARES 

DISSABTE 18 DE MARÇ
TEATRE PLAZA DE CASTELLDEFELS
20 H · 12/15 €

Imagen de tu huella 
● El recital Imagen de tu huella de la cantaora de Linares, con-
siderada llegenda del flamenc, és fruit de la seva passió pel te-
atre i la poesia. La recent premi Princesa d’Astúries de les Arts
2022, després de quaranta anys de carrera en solitari, s’ha con-
vertit en la principal cantaora de poetes com Federico García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández i Rafael Alber-
ti. Els seus versos s’han escoltat arreu, de Nova York a Buenos 
Aires, passant per París o Sidney.

GUALTERIO BERTELLI

DIUMENGE 19 DE MARÇ
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
19 H · 15 €
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En concert 
● El cantautor i poeta venecià fa un retrat de la seva ciutat a 
través de cançons de lluita que narren la vida quotidiana de la 
classe obrera. En italià i en dialecte venecià, Gualterio Bertelli,
reconegut amb el Premi Tenco 2022, és el cantant de la me-
tamorfosi que es va produir arran de la crisi de la indústria i la 
construcció, als anys seixanta del segle XX. La classe obrera 
va desaparèixer del centre històric i Venècia es va transformar
en un lloc per al turisme més salvatge.

PAU ALABAJOS 

DIVENDRES 17 DE MARÇ
AUDITORI DE LA CASA DE CULTURA D’OLESA
20 H
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Les hores mortes 
● Les hores mortes (RGB Suports, 2020) és el vuitè disc del 
cantautor valencià, en una clara referència a la poètica de Mi-
quel Martí i Pol. Les hores mortes són aquelles que se’ns es-
munyen entre els dits, com l’arena de la platja quan tanquem 
obstinadament el puny, amb la ferma voluntat de retenir-la, 
d’atresorar-la, però no hi ha manera. Tot i el que puguem fer, un 
filet de sorra acaba sempre escapant-se a través dels plecs de 
la nostra pell, a pesar dels esforços.

ALBERTO ALCALÁ

DISSABTE 18 DE MARÇ
CC ALBAREDA (BCN)
20 H · 10-15 €

Otra edad 
● Tercer disc d’Alberto Alcalá, sobre identidad, memoria i 
història recent, d’amors mundanals, de rituals, modes, i fins 
i tot d’arquitectura. De los vertigens humans. A l’estima per la 
música andalusa del cantautor granadí s’hi sumen uns arranja-
ments minimalistes i una experimentació tímbrica més propera 
a la cançó d’autor anglosaxona. Estem doncs davant la fornada 
de cançons més madures i rodones del cantautor fins a data 
d’avui.

SERGI CARBONELL

DIVENDRES 24 DE MARÇ
UNIÓ CASAL GELIDENC
22.30 H · 8/10 €
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Refugi
● El compositor ribetà, cofundador de Txarango, estrena la 
carrera en solitari amb un primer treball d’autor, Refugi (Halley 
Records, 2023). Sergi Carbonell presenta una gira per teatres i
auditoris dels Països Catalans amb banda i una deliciosa posa-
da a escena. Allunyat de la música festiva, el cantautor de Ribes 
de Freser plantejarà un recorregut pel seu univers poètic farcit 
de sonoritats sensibles amb referències a Jorge Drexler, Bon 
Iver o Sufjan Stevens.

MIQUEL 

DISSABTE 25 DE MARÇ
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 10-15 €

‘miquel’
● L’alter ego artístic de l’igualadí Miquel Nafría és un cantau-
tor i productor musical de l’espai indie-pop conegut simple-
ment com a “miquel”. L’artista va debutar amb “ç” (autoeditat, 
2021), un disc conceptual sobre el procés del dol, de l’amor i la 
mort, dedicat al Pau, on indagava en la importància de dir les 
coses, de dir-les a temps, que mai no és massa tard per dir-les. 
El segon disc, “l·l” parla dels punts finals a les històries d’amor, 
el presenta al Barnasants, amb Pep Saula i Jan Aygua.

