
 Festival a Cassà de la Selva
Del 17 al 19 de novembre de 2017

RECULL DE PREMSA

Cançons de tradició oral
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REPERCUSSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

27/11/2017
Crònica a Diario Folk

22/11/2017 
Crònica a IndyRock
Crònica a Núvol

21/11/2017
Notícia a El Punt Avui

20/11/2017
Notícia a El Punt Avui

19/11/2017
Programa especial Mans | Catalunya Ràdio
Notícia a El Punt Avui
Opinió  a El Punt Avui

18/11/2017
Connexió El Suplement | Catalunya Ràdio

17/11/2017
Entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio
Entrevista a Ben Trobats | La Xarxa
Notícia a Ràdio Cassà
Entrevista a Fem Girona | La Xarxa
Notícia a Descobrir
Reportatge a El Periódico
Menció a Independents | Catalunya Ràdio
Notícia a Ràdio Banyoles
Notícia a Vilaweb
Notícia a Viu la Festa
Agenda a El Punt Avui
Destacat a l’agenda Diari de Girona
Notícia a Sortim | El Punt Avui
Notícia a TV Girona | Notícies
Notícia a Ràdio Girona Cadena Ser

16/11/2017
Menció a Estat de Gràcia | Catalunya Ràdio
Notícia a Time Out
Notícia a Llagostera Ràdio
Notícia a Ràdio Cassà
Notícia a Som Cultura

15/11/2017
Notícia a Catalunya Ràdio
Notícia a Cassà Digital

14/11/2017
Notícia a Núvol

13/11/2017
Reportatge a TN Comarques | TV3

10/11/2017
Opinió a Ràdio Capital
Entrevista a Ben Trobats | La Xarxa

06/11/2017
Notícia a Revista Gavarres

05/11/2017
Entrevista a El Punt Avui

02/11/2017
Notícia a Tornaveu

01/11/2017
Notícia a Llum i Guia

31/10/2017
Notícia a Núvol

27/10/2017
Notícia a Catalunya al Dia | Catalunya Ràdio 

26/10/2017
Notícia a El Punt Avui
Portada a El Punt Avui
Notícia a Diari de Girona

25/10/2017
Notícia a Cassà Digital

24/10/2017
Notícia a Cassà.cat
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20/10/2017
Notícia a Racó Català

14/10/2017
Notícia a Enderrock | Sons de la Mediterrània

13/10/2017
Notícia a Diari de Girona

12/10/2017
Notícia a El Punt Avui
Notícia a Cassà Digital
Notícia a El Punt Avui
Notícia a Diari de Girona

05/10/2017
Notícia a Girona Notícies

01/10/2017
Reportatge a Llum i Guia | Revista Descobrim

23/08/2017
Notícia a El Punt Avui
Notícia a Enderrock | Sons de la Mediterrània

01/07/2017
Reportatge a Revista de Girona

19/04/2017
Reportatge a La Directa
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Mitjà: Diario Folk Data: 27/11/2017

Enllaç: http://www.diariofolk.com/cronica_concierto/festival-cantut-hemos-vuelto-a-cantar/
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Mitjà: Indyrock Data: 22/11/2017

Enllaç: http://www.indyrock.es/cantut-festival.htm
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Mitjà: Núvol Data: 22/11/2017

Enllaç: https://www.nuvol.com/noticies/trobadors-del-nord-i-jotes-del-sud-diuen-a-reveure-al-festival-cantut/
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Mitjà: El Punt Avui Data: 21/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1286206-cantut-tanca-amb-quasi-el-car-
tell-de-complet.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 20/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1285816-cantut-surt-al-carrer.html
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Mitjà: Catalunya Ràdio | Mans Data: 19/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/mans/mans-de-13-a-14-h-19112017/audio/982386/
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Mitjà: El Punt Avui Data: 19/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1284778-un-tel-luric-i-brillant-roger-
mas-obre-el-cantut.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 19/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1284963-cantut-qui-canta-els-mals-espanta.html
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Mitjà: Catalunya Ràdio | El Suplement 
- min. 20:07

Data: 18/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-12-a-13-h-18112017/audio/982330/
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Mitjà: La Xarxa | Ben Trobats Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/artur-blasco
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.radiocassa.cat/web/index.php/llistat-noticies/9-breus/1597-roger-mas-enceta-el-can-
tut-2017-de-cassa-de-la-selva
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Mitjà: La Xarxa - Fem Girona Data: 17/11/2017

Enllaç: http://femgirona.cat/gironaara/albert-massip-festival-cantut-cassa-de-la-selva/
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El festival Càntut celebra este fin de semana su segunda edición en Cassà de la Selva, pero
durante el año que ha transcurrido desde su estreno en noviembre de 2016 han sucedido
muchas cosas que invitan a creer que no estamos ante otro evento musical que nace y se
desvanece a los tres días, sino que tiene intención de crear poso, de arraigar. No podía ser de
otro modo, tratándose de un certamen de canción tradicional cuya esencia es, precisamente,
preservar la tradición oral del territorio.

