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BARNASANTS presenta la seva setzena edició, farcida de 
veus consagrades i nous artistes de la cançó 
 

 

BARNASANTS 2011. XVI FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR 

BARCELONA. Del 27 de gener al 14 d’abril de 2011 
 

 

 
 

• Pau Alabajos inaugura a L’Auditori de Barcelona la 

XVI edició del Festival de Cançó d’Autor 
 

• BARNASANTS s’estén a Saragossa, L’Alguer i Madrid, 

de la mà del nou cicle MADRIDPRESENTA 

• Homenatges a Labordeta, Benedetti, Salvat-Papasseit 

i a Marisa Sannia 

• La connexió entre Occitània i Catalunya s’articula 

gràcies a l’acord amb el festival francés Sèm e serem 
 

• Tres nous guardons reconeixeran els millors recitals 

de cada edició del festival 

• Els concerts de María Inés Ochoa i Joan Amèric, 

enregistraments per a la Col�lecció BARNASANTS  

  

BARNASANTS, el Festival de Cançó d’Autor de Catalunya, arriba el proper 27 de gener als escenaris 

del país per oferir-nos una setzena edició farcida de veus consagrades i nous artistes. La programació del 

festival recull més d’un centenar d’actuacions, que es perllongaran fins al 14 d’abril de 2011. Al cartell 

d’enguany, sobre la guitarra que el músic Pau Alabajos farà servir al concert inaugural del festival es pot 

llegir “Aquesta màquina combat el Feixisme”. La XVI edició de BARNASANTS vol recordar el 75 aniversari 

de l’aixecament feixista amb una imatge que sintetitza el poder que la cançó ha tingut i té en moments 

històrics transcendentals.  

 

A la presentació del darrer treball de Pau Alabajos el dijous 27 de gener a L’Auditori de Barcelona el 

seguiran grans noms de la cançó catalana, espanyola i llatinoamericana com són Juan Perro, Jorge 

Drexler, Luis Eduardo Aute, Ariel Rot, Ismael Serrano, Joan Isaac, María Dolores Pradera, Joan Amèric, 

Quique González, Mikel Erentxun, Cristina del Valle (Amistades Peligrosas) o Pep Sala, entre d’altres. 

Però, un cop més, BARNASANTS obre també la porta a noves veus de gran qualitat. Bons exemples en 

són Refree, Eduard Canimas, Ivette Nadal, Beth, Els Amics de les Arts i La Shica, però n’hi haurà molts 

més. Completen el cartell un grapat de concerts especials, com la sorprenent proposta de Pascal 

Comelade i Albert Pla, “Somiatruites”, que combina música i titelles i que en la recent edició del festival 

Temporada Alta va obtenir un gran èxit, així com en la seva presentació al Teatre Lliure. Tot això sense 

oblidar que, abans de l’estrena oficial del festival, Kiko Veneno actuarà en un concert especial contra el 

racisme el dissabte 22 de gener al Teatre Principal de Badalona. 

 

BARNASANTS, també a Madrid 
 

Lluny d’estancar-se, el ja consolidat festival presenta el 2011 una novetat important que permet 

projectar la cançó d’autor en català a la capital de l’Estat. BARNASANTS està convidat a la primera edició 

del cicle MADRIDPRESENTA, amb les actuacions de tres destacats representants dels Països Catalans: 

Marina Rossell (amb Pedro Guerra com a convidat especial), Albert Pla, Raimon i Maria del Mar Bonet, 

que actuaran a Madrid els dies 13, 17, 18 i 19 de febrer, respectivament. 



 

Homenatges a Labordeta, Benedetti, Salvat-Papasseit i Marisa Sannia 
 

I, com no podia ser d’altra manera, el festival també té programats alguns homenatges, entre els quals 

destaquen un cicle de cançó occitana i el tribut a algunes veus imprescindibles. El cantautor, escriptor i 

polític José Antonio Labordeta (1935-2010) rebrà un tribut el 8 d’abril a Saragossa, la seva ciutat 

natal, i un altre, el 10 del mateix mes a la sala Atrium de Viladecans. Ja han confirmat la seva 

participació alguns dels cantautores aragonesos que han passat per alguna de les quinze anteriors 

edicions de BARNASANTS, com Joaquín Carbonell, Eduardo Paz La Bullonera, Gabriel Sopeña, Ángel 

Petisme o María José Hernández.  