FELIU VENTURA 

DIVENDRES 24 DE MARÇ
ATENEU SANTFELIUENC
21 H · 10-12 €

Concert antològic
● Després de l’èxit de la gira de presentació de “Convocatò-
ria”, amb més d’un centenar de dates en dos anys passant per 
les principals ciutats des de l’Alt Empordà fins a Baix Vinalopó. 
Enguany Feliu Ventura rodarà un espectacle antològic que re-
correrà la seua trajectòria. El cantant xativí revisarà tots els seus 
discos i homenatjarà als seus referents: des de Barricades de 
Paper fins Convocatòria, passant pel Música i Lletra, Referents, 
Alfabets de futur, Que no s’apague la llum.

PAZ AGUADO 

DISSABTE 25 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Materia sutil
● La cantantora valenciana resident a l’illa de Formentera, 
Paz Aguado, estrena el primer disc, titulat Materia sutil (auto-
editat, 2022). Paz Aguado presentarà el disc per primer cop a 
Barcelona al festival BarnaSants amb una poesia càlida, vitalista 
i psicodèlica que canta a la natura, al femení i a allò subtil. A 
més de cantautora, Aguado és una artista multidisciplinària, de 
manera que a l’illa pitiüsa compagina la creació musical amb 
les arts visuals.

ARAR 

DISSABTE 25 DE MARÇ
SALA 3 DEL JAMBOREE
19 H · 10 €

Arar
● Presentació del seu primer treball homònim Arar (Micros-
copi 2023), amb un format íntim, fusionant corda, vent i veus 
amb composicions que neixen de la complicitat de les dues 
components. Arar remou la terra per sembrar el so càlid i íntim 
embolcalla la força del projecte. El saxo, veu i composicions de 
Maria Cruz Millet (Pepet i Marieta) s’uneixen a la veu, les gui-
rarres i les composicions de Marina Tomás Amado,  amb llarga 
trajectòria en el món de les arts escèniques.



RUBÉN POZO

DIJOUS 13 D’ABRIL
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 20-22 €

Vampiro
● Tot i néixer a Barcelona, des de fa una dècada el cantautor 
Rubén Pozo (ex-Pereza) és un dels músics de referència del 
rock madrileny. L’any 2012 Rubén Pozo va gravar el seu primer
disc en solitari, Lo que más, editat amb la multinacional Sony, 
que va evolucionar amb En marcha (Sony, 2015) i una gira amb 
Mark Olson, exvocalista de Jayhawks. El 2017 es va autodefinir 
amb el disc Habrá que vivir (Sony) i ara presenta el seu últim 
disc, Vampiro (Sony, 2022).

GEM

DIJOUS 30 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Satèl·lits
● El segon disc de la cantautora valenciana Gem, Satèl·lits 
(Primavera d’Hivern, 2019), planteja una mirada crítica i posi-
tiva de la tecnologia. Les cançons de Gema Vañó, de Benigà-
nim, a la Vall d’Albaida, exposen una crítica social de vegades 
dura, altres positiva i irònica, sense deixar de costat la igualtat 
i la lluita per la diversitat. Després de Dent de lleó (autoeditat, 
2017), Gem aporta un so renovat en un projecte que recull la 
maduresa, cura i ambició de l’artista.

MARTA GÓMEZ

DIVENDRES 31 DE MARÇ
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET)
20 H · 22 €

20 anys 
● La cantautora colombiana, establerta des del 2009 a Bar-
celona, celebra vint anys de carrera amb un concert antològic 
amb la seva banda. Marta Gómez és una de les veus més inte-
ressants de l’Amèrica Llatina per la qualitat musical i compro-
mís social. Des del 2001 ha publicat una vintena de discos, i el 
darrer, Filarmónico 20 años, (Aluna, 2022), l’ha enregistrat amb 
l’Orquestra Filharmònica Juvenil de Bogotà i ha estat nomi·
nat als Latin Grammy 2022.