Durante el curso pasado, los dieciséis alumnos de la asignatura
optativa de música del instituto de Cassà de la Selva visitaron

Abuelos y abuelas de la residencia Sant Josep de Cassà de la Selva enseñan canciones tradicionales a los
estudiantes / JOAN CASTRO / ICONNA

El festival
Càntut presenta

.

TITULARES Las 5 noticias clave para empezar el día informado

LA MÚSICA DE TRADICIONAL ORAL

Cazando canciones en el geriátrico
Estudiantes del instituto de Cassà de la Selva registran canciones tradicionales de los
abuelos y abuelas para el archivo digital Càntut

Barcelona - Viernes, 17/11/2017 | Actualizado el

20/11/2017 a las 18:00 CET

Nando Cruz

! " # 0…+ & '

( MENÚ INICIAR SESIÓNBUSCAR
ED. CATALUNYA

ED. GLOBAL

OCIO Y CULTURA ON BARCELONA MÚSICA DIRECTA VENTA DE ENTRADAS EN FAMILIA

Cazando canciones en el geriátrico http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171117/festival...

1 of 18 1/11/18, 11:26 AM

Mitjà: El Periódico Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171117/festival-cantut-canciones-tradicionales-
cassa-de-la-selva-6431582
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su infancia. "A los alumnos ya les motivaba salir de clase e ir al
geriátrico. Lo que no veían tan claro era cómo animar a los
ancianos a cantar canciones que ellos ni sabían que existían",
explica la profesora de música Núria Hernàndez.

Dos posibles descubrimientos
"A los alumnos todo esto les queda muy lejos. Para ellos no hay
vida más allá de Flaix FM y Ràdio Flaixbac", añade la profesora.
Aun asi, el proyecto 'A la manera dels folcloristes' que
propuso Albert Masip, director del Càntut, ha sido un éxito en
varios e inesperados sentidos. Durante el curso pasado, un

anciano de Llagostera les cantó un verso distinto a los ya conocidos de 'La presó de Lleida' y
esta misma semana, en una última visita, la señora Ramona de Cassà de la Selva entonó una
canción infantil de la que, al parecer, tampoco hay constancia. Empieza así: "'Teret teret
teret, ara passa el cavallet...'. Habrá que consultar los archivos y confirmar si estamos ante un
gran hallazgo o no.

No todo el trabajo de los cazadores de canciones consiste en descubrir versos y tonadas
nuevas. A veces, también es importante encontrar ancianos que recuerden canciones de las
que se tiene poca información. Constatar que otra persona conoce la misma canción a
decenas de kilómetros de donde se localizó por primera vez también es valioso. Todo ello
permite asentar mejor el material archivado y a ello contribuyó también el alumnado de
cuarto de ESO.

Pero más allá de este ejercicio de acercamiento a la tradición oral local y de investigación
musical, Núria Hernandez se felicita de otros éxitos paralelos. "En nuestra escuela hay
alumnos de padres inmigrantes, nacidos ya aquí, pero de familias gambianas, marroquis y
rumanas, que no han vivido este repertorio tradicional y esta iniciativa les ha permitido
conocerlo", valora. Intuye también que a sus alumnos "les ha satisfecho mucho el aspecto
humano, más allá de lo musical, y puede que alguno acabe yendo de voluntario al geriátrico",
apunta.

Los espectadores son protagonistas
Este sábado, en el edificio de Can Trinxeria de Cassà, el festival acogerá la presentación del
material que los alumnos registraron con sus móviles y cuyos datos han ido sistematizando
en las fichas del archivo de Càntut. Como el acto se celebrará a media tarde, algunos abuelos
saldrán del geriátrico para asistir a la presentación. Los ancianos de Cassà de la Selva serán,
así, espectadores y protagonistas del evento. Algo parecido ocurrirá con los jóvenes en el
concierto de Quico el Célio, el Mut y el Noi de Ferreries del domingo, ya que en él
participarán los alumnos del instituto y también los del colegio Puig D’Arques.

La música tradicional es un espacio donde la participación del público es casi imprescindible.
Y el público del festival Càntut podrá ser espectador activo este fin de semana en muchos
espectáculos, pues habrá vermuts cantados en la plaza del pueblo, un recital itinerante de
una coral y una sesión de corrandes. También habrá conciertos de un formato más
convencional como los de Roger Mas, Urbàlia Rurana, Joana Gomila, Carles Belda con La
Portàtil FM, Miquel Gil con Pep Gimeno Botifarra y Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de
Ferreries.