 

L’altre gran homenatge d’aquesta edició de BARNASANTS és per al poeta uruguaià Mario Benedetti 

(1920-2009) i anirà a càrrec de set cantautors de l’Uruguai: Daniel Viglietti, que interpretarà per primer 

cop a Catalunya el disc “A dos voces” que originalment va enregistrar amb el poeta, Jorge Drexler, que 

ha musicat un conte de l’escriptor, i joves valors de la cançó uruguaiana com Diego Kuropatwa, Daniel 

Drexler, Ana Prada, Samantha Navarro i Rosana Taddei, cada un dels quals interpretarà dos temes basats 

en poemes de Benedetti. Aquest tribut s’enregistrarà i el repertori coral conformarà el disc de la col�lecció 

Barnasants “Benedetti al Barnasants”. 

 

Barnasants reivindica la figura i la poesia de Joan Salvat-Papasseit a través del concert de Estem salvats!, 

una formació eclèctica conformada pel titellaire Jordi Bertran i músics com Dani Morén o Daniel Farran –

entre d’altres- que s’uneixen per difondre els versos de l’avantguardista autor català. 

 

Ester Formosa, Elena Ledda i Andrea Marzi canten a Marisa Sannia és el títol del concert que aquestes 

tres valuoses veus ofereixen com a tribut a la cantant italiana Marisa Sannia, qui cantant en sard, italià 

i català va tenir especial rellevància dins l’anomenada cançó lleugera i la cançó d’autor, especialment a 

Sardenya, la seva illa natal. El recital tindrà lloc el divendres 1 d’abril a L’Alguer (Sardenya) i el dissabte 

9 d'abril al Teatre Joventut de l’Hospitalet del Llobregat.  

 

Connexió entre Occitània i Catalunya 

La cançó occitana tindrà també un espai destacat en l’edició d’enguany de BARNASANTS. El festival està 

ultimant un acord de cooperació amb el Festival Sèm e serem de Tolosa de Llenguadoc, per la 

col�laboració durant els propers tres anys en l’intercanvi d’artistes i la creació conjunta. Es preveu que 

l’acord es presenti a inicis del proper mes de març. En aquest context, l’edició d’enguany del festival 

BARNASANTS ha previst un cicle amb els recitals de quatre cantautors occitans entre el 10 i el 18 de 

març. Les actuacions correran a càrrec de Claudi Martí (10 de març, Luz de Gas), d’Èric Fraj (11 de març, 

Centro Galego de Barcelona; i 13 de març, Pub L’Escenari d’Alcoi), Guillaume Lopez (12 de març, Centre 

Artesà Tradicionàrius) i Lou Davi&Phyteas (18 de març, Harlem Jazz Club). En la llista de concerts 

especials, Barnasants acollirà enguany un recital de Quilapayún al Palau de la Música Catalana (1 de 

febrer), que tancarà l’homenatge que recentment els ha brindat la ciutat de Barcelona. 

 

Els Premis BARNASANTS creixen 
 

Enguany els Premis BARNASANTS inclouran tres guardons més. A les dues categories inaugurades 

l’any passat (els Premis de Cançó d’Autor a la Trajectòria i a l’Activisme Cultural) s’afegiran aquest any 

2011 tres guardons per reconèixer els millors recitals del cicle. Hi optaran la vintena dels concerts 

inclosos en la secció oficial del certamen i que, per tant, siguin estrenes. El nom dels guanyadors es faran 

públics el dijous 14 d’abril, coincidint amb el darrer concert d’aquesta edició de BARNASANTS. 

 



Més enregistraments per a la col�lecció BARNASANTS 
 

I de la mateixa manera que augmenten els guardons atorgats al festival, creixerà també la seva col�lecció 

discogràfica. S’enregistraran el recital de María Inés Ochoa (divendres 8 d’abril a l’Auditori Josep Carreras 

de Vila-Seca), una de les veus més significatives en l’actualitat de la cançó popular mexicana; els 

concerts que conformen l’Homenatge a Benedetti; el concert de tributo a Labordeta i també el recital de 

Joan Amèric. L’actuació del cantautor valencià, que posarà el punt i final a BARNASANTS el dia 14 d’abril 

a L’Auditori, es convertirà així en el primer concert de l’artista enregistrat en directe, en exclusiva pel 

festival.      