ÁNGEL PETISME

DISSABTE 1 D’ABRIL
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 12/15 €
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En constante rebelión  
● El trobador i poeta aragonès celebra 45 anys de cançons als 
escenaris amb un concert únic dedicat a la seva obra i als ar-
tistes admirats. Ángel Petisme revisitarà el darrer disc, Cierzo 
25 aniversario (Tranvía Verde, 2022), i alhora estrenarà cançons 
inèdites de memòria històrica, com “Teresa”, a una dona exilia-
da el 1937, o el poema d’Ángel Guinda “Restitución”, sobre la 
Tercera República. I també versionarà Víctor Jara i els aragone-
sos Carbonell i Labordeta.

SARA URIBE

DIVENDRES 31 DE MARÇ
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Nuevo mundo
● La jove cantautora nascuda a Barcelona el 2002 presenta el 
seu àlbum de debut, Nuevo mundo (autoeditat, 2022), farcit 
de lletres poètiques. Formada en violí i guitarra, als 16 anys va 
fer el seu primer concert en un petit pub Weller de Sant Boi de 
Llobregat. Durant el confinament va compondre més d’una vin-
tena de cançons, i es va posar en contacte amb la productora 
dels seus admirats Lucas Masciano i George Five, amb qui ha
gravat el disc de debut.

DIUMENGE 2 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
19 H · 10/15 €

Marge de millora 
● Mireia és el nom artístic de la cantautora catalana Mire-
ia Farré Canela. Afincada a Formentera des de fa més d’una 
dècada. L’abril de l’any passat va publicar el seu àlbum de de-
but, titulat Somriuen les deixalles, acompanyada de Pep Pas-
cual, Maria Rodés o Natxo Tarrés, i produït per Leo Pascual. 
Continuant la tònica punk-naïf i inconformisme elegant propis 
d’aquesta cantautora tan particular, Mireia arriba al Barnasants 
per estrenar el seu nou EP Marge de millora.

MIREIA QUIMI PORTET

DIUMENGE 2 D’ABRIL
L’AUDITORI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
19 H · 18/22 €

Si plou, ho farem al pavelló
● El bandautor vigatà presenta al BarnaSants el ‘disc en di-
recte’ Si plou, ho farem al Pavelló: Live in Cincinnati (Fina Es-
tampa, 2020). Quimi Portet fa 25 anys que porta la bèstia dins
seu. Més enllà dels milions de discos venuts amb Los Burros, 
Los Rápidos i El Último de la Fila, no ha deixat mai de ser fidel 
al seu propi univers, on el rock’n’roll es transforma en un vehicle 
de pensament, ironia i corretja de transmissió d’allò que Bob 
Dylan va convertir en alta literatura.



MARGA ROTGER

DISSABTE 22 D’ABRIL
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BCN)
20 H · 10/15 €

Cant a la terra o la dona  
● La cantautora balear Marga Rotger presenta un espectacle 
dedicat a Mallorca que aposta per una expressió profunda so-
bre les dones. El repertori eclèctic de l’artista de Mancor de la
Vall està inspirat en cançons populars, versos de poetes ma-
llorquines i cançons pròpies lligades a la terra. Marga Rotger 
combina diferents estils a partir del swing i la bossa nova amb 
textures acústiques i elèctriques a partir d’un discurs feminista, 
que és el nexe de tot plegat.

EDU ESCAÑO

DISSABTE 22 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €
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Quin merder!
● El músic targarí, considerat un inconformista, crític i so-
miador, presenta el seu segon treball, titulat Quin merder! 
(RockCD Records, 2022). Si al seu primer disc, Catàleg d’ho-
mínids dispersos (autoeditat, 2019), Edu Escaño ja reflexionava
sobre les inquietuds i feia una batuda als convencionalismes, 
a la rutina i a un present sense humanitat, el seu segon treball 
aprofundeix en la mateixa línia. Quin merder! sintetitza de ma-
nera irònica la realitat social del moment.

