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BARNASANTS 2010. XV FESTIVAL DE CANÇÓ � DEL 15 DE GENER AL 28 DE MARÇ DE 2010 

  

 

El festival de cançó de Catalunya clou a 
València la seva 15ª edició amb un concert 
d’Òscar Briz, després de més de dos mesos 
d’actuacions i prop de 100 concerts 
 

� Oscar Briz commemora els seus 10 anys de 
carrera en solitari amb un recital antològic 
al Black Note de València 

 
� El festival BARNASANTS, únic a l’Estat en el seu 

gènere, va néixer el 1995 al Barri de Sants de 
Barcelona i està dirigit pel promotor musical i activista 
cultural Pere Camps 

 
� Enguany ha acollit un centenar d’artistes, incloent-hi 

Raimon, Víctor Manuel, Quimi Portet, Pedro 
Guerra, Javier Krahe, Javier Ruibal, Joan Isaac i 
Luis Eduardo Aute, entre d’altres 

 
� Ha estrenat prop de 50 repertoris i cd 

 
  

Barcelona, març de 2010 � El festival de cançó de Catalunya BARNASANTS va engegar la seva 15ª 

edició el passat 15 de gener a Barcelona. 97 artistes han pres la paraula des de llavors. En un acte 

d'afirmació i unitat del territori cultural i lingüístic català, BARNASANTS 2010 tancarà aquesta edició 

al País Valencià en una cita amb Òscar Briz a la sala Black Note, el proper diumenge 28 de març. 

Amb més de 20 anys de recorregut com a cantant, compositor, arreglista i productor, Briz aprofitarà 

per repassar els seus últims 10 anys de carrera en solitari.  

 

El cartell de la quinzena edició de BARNASANTS ha convidat a una reflexió cultural, política i 

lingüística sobre els territoris de parla i cultura catalanes. En aquest sentit, la programació ha ofert 

els millors exemples del panorama actual de la cançó a Catalunya, València i les Illes Balears. Al 

costat de Cesk Freixas, Marc Parrot, Quimi Portet o Ester Formosa, se situen Remigi 

Palmero, Oliva trencada, Òscar Briz, Marcel Cranc, Miquel Gil, Verdcel, Biel Majoral o 

Raimon amb un recital antològic. BARNASANTS, un certamen únic a l’Estat en el seu gènere, va 

estar catalogat l’any passat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya com a ‘festival estratègic’, dins la seva política de reordenació del sector musical.  

 

Grans noms i nous valors configuren cada any aquest aparador de la cançó d’autor amb vocació 

internacionalista que posa en valor la paraula i la música. Artistes com Raimon, Víctor Manuel, Pedro 

Guerra, Javier Krahe, Javier Ruibal, Joan Isaac o Luis Eduardo Aute conviuen a BARNASANTS amb 

artistes de fora, com Gianmaria Testa, Daniel Viglietti, Carlos Mejía Godoy, Leon Chavez Teixeiro, Maria 

de Medeiros, Maria Pierantoni Guia, Roberto Vecchioni o Santiago Feliu. La programació s’estén per 

nombrosos espais de la ciutat - com les Cotxeres de Sants (espai on va néixer el certamen), la sala 

Luz de Gas, l’Auditori Barradas i el Teatre Joventut de L’Hospitalet, el Harlem Jazz Club – i de la resta 



del país - com Atrium de Viladecans, Teatre Zorrilla (Badalona), L’Auditori - Palau de Congressos 

(Girona) o la Casa de la Música de Terrassa, entre d’altres.  

 

BARNASANTS va inaugurar el 2009 una col�lecció discogràfica pròpia, inspirada en el model de 

l’Olimpia de París amb l’enregistrament de concerts en viu de veus emergents del moment. Enguany, 

Alejandro Martínez, autor de “Volviendo a casa” (Vicious Records, 2006) i “Orgasmos Modernos” 

(Les nits de l´Art, 2008), ha ret homenatge a una de les veus imprescindibles de l’anomenada 

‘generació dels 50’, Jaime Gil de Biedma, musicant els seus poemes. Enric Hernàez i Albert Fibla 

també han gravat en directe els seus concerts i entraran a formar part de la col�lecció BARNASANTS. 

Òscar Briz s’afegeix a la col�lecció enregistrant el seu sisè treball discogràfic en un concert especial, 

en la seva València natal. 

 

CONCERT ANTOLÒGIC D’ÒSCAR BRIZ 

Diumenge 28 de març a les 20 hores 

Sala Black Note (Carrer de Polo i Peyrolon, 15. València) 

 

PREU DE LES ENTRADES - anticipada: 10€ (Atrapalo.com) / Dia del concert: 12€  

SISTEMA DE VENDA:  

Taquilles o Atrápalo: http://www.atrapalo.com:80/entradas/oscar-briz-en-concierto_e32033/ 

 

 

WEB DEL FESTIVAL 

www.barnasants.com 

 

BLOC DEL FESTIVAL 

www.paraulesabarnasants.cat 

 

SALA DE PREMSA 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xv-barnasants-festival-de-canco 
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