La “Convocatòria” d’en Feliu Ventura s’estrena oficialment a Barcelona el 8 de febrer, a
l'Auditori, de la mà del Barnasants. 11 cançons noves 100% Feliu Ventura: el que no es balla per
fora es balla per dintre. Destaca la seva lírica roent i melodies que ens bressolen i ens desperten a
la vegada, himnes xicotets, domèstics i assemblearis.
Dijous 6 de febrer, Pepet i Marieta & Xanguito estaran al Harlem Jazz Club amb l’espectacle
Mallorquins i catalans. Un muntatge de Josep Bordes i Joan Muntaner amb els seus millors temes,
adobats amb diàleg humorístic, frec i, de vegades polèmic.
El cantautor basc Jabier Muguruza presenta un projecte especial, encàrrec en motiu dels 25 anys
del festival, en el que versiona 15 temes publicats en el passat per cantant en llengua basca, amb
la participació en directe de l’escriptor Bernardo Atxaga. Geltokiak izarretara (Estacions cap a les
estels) es podrà veure el divendres 7 de febrer al Teatre Joventut.
El jazz i el swing americà de la Big Band Begues s’uneix a la veu de Maria del Mar Bonet entregada
als sons de la Mediterrània per oferir un concert únic, el 8 de febrer a Begues.
El barceloní Pedro Burruezo, amb Medievalia Camerata i els seus excel·lents músics, faran la
revolució infinita, la més íntima, que combina misticisme i erotisme, amb les aportacions vocals
del cantaor valencià Rafel Arnal.

CONCERTS DEL 6 AL 9 DE FEBRER

PEPET I MARIETA I
XANGITO
DIJOUS 6 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19:45h / 9-12€
CONCERT ESPECIAL

JABIER MUGURUZA i
BERNARDO ATXAGA
DIVENDRES 7 DE FEBRER
TEATRE JOVENTUT DE L’HOSPITALET
20:30h / 20€
PRESENTACIÓ DE DISC

Mallorquins i catalans
Pepet i Marieta i Xanguito són dos artistas que
estan enamorats dels seus orígens, un
provinent de Terres de l’Ebre i l’altre de l’illa
de Mallorca.
Mallorquins i catalans és un espectacle dels
cantautors Josep Bordes i Joan Muntaner amb
els seus millors temes, adobats amb un diàleg
humorístic, fresc i, de vegades, polèmic. Com
canta Tomeu Penya, ‘com més cosins més
endins’.
Geltokiak Izarretara (Estacions als estels)

Amb motiu del 25è BarnaSants, el director
Pere Camps ha encarregat un espectacle al
cantautor Jabier Muguruza i l’escriptor
Bernardo Atxaga.
La mirada retrospectiva de Jabier Muguruza es
plasmarà en un recital de versions de quinze
peces de cantautors en llengua basca. Serà una
tria de cançons que han assolit un lloc
privilegiat en la geografia afectivomusical de
l’artista.

FELIU VENTURA
DISSABTE 8 DE FEBRER
L’AUDITORI DE BARCELONA
21h / 15-18€

PRESENTACIÓ DE DISC

GUILLE JOVÉ
DISSABTE 8 DE FEBRER
CENTRE CULTURAL ALBAREDA
29:45h / 9-12€

PRESENTACIÓ DE DISC

MARIA DEL MAR BONET
amb la BEGUES BIG
BAND
DISSABTE 8 DE FEBRER
TEATRE EL GOULA (BEGUES)
21:30h / 26,10/27,10€
CONCERT ESPECIAL

PEDRO BURRUEZO &
MEDIEVALIA CAMERATA +
RAFEL ARNAL
DIUMENGE 9 DE FEBRER
AUDITORI BARRADAS (L’HOSPITALET)
19h / 15€
PRESENTACIÓ DISC

Convocatòria
Convoctraòria pública d’un treball concebut a
la Xàtiva natal de Feliu Ventura, des de la
gravació i edició fins al disseny i impressió del
CD-llibreta. Convocatòria (PpF!, 2019) és el
nou disc de cançons pròpies del xativí des que
fa vuit anys va gravar Música i lletra (PpF!,
2011). Entremig ha escrit la seva primera
novel·la, Com un record d’infantesa (Sembra
Llibres, 2015), ha fet recitals en solitari, en clau
de reggae o amb l’espectacle conjunt amb Xavi
Sarrià, Llibres. Batalles. Cançons.
La memoria del barro
Recital de quilòmetre zero del jove Guille Jové.
Proper, sincer, arrelat i amb dosis de rebel·lia,
en contra la dictadura del que és urgent i
banal. El cantautor val·lisoletà recupera al
segon disc, La memoria del barro (Awen
Records, 2019), històries que retorna a
l’imaginari col·lectiu, tal com feien els vells
trobadors. La lluita de les dones a la Castella
del segle XIX, el desastrós final del municipi de
Riaño el 1987, la resistència dels Maquis a la
postguerra... Lluites que són llavor.
En record de l’Ovidi i el Guillem
El jazz i el swing americà de la Big Band Begues
s’uneix a la veu de Bonet entregada als sons de
la Mediterrània per oferir un concert únic.
El 2020 fa 25 anys de la mort dels enyorats
Ovidi Montllor i Guillem d’Efak. Maria del Mar
Bonet s’acompanya d’una vintena de músics i
recupera peces emblemàtiques de la
trajectòria dels dos cantants, a més
d’estàndards de jazz.
Mística i erótica
Dues formes d’amor sense límits que trenquen
barreres i amb l’èxtasi com a objectiu, amb
veus de Pedro Burruezo i el melismàtic Rafel
Arnal.
Amb Medievalia Camerata i els seus excel·lents
músics, el barceloní Pedro Burruezo tindrà les
aportacions vocals del cantaor valencià Rafel
Arnal. Conjuntament faran la revolució infinita,
la més íntima, que combina misticisme i
erotisme.

POL CRUELLS
DIUMENGE 9 DE FEBRER
HARLEM JAZZ CLUB
19h / 9-12 €

PRESENTACIÓ DISC

Fanzin
L’univers de Pol Cruells és resultat de la
personal fusió entre la cançó mediterrània i
anglosaxona, a través de melodies que orbiten
del pop al folk. El cantant i baixista sabadellenc
ha fet quatre discos. Amb Passeu, passeu…
(Gorvijac Music, 2011) va iniciar un treball amb
aires d’americana, seguit de Casa i vent (RHRN,
2013), on va fer evident el seu tarannà
mediterrani. Amb Segell Microscopi va llançar
Astronauta de terrat (2015) i aquest any ha
presentat el CD-llibre Fanzín (2019).
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