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PRINCIPAT 
 

DISSABTE 25 DE GENER 

JOANJO BOSK 
Casa de Cultura (Olesa de Montserrat) 19.30h / 4 € 

 

L’empordanès Joanjo Bosk exposarà el seu últim disc, Directe al Barnasants 

(Música Global, 2019), gravat a la sala La Planeta de Girona l’any passat. Recull de 

cançons que el músic de Figueres ha anat component i interpretant al llarg d’aquests 

anys en solitari. La selecció forma part de la seva discografia i en especial del seu 

últim disc, Camí d’aigua (Música Global, 2017), que va inaugurar la XXIII edició del 

festival. En directe l’acompanyaran els guitarristes Lluís Costa i Toni Medialdea.  

 

 
 

DIVENDRES 14 DE FEBRER 

IVETTE NADAL I CAÏM RIBA 
Casa de Cultura (Olesa de Montserrat) 20h / 4€ 

 

Ivette Nadal presenta un nou llibre de poemes, editat amb l’editorial Cafè 

Central, en què relliga textos i cançons extrets dels seus cinc àlbums. 

De la mà del productor Caïm Riba i amb una sonoritat més cosmopolita, 

l’espectacle combinarà guitarres acústica i elèctriques, veus i efectes, en un 

projecte que aposta per la recerca de l’essència de l’ànima i l’àngel de les 

cançons. 

 

DISSABTE 15 DE FEBRER 

MANEL JOSEPH 
Centre Cívic Torre Llobeta (BCN) · 19h / 4,5€ 
 

Concert inaugural del cicle musical intercultural Trobem-nos, que se celebrarà cada 

mes a Torre Llobeta, entès com un diàleg entre cantautors. El cantant i músic 

barceloní Manel Joseph recuperarà les cançons gravades en solitari els darrers anys 

i també afrontarà algunes de les peces més emblemàtiques que ha popularitzat en 

els 45 anys com a cantant de l’Orquestra Plateria. Un trio d’asos amb la 

col·laboració d’admirats col·legues com Maria Cinta i Jordi Batiste. 

 

 

 

 

 

 

 



BARNASANTS 2020 
 

3 
 

 

 
DIVENDRES 21 DE FEBRER 

COLOMA BERTRAN + GEMMA HUMET 

Casino (Vic) · 20h / Entrada Lliure 

 

Bertran convidarà Humet a cantar i presentar les cançons que apareixeran a l’àlbum 

Nocturns i diamants, el debut en solitari de la violinista. 

Duet que convida a escoltar melodies i ritmes sobre paisatges interns carregats 

d’històries, amb un repertori que combina interludis per a violí sol, poemes musicats 

de Víctor Sunyol i Jaume Coll, improvisacions, versions i temes inèdits. 

 

 
DIVENDRES 6 DE MARÇ 

DAVIDE CASU 
The Wild Geese (Sabadell) 23h / Taquilla inversa  

 

El cantautor presenta el seu repertori alguerès més sensible i intimista, alhora que 

estrena nou disc, Costa Oest a Llevant (autoeditat, 2019). El cantautor alguerès 

Davide Casu presentarà el seu nou àlbum acompanyat de Bachisio Ulgheri 

(guitarra), Salvatore Maltana (contrabaix) i Paolo Zuddas (bateria). El músic ha estat 

finalista del Premi Andrea Parodi 2015 i al Sanremo Rock 2018, a més de ser 

guardonat amb el Premi Mario Cervo al millor disc de Sardenya del 2017. 

 

DIVENDRES 20 DE MARÇ 

MAGALÍ SARE I SEBASTIÀ GRIS  
Casa de Cultura (Olesa de Montserrat) 20h / 4€ 
 
La veu barcelonina Magalí Sare i el guitarrista illenc Sebastià Gris fusionen clàssica i 

moderna amb el disc A Boy and a Girl (Microscopi, 2020). Després del seu debut 

amb Cançons d’amor i dimonis (autoeditat, 2018), la cantautora experimenta amb la 

fusió de clàssica i moderna. Un projecte de folk, música de cambra i electrònica, 

amb la producció de David Soler i Santi Careta. 

 
 
DISSABTE 21 DE MARÇ 

ROSA ZARAGOZA + AMIGUES 

CC Torre Llobeta (BCN) · 19h / 4,50€ 

 
Recital de Rosa Zaragoza compartit amb Alexia Escassi, Gina Bofill, Anna Girbau, 

Mariona Sagarra, Gabriela Ahumada i Xantal Carbonell. Amb una llarga trajectòria i 

una quinze- na de discos, Rosa Zaragoza afirma: “Ens ho passem molt bé cantant 

juntes, ens agraden les cançons del món d’aquí, d’ara i de temps passats. Si surten 

unes polifonies amoroses és perquè ens estimem i estimem la vida”. Segon concert 

del cicle mensual de cançó compartida Trobem-nos. 
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DIVENDRES 3 D’ABRIL 

