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PRINCIPAT 
 
 
DIJOUS 10 DE FEBRER 

SAKI GUILLEM  
Harlem Jazz Club (BCN) · 20h   
 
Pròximament i Freqüentitat modernada. 
Doble presentació amb Pròximament (Discmedi, 2020), cançons a piano i veu del 
sabadellenc, i Freqüentitat modernada (Discmedi, 2022), a trio. A duet o a trio, la 
cançó-pop-jazz del veterà Saki Guillem busca la sonoritat dels concerts en directe 
sense els excessos de producció tan habituals en la música pop. Les seves cançons 
es formen en estreta col·laboració amb el piano, la guitarra, el baix i la bateria, a més 
de la veu que interpreta textos irònics, satírics i crítics. 
 
DISSABTE 12 DE FEBRER 

JOANJO BOSK  
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h  
 
Cançó per Elna: 10 anys. 
El cantautor empordanès recupera la seva obra musical de fa deu anys al voltant de 
la Maternitat d’Elna (1939-1944) i els camps de concentració. Joan Bosk celebrarà 
l’aniversari de Cançó per Elna. Cançons inspirades en l’exili, des d’Elna fins als camps 
d’Argelers i Ribesaltes. Tocarà el seu propi repertori amb temes de sonoritat acústica 
i fons rocker.  
 
DIUMENGE 13 DE FEBRER 

XIOMARA ABELLO  
Harlem Jazz Club (BCN) · 19 h  
 
Flor de xicoia. 
La compositora, cantant i guitarrista de Castelló presenta el disc Flor de xicoia 
(autoeditat, 2021), en què dialoga amb referents llatinoamericans. 
Xiomara Abello desplega sonoritats de l’Argentina, Colòmbia i Veneçuela sense 
oblidar l’arrel valenciana. Composicions sorgides arran de quatre mesos de viatge per 
l’Amèrica Llatina i de sentir com la música, igual que les espores de la xicoia, també 
es transforma i es nodreix d’altres terres i cultures quan es deixa endur pel vent.  
 
DIVENDRES 25 DE FEBRER 

Mireia canta Feliu – HOMENATGE A NÚRIA FELIU  

CC de Sants (Centre Catòlic de Sants - BCN) · 20 h  

 
Núria Feliu és, sens dubte, la personificació de la vitalitat cultural del barri de Sants. 
Conjuntament amb el Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta i 
diverses entitats del barri, el Barnasants presenta l’espectacle “Mireia canta Feliu”, en 
què la cantant i neboda de Núria Feliu, Mireia Feliu, ofereix una revisió molt personal 
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del repertori de la seva tieta en clau de jazz. Amb aquest recital es vol homenatjar una 
de les veus de referència nacional de la cançó del segle XX. 

 

DIVENDRES 25 DE FEBRER 

ALBERT FIBLA 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20 h  

 

Present. 
El cantautor badaloní estrenarà al BarnaSants el nou EP, Present (Picap, 2022), 
acompanyat de dos músics i amb una senzilla posada a escena.  
Albert Fibla tornarà als escenaris amb noves cançons per retrobar-se amb el públic i 
revisitar el seu nou repertori. Forjat en els bars de música en directe de la nit 
barcelonina, Fibla ha enregistrat cinc àlbums i ha actuat arreu del país des de fa 
gairebé dues dècades. 

 

DISSABTE 26 DE FEBRER 

IVETTE NADAL 

Centre Cultural Albareda · 20 h  

 
Cançons de nit. 
La cantautora i poetessa granollerina surt a la recerca d’identitats poètiques, 
filosòfiques i musicals amb un nou projecte en format de trio.  
A cavall del pop d’autor i la música mediterrània, Ivette Nadal estrenarà un espectacle-
disc amb cançons de collita pròpia i lletres inspirades en poetes i filòsofs 
contemporanis. El arranjaments aportaran una nova visió vitalista i tindran el suport 
del virtuós guitarrista Marcel Torres i el baterista Oriol Pujolràs. 
 