TEMAS:

investigación
junto con
actuaciones de
Roger Mas, Joana
Gomila, Miquel Gil
con Pep Gimeno
Botifarra y Quico
el Cèlio, el Mut i el
Noi de Ferrerieso

( MENÚ INICIAR SESIÓNBUSCAR
ED. CATALUNYA

ED. GLOBAL

OCIO Y CULTURA ON BARCELONA MÚSICA DIRECTA VENTA DE ENTRADAS EN FAMILIA

Cazando canciones en el geriátrico http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171117/festival...

2 of 18 1/11/18, 11:26 AM
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Mitjà: Descobrir Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.descobrir.cat/ca/agenda/ii-festival-cantut-de-tradicio-oral-166873.php
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Mitjà: Ràdio Banyoles Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15858&t=Cass%C3%A0+de+la+Selva+acull+aquest+c
ap+de+setmana+la+segona+edici%C3%B3+del+Festival+amb+arrels+banyolines+C%C3%A0ntut
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Mitjà: Catalunya Ràdio | Independents Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/independents/tot-a-punt-per-al-festival-cantut/au-
dio/982264/
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Mitjà: Catalunya Ràdio | El matí de 
Catalunya Ràdio - min. 39:56

Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-
10-a-11-h-17112017/audio/982165/
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Mitjà: Viu la festa Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.viulafesta.cat/activitat/festival-cantut-cancons-musiques-dels-avis-cassa-de-la-selva/
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Mitjà: Vilaweb Data: 17/11/2017

Enllaç: https://www.vilaweb.cat/noticies/la-canco-popular-de-tot-el-pais-se-cita-a-cassa-de-la-selva/

La cançó popular de tot el país se cita a Cassà de la Selva...
Divendres 17.11.2017 02:00 - VilaWeb

La cançó popular de tot el país se cita a Cassà
de la Selva

Carles Belda, Joana Gomila, Roger Mas, Miquel Gil i Pep Gimeno ʻBotifarraʼ
són alguns dels convidats al festival Càntut

Tot va començar amb un projecte etnològic que recollia cançons de la zona de les Gavarres.
Després va venir un disc amb Carles Belda i Carles Sanjosex, que es va convertir en una
ronda. I lʼany passat va néixer a Cassà de la Selva el festival Càntut, que es torna a fer aquest
cap de setmana. Durant tres dies, sʼhi sentiran una vintena de propostes relacionades amb la
cançó popular, amb noms com ara Artur Blasco, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
Urbàlia Rurana, Carles Belda, Joana Gomila, Roger Mas, Miquel Gil i Pep Gimeno ʻBotifarraʼ.

Al carrer, al bar, a les places, als restaurants, als teatres, a les botigues… qualsevol lloc és bo
per a cantar i tocar. I això pretén el festival Càntut: que el cant i la música de tradició oral es
facin sentir arreu i en diverses formes. El festival sorgeix de la web www.cantut.cat, dedicada
a rastrejar la petja del cant de tradició oral de les comarques gironines, però que valora i
relaciona aquest repertori amb altres territoris de parla catalana amb concerts, tallers o
exposicions.

El Festival comença amb la inauguració de lʼexposició coproduïda amb el Festival Ésdansa
de les Preses ʻPeret Blanc de Begetʼ, que es podrà veure fins al 30 de novembre a Can
Trinxeria. A continuació, serà el torn de Roger Mas que, acompanyat dʼuna desena de músics
dalt lʼescenari, oferirà la seva obra més reconeguda, Les cançons tel·lúriques. Tancarà la
primera jornada el Càntut al Bar, una de les propostes que més van entusiasmar els assistents
lʼany passat, en aquesta ocasió amb Joan Boada Bandulimejant i Corrandes són Corrandes

El dissabte començarà de bon matí amb el Càntut a les Botigues, una cantada itinerant a
càrrec de la coral infantil lʼEsclop. Al migdia, serà el torn del Bàllut, un ball participatiu amb
Ballaveu i la col·laboració dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva. Una hora més tard,
el mateix espai acollirà una sessió de música punxada en una furgoneta dels anys 60. Serà a
càrrec de Dj Mussol, alter ego del periodista i crític musical Ferran Riera, amb cançons
picants, coents, eròtiques, irreverents i poca-vergonyes de tota la vida.

A lʼhora de dinar, torna una altra de les propostes que més van entusiasmar els assistents
lʼany passat: el Dinar de Cantadors. A lʼhora del cafè, una nova sessió amb el reconegut
músic vallesà Carles Belda sota el nom Pd Belda, amb un repertori de sardanes a ritme beat i
jotes fetes soul. Seguidament, Urbàlia Rurana oferirà un concert en què presentarà el seu
darrer disc, De tornada a les ribes, un  àlbum amb cançons populars valencianes, temes de
tradició mediterrània i composicions pròpies. El festival prosseguirà vinculat al País Valencià
amb Miquel Gil i Pep Gimeno Botifarra, que presentaran lʼespectacle Nus.