TENDUR

DISSABTE 29 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

En perfecte estat de conversació
● El projecte de la jove cantautora d’Ontinyent Mireia Torto-
sa, anomenat Tendur, es basa en una proposta alhora forta, 
tendra i divertida. Amb el primer disc, En perfecte estat de 
conversació (Rock CD Records, 2021), Tendur ha estat nomi-
nada als Premis Ovidi com a millor artista revelació. Per a la 
presentació del seu debut actuarà amb el músic valencià Pau 
Miquel Soler (cantant i compositor del grup Arthur Caravan),
amb la guitarra, viola, piano i veus.

MAR PUJOL

DIUMENGE 16 D’ABRIL
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
19 H · 10/15 €
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Trepa
● La jove compositora i guitarrista del Lluçanès Mar Pujol de-
buta als 22 anys com a cantautora amb el primer disc, Trepa 
(autoeditat, 2022). La cantautora presenta unes melodies ca-
rregades d’aire pur i resistència popular, cançons que ha anat 
forjant els darrers anys prenent com a referència projectes pro-
pers com Faneka, Marala o Maria Arnal i Sílvia Pérez Cruz, en-
tre d’altres. Mar Pujol és una veu versàtil i convincent, experta 
en punyir l’ànima d’aquella qui l’escolta.

GUIEM SOLDEVILA

DIJOUS 20 D’ABRIL
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €

Intimari 
● El cantant i compositor menorquí presenta el seu cinquè 
disc, que publicarà de nou amb el segell Satélite K el primer 
trimestre del 2023. Al nou disc Guiem Soldevila musicarà poe-
tes com Màrius Torres, Ponç Pons, Sònia Moll o Ausiàs March, 
amb un estil que entrellaça i fusiona el folk i el pop amb atmos-
feres electròniques i mediterrànies. En aquest cas, cantarà al 
piano i guitarra acompanyat de Lluís Gener (contrabaix elèc-
tric) i Pere Moll (bateria i percussió).

TOTI SOLER

DIJOUS 13 D’ABRIL
L’AUDITORI DE BARCELONA
20.30 H · 18 €
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Fill de la fortuna
● El guitarrista maresmenc presenta les seves noves composi-
cions en un recital basat en el darrer disc, Fill de la fortuna (Sa-
télite K, 2022). Clàssic, folk, jazz, flamenc, guitarra sud-ame-
ricana i músiques orientals són algunes de les influències que 
han acompanyat Toti Soler durant anys, sobretot amb una for-
ma personal de compondre i interpretar, sensible i profunda. 
Un captivador recorregut sonor a través del seu exquisit univers 
musical de guitarra catalan.

EL TOCADISCOS
DE JOAN FUSTER
DIVENDRES 14 D’ABRIL
ESPAI ASSEMBLEA DE LA CONC (BCN)
20 H · 10/15 €
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Mujeres de carne y verso 
● El cantautor de Torrent Pau Alabajos presenta un recital tea-
tral i musical a partir de textos de l’escriptor Joan Fuster sobre 
la Nova Cançó. 
L’espectacle és un trencaclosques de pensaments, aforismes i 
dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fic-
tícia -una tertúlia teatralitzada- protagonitzada per l’assagista 
de Sueca i una jove periodista amb qui dialoga sobre la impor-
tància de la Nova Cançó.

NANO STERN

DISSABTE 15 D’ABRIL
TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET)
20 H · 22 €
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Canta Víctor Jara
● Nano Stern dialoga amb la cançó de l’època quan el setem-
bre del 2023 es commemorarà el 50è aniversari del cop d’Es-
tat militar a Xile. El cantautor xilè farà conversar els cants d’ahir
amb els d’avui. El recital vol agermanar la poesia, el cant i la 
memòria amb especial èmfasi en l’obra del cantautor Víctor 
Jara, autor de “Te recuerdo Amanda” o “Manifiesto” i un dels 
milers d’homes i dones assassinats, torturats i empresonats per
ordre dels militars colpistes.

