
 
 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 

PERLA BATALLA. CANCIONES DE BATALLA CONTRA EL IMPERIO 

Divendres, 13 de març, 21h.  

Teatre Joventut (Carrer de la Joventut, 4, 08904 L'Hospitalet de Llobregat) 



 

1.  PRESENTACIÓ. CANCIONES DE BATALLA 

CONTRA EL IMPERIO 

 

L’estiu de 2014, a la localitat gironina de Camallera, el promotor Pere 

Camps i el poeta Alberto Manzano es van reunir per concretar un projecte 

musical que culminés la celebració del XXè aniversari del Festival 

Barnasants el 2015. Durant la sobretaula, van acordar dur a terme un 

recital Cançons de Batalla contra l'Imperi, els detalls del qual ara 

concorren en aquesta pàgina. 

Alberto Manzano va considerar immediatament la possibilitat que fos la 

cantant californiana d'origen mexicà Perla Batalla -corista de Leonard 

Cohen- amb la qual Manzano havia treballat en la producció d'homenatge 

al cantant canadenc, Acords amb Leonard Cohen el 2007, la persona ideal 

per interpretar un repertori de cançons d'ordre combatiu centrat en la 

denúncia de les injustícies i desigualtats socials, les guerres i polítiques 

racistes que capitalitza el Sistema Imperialista. 

Impregnades d'aquest ideari i compostes per alguns dels poetes-

cantautors més guerrers en l'àmbit de la música popular anglosaxona -Bob 

Dylan, Leonard Cohen, Peter Gabriel, Suzanne Vega, Jackson Browne, 

Marianne Faithfull, Kris Kristofferson, Steve Earle, Robert Wyatt, John 

Trudell i Pat MacDonald-, les cançons que conformen aquest projecte 

despleguen un ampli ventall de textos incisius en una conjuntura 

politicosocial actual urgentment necessitada de veus que s'alcin contra un 

capitalisme opressor que no fa cas sistemàticament les necessitats més 

bàsiques i inherents de l'ésser humà. 

Amb adaptació al castellà de les cançons realitzada per Alberto Manzano, i 

amb arranjaments musicals del guitarrista Camilo Pérez, l'emotiva veu de 

Perla Batalla serà la protagonista d’una nit reivindicativa en nom de la 

llibertat i la fraternitat dels pobles. 

  



 

2. REPERTORI 

 

Perla Batalla, ‘Despiertos’ (Awakened) 

Jackson Browne, ‘Vidas en juego’ (Lives In The Balance) 

Leonard Cohen, ‘El futuro’ (The Future) 

Bob Dylan, ‘Cambio de guardia’ (Changing Of The Guards) 

Steve Earle, ‘Navidad en Washington’ (Christmas In Washington) 

Marianne Faithfull, ‘Chapurreado’ (Broken English) 

Peter Gabriel, ‘Biko’ (Biko) 

Kris Kristofferson, ‘Bajo el cañón’ (Under The Gun) 

Pat MacDonald, ‘Fiesta Nacional’ (National Holiday) 

Alberto Manzano, ‘Blues de batalla’ 

Anna Marly, ‘Los maquis’ (The Partisan) 

Patti Smith, ‘El pueblo al poder’ (People Have The Power) 

John Trudell, ‘Perro malo’ (Bad Dog) 

Suzanne Vega, ‘La canción de David’ (Rock In This Pocket/David’s Song) 

Boris Vian, ‘El político’ (Le Politique) 

Robert Wyatt, ‘Los Estados Unidos de la amnesia’ (The United States Of 

Amnesia) 

 

  



 

3. LA BANDA 

Perla Batalla (veu) 

Camilo Pérez (guitarres) 

Caspar St. Charles (bateria) 

Marc Prat (baix, contrabaix) 

Gerard Moragues (teclat, guitarra) 

 

4. BIOGRAFIA 

 

Perla Batalla (Los Angeles, 1959) 

Filla d'un músic mexicà casat amb una dona propietària d'una botiga de 

discos de música popular llatinoamericana a Los Angeles, Perla Batalla va 

ser àmpliament coneguda per la seva col·laboració com a corista en els 

discos I'm Your Man i The Future de Leonard Cohen en els anys 80 i 90. El 

1994 va iniciar la seva pròpia carrera discogràfica gravant una sèrie 

d'obres de repertori espanyol: Mestiza, Discoteca Batalla -combinant 

melodies tradicionals mexicanes amb poderoses balades i ritmes vibrants- 

i Gracias a la vida- un àlbum dedicat al tango argentí, però impregnat de 

l'estil elegantment sofisticat de la veu de la cantant-. Rendí el seu 

particular homenatge a Leonard Cohen en el disc de versions Bird On The 

Wire (2007), va participar en la gira del productor Hal Wilner, I'm Your 

Man, al costat de Rufus Wainwright, Antony, Nick Cave, Beth Orton, Jarvis 

Cocker, Lou Reed i Laurie Anderson, així com en el disc d'homenatge 

Acordes con Leonard Cohen al costat de Jackson Browne, John Cale, Elliott 

Murphy, Santiago Auserón, Enrique Morente i Luis Eduardo Aute. 

Nominada diverses vegades als Grammy, va rebre de les Nacions Unides el 

Premi Earth Charter per la seva extraordinària devoció a la justícia social i 

econòmica en 2009, i el Premi Fronterer per la seva tasca en nom d'un 

treball digne per a tot el món. 



 

5. INFORMACIÓ PRÀCTICA 

CANCIONES DE BATALLA CONTRA EL IMPERIO. Amb Perla Batalla 

Divendres, 13 de març, 21h. Teatre Joventut (C. de la Joventut, 4). 18€ 

Compra entrades aquí: https://www.ticketea.com/entrades-perla-batalla-cancons-

batalla-imperi-teatre-joventut/  

 

 

www.barnasants.com  

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat  
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