
 

 

 
 

 
 

Arrenca el cicle dedicat al talent de l’Uruguai,  
país convidat del Barnasants 2019,  

amb Christian Cary i Diego Kuropatwa 
 

 
 

 

▪ Cary actuarà aquest Dijous 14 de Febrer al Harlem Jazz Club de Barcelona 
(19.45 h) 

 

▪ Kuropatwa ho farà Diumenge 16 a la mateixa sala i hora 

▪ En total, hi ha previstos vuit concerts de músics del país llatinoamericà: 
Giselle Graside, Pablo Routin, Luciana Mocchi, Daniel Drexler, Fernando 
Cabrera i Samantha Navarro són la resta d’artistes uruguaians que visitaran 
el festival 

 
13/02/19 
 

Aquesta setmana –la quarta del Barnasants 2019– arriben els dos primers artistes del país 

convidant enguany, Uruguai. Són Christian Cary i Diego Kuropatwa. En total, hi ha programats 

vuit artistes del país llatinoamericà. 

Cary arriba al Barnasants en versió solista. El cantant i guitarrista de La Triple Nelson oferirà un 

espectacle íntim usant només la veu i l’instrument que domina amb mestria. El de Montevideo ha 

tramat un repertori que combina cançons clàssiques del cèlebre grup (amb qui fa més de vint anys 

que toca i ha publicat deu treballs) i versions d’autors que admira; referents de la música uruguaia 

com Alfredo Zitarrosa, Eduardo Matero o Jaime Roos. El seu concert serà aquest Dijous 16 a la 

sala Harlem Jazz Club de Barcelona (19.45 h). 

Per la seva part, Kuropatwa arriba al Barnasants per proposar-nos un recorregut pels tres discos 

que té publicats: Y qué diran, Kuropa & Olivo (gravat amb el compositor Rubén Olivera) i Herencia. 

A les tres obres sumarà, a més, noves composicions, peces del seu pròxim treball. La música de 

Kuropatwa fusiona amb cura el folk i el rock amb el folklore regional. El cantautor també vetlla per 

les lletres, de temàtica social i quotidiana. 

El cicle dedicat a dinfondre el talent d’aquest país, co-organitzats amb la Casa Amèrica a Catalunya, 
consta de vuit concerts. Per endavant encara queden les visites de Giselle Graside, Pablo Routin, 
Luciana Mocchi, Daniel Drexler, Fernando Cabrera i Samantha Navarro. 



 

 

 

Completen la quarta setmana del BarnaSants:  

El mexicà El Mastuerzo enregistrarà en directe el disc Antologia aquest Divendres 15 de Febrer a 

l’Auditori Barradas de L’Hospitalet de Llobregat (20.30 h). 

Capurso & Papìa presentaran l’espectacle A 21 Strings Guitar Duo a la Casa Degli Italiani di 

Barcellona aquest Divendres 15 de Febrer (21 h). 

Dani Caracola serà Dissabte 16 al Casinet d’Hostafrancs (19.45 h) per lligar musicalment Catalunya 

amb el Magrib. 

El grup xilè Quilapayún recuperarà el cançoner de Violeta Parra i Víctor Jara Diumenge 17 al Teatre 

Joventut de L’Hospitalet de Llobregat (19 h). 

Finalment, i també Diumenge 17, tancaran la setmana Anaïs Vila i Gerard de Pablo, que revisitaran 

els seus respectius treballs al Harlem Jazz Club (19 h). 

 

------ 

Consulta tota la programació a www.barnasants.com i, si ho consideres oportú, demana més 

informació al departament de premsa. 

 

 Premsa BarnaSants 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Nestor Lozano - nlozano@comedianet.com - 636 17 81 81 

Francesc X. Sánchez - fxsanchez@lamosca.com - 649 41 86 82 

www.comedia.cat 
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