DIUMENGE 27 DE FEBRER 

EL HOMBRE TRANKILO 

Harlem Jazz Club (BCN) · 19 h  

 
Grandes éxitos 2022-2020. 
El cantautor barceloní Ricardo Rabella presenta el primer disc en català, Els temps 
estan mutant (La Produktiva, 2021), i un recull de grans èxits. 
Després de dues dècades de carrera i cinc discos, El Hombre Trankilo ha versionat 
els temes populars a Grandes éxitos 2022-2020, una dotzena de cançons gravades 
per grans músics i seleccionades pel públic. I, alhora, presenta noves cançons en 
català inspirades en les musicacions de poetes com Pepe Sales, Pere Quart i Joan 
Brossa. 

 

DIJOUS 3 DE MARÇ 

RAMPAIRE 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20 h 

 
El topònim vinculat al Delta de l’Ebre, Rampaire, és el nom d’un 
projecte de cançó d’autor liderat pel músic i artista visual ampostí Alfred Porres. 
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Després de dos EPs, Sol (2015) i Pedretes (2018), i l’àlbum L’era de les revolucions 
(2019), editats pel Segell Microscopi, Rampaire presentarà Aigua del cel (Microscopi, 
2021). Un nou treball de cançons lluminoses, travessades per ganes de viure que 
s’encomanen, farcit de temes de factura pop amb ressonàncies ebrenques.  
 

DIVENDRES 4 DE MARÇ 

VERDCEL 
Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20 h  
 
Verdsions. 
El grup alcoià VerdCel estrena un espectacle on proposa endinsar-se en moments 
brillants de la vida per tal de connectar amb belles emocions. 
El nou llibre-CD de VerdCel celebra 15 anys després del debut amb On està el lloc? 
(PAE, 2004). VerdSons és un recull a tall de banda sonora vital amb versions del pop 
i la cançó adaptades al català des de l’anglès, el castellà, l’italià i el francès (Cindy 
Lauper, Nirvana, R.E.M., Francesco de Gregori…), tamisades pel seu sedàs. 
 

DISSABTE 12 DE MARÇ 

PRIMAËL 
Harlem Jazz Club (BCN) · 20 h  
 
Libertat. 
El projecte del cantautor occità, inspirat en el fado, la rumba i el folk, retorna a 
Barcelona deu anys després de la seva darrera visita al festival. 
El seu nou disc, titulat Libertat (autoeditat, 2022), inclou cançons escrites en gascó –
un dels dialectes de l’occità–, català, francès i castellà. Primaël Montgauzí ha estat 
premiat al Certamen Música i Lletra de Xàtiva 2021 i al Petit Festival de Bernicarló 
2017 i ha rebut la Medalla dels Jocs Florals de Tolosa 2017 i 2020 com a ‘cançon 
poètica’. 
 

DIUMENGE 13 DE MARÇ 

SANTGENÍS 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20 h  

 
Empelt. 
El guitarrista i cantautor Genís Campillo, un dels dos membres de 
Voice & Senses, ha gravat el seu primer disc en català, Empelt (autoeditat, 2022).  
Nascut a Barcelona i establert a Formentera de fa anys, Genís Campillo estrenarà una 
tria de cançons que van del folk al blues, passant pel rock progressiu, amb una veu 
potent, afinada i sense artificis. Les lletres parlen de les contradiccions de la societat, 
la salut mental i altres qüestions personals, amb un punt irreverent. 
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DIVENDRES 18 DE MARÇ 

MIQUEL SERRA 

Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20 h  

 
Una casa és pànic. 
El cantautor mallorquí ha escrit noves cançons pròpies, interpretat amb l’experiència 
de Miquel Perelló, Michael Mesquida i Jorra Santiago.  
El nou disc de l’eivissenc Miquel Serra, Una casa és pànic (Foehn Records, 2022) ha 
estat gravat i mesclat per Sergio García, cosa que li ha permès aplicar sons, textures 
i ambients poc habituals en la música de la banda. En aquest propòsit de major 
amplitud, cal destacar les col·laboracions de Soleá Morente i Simó Femenies. 
 