ARBRE DE PEIX

DIVENDRES 21 D’ABRIL
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BCN)
20 H

L’Arbre del Peix  
● Grup compost de quatre artistes algueresos; Andrea Do-
napai (veu i guiterra), Ignazio Caruso (baix), Sergio Intelisano 
(bateria) i Michelangelo Corbia (guiterra). Guanyadors de la 
primera edició del CantAlguer: concurs per joves cantautors de 
l’Alguer, organitzat per la Plataforma per la Llengua. Lo nom 
del grup té una història particular i naix de la voluntat de po-
sar ensems aspectes que han caracteritzat de sempre la ciutat: 
l’agricultura i la pesca.

CARMEN CONSOLI

DISSABTE 29 D’ABRIL
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 18/25 €

Volvero Fare la Rockstar 
● Una de les veus de referència de l’escena musical italiana, 
presenta el seu darrer treball “Volvero Fare la Rockstar” (Nar-
ciso Records2021). Amb 25 anys de carrera, ha estat la primera 
dona en la llarga història del Club Tenco en guanyar el Targa 
Tenco al millor àlbum de l’any amb Elettra (Polydor 2009), a més 
de ser nomenada Ambaixadora de Bona Voluntat d’Unicef, ha 
guanyat el premi d’Amnistia Itàlia entre molts d’altres reconeix-
ments internacionals.

XAVI TÚRNEZ

DIVENDRES 5 DE MAIG
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 12/15 €

Finestres i miralls 
● Presentació del segon àlbum, autoeditat, del cantant i músic 
barceloní, en el qual reflexiona sobre el camí sense deixar de 
mirar al futur. Xavi Túrnez trepitja amb esperança carrers i pla-
ces. Amb la guitarra penjada a l’esquena surt de casa per posar 
banda sonora a la vida del veïnat i dignificar la feina de músic 
de carrer. Habitual del BarnaSants, durant més de vint anys ha 
estat -i encara ho és- la veu del projecte Túrnez & Sesé, formació 
dedicada a musicar poetes.

ÈRIC VINAIXA

DISSABTE 22 D’ABRIL
SALA SANT LLORENÇ D’HORTONS
20 H · 10/15 €

● Després de la densitat de Caos a mig camí (Picap, 2017), 
Èric Vinaixa aprofundeix en el seu univers personal i treu un 
disc, La més bonica història (Picap, 2020). El nom del nou tre-
ball i base del nou espectacle deixa entreveure ja una evolució 
i orientació en les cançons cap a una atmosfera més lluminosa i 
positiva, amb sonoritats noves, però sense perdre la manera de 
fer que defineix el seu estil: elegància, arranjaments preciosis-
tes, intensitat, unes lletres més humanistes que mai.



MANS DE BREISH

DISSABTE 6 DE MAIG
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Cap a cap amb vos 
● Nascut a la vila de Carcassona l’any 1949, Mans de Breish 
s’ha convertit en un veterà cantautor i escriptor impulsor de la 
cultura occitanista. 
Gérard Pourhomme va aprendre a tocar la guitarra de manera 
autodidacta i els amics de l’escola van anomenar-lo ‘mans de 
bruèis’, traduït com ‘mans de mag’. És un dels cantautors més 
importants de la renaixença de la cançó occitana dels anys se-
tanta, al costat de Claudi Martí, Patric o Joan-Pau Verdier.

