
 

 

Del 17 de gener al 30 d’abril de 2021 
 

LA PRESENTACIÓ DEL NOU TREBALL DE MERITXELL GENÉ I EL CONCERT 
ESPECIAL DE MARCEL PICH EN HOMENATGE AL MANACORÍ GUILLEM 
D’EFAK ENCAREN LA PRIMERA SETMANA DEL BARNASANTS 2021 
 
L’aranesa Alidé Sans és una de les principals veus de la cançó occitana. Estrena a Barnasants les 
seves noves cançons. El concert serà dijous 21 de gener al Harlem Jazz Club, en el que es podrà 
escoltar la seva sempre compromesa i reivindicativa veu.  
 
La cantautora i pianista Gemma Humet porta el seu quart disc Màtria a l’escenari de l’Auditori 
Barradas el proper divendres 22 de gener. El concert, que estava programat en la passada edició 
del festival cançó d’autor i que es va haver de cancel·lar per la covid-19, consta d’un repertori de 
cançons en clau feminista i un so renovat.  
 
La lleidatana Meritxell Gené presenta el seu nou disc Sa tanca d’allà dins al Barnasants, en una 
combinació de poesia i música pròpies, que es podrà escoltar al Casinets d’Hostafrancs el proper 
dissabte 23 de gener.  

El músic mallorquí Marcel Pich commemora el 25è aniversari de la mort del cantautor manacorí 
Guillem d’Efak, recuperant l’homenatge al patrimoni musical i poètic d’un dels principals 
exponents de la cançó balear, espectacle que va impulsar entre el 2014 i 2016 acompanyant-lo 
d’anècdotes vitals. Aquest concert especial del Barnasants, que es podrà veure al Casinets 
d’Hostafrancs el proper diumenge 24 de gener, i arribarà més endavant a València i l’Alguer. 

 

 

 

CONCERTS DEL 21 AL 24 DE GENER 
 
 

ALIDÉ SANS 

DIJOUS 21 DE GENER  
HARLEM JAZZ CLUB 
19:45h / 12-15€ 

 
 

Bategant al ritme d’una vall aïllada 

La reivindicativa cantautora Alidé Sans, una de 
les principals exponents de la cançó occitana a 
la Vall d’Aran, estrena les seves noves cançons 
al Barnasants. Gràcies a una poderosa veu 
compromesa amb una cultura minoritzada i 
aïllada, l’artista i activista aranesa batega al 
ritme d’una sinergia especial amb les seves 
cançons. Fins ara ha gravat dos discos de cançó 
explosiva, Eth paradís ei en tu (autoeditat, 
2015) i Henerècla (autoeditat, 2018), i ha 
actuat en diversos països europeus..  
 
 



GEMMA HUMET 

DIVENDRES 22 DE GENER  

AUDITORI BARRADAS  
(L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 
20h / 15€  
 

 

Màtria 

El quart àlbum de Gemma Humet, Màtria 
(Satélite K, 2020), és una acurada producció 
guardonada com a millor disc de cançó de 
l’any. El repertori consta de deu cançons en 
clau feminista i conté un so renovat que 
parteix de la barreja de caixa de ritmes i 
sintetitzadors amb melodies d’aire mediterrani 
damunt la seva càlida veu.  

MERITXELL GENÉ 

DISSABTE 23 DE GENER  
CASINETS D’HOSTAFRANCS  
19:45h / 12-15€ 
 
PRESENTACIÓ NOU TREBALL 
 

Sa tanca d’allà dins 

La lleidatana fa immersió a Sa tanca d’allà dins, 
un àlbum artesanal que musica els poemes del 
seu llibre Després dels esbarzers (Pagès, 2020). 
L’àlbum és un recull de poemes personal 
nascut del delit de reviure el passat, gratar-lo, 
emmirallar-s’hi i guarir-se. Sense haver-ho 
previst gaire, l’energia, sovint fonda i atàvica, 
d’aquells poemes tan íntims ha empès uns 
versos que a poc a poc s’han anat desplegant 
musicalment en un nou disc. 
 

MARCEL PICH  

DIUMENGE 24 DE GENER  
CASINETS D’HOSTAFRANCS  
19h / 12-15€ 
 
Dijous, 18 de febrer – Octubre CCC (València) – 
19.45 h – 12-15 € 
Dissabte, 29 de maig – L’Alguer – (Horari i preu 
per concretar) 
Mallorca (concert per concretar) 

 
CONCERT ESPECIAL 

Marcel Pich canta Guillem d’Efak 
 
El músic mallorquí Marcel Pich recupera el seu 
espectacle per commemorar el 25è aniversari 
de la mort del cantautor manacorí Guillem 
d’Efak. Un recull del repertori acompanyat 
d’anècdotes vitals revisitades pel cantautor 
mallorquí, que amb la guitarra elèctrica dota 
les cançons d’un caràcter més ambiental. 
 

 
+ INFORMACIÓ 

www.barnasants.com 
 

SALA DE PREMSA  
[AQUÍ] 

 
CONTACTE DE PREMSA  

COMÈDIA SL ·  
Maria Permanyer · mpermanyer@comedianet.com· 650 19 09 59 

Francesc Sánchez · fxsanchez@lamosca.com · 649 41 86 82 
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