CLAUDIA CRABUZZA I PIETRO LEDDA 

Casa Degli Italiani (BCN) · 21h / Entrada Lliure 

 

 
 

DISSABTE 4 D’ABRIL 

MONTSE CASTELLÀ 

La Sala (Sant Llorenç D’Hortons) · 22h / 5€ 
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PAÍS VALENCIÀ 
 
 
DISSABTE 22 DE FEBRER 

PI DE LA SERRA 
Casa de Cultura (Bellreguard) · 20h / 3€ 
 

La cançó ve d’un lloc on ningú mana, d’acord, tal com va dir Leonard Cohen. I on va 

la cançó? La cançó va al Barnasants des de fa 25 anys. “No és poca cosa! Cada 

any el Barnasants ha aixecat tossut la persiana del seu refugi antimordassa per 

poder escoltar veus i cançons que són testimoni de la lluita dels pobles, que qui 

mana no vol sentir, anhels de llibertat. Estic content de participar portant les meves 

cançons que venen d’un lloc on ningú mana. Gràcies, Pere, pel refugi”. 

 

 

DISSABTE 4 D’ABRIL 

TOTI SOLER I GEMMA HUMET 

Casa de Cultura (Bellreguard) · 20h / 3€ 

 
Les composicions de Toti Soler i Gemma Humet mostren una forma sensible i 

profunda de posar veu als poetes a través de la guitarra i la cançó. 

El duet intergeneracional presenta Petita festa, música i poesia en la seva màxima 

expressió fruit de molts anys de col·laboració artística contínua des d’Ovidi Montllor 

fins a Papasseit, Marçal o Vinyoli, passant per Brel, Ferré o Brassens. 
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ILLES BALEARS 
 

DISSABTE 1 DE FEBRER 

MARINA ROSSELL 
Cinema de Sant Francesc (Formentera) 20.30h / Entrada Lliure 

 

Una de les veus catalanes més dolces fa camí amb cançons de lluita, interpretades 

com si cantés a un sol paisatge i en un moment clau. Després de grans èxits i 

homenatges a l’amic i admirat Georges Moustaki, la penedesenca Marina Rossell 

revisita cançons que han fet història. Cantarà melodies que són gairebé himnes, 

com la “Bella ciao” que van popularitzar els partisans italians, o la mítica “Lili 

Marleen”, que va unir els bàndols dels alemanys i dels aliats. 

 
 
DISSABTE 1 DE FEBRER 

GUIEM SOLDEVILA 
Auditori del Conservatori (Manacor) 19.30 h / Entrada Lliure 
 
Presentació en format íntim veu, guitarra, piano, del darrer treball del cantant i 

compositor menorquí. Duet -amb Pau Cardona al cello- banyat de pop, clàssica, 

folk i poemes de Ponç Pons, Salvat-Papasseit i Sònia Moll, entre altres. 

 
 
DIVENDRES 7 DE FEBRER 

BORJA OLIVES 
La Tertúlia (Palma) 20.30h Taquilla inversa 

 

El 2018 va comença a gravar peces reivindicatives i íntimes, entre les quals “Amor 

de poeta” i “Enterra”. Jove cantautor menorquí, que als 15 anys va crear 

Desconnectats i més tard va enrolar-se a Oratge, per interpretar temes de folk, jazz 

i funk. Els seus temes, a guitarra i veu, estan cantats de manera rítmica i amb aires 

de rap, pop, rumba i ska. 

 

 

DIVENDRES 14 DE FEBRER 

CLARA FIOL I JOAN VALLBONA 
Ciutadella Antiga (Ciutadella) 19.30h / Taquilla inversa 

 

Fa tres anys que Clara Fiol (veu) i Joan Vallbona (guitarra) juguen a l’exploració 

musical als escenaris. El duet a veu i guitarra presenta Petiteses, un clam a la 

senzillesa a través de composicions originals i versions. Una cura en la música 

petita, que també és immensa. 
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DISSABTE 15 DE FEBRER 

CLARA FIOL I JOAN VALLBONA 
Es Nou Bar (Maó) / 22.30h / Taquilla inversa 

 
Fa tres anys que Clara Fiol (veu) i Joan Vallbona (guitarra) juguen a l’exploració 

musical als escenaris. El duet a veu i guitarra presenta Petiteses, un clam a la 

senzillesa a través de composicions originals i versions. Una cura en la música 

petita, que també és immensa. 

 
 
 
DIVENDRES 28 DE FEBRER 

GLÒRIA JULIÀ 
Va de Llibres (Ciutadella) 19.30h / Taquilla inversa 

Glòria Julià i Víctor Leiva facturen un repertori poètic de cançons en acústic del seu 

grup Vers Endins. Temes propis i també poemes musicats d’autores catalanes, a 

més de versions d’Ovidi Montllor o Guillem d’Efak, que parteixen sempre de la 

poesia com a eix vertebrador. 