 

BARNASANTS 2011 en xifres 

 

123 ARTISTES 

 

111 CONCERTS 

 

4 HOMENATGES 

Mario Benedetti 

J. A. Labordeta 

Marisa Sannia 

Cançó occitana 

 

19 ESPAIS DE CONCERT A CATALUNYA 

+ Madrid 

+ Zaragoza 

+ País Valencià (Alcoi) 

+ L’Alguer 

 

78 DIES D’INICI A FI DE LA PROGRAMACIÓ 

 

 

BARNASANTS 2011. Del 27 de gener al 14 d’abril de 2011. Venda anticipada a TelEntrada 

 

ESPAIS (DE L’A A LA Z): 

Auditori Barradas 

Rambla Just Oliveras, 56. L’Hospitalet de Llobregat. 

Ateneu Santfeliuenc 

C/ Vidal i Ribas, 25. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 32 42. www.ateneusantfeliuenc.org 

Atrium Viladecans 

Av. Josep Tarradellas, s/n. Viladecans. Tel. 93 659 41 60. www.atriumviladecans.com 

L’Auditori 

C/ Lepant, 150. Barcelona. Tel . 93 247 93 00. www.auditori.com 

Auditori Josep Carreras (Vila-Seca) 

Avinguda Generalitat, 27. Vila-seca. Tel. 977 393 812 

Auditori – Palau de Congressos de Girona 

Passeig Devesa, 35. Girona. Tel. 872 08 07 09. www.auditorigirona.org 

Casa de la Música de Terrassa - Auditori Municipal de Terrassa 

Pg. Ernest Lluch, 1. Terrassa. Tel. 937832711 / Sala La 



Can Massallera 

C/ Mallorca, 30. Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 654 89 50. 

Casa Amèrica Catalunya 

C/ Còrsega, 299, entresòl. Barcelona. Tel. 93 238 06 61. www.americat.net 

Centre Artesà Tradicionàrius  

Travessia de Sant Antoni, 6-8. Barcelona. Tel. 93 218 44 85. www.tradicionarius.com 

Centro Galego de Barcelona 

Rambla dels Caputxins, 35-37. Barcelona. Tel. 93 301 28 92. http://cgb.cat/ 

Harlem Jazz Club 

C/ Comtessa de Sobradiel, 8. Barcelona. Tel. 93 310 07 55. www.harlemjazzclub.es 

Luz de Gas 

C/ Muntaner, 246. Barcelona. Tel. 93 414 33 25. www.ludegas.com 

Nau Ivanow 

C/ Hondures, 28-30. Barcelona. Tel. 93 340 74 68. www.nauivanow.com 

Palau de la Música Catalana 

C/ Sant Pere Més Alt, s/n. Barcelona. Tel. 902 442 882. www.palaumusica.org 

Teatre Auditori de Sant Cugat 

Plaça Gabriel Ferrater, s/n. Sant Cugat. Tel. 93 589 12 68. www.teatre-auditori.santcugat.cat 

Teatre Joventut 

C/ Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 310 12 12. http://www.l-h.es/teatrejoventut 

Teatre Principal d'Alcoi 

C/ Sant Tomàs, 5. Alcoi (País Valencià). Tel. 96 554 14 49. http://lespaidelprincipal.blogspot.com/ 

Teatre Principal de Badalona 

C/ Francesc Layret, 41. Badalona. Tel. 93 464 14 01 

Traska Truska 

Passatge del Terraplè, 82. Molins de Rei. Tel. 93 668 95 80 

 

 

Més informació:  

Sala de premsa - http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xvi-barnasants-festival-de-canco 

Web – www.barnasants.com 

Bloc - www.paraulesabarnasants.cat 

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

Twitter - http://twitter.com/barnasants  

MySpace - http://www.myspace.com/barnasants  

Canal YouTube - http://www.youtube.com/barnasants2010 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ  

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl / Marc Gall � Ana Sánchez � Nèstor Lozano � Maria Muñiz 

Consell de Cent 433, pral. 3ª. 08009 Barcelona � T. [00 34] 933 10 60 44 � 932 95 56 34 

M. [00 34] 620 811 386 � Fax [00 34] 932 46 92 13 � nlozano@comedianet.com � www.comedia.cat 

Web oficial: www.barnasants.com  / Bloc del festival: www.paraulesabarnasants.cat 

 


