La tercera edició del festival tindrà lloc del 16 al 18 de novembre a Cassà de la Selva, amb concerts,
tallers, xerrades i altres activitats al voltant de la música de tradició oral

KEPA JUNKERA & AMICS DE FOK, MANS MANETES,
TORNAVEUS, I ARNAU TORDERA I MAGÍ CANYELLES A LA
TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL CÀNTUT
Les entrades per als espectacles de pagament es posaran a la venda el pròxim dimarts 23 d’octubre
a les 10 h a www.cantut.cat

Cassà de la Selva, 22 d’octubre de 2018.- El Festival Càntut de Cassà de la Selva presenta tota la programació de la seva
tercera edició, que tindrà lloc del 16 al 18 de novembre. Entre les propostes que s’hi podran veure, destaquen els concerts de
Kepa Junkera & Amics de Fok, Mans Manetes, Tornaveus o l’espectacle Les cançons seran sempre nostres d’Arnau Tordera i
Magí Canyelles, entre d’altres. Les entrades per a les activitats que requereixen entrada es posaran a la venda el dimarts 23
d’octubre a les 10 h al web del festival.
Durant un cap de setmana, Cassà de la Selva es converteix en l’epicentre de les cançons de tradició oral. Aquesta és la tercera
edició d’un festival que busca nous espais i moments per cantar, i que vol fer reviure un repertori que forma part de la cultura
dels Països Catalans. Del 16 al 18 de novembre, es podran veure 17 propostes, sis de les quals, ideades especialment per al
Càntut i quatre que es presenten en primícia a les comarques gironines. A més, cal destacar la implicació d’entitats, col·lectius i
persones vinculades a Cassà de la Selva que participen també en el festival.
El divendres 16 de novembre s’iniciarà amb la inauguració de l’exposició Cançons de Pandero (19:30 h, Can Trinxeria, gratuït),
que comptarà amb l’actuació de Guillem Ballaz. La mostra, produïda pel Museu Etnològic de Barcelona, explora el món del
pandero quadrat, un instrument que havia estat molt present a finals del segle XIX i principis del XX. Seguidament, es durà a
terme l’espectacle Mans Manetes (21 h, Sala Centre Recreatiu, 14 € / 17 €), en la que serà la presentació a les comarques
gironines. Es tracta d’un espectacle basat en el llibre-disc Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, una
iniciativa de la Plataforma per la Llengua, que vol oferir un homenatge a la cultura algueresa. La primera jornada del festival
s’acabarà amb una proposta especialment ideada per al festival: el Càntut al Bar, de Roba Estesa & Germà Negre (22:30 h,
Bar Centre Recreatiu, gratuït), una proposta festiva en què membres de les dues formacions mostraran de forma distesa els seus
repertoris, combinats amb cançons de tota la vida.
El dissabte 17 de novembre començarà al matí amb el Càntut al carrer, una proposta ideada especialment per al festival, en
què alumnes de l’Escola Puig d’Arques faran un homenatge a Xavier Carbó, amb motiu del 125è aniversari del seu naixement i el
centenari de la seva mort. Un recorregut pels carrers més cèntrics de la població amb un repertori de cançons populars (10 h,
itinerant – sortida passeig Vilaret). Una hora més tard, l’etnomusicòleg Jaume Ayats oferirà una xerrada sobre l’estudi Els
Segadors: de cançó eròtica a himne nacional (11 h, Can Trinxeria, gratuït). A la mateixa hora, s’oferirà una sessió de
Biblionadons: El cargol i l’herba de poniol (11 h, Auditori Centre Cultural Sala Galà, gratuït amb inscripció prèvia). Més tard,
Jaume Arnella i Jordi Fàbregas presentaran un homenatge als cançoners Iukaidí I i II, per primera vegada a les comarques
gironines (12:30 h, plaça Petita, gratuït). Després, arribarà la tercera edició del Dinar de cantadors, enguany a càrrec de
l’Entitat Gastronòmica de Cassà de la Selva (14 h, Can Quirze, 20 €). A la tarda, el Càntut continuarà amb el concert de
Tornaveus, que inauguraran un nou espai del festival (17:30 h, Auditori Germà Salvador Coma, 5 € / 8 €). Una altra proposta

