
 
NOTA DE PREMSA 

 
LA SETMANA DELS VALENCIANS AL 

BARNASANTS: PEP GIMENO “BOTIFARRA” AMB 
PAU CHÁFER I EVA DÉNIA AMB MERXE MARTINEZ 

 
SALA DE PREMSA AQUÍ 

 
Pep Gimeno “Botifarra” i Pau Chàfer presenten el concert “A un home que ve del               
poble, ningú fa abaixar la cara” aquest divendres 16 de febrer al Teatre Joventut              
de L’Hospitalet. 
 
Fa més de 30 anys, l’adolescent Pep Botifarra es presenta davant de Vicent Chàfer, del               
grup SARAU de Xàtiva a fi de formar part de l’agrupació. Aquí comença la seva carrera.                
Trenta anys després junt amb Pau Chàfer (fill de Vicent Chàfer i amb una carrera               
musical àmplia a les seves esquenes: Presuntos Implicados, Tamara, Revolver, etc.),           
Pep ens presenta una nova proposta: un concert amb el sabor d’aquelles peces             
ancestrals barrejades amb tocs jazzístics sense perdre l’essència del poble a què            
pertanyen. Utilitzant instruments típics de la rondalla junt amb el piano, la bateria i el               
baix. Gaudirem d’un espectacle en viu, amb les cançons del disc i tots els grans èxits                
que ha popularitzat Pep Botifarra, com “La malaguenya de Bartxeta” entre altres. 
 
Pep Botifarra: Veu 
Pau Chafer: Direcció musical, arranjaments i piano 
Vicent Chafer: Bandúrria, llaüt i guitarró 
Miquel Pérez: Guitarra 
Tobal Rentero: Llaüt i bandúrria. 
Edu Olmedo: Bateria i percussions 
Òscar Vila: Baix 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants_2018
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Dissabte 17 de febrer serà el torn d’Eva Dénia i Merxe Martinez, que revisen les               
composicions de Georges Brassents al Casinet d’Hostafrancs 
 
Eva Dénia, cantant amb una obra musical consolidada que ha transitat discogràficament            
pel jazz, la bossa nova, la chanson, la música tradicional valenciana i la cançó d'autor,               
ens ofereix amb Merci Brassens la seva tercera aproximació al cançoner del cantautor             
de Sète, a qui va dedicar un primer disc en 2005 —Chante Brassens— i un segon en                 
2008 —Toujours Brassens. A Merci Brassens, Eva Dénia revisa algunes de les més             
belles composicions del gran Georges i ho fa acompanyada per la cel·lista Merxe             
Martínez, formant un duo de veu i guitarra amb violoncel que insufla a les melodies de                
Brassens un gran lirisme, i mostra tota la seva eficàcia comunicativa en la senzillesa              
d'uns directes quasi acústics.  
 
Eva Dénia, guitarra i veu 
Merxe Martínez, violoncel 
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Pots demanar entrevistes AQUÍ 
 

www.barnasants.com  
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