
 
NOTA DE PREMSA 

 
BARNASANTS ACULL LA PRESENTACIÓ 

DEL NOU DISC DE JOAN MASDÉU,  
INNOCENTS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALA DE PREMSA AQUÍ 

 
El pop d’autor del reusenc Joan Masdéu visita el festival BarnaSants per compartir             
les cançons valentes i rebels d’Innocents (Satélite K, 2017) 
 
L’ex-cantant de Whiskyn’s presenta el seu darrer treball en solitari divendres 16 de             
febrer a la sala Luz de Gas de Barcelona 
 
Innocents és un disc rebel i les seves cançons, valentes i provocadores, perquè han fet               
el contrari del que s’esperava d’elles; refan camins però amb tota la intenció, amb la               
direcció inequívoca amb què han estat construïdes. Naixem innocents, ignorants del pes            
de la culpa. Perdre aquesta innocència és el preu de l’experiència de viure. 
El títol del disc: «Innocents» (talment així, sense articles, en plural, sense assenyalar             
ningú en concret i alhora tots nosaltres), reflexiona sobre la innocència primera, en una              
idea pura de l’existència. 
Caminar pel pas del temps suposa anar creuant-se amb les ombres i les clarors que               
nosaltres mateixos projectem en el camí. Ni jutges ni culpes. Abraçar la fera és aprendre               
a reconèixer-la sense identificar-s’hi. La innocència és acceptació. 
Tots som un i el mateix. Som miralls i ser-ne conscients ens fa lliures; desapareix la                
necessitat de jutjar i la pretensió de ser innocents resulta inconscient. Aprenem a estimar              
l’imperfecte; és a dir, el real. Innocents és un disc d’amor, d’amor a un mateix. Un viatge                 
iniciàtic en què cadascuna de les vuit cançons representa un estadi d'aquest camí cap a               
la pròpia consciència. 

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


 
NOTA DE PREMSA 

 
Enregistrat i mesclat als estudis Blind Records (Barcelona), sota la producció artística            
de Santos Berrocal i Fluren Ferrer, i masteritzat a Kadifornia Mastering (Cádiz) per             
Mario G. Alberni. Amb Oest de Franc (guitarres i veus), Joan López (bateria i              
percussions) i Quim Xicoira (baix), i amb les col.laboracions de Miri Ros i Sergi Carós               
(veus), Fluren Ferrer (teclats) i Santos Berrocal (percussions). 

 
· Concert Barnasants · 

PRESENTACIÓ “INNOCENTS” DE JOAN MASDÉU 
DIVENDRES 16 DE FEBRER  
LUZ DE GAS, BARCELONA  

21h / 12-15€  
 

Pots demanar entrevistes AQUÍ 
 

www.barnasants.com  
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