El diumenge començarà amb la presentació del nou número de la revista Descobrim, dedicat

                               1 / 2
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La cançó popular de tot el país se cita a Cassà de la Selva...
Divendres 17.11.2017 02:00 - VilaWeb

al cant a Cassà de la Selva. Més tard serà el torn de Joana Gomila que, partint de tonades
populars i teixint noves sonoritats, convida a viatjar per les ressonàncies de la música popular
de Mallorca. A la tarda arribarà un dels principals investigadors i divulgadors del folklore: Artur
Blasco. En aquesta xerrada-concert presentarà material audiovisual del fons que ha anat
creant durant més de cinquanta anys, anomenat A peu pels camins del cançoner. Tancarà el
festival l’actuació d’un dels grups més actius i reconeguts de la música tradicional, Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, que presentaran el disc No tinc diners. Un àlbum impregnat
d’arrel i de jotes ple de cançons que ironitzen i denuncien la crisi econòmica.

                               2 / 2
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Mitjà: El Punt Avui - Agenda Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat
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Mitjà: El Punt Avui - Sortim Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat
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Mitjà: Diari de Girona - Agenda Data: 17/11/2017

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat
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Mitjà: TV Girona - Notícies Data: 17/11/2017

Enllaç: http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-17-11-2017
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Mitjà: Catalunya Ràdio | Estat de Gràcia 
- min. 37

Data: 16/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-18-a-19-h-16112017/
audio/982108/
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Mitjà: Time Out Data: 16/11/2017

Enllaç: https://www.timeout.cat/girona/ca/blog/torna-el-festival-cantut-a-cassa-de-la-selva-111617



39

Mitjà: Llagostera Ràdio Data: 16/11/2017

Enllaç: http://www.llagosteraradio.cat/noticies/noticies-locals-i-comarcals/17-novembre-2-festival-cantut-
cassa-de-la-selva.html

Imprimir aquesta pàgina

16 DE NOVEMBRE DE 2017 ESCRIT PER  LLAGOSTERA RÀDIO

UNA VINTENA DE PROPOSTES
AL VOLTANT DE LA MÚSICA DE
TRADICIÓ ORAL A CASSÀ DE
LA SELVA A LA 2A EDICIÓ DEL
CÀNTUT
Aquest  divendres  comença  la  segona  edició  del  Festival  Càntut,  que  fins  al
diumenge 19 de novembre comptarà amb una vintena de propostes al voltant de la
cançó de tradició oral a Cassà de la Selva.
Els encarregats de donar el tret de sortida al Festival seran Roger Mas, Joan Boada Bandulimejant i
Corrandes són Corrandes. Amb més de la meitat de les propostes úniques o ideades especialment per a
l'ocasió, el Festival Càntut arrenca aquest divendres 17 de novembre amb la inauguració de l'exposició
coproduïda amb el Festival Ésdansa de Les Preses Peret Blanc de Beget, que es podrà veure fins al 30
de novembre a Can Trinxeria.

Considerat  l'últim músic  sense solfa  del  país,  en Pere Sala  (1917-  1993)  va ser-ne el  més virtuós i
representatiu d'aquests músics. Amb el seu instrument a coll i anant a peu per pobles, ermites o masies,
aquests músics eren els animadors de festes majors, festes petites, rosers, aplecs, casaments i, fins i tot,
matances del porc. El seu repertori era una barreja de temes apresos per tradició dels més vells i d'altres
més moderns que memoritzaven de les orquestres de ball o del gramòfon i ràdio més propers.

A continuació, serà el torn de Roger Mas (Sala Centre Recreatiu) que, acompanyat d'una desena de
músics dalt  l'escenari,  oferirà la seva obra més reconeguda, Les cançons tel·lúriques,  en una de les
úniques oportunitats de veure aquest espectacle.

Els versos de Jacint Verdaguer, cants religiosos, balls tradicionals i cançons pròpies es mesclen en un
disc que busca una línia musical de caire espiritual en sintonia amb la pròpia tradició i altres d'arreu del
món.

Tancarà la primera jornada el Càntut al bar, una de les propostes que més van entusiasmar els assistents
l'any passat, en aquesta ocasió amb Joan Boada Bandulimejant + Corrandes són Corrandes (Bar Centre
Recreatiu). Joan Boada és un dels fundadors del grup de folk i música d'arrel La Carrau, i en aquesta
ocasió  s'unirà  a  la  formació  Corrandes  són  Corrandes,  un  quartet  que  canta  amb diferents  tonades
tradicionals versos que creen al moment.

