
BARNASANTS 2020  
 

BarnaSants ofereix a l’alumnat i voluntariat del CNL de Barcelona un nombre limitat 
d’entrades gratuïtes per als concerts que figuren en aquest full. 

 

 Truqueu, a partir del 3 de febrer al 934912797, de dilluns a divendres de 9 a 13.30. Heu de dir: 
1. Nom i cognoms de l’alumne, voluntari o aprenent. 
2. Nombre d’entrades que demana. 
3. Telèfon 
4. Si sou alumne, nivell i nom del professor.  
    Si sou voluntari o aprenent, núm. d’identificació personal (NIF, NIE, passaport...). 

 Podeu demanar fins a dues entrades per a tres concerts.  

 La llista de sol·licituds es tancarà 2 dies abans del concert o quan s’hagin exhaurit les entrades. 

 Qui tingui entrades concedides es compromet a assistir al concert. Si per algun motiu no hi pot 
assistir, ho ha de comunicar abans al mateix telèfon per alliberar la reserva. 

 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. 

 
 

 

 

 

BORJA OLIVES - En directe 
DIJOUS 13 DE FEBRER, 19,45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Cantautor revelació de Menorca, les creacions combinen reivindicació 
punyent amb intimitat sincera, passant per estils com pop, rumba i ska. 

 

 

XIOMARA ABELLÓ – Entre teles  
DIUMENGE 16 DE FEBRER, 19 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Valenciana, formada en guitarra clàssica, ha conreat el jazz, la música 
cubana, brasilera, el teatre musical i la cançó d’autor. 

 

 

LEONMANSO – Escolta com sona es teu pols 
DIJOUS 20 DE FEBRER, 19.45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Menorquí que presenta el seu darrer treball, farcit d’imaginació i de 
talent per deixar-s’hi arrossegar. 

 

 

ANTONI COLLENDANCHISE I PAOLO DESSI - Antologia algueresa 
DIVENDRES 21 DE FEBRER, 19.45 h  
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Els màxims representants de la música de cantautor de l’Alguer, 
experiència i innovació alhora. 

http://barnasants.com/


 

  
ANAÏS VILA - Contradiccions 
DISSABTE 22 DE FEBRER, 19.45 h 
CENTRE CULTURAL ALBAREDA, Albareda, 22 
La cantautora santpedorenca no entén les noves cançons sense mirar-se 
ben endins. Contradiccions sona d’avui, sona real, sona madur. 

 

 

JOAN MASDÉU – La flor del Panical 
DIUMENGE 23 DE FEBRER, 19 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Presenta un nou treball de revisió de Whiskyn’s, mític grup nascut 
a Reus amb el nom de Whiskyn’s Cullons. 

 

 

MONTAÑEZ - Minsk·Praga·Budapest 
DISSABTE 7 DE MARÇ, 19.45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Cançons que retraten un viatge. I és que arribar a una ciutat, per primera 
vegada, no s’oblida mai.  

 

 

MARCEL PICH - Canta Guillem d’Efak 
DIVENDRES 20 DE MARÇ, 19.45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
El repertori, acompanyat d’anècdotes de la vida de d’Efak, repassa l’obra 
de l’estimat cantautor manacorí de Guinea. 

 

 

ROIGÉ – Ingràvid 
DIVENDRES 27 DE MARÇ, 19.45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
Un univers dins de la música d’autor worldmusic-fusió amb influències 
del folk, el jazz i la música moderna. Pura ingravidesa. 

 

 

MERITXELL GENÉ - Sa tanca d’allà dins 
DISSABTE 28 DE MARÇ, 19.45 h 
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8 
La profunditat insòlita dels versos persevera quan els declama i, més 
encara, ara que els canta. Una celebració essencial, cos endins. 

 
Sants-les Corts, gener de 2020 

 

      

https://ca.wikipedia.org/wiki/Reus