ideada especialment per a la ocasió és la de Santi Serratosa & Càntut (19 h, plaça Petita, gratuït), que oferiran un tastet del
que hauran treballat al primer taller de percussió corporal amb repertori del web cantut.cat. A la nit, arribarà el nou espectacle
de Kepa Junkera & Amics de Fok (21 h, Sala Centre Recreatiu, 16 € / 19 €), guardonat com a millor disc de folk segons els
Premis Enderrock 2018. En directe, l’artista s’acompanyarà de diversos dels músics que van col·laborar en l’enregistrament del
disc, com Manu Sabaté, Arnau Obiols o Patri Garcia i Xavier Rota (Ballaveu). Tancarà la nit una nova sessió de Càntut al Bar, amb
Nova Societat de Cançons + COI Montgrons (22:45 h, Bar Centre Recreatiu, gratuït).
L’última jornada de festival, el diumenge 18 de novembre, també començarà de matí, amb la Cobla Catalana dels Sons
Essencials (11 h, plaça de la Coma, gratuït). Serà la presentació a les comarques gironines del seu darrer disc, Si són flors,
floriran (Discmedi, 2018), un àlbum sobre la terra, l’amor, el compromís i l’actualitat. A continuació es durà a terme el Vermut
cantat, una proposta especialment ideada per al Càntut que es va iniciar l’any passat i va obtenir una molt bona acollida (13 h,
plaça de la Coma, gratuït). A la tarda, es podrà veure per primer cop en terres gironines l’espectacle Les cançons seran sempre
nostres, d’Arnau Tordera i Magí Canyelles, una proposta guanyadora del premi Teresa Rebull al millor projecte de producció
musical en Cultura Popular i Tradicional (17:30 h, Sala Centre Recreatiu, 10 €/13 €). Tancarà el festival Balkan Paradise
Orchestra, una formació de vent i percussió que presentarà K’ataka (Microscopi, 2018), el seu últim treball (19 h, plaça de la
Coma, gratuït).
A més, durant tot el festival es podrà veure el documental L’Alguer: un pentagrama com un carrer, un film gestat en paral·lel
amb el llibre-disc i espectacle que es veurà el divendres al Càntut, en una projecció contínua a Can Trinxeria.
El 70% de les propostes, que es duran a terme en una desena d’espais, són gratuïtes, i la resta, amb entrades entre els 5 € i els
20 €. Les localitats per al Dinar de cantadors, Mans Manetes, Kepa Junkera & Amics de Fok, i Tornaveus, es posaran a la venda
el dimarts 23 d’octubre a les 10 h a través del web www.cantut.cat. Les entrades per a l’actuació d’Arnau Tordera i Magí
Canyelles segueixen a la venda a través dels mateixos canals.

Recuperar, reviure i reexplorar el repertori tradicional
El festival de Cassà de la Selva forma part del projecte Càntut, que neix l’any 2012 per recollir i difondre la música popular i
tradicional recordada per la gent més gran de les comarques gironines i reivindicar, així, unes cançons i uns repertoris musicals
lligats a la cultura catalana. Actualment, el projecte compta amb tres vessants: el festival, el cançoner allotjat a la pàgina
www.cantut.cat (que compta amb més de 1.200 enregistraments de cançons de 200 cantadors, recopilats per una seixantena de
caçadors de cançons que han fet recerques en 60 poblacions gironines) i les produccions pròpies, com el disc Càntut, de Belda
& Sanjosex, coproduït amb Bankrobber, l’exposició Peret Blanc de Beget, coproduïda amb l’Ésdansa de Les Preses, i l’actual taller
de Santi Serratosa & Càntut, dut a terme conjuntament amb l’AEMCAT.
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