
 
 
 
 
 

Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020 
 

 

Sés presenta el seu setè i últim àlbum Liberar as arterias en el 
marc del Barnasants 
 
La cantautora corunyesa arriba amb el seu carisma, discurs i tenacitat per commoure al 
públic amb el seu missatge valent. 
 
El concert tindrà lloc divendres, 28 de febrer, a la Sala Luz de Gas de Barcelona. 

 
 
Barcelona, 24.02.2020 - La nova edició del Festival Barnasants acollirà la presentació d’alguns 
nous treballs de cantautors reconeguts. En el marc d’aquest vint-i-cinquè aniversari, Sés serà 
una de les artistes que estrenarà el seu nou àlbum, Liberar as arterias, al Festival de la Cançó 
d’Autor. La cantautora corunyesa oferirà un concert el proper 28 de febrer a la sala Luz de Gas 
de Barcelona, pel qual s’espera una gran assistència de públic.  
  
La gallega aprofitarà la celebració del Barnasants per portar el seu nou treball discogràfic, amb 

el que demostra la seva evolució sonora amb una selecció de cançons amb lletra i música 

compostes per ella. El nou disc es va presentar el passat divendres, 21 de febrer, i aquest serà 

el seu primer concert.  

L’artista ja ha tancat una gira de presentació que la portarà per ciutats com Vigo, Madrid, 

Bilbao, Màlaga, La Corunya o Sant Sebastià, on demostrarà la gran connexió que té amb el 

públic en un espectacle que combina música, humor i missatge. 

Maria Xosé Silvar, reconeguda com a Sés, va començar la seva formació amb la música 

tradicional gallega. Al llarg de la seva carrera ha publicat fins a set àlbums que l’han portat a 

convertir-se en una de les artistes amb més èxit de Galícia. Gràcies al seu carisma i al seu 

discurs, així com per la força i la qualitat de les seves cançons, ha aconseguit guanyar l’estima 

del públic.  

+ INFO 
www.barnasants.com 

 
Sala de premsa: 

 
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020  

 
Contacte premsa: 

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

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020