DANI CARACOLA & 
LOS GUASABROS
DIUMENGE 7 DE MAIG
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
19 H · 12/15 €

Nuestro Macondo 
● Inspirat en el poble fictici de Macondo, creat per Gabriel 
García Márquez, el músic barceloní aposta pel diàleg inter-
cultural i de memòria. Seguint la pista de l’escriptor colombià, 
que era un amant del vallenato, Dani Caracola & Los Guasabros
presenten Nuestro Macondo (autoeditat, 2021). El disc inclou 
composicions, lletres i arranjaments que evoquen trobadors 
com Rafael Escalona, d’un país que fa que allò fantàstic sigui 
real i que allò quotidià sigui extraordinari.

ELOI DURAN

DIVENDRES 12 DE MAIG
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €
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Sonder 
● El cantautor tarragoní factura cançons pop que curen el 
cor amb l’EP Sonder (autoeditat, 2021), que tindrà continuïtat 
aquest 2023. Eloi Duran practica una fusió de cançó d’autor i
indie pop per trencar barreres i jugar des de l’intimisme més 
acústic fins a l’electrònica i els loops. Amb referents com Ci-
garettes After Sex, Maria Arnal i Marcel Bagés, Ferran Palau 
o Magalí Datzira, l’artista explora un univers naïf on conviuen
la nostàlgia, l’amor i l’esperança.

NÉVOA

DISSABTE 6 DE MAIG
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
20 H · 12/15 €

Paraula d’Amália 
● L’any 2020 la diva portuguesa del fado Amália Rodrigues 
hauria fet 100 anys, però el context de pandèmia va impedir 
celebrar l’efemèride. Paraula d’Amália és el tercer treball con-
junt de Névoa amb Vicenç Solsona i pretén ser un homenatge 
a la fadista i també a l’escriptora portuguesa. Amália Rodrigues 
va escriure poemes íntims d’una exquisida sensibilitat. El reper-
tori es compondrà de fados i cançons que, amb un toc de jazz, 
donen la paraula a l’artista.

CARLOS CHAOUEN

DIJOUS 11 DE MAIG
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 18/20 €

Gira de comiat - 25 anys
● Després de 25 anys de carrera, el referencial cantautor ga-
dità Carlos Chaouen culmina la seva gira de comiat des de 
dalt de l’escenari. A final del 2021, l’admirat cantautor andalús 
Carlos Chaouen va anunciar la seva darrera gira: “Ha arribat el 
moment de fer un comiat o almenys una gran pausa. Han estat 
25 anys inesperats i meravellosos de música, cançons, escena-
ris, experiències, bogeries, viatges i persones de les quals he 
après molt. Gràcies a tothom”.

GABRIEL KAZZ  I 
ORIOL CASALS
DIVENDRES 12 DE MAIG
ESPAI JOVE LA NAU
20 H · 16 €

Concert doble  
● Gabriel Kazz presenta “Lonely Fire”, el seu àlbum debut, 
sorgit d’una estada de 5 anys a Londres com a estudiant de 
música lluny del seu país. Amb la guitarra acústica al capda-
vant i acompanyat de la seva banda, Kazz combina amb gràcia 
folk, rock, grunge, downtempo i chamber pop. Donem la ben-
vinguda al nou treball “Tot o Res” del músic vilafranquí Oriol 
Casals, deu cançons plenes d’amor, sentiment i profunditat 
poètica. 

MERITXELL GENÉ

DIVENDRES 5 DE MAIG
CENTRE CULTURAL ALBAREDA (BCN)
20 H · 10/15 €

No diré res de mi  
● El nou disc “No diré res de mi“, és un recull de tretze po-
emes de Gabriel Ferrater musicats per Meritxell Gené. Gené 
s’endinsa en el Ferrater més melancòlic, sense filtres, i s’atreveix 
a cantar els versos fugissers (que sempre fugen i sempre tornen) 
del poeta, sense dir res, o potser sí, d’ella mateixa. Ho fa amb 
un registre inexplorat, amb una nova geometria, acompanyada 
d’en Pau Guillamet “Guillamino” i d’en Santi Careta a les guita-
rres i a l’electrònica. Un viatge d’anada… i qui sap si de tornada. 

