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

 Els  alumnes  que  hi  estigueu  interessats  heu  de  trucar,  a partir  del  4  de
febrer, al 934 912 797, de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i dir:

1. Nom i cognoms de l’alumne
2. Nombre d’entrades que demana
3. Nivell i nom del professor
4. Telèfon

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

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

 Els alumnes que tingueu entrades concedides us comprometeu a assistir-hi.
Si per algun motiu no hi podeu assistir, heu de comunicar-ho al mateix telèfon
934 912 797 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.

LIA SAMPAI – La fada ignorant
DIUMENGE 10 DE FEBRER, 19 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Cançó mediterrània, nascuda a la vora del riu Ebre, íntima i
amb arrels.

ANAÏS VILA I GERARD DE PABLO - Fosc, cançons per 
veure-hi clar 
DIUMENGE 17 DE FEBRER, 19.45 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Duet de veus i guitarres que combina la frescor de 
l’instrument i la sensibilitat de la melodia.  

http://barnasants.com/


SÍLVIA BEL I TXELL SOTA - Sisterhoods
DISSABTE 23 DE FEBRER, 19.45 h
CENTRE CULTURAL ALBAREDA, Albareda, 22
Espectacle poètic de música i paraula reivindicador de 
plena sororitat.

SANTI EIZAGUIRRE - El secret de les festes
DISSABTE 1 DE MARÇ, 19.45 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Històries de persones, llocs i paisatges amb una mirada 
subversiva i provocadora.

ANDREU VALOR - Poemitza’t
DIVENDRES 15 DE MARÇ, 19.45 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Cançons basades en versos de poetes de tot el territori de 
llengua catalana.

CARLES PASTOR - Andròmina
DIJOUS 28 DE MARÇ, 19.45 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Amb aquest disc, contundent i poètic, Pastor ha guanyat el
Premi Ovidi Montllor al millor disc de cançó  d’autor.

JOAN REIG
DISSABTE 30 DE MARÇ, 19.45 h
CASINET D’HOSTAFRANCS, Rector Triadó, 53

Recull de cançons pròpies que consolida la seva trajectòria
en solitari.
 

LU ROIS I ROC CASAGRAN - Nosaltres direm la llum i
la fosca
DIUMENGE 31 DE MARÇ, 19 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
Veu i piano per acompanyar poemes de melangia, anhels, 
amor i lluita.

CRIS JUANICO – En concert
DIVENDRES 5 D’ABRIL, 21 h
LUZ DE GAS, Muntaner, 246
Cançons inspirades en la Menorca més salvatge i vestides 
de rock directe, explícit i punyent.

JORDI MONTAÑEZ
DISSABTE 6 D’ABRIL, 19 h
HARLEM JAZZ CLUB, Comtessa de Sobradiel, 8
El temps, un viatge per diferents ciutats en format poètic i 
musical.
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