El Festival continuarà el dissabte i diumenge amb propostes com Urbàlia Rurana, Miquel Gil i Pep Gimeno
Botifarra, Joana Gomila, Artur Blasco i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, entre molts d'altres.

L'any 2016 va néixer el Càntut, amb dues vessants: el web i un festival per donar vida i materialitzar les
cançons recollides. Pel que fa al web ( www.cantut.cat ) és un espai on s'allotgen i on es poden consultar
les cançons recollides. L'apartat del Cançoner allotja més de 1.100 enregistraments a partir de més de

Part del cartell del festival Càntut de Cassà de la Selva. / Foto: Festival Càntut

una vintena de propostes al voltant de la música de tradició oral ... http://www.llagosteraradio.cat/noticies/noticies-locals-i-comarca...

1 of 2 1/11/18, 11:58 AM
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 16/11/2017

Enllaç: http://www.radiocassa.cat/web/index.php/llistat-noticies/9-breus/1596-tot-a-punt-per-al-can-
tut-2017
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Mitjà: Som Cultura Data: 16/11/2017

Enllaç: http://somcultura.com/segona-edicio-festival-cantut-ja-aqui/
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Guardar com a PDF

Imprimir

Catalunya Ràdio segueix en directe el
Festival Càntut de Cassà de la Selva
Els programes "El matí de Catalunya Ràdio", "Estat de Gràcia" i "El suplement"

faran connexions amb el festival de cançons de tradició oral de les comarques

gironines, que té lloc del 17 al 19 de novembre. El diumenge 19, el programa

"Mans", amb Quim Rutllant i Ester Plana, es farà en directe, de 13.00 a 14.00, des

de la població del Gironès.

 Coneix la CCMA  Atenció a l'audiència  Publicitat  Sala de premsa   Més

NOTÍCIES ESPORTS CULTURA EL TEMPSTELEVISIÓ RÀDIO DIRECTES  A LA CARTA   |  CCMA

15 Nov 2017 - 16.53 

MÉS NOTES DE PREMSA

Bona estrena de

"Cases d'algú", un dia

en què TV3 torna a

ser líder amb una

quota del 14,7%

L'hora del heavy

arriba al 33

Catalunya Música

ofereix "La fille du

régiment" des de la

Staatsoper de Viena

La justícia condemna "El País" a publicar la

rectificació que li exigeix TV3 per l'article

"Una semana en la burbuja de TV3"

"Trinxeres", al 33

Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

Mitjà: Catalunya Ràdio Data: 15/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/premsa/catalunya-radio-segueix-en-directe-el-festival-cantut-de-cassa-de-la-
selva/nota-de-premsa/2821305/
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Mitjà: Cassà Digital Data: 15/11/2017

Enllaç: https://www.cassadigital.cat/noticia/4523/roger-mas-donara-el-tret-de-sortida-al-cantut-2017
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Mitjà: Núvol Data: 14/11/2017

Enllaç: https://www.nuvol.com/noticies/urbalia-rurana-folk-dur-per-trencar-fronteres/
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Mitjà: TV3 | TN Comarques Data: 13/11/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/estudiants-de-lies-de-cassa-recullen-cancons-dels-
avis-per-al-festival-cantut/video/5701550/#.WgmfrPjD56c.twitter
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Mitjà: Ràdio Capital Data: 10/11/2017

Enllaç: http://www.radiocapital.cat/cantut-el-festival/
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Mitjà: La Xarxa | Ben Trobats Data: 10/11/2017

Enllaç: http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/ballaveu
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Mitjà: Revista Gavarres Data: 06/11/2017

Enllaç: http://www.gavarres365.cat/2017/11/cantut-festival-cassa-selva/
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Mitjà: El Punt Avui Data: 05/11/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1274884-necessitem-cancons-que-ens-un-
eixin-com-a-grup.html
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Mitjà: Tornaveu Data: 02/11/2017

Enllaç: https://www.tornaveu.cat/article/12112/la-vida-convertida-en-cant-i-musica-cantut-2017
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Mitjà: Llum i Guia Data: 01/11/2017

Enllaç: https://www.cassadigital.cat/llumiguia
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Mitjà: Núvol Data: 31/10/2017

Enllaç: https://www.nuvol.com/noticies/festival-cantut-2017-donar-veu-a-la-musica-de-tradicio-oral/
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Mitjà: Catalunya Ràdio | Catalunya al Dia Data: 27/10/2017

Enllaç: http://www.ccma.cat/audio/embed/979616/
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Mitjà: El Punt Avui Data: 26/10/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1268575-el-segon-cantut-ofereix-a-cassa-
vint-propostes-de-cant-tradicional.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 26/10/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1268575-el-segon-cantut-ofereix-a-cassa-
vint-propostes-de-cant-tradicional.html
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Mitjà: Diari de Girona Data: 26/10/2017