HUGO MAS

DIJOUS 11 DE MAIG
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

“Cuando no os dé miedo vivir” 
● El cantautor alcoià presenta un disc senzill, honest i atípic 
a partir de textos del poeta ocult Antonio Quiñones (Madrid, 
1930), nascut i resident al barri obrer de Moratalaz. Aquest àl-
bum ha estat concebut, musicat i arranjat per l’autor amb l’únic 
objectiu de que li agradi a la gent gran, a la nascuda a la prime-
ra meitat del segle XX. Gairebé només amb la veu i la guitarra 
Hugo Mas ret homenatge a tota una generació de treballadors i 
treballadores que van créixer a la postguerra espanyola.

ELEONORA PEANA

DIUMENGE 7 DE MAIG
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H 

Lliure 
● el nou projecte de la cantautora algueresa està dedicat a la 
seva relació amb l’Alguer i als records que conserva la llengua 
nativa dels seus habitants. 
Les seves cançons intenten potenciar la musicalitat de l’Alguer, 
mantenint un horitzó compositiu lliure, per abraçar els dife-
rents llenguatges musicals que l’autora ha desenvolupat al llarg 
dels anys. No faltaran els homenatges al repertori històric de la 
cançó algueresa.



HOMENATGE A 
JORDI SABATÉS
DISSABTE 13 DE MAIG
LUZ DE GAS (BCN)
21 H · 15/20 €
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Breviari d’amor a Jordi Sabatés  
● Homenatge al compositor i pianista barceloní Jordi Sabatés 
(1948-2022) en una vetllada que serà tot un clam a la música 
lliure i l’amistat. El record al creador de somnis, amb una obra 
que abraça tots els gèneres i estils possibles i impossibles, re-
unirà Maria del Mar Bonet, Toti Soler, Chano Domínguez, Igna-
si Terraza, Olvido Lanza, Feliu Gasull, Laura Simó, Lluís Vidal 
Francesc Capella, Agustí Fernàndez, Dani Espasa, Kitflus i Santi 
Arisa, entre d’altres.

TOMÀS DE 
LOS SANTOS
DIMARTS 16 DE MAIG
HARLEM JAZZ CLUB (BCN)
20 H · 10/15 €

Aniversari de Salvat-Papasseit
● Celebració del poeta barceloní Joan Salvat-Papasseit en el 
centenari de la seva gran obra, La rosa als llavis, una gran me-
tàfora de la vida. “Mai no he tingut fortuna ni mai no la tindré. 
Però la joia és meva, perquè la sé mentir, professió de poeta 
que soc.” Enamorat de la poesia, el fill de mare gitana i catala-
na, formiga de classe obrera anarquista, vessava música en els 
seus versos. El valencià Tomàs de los Santos celebra 100 anys
de La rosa als llavis, de vellut i d’espines.

MONTSE CASTELLÀ

DIUMENGE 14 DE MAIG
CASINET D’HOSTAFRANCS (BCN)
19 H · 15/20 €

Orgànic
● La cantautora ebrenca ha enllestit el seu sisè disc, Orgànic 
(U98 Music, 2023), un treball fet amb sons d’origen natural, 
més despullats. Orgànic són cançons amb vibració pròpia que
busquen l’essència. Bioritmes nascuts de l’entranya, amb el fet-
ge i els pulmons. Melodies i arranjaments bàsics on la teoria 
que menys és més esdevé una realitat elemental i lluminosa. 
Biologia de la música. Anatomia de l’arrel. L’eco de la pell. El seu 
disc més visceral. L’origen de tot.



DIVENDRES 23 D’ABRIL
OCTUBRE CCC (VALÈNCIA)
19.45 H / 12-15 €



DIVENDRES 23 D’ABRIL
OCTUBRE CCC (VALÈNCIA)
19.45 H / 12-15 €




