
 
NOTA DE PREMSA 

RAMON MUNTANER SERÀ HOMENATJAT PER 
DIVERSOS ARTISTES EN UN CONCERT ESPECIAL 

AL BARNASANTS 

DESCARREA LES FOTOS AQUÍ 
 

“Cançó de carrer” són: Gemma Humet, Sílvia Comes, Rusó Sala, Enric           
Hernàez, Roger Mas, Borja Penalba, Turnez & Sesé, Joan Isaac i el grup             
Coses 
 
“Cançó de carrer” al Barnasants 
 
Retirat dels escenaris des de fa ja molts anys, Ramon Muntaner ha estat un dels grans                
artistes de la cançó del nostre país. Trenta anys després d'haver abandonat la seva              
carrera musical, les seves cançons tornaran a sonar en un concert antològic al Teatre              
Joventut de l'Hospitalet, interpretades per cantants de diferents generacions, com ara           
Gemma Humet, Sílvia Comes, Rusó Sala, Enric Hernàez, Roger Mas, Borja Penalba,            
Turnez & Sesé, Joan Isaac i el grup Coses. Serà un concert antològic amb el qual es                 
vol retre l'homenatge que es mereix la figura de Ramon Muntaner i es vol reivindicar el                
seu magnífic llegat musical i poètic.  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants_2018


 
NOTA DE PREMSA 

 
El 1975, Ramon Muntaner, que ja havia estat reconegut per telonejar Lluís Llach i per               
ser un nou intèrpret amb força i sensibilitat de la cançó d’autor catalana de la mateixa                
generació que Joan Isaac o Marina Rossell, treu el seu primer disc “Cançó de Carrer” en                
el qual posa música a diversos poetes, obtenint popularitat entre el públic jove a              
Catalunya. El seu segon disc “Presagi”, s'edita a l'any següent i ho dedica             
monogràficament a la poesia de Miquel Martí i Pol, presentant-se en concert en el Palau               
de la Música Catalana de Barcelona amb gran èxit. 
Al llarg de la seva trajectòria, seguirà cantant poemes i textos d’autors com Josep Maria               
de Sagarra, Joan Ollé o Vicenç Villatoro, a més de compondre bandes sonores com per               
a la pel·lícula “La Plaça del Diamant”. 
 
 

 
· Concert Barnasants · 

CANÇÓ DE CARRER  
 

DISSABTE 10 DE FEBRER  
TEATRE JOVENTUT 

 (L’HOSPITALET)  
20H / 20€  

 
 
 
 

Pots demanar entrevistes AQUÍ 
 

 
 
 

www.barnasants.com  
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