DIUMENGE 20 DE MARÇ 

ERIC FRAJ 
Harlem Jazz Club (BCN) · 19 h  

 

La vida. 
El cantautor occità celebra 50 anys als escenaris amb el que serà el nou treball, 
antològic, amb un espectacle al BarnaSants farcit de sorpreses. 
El músic de mare flamenca i pare occità originari d’Alcoi estrenarà al festival les 32 
cançons en occità, català, castellà i francès del seu nou àlbum. Sempre fidel tant a 
l’eclecticisme musical (tango, reggae, blues, jazz, flamenc) com poètic (Villon, Lorca, 
Bodon, Vaqueiras), s’acompanyarà de la guitarra, tamborí i palmes de Morgan Astruc.  
 

DIOUS 24 DE MARÇ 

PERE FIGUERES 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
En concert. 
Pere Figueres, juntament amb Joan Pau Giné i Jordi Barre, és un dels màxims 
exponents de la Nova cançó a la Catalunya del Nord.Durant dècades, Figueres ha 
defensat l’especificitat i la identitat culturals i lingüístiques de la Catalunya del Nord a 
través de les seves cançons. Arriba a Barcelona per presentar les cançons noves que 
formaran part del seu nou treball discogràfic que publicarà a la tardor vinent. 
 
DIUMENGE 27 DE MARÇ 

CLAUDIA CRABUZZA 

Harlem Jazz Club (BCN) · 19h  

 
En viu. 
La jove cantautora algueresa armada de guitarra i veu recorre amb música i paraules 
el traç d’un camí de dona que comprèn les cares de la vida. A partir de la raó i 
l’esperança, l’amor i la vanitat, el desig o la guerra quotidiana amb antics dolors, 
Clàudia Crabuzza canta de dones inspiradores, fills i ofrenes a la Mare Terra, remors 
del carrer, arbres i gossos. Un record a les dones de la cançó popular i a un dels més 
preuats cantautors de la música algueresa, Pino Piras. 
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DIJOUS 31 DE MARÇ 

ENRIC HERNÀEZ 
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h  
 
10 cançons. 
El cantautor barceloní transporta la seva màgia i complicitat en format de trio amb el 
nou disc, 10 cançons (Sota la Palmera Records, 2022). Enregistrat entre el Poblenou 
(Estudi Sonariola) i Gràcia (Estudi Bonsò), el nou projecte s’ha gestat amb els músics 
uruguaians Mario Maeso (guitarres i veus) i Álvaro Pérez (percussions). Amb la seva 
veu, guitarra i teclats han gravat vuit peces pròpies, una preciosa musicació de Mercè 
Serramalera i una cançó de Maeso. 
 
DIVENDRES 1 D’ABRIL 

JOSEP TERO 
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h  
 

Fugir i salvar-se. 
Josep Tero celebra ‘50 anys fent cançons’ amb la presentació del disc Fugir i salvar-
se (Temps Record, 2022) al voltant dels pobles occità i jueu. Premiat a la II Promoció 
de Noves Veus a la Cova del Drac, just després de Ramon Muntaner i Joan Isaac, el 
cantautor escalenc celebra mig segle de carrera. A Fugir i salvar-se ha fet recerca del 
món medieval amb músiques pròpies i de Raimon de Miraval i Yohanan Zarai per 
vestir textos de Jordi de Sant Jordi, Alfred Badia o Carles Duarte. 

 
DISSABTE 2 D’ABRIL 

MURIEL BATBIE 
Centre Cultural Albareda (BCN) · 20h  
 

Per mai d’un camin. 
Recital de la cantautora i soprano que parteix del recull plurilingüe Florilège poétique 
des langues de France, plantejat com una història poètica. La tolosana Muriel Batbie 
Castell farà un recorregut de proesa vocal i lingüística que alterna cants a capel·la o 
amb la guitarra i l’arpa d’Anne-Claire Cazalet. La presentació de l’àlbum de la cantant 
especialista en música antiga Par tous les chemins (Troba Vox, 2020) inclourà 
musicacions poètiques en català, alsacià, basc, bretó, cors i occità. 
 