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2017/10/26/artur-blasco-urbalia-rurana-quico/875389.html
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Mitjà: Cassà Digital Data: 25/10/2017

Enllaç: https://www.cassadigital.cat/noticia/4523/roger-mas-donara-el-tret-de-sortida-al-cantut-2017
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Mitjà: Cassà.cat Data: 24/10/2017

Enllaç: http://www.cassa.cat/web/index.php/agenda-calendari?acteId=18
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Mitjà: Racó Català Data: 20/10/2017

Enllaç: https://www.racocatala.cat/forums/fil/213598/festival-cantut-17-19.11



81

Mitjà: Enderrock | Sons de la Mediterrània Data: 14/10/2017

Enllaç: http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8526/cancons/tel/luriques/cancons/nues



82

Mitjà: Diari de Girona Data: 13/10/2017

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2017/10/12/festival-cantut-cassa-anuncia-roger/872589.html



83

Mitjà: El Punt Avui Data: 12/10/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1258753-les-cancons-tel-luriques-de-rog-
er-mas-al-cantut.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 12/10/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1258753-les-cancons-tel-luriques-de-rog-
er-mas-al-cantut.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 12/10/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1256602-cassa-programa-mes-de-50-actes-
culturals-per-l-hivern.html
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Mitjà: Cassà Digital Data: 12/10/2017

Enllaç: https://www.cassadigital.cat/noticia/4481/roger-mas-presentara-cancons-telluriques-al-cantut-2017
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Mitjà: Diari de Girona Data: 12/10/2017

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2017/10/12/festival-cantut-cassa-anuncia-roger/872589.html
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Mitjà: Girona Notícies Data: 05/10/2017

Enllaç: https://gironanoticies.com/52137/imprimir.htm
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Mitjà: Llum i Guia | Descobrim Cassà Data: 01/10/2017

Enllaç: https://www.cassadigital.cat/llumiguia
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Mitjà: El Punt Avui Data: 23/08/2017

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1222349-el-segon-festival-cantut-es-
fara-del-17-al-19-de-novembre.html
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Mitjà: Enderrock | Sons de la Mediterrània Data: 23/08/2017

Enllaç: http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8480/peret/blanc/protagonista/esdansa/cantut
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Càntut és música 
popular centenària 
que, sense necessitat 
d’inspeccions tècniques 
ni actualitzacions 
forçades, sona 
plenament vigent i ha 
estat molt ben rebuda 

P
opular pot arribar a ser 
un terme ambigu i equí-
voc no només en política, 
sinó també en música. 
Teòricament serviria per 

definir tot allò que no es considera 
música culta (una altra paraula que es 
presta a confusions), però després re-
sulta que no, que no és el mateix pop 
que popular i que tot plegat depèn dels 
anys que hagin passat, de qüestions 
d’autoria i, especialment, d’interessos 
comercials: populars eren les cançons 
que cantaven els nostres avis, amb un 
origen imprecís i una transmissió bà-
sicament oral; pop és la música que 
escoltem ara, generalment amb uns 
referents sonors anglosaxons. Poques 
vegades s’han creuat aquests dos ca-
mins al nostre país, per prejudicis ba-
sats sovint en el desconeixement i en 
un rebuig sistemàtic i gens raonat de 
tot allò que es considera vell per una 
idea malsana de modernitat.

Càntut (Bankrobber, 2016) és un 
disc sorgit de la col·laboració entre el 
cantant i guitarrista bisbalenc Carles 
Sanjosé (1977) i l’acordionista sabade-
llenc Carles Belda (1972), un dels grans 
renovadors de la música tradicional 

als Països Ca-
talans. Càntut 
és un punt de 
trobada magní-
fic entre passat 
i present, amb 
molt de futur: 
música popular 
centenària que, 
sense neces-
sitat d’inspec-
cions tècniques 
ni actualitza-
cions forçades, 
sona plenament 
vigent i ha estat molt ben rebuda tant 
des del sector tradicional i popular 
com des de la part mentalment més 
oberta del públic eminentment pop, 
gràcies a la implicació en el projecte 

música

XAVIER CASTILLÓN > TEXT  

CÀNTUT / DQFOTO > FOTOS

Reconegut com un dels millors discos de folk del 2016, Càntut, de Belda & Sanjosex, dona una nova vida 
a quinze de les moltes cançons populars que Albert Massip ha recuperat en el seu treball de camp arreu 
de les comarques gironines, indagant en la memòria musical i sentimental dels avis i àvies que fins ara 
eren els únics guardians d’aquest tresor volàtil. 

