
 

 

Del 17 de gener al 30 d’abril de 2021 
 

TOTI SOLER, PI DE LA SERRA I ROGER MAS PROTAGONITZEN UNA 
TERCERA SETMANA DEL BARNASANTS QUE DESTACA PER LES 
ACTUACIONS DE VEUS CONSAGRADES I REFERENTS DE LA MÚSICA 
I LA CANÇÓ  
 
ROIGÉ PRESENTARÁ EL SEU SEGON DISC AL CASINET 
D’HOSTAFRANCS I EL HARLEM ACOLLIRÀ UN CONCERT ESPECIAL 
AMB AINA TORRES I JORDI MONTAÑEZ.  
 
El gran guitarrista i cantant Toti Soler portarà els seus temes més recents i una selecció de les 
millors peces escrites en els últims 50 anys, a l’escenari del Casinet d’Hostafrancs, el proper 
divendres 5 de febrer.  

 
Pi de la Serra participarà al Barnasants un any més, aquest cop presentant Cançons de combat, 
un disc enregistrat en directe als escenaris del Barnasants el gener de l‘any passat, i editat 
durant la tardor de 2020. El concert serà dissabte 6 de febrer a l’Auditori Barradas de 
L’Hospitalet de Llobregat.  
 
Gelida acollirà dissabte vinent el concert d’en Roger Mas en el marc del Barnasants, una 
proposta que mesclarà la llengua del carrer, la literària i els parlars que es perden. El cantautor 
de Solsona barrejarà cançons del seu repertori amb la lectura de fragments del seu darrer 
poemari El dolor de la bellesa (Empúries, 2017).  

 

Roigé puja a l’escenari del Barnasants per a presentar el seu nou treball, Ingràvid (La Catenària, 
2020). Un segon disc que vol ser una aposta per consolidar la seva proposta lírica i musical, un 
treball en el qual el seu univers s’expandeix en l’àmbit de la música d’autor, el folk i la fusió 
amb textos clarament poètics. El concert serà el proper diumenge 7 de febrer al Casinet 
d’Hostafrancs.  

 

El cap de setmana es tancarà amb un concert especial del duet barceloní Aina Torres i Jordi 

Montañez. El Harlem Jazz Club acollirà, diumenge 7 de febrer a la tarda, les cançons del 

darrer disc de Jordi Montañez, Minsk · Praga · Budapest (Satélite K, 2020), dialogant amb 

versos inèdits i els textos dels llibres Baula de la nit i Dos hiverns i un incendi de la poeta Aina 

Torres.  

 

 

 

 

 



CONCERTS DEL 5 AL 7 DE FEBRER 
 

TOTI SOLER 

DIVENDRES 5 DE FEBRER  
 
CASINET D’HOSTAFRANCS 
19:45h / 12-15€ 

 
 

Els dits de la música  

El compositor maresmenc mostrarà la faceta 
més prolífica de la seva música, que ha estat 
batejada com a ‘guitarra catalana’. Toti Soler 
exhibirà un captivador recorregut pel seu 
extens i exquisit univers musical a través de les 
seves peces més recents i d’una selecció dels 
millors temes que ha escrit els últims 50 anys, 
més enllà de la faceta de cantautor. 
 

ROGER MAS  

DISSABTE 6 DE FEBRER  
 
UNIÓ DEL CASAL GELIDENC (GELIDA)  
19:00h / 8-10€ 

 

 

Sol, guitarra i veu 

El recital combina el repertori sol del cantautor 
solsoní amb la lectura de fragments del seu 
darrer poemari, El dolor de la bellesa 
(Empúries, 2017). En ell reinterpretarà les 
seves cançons més emblemàtiques, farà 
musicacions de poetes per compartir temes 
d’amor i de guerra, de passat, present i futur, 
així com històries d’anhels i enyorances sobre 
fets reals i imaginaris… Un concert que 
mesclarà la llengua del carrer, la literària i els 
parlars que es perden. 

 

PI DE LA SERRA  

DISSABTE 6 DE FEBRER  
 
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET) 
20:00h / 15€ 
 
PRESENTACIÓ NOU TREBALL 

 

Cançons de combat 

Disc enregistrat en directe al Barnasants 2020. 
“Cada any el Barnasants ha aixecat tossut la 
persiana del seu refugi antimordassa per poder 
escoltar veus i cançons testimoni de la lluita 
dels pobles, que qui mana no vol sentir, anhels 
de llibertat. Estic content de participar-hi amb 
les meves cançons, que venen d’un lloc on 
ningú mana. Gràcies, Pere, pel refugi.” [Pi de la 
Serra]  
 

ROIGÉ 

DIUMENGE 7 DE FEBRER  
 
CASINET D’HOSTAFRANCS  
19:00h / 12-15€ 
 
PRESENTACIÓ NOU TREBALL 

 

Ingràvid 
Ja amb el seu primer LP “Paracaigudes” (rhrn 
2016) Roigé va aconseguir sobrevolar 
nombrosos escenaris i guanyar diversos 
premis. Quatre anys després presenta 
“Ingràvid”, el seu segon àlbum amb el què 
consolida la seva proposta lírica i musical 
particular; un univers que es pot emmarcar 
dins de la música d’autor worldusic/fusió amb 
influències del folk, el jazz i la música moderna. 
Textos amb un forta aposta poètica que 
retraten un bagatge i una cosmovisió molt 
personal sobre la llibertat i la capacitat 
d’adaptació; els “superpoders” ordinaris, la 
reversibilitat i la ingravidesa. 
Roigé (Roger Canals) – veu i guitarres 
Fer Tejero – piano i teclats. 



 

AINA TORRES I JORDI 
MONTAÑEZ 

DIUMENGE 7 DE FEBRER  
 
HARLEM JAZZ CLUB  
19:00h / 12-15€ 
 
CONCERT ESPECIAL 

Després de la pluja 

El viatge musical i poètic del duet barceloní és 
un recorregut per un univers oníric que abasta 
aigua, rellotges, maletes, mapes i brúixoles. 
Les cançons del darrer disc de Jordi Montañez, 
Minsk · Praga · Budapest (Satélite K, 2020), 
dialoguen amb versos inèdits i els textos dels 
llibres Baula de la nit i Dos hiverns i un incendi 
de la poeta Aina Torres. Un aixopluc on 
refugiar-se. 

 
+ 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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