DIJOUS 21 D’ABRIL 

SANDRA BAUTISTA  

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  

 
En concert. 
La cantant, compositora i mestra de Martorelles és una de les veus més encisadores 
que es poden escoltar al panorama de la cançó d’autor actual. El talent indiscutible i 
la incessant creativitat de Sandra Bautista es fusionen de manera màgica en cada 
projecte per tal de cuidar fins al darrer detall. Guanyadora de la 18a edició del concurs 
Sona9, les seves cançons proposen un viatge des de l’emoció d’unes lletres plenes 
de sensualitat i unes melodies molt ben treballades. 
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DIJOUS 21 D’ABRIL 

PAU RIBA I L’ORQUESTRA FIRELUCHE 

Auditori Cotxeres de Sants (BCN) · 20h  

 
Segona Florada. 
Després de la publicació d’Ataraxia (Autoeditat 2019), l’orquestra i el cantant 
presenten la seva continuació: Un treball amb noves flors melòdiques, plantades a 
quatre mans dins el mateix primer “jardí original”. Bulbs guardats que combinen amb 
de flors ja clàssiques, fins i tot tradicionals, dels horts primitius de Pau i Jordi, de Grup 
de Folk i del mateix Pau Riba, floreixen al costat d’una versió musicada del vegetal 
monòleg “Acorar” del dramaturg manacorí Toni Gomila. 

 
DIJOUS 28 D’ABRIL 

GESSAMÍ BOADA 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
En concert. 
La cantautora mataronina actuarà en solitari, amb el piano i la guitarra, per tal 
d’interpretar les cançons que formaran part del nou àlbum. Igual com al seu de debut, 
White Flowers (Segell Microscopi, 2018), Gessamí Boada ha fet tàndem amb 
el pianista i productor Kquimi Saigi i junts han coproduït durant mesos les noves 
cançons a la recerca d’una nova estètica musical pròpia. Per a la gravació ha tingut 
les col·laboracions d’Enric Verdaguer, Alessio Arena i Elena Gadel. 
 
DISSABTE 30 D’ABRIL 

MIREIA VIVES I BORJA PENALBA 

Casinet d’Hostafrancs (BCN) · 20h  

 
Pell. 
El duet valencià ha assolit el repte d’enregistrar un àlbum antològic de la cançó al País 
Valencià, a partir de desenes de temes en llengua pròpia. 
El guitarrista Borja Penalba i la cantant Mireia Vives canten als referents de la cançó 
valenciana. Després d’un treball exhaustiu han recopilat mig centenar de versions al 
disc Pell, que forma part del projecte Mural sonor (ACPV, 2022). 
 
DIJOUS 5 DE MAIG 

JOAN ISAAC & SÍLVIA COMES 

Luz de Gas (BCN) · 21h  
 
De Manila a l’Havana. 
Doble concert d’homenatge als grans cantautors Luis Eduardo Aute (Manila, 1943 - 
Madrid, 2020) i Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, 1946). 
Quasi trenta anys després del memorable Mano a mano (BMG-Ariola, 1993) d’Aute i 
Silvio, el duet barceloní Sílvia Comes & Joan Isaac reviurà la nit màgica a la sala Luz 
de Gas, amb cançons adaptades al català i Antoni-Olaf Sabater al piano. 
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DIJOUS 5 DE MAIG 

ÖLIVIA MUSYK 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
Antich Ventura i Clamare. 
Ölivia Musyk és el projecte musical, creat l’any 2020 a Martorell, que ajunta la cantant 
Clàudia Balletbó i la violinista i pianista Isabel Archs. La pandèmia va ser el punt de 
partida. En aquest context, dues de les integrants del grup Painomi van teixir un 
projecte íntim per buscar consol en melodies càlides i composicions que festejaven 
amb les tonades clàssiques. El debut va ser l’EP digital Antich Ventura (Masanai 
Records, 2021), i ara publicaran el primer llarga durada, Clamare. 
 
