
            BARNASANTS 2018    

 

BarnaSants ofereix gratuïtament a l’alumnat un nombre limitat d’entrades per als concerts que figuren 
en aquest full. 
 

 Els alumnes que hi estigueu interessats heu de trucar, a partir del 29 de gener, al 93 4912797, de 
dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h o enviar un c/e a sants@cpnl.cat 

 Quan truqueu o envieu el c/e, haureu de dir el curs que feu i el nom del professor. 

 La llista de sol·licituds per a cada concert es tancarà 2 dies abans del dia que se celebri. 

 Cada alumne podrà demanar fins a dues entrades per concert i no en podrà demanar per a més de 
tres concerts.  

 Els alumnes que tingueu entrades concedides us comprometeu a assistir al concert. Si per algun 
motiu no hi podeu assistir, heu de comunicar-ho al mateix telèfon 93 4912797 o a sants@cpnl.cat 

 A http://barnasants.com/ trobareu la informació concreta de cada cantant i espectacle. Hi poden 
haver canvis d’última hora en la programació. Confirmeu-ne les dades al web de Barnasants. 

 

ENRIC HERNÀEZ 
Dissabte 3 de març, 21h - Luz de Gas, Muntaner, 246 
El cantant barceloní versiona peces de Pi de la Serra, Víctor Jara, Chico 
Buarque, Ovidi Montllor o Paco Ibáñez i també interpreta temes propis. 
 
 

 

VERDCEL I AMICS 
Diumenge 11 de març, 19h - Auditori Barradas, rambla Just Oliveres, 56 
L’alcoià estrena el seu llibre-disc De plantes, talaies i cims (i una aroma), 
treball que conté 14 cançons, poesia, prosa poètica, assaig i il·lustracions. 
 

 

CESK FREIXAS - Tocats Pel Foc de Pedrolo 
Diumenge 4 de febrer, 19 h - Casinet d’Hostafrancs,  Rector Triadó, 53 
Un homenatge a l’escriptor Manuel de Pedrolo, del qual durant aquest 2018 
es commemora el centenari del seu naixement. 

 

JORDI MONTAÑEZ I CARLES REBASSA  
Divendres 9 de febrer, 20 h - Harlem Jazz Club, Comtessa de Sobradiel, 8 
Proposta íntima però punyent que fusiona poesia, música i cançons sota un 
mateix fil conductor: la consciència de l’ésser, l’amor i la lluita com un tot. 

 

JOAN MASDÉU 
Divendres 16 de febrer, 21 h – Luz de Gas, Muntaner, 246 
El pop d’autor del reusenc, excantant de  Whiskyn’s, visita el festival per 
compartir les cançons valentes i rebels del seu últim disc Innocents. 
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MERITXELL GENÉ I AINA TORRES - Mirada Violeta 
Dissabte 17 de març, 20h - CC Albareda, Albareda, 22 
La cantautora Meritxell Gené i la poetessa Aina Torres teixeixen un espectacle 
sobre l’obra i la vida de Maria-Mercè Marçal i Montserrat Roig. 
 

 

GUILLEM ROMA 
Diumenge 25 de març, 19h - Casinet d’Hostafrancs, Rector Triadó, 53  
Artista camaleònic que cerca nous llenguatges, estils i maneres per adreçar-se 
al públic i compartir la seva passió. 
 
  

 

GINESTÀ 
Dijous 5 d’abril, 20h - Harlem Jazz Club, Comtessa de Sobradiel, 8 
El jove quintet barceloní amb la seu al Poblenou debuta amb un primer disc de 
pop, folk i cançó protesta, carregat de quotidianitat i relat social. 
 

 

ALIDÉ SANS 
Divendres 6 d’abril, 20h - Harlem Jazz Club, Comtessa de Sobradiel, 8 
La cantautora aranesa presenta el seu segon llarga durada, Henerècla, una 
espurna de ritmes càlids i vibrants. 

 

LES KOL·LONTAI 
Dissabte 14 d’abril, 20.30h - Luz de Gas, Muntaner, 246 
Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal han vertebrat Les 
Kol·lontai a través de cançons feministes per la llibertat i la igualtat. 

Sants-les Corts, gener de 2018 
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