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El kalàixnikov de bales d'autor
Pi de la Serra, Manel Joseph, l'Orchestra Fireluche amb Pau Riba, Montañez i
Pau Alabajos, entre les propostes de la cita d'enguany | El festival tindrà lloc del
24 de gener al 18 d'abril en diversos punts dels Països Catalans

Pi de la Serra | Juan Miguel Morales

El millor kalàshnikov no és el que està fet amb metall i acull bales, la millor arma del segle XXI és
la cultura. Sota aquest emblema tan poderós, el festival Barnasants torna a presentar una
programació de cançó d'autor per combatre el feixisme a cop de música i sensibilitat.
La cita, que donarà el tret de sortida el 24 de gener i finalitzarà el 18 d'abril, comptarà amb una
preestrena el dia 10 de gener de la mà de Pi de la Serra. Amb aquest escalfament, serà el dia 24
de gener a Cotxeres de Sants que la cita de cançó d'autor inaugurarà l'edició de 2020 amb Ovidi 25,
una proposta que homenatjarà la figura de l'alcoià, que enguany en fa 25 que ens va deixar, i que
es repetirà durant tot l'hivern per diversos punts del territori català.
Tancaran el mes de gener les actuacions de Joanjo Bosk (25 de gener), Joaquín Carbonell (26
de gener) i Pilmaiquén (30 de gener) i encetaran un febrer de no parar músics com Pablo
Guerrero (2 de febrer), Pepet i Marieta i Xanguito (6 de febrer), Jabier Muguruza i Bernardo
Atxaga amb un recital de peces en èuscar (7 de febrer), Feliu Ventura (8 de febrer) i Maria del
Mar Bonet amb la Big Band Begues en una commemoració a Ovidi Montllor i Guillem d'Efak.
També trepitjaran els escenaris del Barnasants artistes com Pol Cruells (9 de febrer), Emilio
Rúa (14 de febrer), Ivette Nadal i Caïm Riba (14 de febrer), Leonmanso (20 de febrer), Ginestà
(20 de febrer) i Manel Joseph amb convidats, en un concert inaugural del cicle musical
intercultural Trobem-nos (15 de febrer).
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Els últims dies de febrer seran moguts, ja que el festival de cançó d'autor farà agafar el micròfon a
Joan Masdéu (23 de febrer), l'Orchestra Fireluche amb Pau Riba (28 de febrer), Myriam
Quiñones (29 de febrer) i Giancarlo Arena (29 de febrer). El tercer mes de 2020 carregarà de
propostes poètiques l'arribada de la primavera amb les cançons de Verdcel (6 de març),
Montañez (7 de març), Cris Juanico (7 de març) i El Niño de la Hipoteca (14 i 15 de març), així
com de Marcel Pich (20 de març), Magalí Sare (20 de març) i l'espectacle d'homenatge a la
cantautora i artista catalana Teresa Rebull (21 de març), entre molts altres. L'últim mes de
Barnasants comptarà en la programació amb molts directes de qualitat com Paco Ibáñez (3
d'abril), Montse Castellà (4 d'abril) i Pau Alabajos (18 d'abril), l'encarregat de concloure l'edició
2020 a Catalunya.
Pel que fa a la programació que tindrà lloc al País Valencià, trobem Hugo Mas (31 de gener), Roger
Mas (14 de febrer), Pi de la Serra (22 de febrer), Marina Rossell (7 de març) i Toti Soler i
Gemma Humet (4 d'abril), entre altres. Les Balears, per la seva banda, rebran directes com els
de Guiem Soldevila (1 de febrer), Clara Fiol (14 i 15 de febrer), Les Kol·lontai (7 de març),
Maria Jaume Martorell (13 i 14 de març) i Joan Isaac (17 de març). Les propostes que visitaran
l'Alguer són Andreu Valor i Davide Casu (30 de gener), Montse Castellà (28 de febrer) i Carles
Belda i Joana Gomila (24 d'abril).
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