
 

 

 
Del 17 de gener al 30 d’abril de 2021 

 

LA PREESTRENA DEL NOU PROJECTE D’ANDREU VALOR, 
INSURRECTE, I EL CONCERT DE MARIA DEL MAR BONET AMB 
BORJA PENALBA, AL TEATRE JOVENTUT, MARQUEN LA FORÇA DEL 
BARNASANTS 2021 EN LA SEGONA SETMANA 
 
Coincidint amb els mil concerts en directe, Andreu Valor (País Valencià) farà parada al 
Barnasants amb la gira del seu vuitè disc, Insurrecte. Commemorant la consolidació d’una 
trajectòria construïda a base de poesia, missatge, reflexió i ètica, el cantautor valencià té la 
cura de tractar música i lletra de manera inseparable. Aquest és un concert programat en la 
passada edició i que s’ha reprogramat aquest any a Barcelona. El concert serà dissabte 30 de 
gener al Casinet d’Hostafrancs. 
 

Enric Hernáez prepara un concert en el què combinarà temes dels seus últims discs i l’estrena 
de cançons del seu nou projecte, Primavera 20. Aquests nous temes han estat enregistrats a 
casa, en aquests mesos de pandèmia i veuran la llum el proper dijous 28 de gener, en directe, 
al Casinet d’Hostafracs.  
 

L’artista ebrenca Lia Sampei preestrena el seu segon treball, Amagatalls de llum (autoeditat, 
2021), divendres 29 de gener al Casinet d’Hostafrancs. Acompanyada del guitarrista Adrià 
Pagès, la cantautora explora vivències pròpies i alienes, captant l’essència íntima, senzilla i 
pura del seus inicis. 

 

Maria del Mar Bonet estrena amb Borja Penalba el seu nou llibre-disc enregistrat en directe, 

que comptarà amb una gira de concerts pels Països Catalans. La gira del nou disc Maria del 

Mar Bonet amb Borja Penalba, en directe (Blau, 2020) és una coproducció entre el Festival 

Barnasants i Comunicamanagers. 

 

El concert del cantador algaidí Biel Majoral, programat pel divendres 29 de gener al Centre 

Artesà Tradicionàrius, s’ha hagut d’ajornar fins a nova data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCERTS DEL 28 AL 31 DE GENER 
 

ENRIC HERNÀEZ 

DIJOUS 28 DE GENER  
 
CASINET D’HOSTAFRANCS 
19:45h / 12-15€ 

 
 

Primavera 20  

Per aquests 25 anys de Barnasants Enric 
Hernàez ha preparat un concert repassant 
temes dels seus darreres discs: Les cançons de 
360 llunes (Discmedi-Blau 2010), Cançó per a 
Helena (Picap 2014), Prop la via del tren (Picap 
2017) i Himnes (Picap 2019) que sonaran com 
van néixer, a veu i guitarra. 
 
A més, estrenarà els temes d’un projecte nou, 
PRIMAVERA 20 que ha sorgit durant aquests 
estranys temps que ens han tocat viure. 
Cançons enregistrades a casa que veuran la 
llum en directe aquest 28 de gener al Casinet 
d’Hostafrancs.  
 

LIA SAMPAI I ADRIÀ 
PAGÈS  

DIVENDRES 29 DE GENER  
 
CASINET D’HOSTAFRANCS 
19:45h / 12-15€ 

 

Amagatalls de llum 

L’artista ebrenca preestrena el seu segon 
treball, Amagatalls de llum (autoeditat, 2021), 
que capta l’essència íntima, senzilla i pura del 
seu inici. 

La cantautora explorarà vivències pròpies i 
alienes acompanyada del guitarrista Adrià 
Pagès. Peces nascudes d’un calaix de vivències 
i una guitarra amb què Sampai s’immergeix en 
emocions crues i no sempre fàcils de gestionar. 

 

ANDREU VALOR  

DISSABTE 30 DE GENER  

CASINET D’HOSTAFRANCS 
19:45h / 15-20€ 
 

 

Insurrecte 

El cantautor valencià consolida la seva 
trajectòria arriscant el concepte amb una nova 
sonoritat. 
 
Valor ens descobreix el que serà el seu nou 
treball discogràfic, el vuitè, anomenat 
“Insurrecte”. Tota una declaració d’intencions 
en els temps que corren. Poesia, missatge, 
reflexió i ètica, no falten en una proposta que 
tracta la música i la lletra d’una manera 
inseparable i on el desig de navegar des dels 
sentiments més personals per a fusionar-los 
amb els col·lectius tracten de manifestar 
l’exigència per la dignitat, la llibertat i els drets 
d’existir, conforme sempre ha fet la “cançó”, 
des dels detalls més quotidians als exigents 
com a ciutadà d’un món que ha perdut el seu 
rumb.  
 



MARIA DEL MAR BONET 
AMB BORJA PENALBA 

DIUMENGE 31 DE GENER  
 
TEATRE JOVENTUT 
19:00h / 22€ 
 
PRESENTACIÓ NOU TREBALL 
 

Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba 
(Blau, 2020) 

Presentació del disc enregistrat en directe a 
càrrec de la veu mallorquina Maria del Mar 
Bonet i el guitarrista valencià Borja Penalba, al 
costat d’Antonio Sánchez a les percussions.  
 
L’any 1970 ja va actuar al Teatre Micalet de la 
capital valenciana, i és en aquest mateix espai 
on ara, al cap de cinquanta anys i al costat de 
Penalba, ha enregistrat un directe en plena 
pandèmia, demostrant que la cultura és 
segura. El repertori inclou cançons noves i 
inèdites, a més de revisitar el cançoner 
imprescindible de la mallorquina. 
 

 
+ INFORMACIÓ 

www.barnasants.com 
 

SALA DE PREMSA  
[AQUÍ] 

 
CONTACTE DE PREMSA  

COMÈDIA SL ·  
Maria Permanyer · mpermanyer@comedianet.com· 650 19 09 59 

Francesc Sánchez · fxsanchez@lamosca.com · 649 41 86 82 
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