Maria del Mar Bonet presenta amb Borja Penalba el seu
nou llibre-disc enregistrat en directe, i la gira de concerts
que s’estrena aquest proper diumenge al Teatre Joventut
Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba (Blau Produccions, 2020) es va
gravar en directe en set concerts al Teatre Micalet de València, els mesos
de setembre i octubre de l’any passat
El Barnasants presenta i co-produeix els primers sis concerts de la gira de
presentació en el marc de l’edició del Festival d’enguany
Es la cinquena referència discogràfica en directe, de l'extensa trajectòria
de la cantant: A l'Olympia (SonyMusic, 1975), El Cor del Temps (Picap,
1997), Raixa (WorldMuxxic, 2001), Lluna de Pau (Picap, 2003)
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Dijous, 28 de gener de 2021 – La 26a edició del Barnasants continua brindant oportunitats als artistes
del territori per presentar els seus nous treballs discogràfics i estrenar en primícia noves cançons o
repertoris. Maria del Mar Bonet i Borja Penalba tornen al festival en el que feren el seu primer recital
(Altafulla, 6 de març del 2013). Enguany presenten el nou treball de la icònica mallorquina enregistrat

conjuntament amb l'artista valencià , que conté cançons noves i inèdites, i la revisió d’algun dels clàssics
del seu repertori.
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, en directe (Blau, 2020) s'enregistrà les nits dels dies 9, 10, 12 i 13
de setembre i 7, 10 i 12 d'Octubre del 2020, al Teatre Micalet de la ciutat de València, en el marc de les
celebracions del vint-i-cinquè aniversari de la Companyia Teatre Micalet, i coincidint amb el
cinquantenari del primer concert de Maria del Mar Bonet al mateix teatre, l'any 1970. Acompanyats en
aquesta ocasió del percussionista Antonio Sánchez, el disc -del que properament se n'editarà una edició
especial en vinil- culmina la sinèrgia i progressió artística imparable en les dotzenes de recitals que
Bonet i Penalba han fet plegats des de la seva primera col·laboració a escena, el setembre del 2013.
La presentació d’aquest treball també serà un dels concerts que sintonitza amb la idea de promoure
estrenes a tres bandes –a Catalunya, País Valencià i Illes Balears– que el festival impulsa des de la
passada edició. Així doncs, l’estrena d’aquest nou repertori tindrà lloc el proper 31 de gener a
L’Hospitalet i tancarà el festival a Catalunya el 25 d’abril amb una actuació a Castelldefels, després
d’actuar a Balaguer (11 d’abril) i de fer dues actuacions al País Valencià (20 i 21 de març) i una a
Mallorca (8 de febrer). La voluntat dels artistes és impulsar altres actuacions al llarg del 2021 arreu del
país.
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