
   
 

Cloenda BarnaSants 2012 

El Festival de Cançó d’Autor porta a Uruguai  
una quinzena de concerts d’artistes catalans  

i organitza cinc actuacions en homenatge a Benedetti 
 

� Joan Isaac, Pi de la Serra, El Pont d’Arcalís, Roger Mas, Feliu Ventura, Pau 
Alabajos, Joan Amèric, Mazoni, Guillamino, Cris Juanico i Dani Flaco, entre 
d’altres viatgen a la capital d’Uruguai del 22 d’abril al 13 de maig, en el marc 
d’aquesta programació que inclou activitats al voltant de la literatura i el teatre com 
a exponent del que serà en el futur la biennal cultural 

 
� El cantautor Enric Hernàez protagonitza els concerts en homenatge a al poeta 

uruguaià Mario Benedetti, on participen Rossana Taddei, Samantha 
Navarro o Daniel Drexler entre d’altres 

 
� Carme Sansa, Xavier Albertí i David Castillo participen de les activitats al 

voltant del teatre i la literatura, i el festival organitza una fira del llibre per Sant 
Jordi a Montevideo 

 
 

Abril 2012.- La 17a edició de BarnaSants ha arribat a la seva fi recentment però, com sempre, el 

festival de Cançó d’Autor funciona contínuament. Una bona mostra del seu esperit inquiet i ambiciós 

és el projecte BarnaSants Cultura d’Autor: La Biennal Catalunya / Uruguai. Es tracta d’un pas 

més en la filosofia del BarnaSants, que des de ja fa anys inclou en la seva programació concerts 

d’artistes de diferents llocs del món que canten en diversos idiomes. Sota el lema “l’important és qui 

actua, no on actua” i amb la idea que l’intercanvi cultural és sempre enriquidor, s’han establert els 

fonaments d’aquest projecte que ja és una realitat amb la creació de la I Mostra de Cultura Catalana a 

Uruguai. 

 

Sinèrgies potents en el camp musical 

En aquesta ocasió, Joan Isaac, Pi de la Serra, El Pont d’Arcalís, Roger Mas, Feliu Ventura, Pau 

Alabajos, Joan Amèric, Mazoni, Guillamino, Cris Juanico i Dani Flaco, entre d’altres, viatgen a 



la capital d’Uruguai del 22 d’abril al 13 de maig, en el marc d’aquesta programació que inclou 

activitats al voltant de la literatura i el teatre com a exponent del que serà en el futur la biennal 

cultural. 

 

A part dels 15 concerts d’artistes catalans a Montevideo, la biennal presenta també l’homenatge 

BarnaSants canta a Benedetti, amb Daniel Drexler, Samantha Navarro, Ana Prada, Rossana 

Taddei i Diego Kuropatwa, i els catalans Enric Hernàez i Joan Isaac, en què els artistes es 

combinaran en quatre ocasions diferents. També Daniel Viglietti presentarà el seu particular 

homenatge al poeta, en un concert especial.  

 

Accions concretes en altres àmbits de la cultura 

Però aquest nou projecte no es limita a la música, ni molt menys. També s’han fixat fites, propostes i 

activitats concretes en altres àmbits culturals. En aquesta ocasió, hi haurà una trobada literària amb 

David Castillo, un dels referents de la poesia catalana actual, i farà una lectura de les seves poesies. 

El cantautor Enric Hernàez presentarà després seu disc No t’oblido  ni quan l’aspra nit s’obre (Nera 

Records, 2008) dedicat al poeta. 

 

Per la diada de Sant Jordi, s’han organitzat dues jornades de llibres i roses: una al migdia, al 

Barrio de las Artes de Montevideo, i la segona a la tarda a la població de Maldonado.  

 

Al seu torn, Carme Sansa presenta el 9 i 10 de maig l’obra Voste ja ho entendrà, de Claudio Magris, 

dirigida per Xavier Albertí. Un monòleg d’una gran intensitat emocional i un ferm compromís ètic 

amb el que Claudio Magris, un dels escriptors més importants d’avui en dia, reescriu el mite d’Orfeu. 

L’actriu catalana farà també una masterclass a l’Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu. 

 

 

Sala de prensa: http://www.comedia.cat/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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