DISSABTE 7 DE MAIG 

MIQUEL PUJADÓ 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
De foc i de vellut. 
Per celebrar els quaranta anys del primer disc, el cantautor barceloní Miquel 
Pujadó presenta al BarnaSants De foc i de vellut (Microscopi, 2022). Amb 25 músics 
de primer nivell i la producció de Xavier Batllés (Orquestra Mirasol, La Rondalla de la 
Costa), les cançons són tot un equilibri de tendresa, humor i ferocitat. El cantautor, 
nascut a Madrid, canta sobre la dificultat que implica ser un anarquista, la joventut 
com a estat d’ànim o el que envolta una cançó de Jacques Brel. 
 
DIUMENGE 8 DE MAIG 

JORDI MONTAÑEZ 

Harlem Jazz Club (BCN) · 19h  
 
Dolça Victòria: 10 anys. 
Jordi Montañez celebra deu anys de trajectòria amb la nova versió col·laborativa de 
les cançons del debut, Dolça Victòria (Temps Record, 2011). El cantautor barceloní 
revisitarà les cançons del seu primer disc amb la col·laboració del cantautor de Sant 
Pere de Riudebitlles Cesk Freixas, l’artista lleidatana Meritxell Gené i la barcelonina 
Clàudia Cabero. Les principals cançons del repertori tornaran a ser produïdes, 
arranjades i gravades per donar forma a un EP autoeditat. 

 
DIJOUS 12 DE MAIG 

MARC PARROT 

Luz de Gas (BCN) · 21h  
 
En concert. 
El cantautor i productor barceloní de trajectòria d’èxit, autor de l’homenatge 50 anys 
de la Nova Cançó, presenta el repertori del seu nou treball. Marc Parrot és un artista 
essencial de la cançó i el pop català, que ha estat El Chaval de la Peca, ha fet de 
professor al Casal Rock de TV3, s’ha adreçat al públic familiar amb les cançons del 
Club Super3 i els espectacles i llibres d’Eva Armisén, i ha estat productor d’El Disc de 
la Marató, a més de Pi de la Serra, Blaumut o La Pegatina. 
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DIVENDRES 13 DE MAIG 

DANIEL SÀEZ 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
El llautó. 
El músic i lletrista barceloní presenta el seu sisè treball El llautó (El Mamut Traçut, 
2021), un llibre-disc de sonoritat folk, poesia i la ironia, resultat d’una llarga trajectòria 
que va iniciar l’any 2007. Daniel Sàez oferirà un repertori de textos propis, i poemes 
musicats d’autors catalans en un cançoner interpretat, juntament amb Nacho Lopez 
al violí i Roser Alemany al contrabaix. L’artista invitat serà el músic i poeta Miquel 
Àngel Marín al clarinet. 
 
DIUMENGE 15 DE MAIG 

RODÍN 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
Pantais clus. 
La llibertat creativa i el creuament d’influències són una de les tòniques del marsellès 
nascut a Alemanya, que presenta un nou disc autoeditat. Rodín Kaufmann fa hip-hop, 
forma part del grup de polifonies Lo Còr de la Plana i amb el temps ha creat un estil 
propi, la cridèsta. El seu debut en solitari en occità és Pantais clus (Dora Dorovitch / 
Fake Four, 2021), i ha fet la versió en occità de “Què volen aquesta gent?”, de Maria 
del Mar Bonet i Lluís Serrahima, titulada “Aquestei gents”. 
 
DIJOUS 19 DE MAIG 

PEP LLADÓ I CRISTINA ÁLVAREZ 

Harlem Jazz Club (BCN) · 20h  
 
Remolcadors entre la boira. 
Recital d’homenatge al poeta de Sanaüja Joan Margarit (1938-2021), coproduït pel 
segell Sota la Palmera i Amics de la Poesia d’Argentona. 
El músic i cantautor argentoní Pep Lladó i la rapsoda Cristina Álvarez Roig han 
organitzat un recital musicopoètic. El repertori parteix del poemari Remolcadors entre 
la boira (L’Aixernador Edicions, 1995), que l’autor va dedicar a la música. 
 
 
 

 

 