El passat projectat cap al futur 

‘Càntut’ 

>>  Sanjosé i Belda, els 
Carles de Càntut.

n
éstor n

oci

Mitjà: Revista de Girona Data: 01/07/2017

Enllaç: http://www.revistadegirona.cat/recursos/2017/0303_056.pdf
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Els dos Carles, Sanjosé 
i Belda, van remenar 
en el gran tresor sonor 
que els oferia Massip i, 
entre aquests centenars 
de cançons, en van triar 
una quinzena, que van 
gravar a Music Lan

del líder del grup Sanjosex, una de les 
formacions de més prestigi dins l’esce-
na musical catalana de l’última dèca-
da. De fet, mai no ha quedat clar si el 
que fa Sanjosex és rock, cançó d’autor 
o, simplement, música popular que 
parla del seu entorn natural («Baix Ter 
Montgrí») i de les coses que passen al 
seu voltant («Content i bé»), com s’ha 
fet tota la vida, tot i que ara se li apliqui 
l’etiqueta de pop costumista per inten-
tar que soni més modern.

L’origen de Càntut és tot un pro-
jecte tan ambiciós com necessari: el 
cançoner compilat des del 2012 pel 
mestre i musicòleg banyolí Albert 
Massip amb el títol Càntut: cançons i 
músiques dels avis. Seguint l’exemple 
del cèlebre etnomusicòleg nord-ame-
ricà Alan Lomax (1915-2002), Massip 
ha anat a la recerca sobre el terreny de 
les cançons de tradició oral a les co-
marques gironines i n’ha reunit més 
d’un miler, en enregistraments sonors 
i audiovisuals, que ha posat a l’abast 
de tothom a través del web www.can-
tut.cat. El cançoner de Massip ha estat 
la base del nou festival Càntut (nascut 

a Cassà de la Selva la tardor passada, 
amb un programa que combinava 
músics professionals i cantadors ama-
teurs) i del disc homònim de Belda 
& Sanjosex, que van rebre per aquest 
projecte el primer Premi Teresa Rebull 
a la producció musical en cultura po-
pular i tradicional, de la Fira Mediter-
rània de Manresa, on es va estrenar en 
directe. Els dos Carles, Sanjosé i Belda, 
van remenar en el gran tresor sonor 
que els oferia Massip i, entre aquests 
centenars de cançons, en van triar 
una quinzena, que van gravar a Music 

Lan (Avinyonet de Puigventós) amb 
la complicitat de la violinista Coloma 
Bertran (Les Violines), que posseeix 
un gran bagatge clàssic, tradicional i 
modern alhora, i el multiinstrumen-
tista Jordi Casadesús (La Iaia), pro-
ductor gens previsible per a un disc 
en el qual també es dona les gràcies a 
Quimi Portet «per la guitarra flamen-
ca». Càntut ha estat reconegut, molt 
merescudament, per la revista En-
derrock com el millor disc de folk del 
2016, però potser l’etiqueta li va petita: 
cançons com ara «Serrallonga», «Per 
l’aliment del bon vi», «Morir d’amor», 
«El pardal», «El pomeró» o «Els dotze 
lladres», algunes amb petits fragments 
de les grava cions originals dels avis 
—i mantenint íntegrament la pista de 
veu de Maria Casas (1926) de Sant Hi-
lari Sacalm a la preciosa «Després de 
la guerra (Quan jo n’era petitet)»—, 
sonen simplement eternes, surant en 
un espai indefinit entre la tradició i la 
modernitat, entre allò que encara con-
siderem popular o pop, quan en casos 
com aquest estem parlant probable-
ment del mateix.

‘Càntut’ 

>>  Els acordionistes Joan Garriga 
i Carles Belda, en el multitudinari 
sopar concert que va tenir lloc al 
Centre Recreatiu de Cassà durant 
el festival. 

TOMÀS FLETXA
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Gràcies a la tecnologia, 
la Maria de Sant 
Hilari també canta 
virtualment en els 
concerts acompanyada 
en directe pels músics

la meva comarca havien desaparegut, 
dins d’un procés general de deprecia-
ció d’un gran llegat cultural que sembla 
condemnat a desaparèixer», explica 
Carles Sanjosé, que va conèixer Carles 
Belda el 2010 quan tots dos van partici-
par a l’espectacle intergeneracional 50+, 
on el primer va fer parella amb Quico Pi 
de la Serra i el segon amb Jaume Arne-
lla. I compartint la seva preocupació 
amb Belda, aquest li va dir si volia que-
dar per tocar moixigangues, algun ball 
i, sobretot, contrapassos. «Va ser com 
una mena de favor que ell em va fer. I 
vam començar a trobar-nos sense tenir 
un objectiu gaire clar», recorda Sanjosé, 
en qui Belda va veure un bon còmpli-
ce, també com a intèrpret de guitarra 
clàssica. «Amb en Carles ens faltava un 
motiu, necessitàvem una excusa per ti-

música CANTUT

Baix Empordà (CCG Edicions, 2005), 
d’Eulàlia Hortal i Josep Bargalló, i em 
va impressionar saber que el 95 % de 
les danses i cançons tradicionals de 