 

DIVENDRES 28 DE FEBRER 

LEONMANSO 

La Tertúlia (Palma) 20.30h / Taquilla inversa 
 
Cantautor menorquí que es mou entre el folk, el rock i el pop amb lletres sinceres i 

autobiogràfiques. “És un d’aquells paios que tenen un gran problema, una fuga 

permanent per on li vessen unes cançons que són la mescla de dues coses: un 

material parcialment drenat i una imaginació sense límits”, segons el defineix Joan 

Miquel Oliver. 

 

 
DISSABTE 29 DE FEBRER 

GLÒRIA JULIÀ 
Es Nou Bar (Maó) 22.30h / Taquilla inversa 

Glòria Julià i Víctor Leiva facturen un repertori poètic de cançons en acústic del seu 

grup Vers Endins. 

Temes propis i també poemes musicats d’autores catalanes, a més de versions 

d’Ovidi Montllor o Guillem d’Efak, que parteixen sempre de la poesia com a eix 

vertebrador. 
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DIVENDRES 6 DE MARÇ 

MARIA JOSÉ CARDONA 

Ciutadella 
 
Recorregut per la llarga trajectòria de la cantautora formenterenca, exmembre de 

Spioks i 4 de Copes. Des de ben petita va estudiar solfeig i guitarra clàssica al 

Conservatori Professional de Música d’Eivissa i Formentera. Cançons sensibles, 

vitals i enèrgiques que arriben al cor. 

 

 

DISSABTE 7 DE MARÇ 

LES KOL·LONTAI 
Cinema de Sant Francesc (Formentera) 20.30h / Entrada Lliure 

 

Tres cantautores vertebren aquest col·lectiu que ofereix un repertori feminista sobre 

llibertat i igualtat. Des del 2017 Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal actuen 

arreu dels Països Catalans presentant Cançons violeta (Barnasants, 2018). Sobre 

l’escenari, temes propis i textos de creadores catalanes. 

 

 

 
DISSABTE 7 DE MARÇ 
MARIA JOSÉ CARDONA 
Es Nou Bar (Maó) 22.30h / Taquilla inversa 
 

Recorregut per la llarga trajectòria de la cantautora formenterenca, exmembre de 

Spioks i 4 de Copes. Des de ben petita va estudiar solfeig i guitarra clàssica al 

Conservatori Professional de Música d’Eivissa i Formentera. Cançons sensibles, 

vitals i enèrgiques que arriben al cor. 

 
 
 
DIVENDRES 13 DE MARÇ 

MARIA JAUME MARTORELL 
Va de Llibres (Ciutadella) 19.30h / Taquilla inversa 

 

La jove cantautora mallorquina, de només 19 anys, és la guanyadora de la darrera 

edició del Sona9. El seu primer disc, amarat de pop, folk i melangia, sortirà la tardor 

del 2020, produït per Pau Vallvé. 
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DISSABTE 14 DE MARÇ 

MARIA JAUME MARTORELL 
Es Nou Bar (Maó) 22.30h / Taquilla inversa  

 

La jove cantautora mallorquina, de només 19 anys, és la guanyadora de la darrera 

edició del Sona9. El seu primer disc, amarat de pop, folk i melangia, sortirà la tardor 

del 2020, produït per Pau Vallvé. 

 

 

 

DISSABTE 14 DE MARÇ 

OVIDI 25 

Auditori Conservatori (Manacor) 19.30h / Entrada Lliure 

 

Homenatge al cantautor d’Alcoi a càrrec de David Fernàndez, David Caño, Borja 

Penalba i Mireia Vives. La pervivència d’Ovidi Montllor es manté intacta amb el 

projecte col·lectiu Ovidi 25 per recordar els 25 anys que fa que se’n va anar de 

vacances, el 10 de març de 1995. Homenatge integral a l’obra i la figura del músic, 

actor, poeta o cantant. 

 
 

 

DIVENDRES 27 DE MARÇ 

JOANJO BOSK 
Va de Llibres (Ciutadella) 19.30h / Taquilla inversa 

El músic empordanès Joanjo Bosk presenta Directe al Barnasants, per celebrar els 

10 anys de carrera. Recull de cançons que el cantant figuerenc ha interpretat en 

solitari, en especial del darrer àlbum, Camí d’aigua (Música Global, 2017), que 

apel·la a la memòria històrica. 

 

 

 
DISSABTE 28 DE MARÇ 

JOANJO BOSK 
Es Nou Bar (Maó) 22.30h / Taquilla inversa 

 

El músic empordanès Joanjo Bosk presenta Directe al Barnasants, per celebrar els 

10 anys de carrera. Recull de cançons que el cantant figuerenc ha interpretat en 

solitari, en especial del darrer àlbum, Camí d’aigua (Música Global, 2017), que 

apel·la a la memòria històrica. 

 