On és el contrapàs?
«On és el contrapàs / on la moixiganga 
/ on el ball rodó / on la contradansa», 
canta Sanjosex a «Techno», una cançó 
inclosa en el seu disc «Al marge d’un 
camí» (Bankrobber, 2010). Al mig d’un 
ritme tan ballable com difícilment cata-
logable, aquesta cançó de títol gairebé 
irònic planteja preguntes que reflectei-
xen una preocupació real del seu autor: 
«Vaig llegir el llibre Danses i costums del 

>>  A dalt, el concert de Sanjosex, 
Belda i Jordi Casadesús, al primer 
festival Càntut. A l’esquerra, 
l’actuació del músic i cantador 
Ramon Manent al festival Càntut 
amb les corals cassanenques Tutti 
Veus i Bell Ressò.
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«Hi ha hagut molt bona 
sintonia entre tots 
els participants en el 
projecte i, si tot va bé, 
li donarem continuïtat, 
perquè seria absurd  
no fer-ho», afirma 
Carles Sanjosé

ques. Per a mi, que fins ara ja havia fet 
contactes amb altres tradicions musi-
cals com ara la flamenca, a través de la 
col·laboració amb Chicuelo, Càntut ha 
satisfet una necessitat molt personal 
de tocar alguna cosa que fos realment 
meva: una música que em connec-
ta amb els meus avis i que, al mateix 
temps, jo puc ajudar a projectar cap al 
futur.». Sanjosé destaca especialment 
el paper fonamental que Jordi Casa-
desús ha tingut en aquesta projecció 
cap a «sonoritats més modernes», tant 
a l’estudi de gravació com en el direc-
te, on per exemple «tira avis», és a dir, 

dispara els samples amb les grava cions 
originals dels avis i àvies, i ajuda a cre-
ar un concepte escènic i sonor que «va 
més enllà del concert habitual de mú-
sica tradicional». Gràcies a la tecnolo-
gia, la Maria de Sant Hilari també can-
ta virtualment en els concerts acompa-
nyada en directe pels músics.

«Hi ha hagut molt bona sintonia en-
tre tots els participants en el projecte i, si 
tot va bé, li donarem continuïtat, perquè 
seria absurd no fer-ho», afirma Carles 
Sanjosé, que no s’arrisca a concretar més 
quan i com es materialitzaran aquests 
auguris. El que ja té definitivament clar 
gràcies a Càntut és que els comparti-
ments que durant dècades han intentat 
separar la música popular del pop. «En 
realitat, tot està molt barrejat. En Carles 
[Belda] sempre parla molt en termes 
de cuina: l’estofat o el sofregit són con-
ceptes aplicables a diferents plats, de la 
mateixa manera que la repetició o deter-
minats patrons o ritmes han funcionat 
des de sempre en cançons d’origen ben 
divers. Al final, la música és música.»

Xavier Castillón és periodista.

rar endavant un projecte conjunt i no el 
vam trobar fins que Marçal Lladó, de la 
meva discogràfica [Bankrobber] i Fran-
cesc Viladiu, de la promotora banyolina 
Alter Sinergies, ens van fer l’encàrrec de 
donar a conèixer a través d’un disc el 
cançoner que havia reunit Albert Mas-
sip, del qual jo ja tenia referències, per-
què vaig descobrir el seu blog a través 
de Twitter», afegeix el músic bisbalenc. 
«Per a nosaltres aquest encàrrec va ser 
com una conjunció astral i n’estem 
molt contents i agraïts.»

Els dos Carles van dedicar tot un 
any a «madurar el projecte». «Jo, que 
no coneixia tant com en Belda aquest 
tipus de repertori, vaig escoltar dos 
cops totes les cançons de Càntut men-
tre treballava al meu despatx d’arqui-
tecte. Primer en vam fer una tria, molt 
intuïtiva, de prop d’un centenar de 
cançons, però després vam intentar 
que la selecció final fos una foto prou 
fidedigna dels diferents estils repre-
sentats en aquest cançoner, en el qual 
hi ha cançons populars anònimes, 
però també algunes que tenen autors 
coneguts i, fins i tot, estructures clàssi-

>>  Adrià Dilmé & AEiG La Claca, 
durant la seva actuació a la 
primera edició del festival Càntut.
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Mitjà: La Directa Data: 19/04/2017

Enllaç: https://directa.cat/canco-que-ens-fa-poble
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