
	  

	  
	  

El festival, que té per objectiu fer viure les cançons recollides amb concerts, tallers, 
exposicions i xerrades, tindrà lloc del 18 al 20 de novembre 

 

BELDA & SANJOSEX PRESENTEN “CÀNTUT”, PRIMER 
ESPECTACLE CONFIRMAT DEL FESTIVAL CÀNTUT. CANÇONS 

I MÚSIQUES DELS AVIS DE CASSÀ DE LA SELVA 
 

El projecte, que proposa la visita contemporània a les cançons de transmissió oral que 
es troben al cançoner del Càntut, guanya el premi Teresa Rebull  

	  
	  

Cassà de la Selva, 24 de maig de 2016.- El Càntut. Cançons i músiques dels avis avança el primer 
espectacle que es podrà veure durant el festival que tindrà lloc a Cassà de la Selva del 18 al 20 de 
novembre. Es tracta de Belda & Sanjosex presenten “Càntut”, un espectacle que parteix de les cançons 
recollides al web www.cantut.cat, que reviuran passades pel seu sedàs. El projecte acaba de guanyar el 
premi Teresa Rebull, atorgat per la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània de Manresa. 

 
La proposta Belda & Sanjosex presenten “Càntut” neix de la trobada entre Carles Sanjosé, de la Bisbal 
d’Empordà, i de l’acordionista sabadellenc Carles Belda. Tots dos han escollit més de dotze temes del 
miler que es recullen al cançoner del projecte Càntut. Cançons i músiques dels avis de recerca del cant de 
tradició oral de les comarques gironines. Amb aquesta matèria prima, han enrolat en l’aventura dos 
osonencs: la violinista Coloma Bertran (Les Violines, Orquestra de Cambra Terrassa 48...) i el multi 
instrumentista Jordi Casadesús (La iaia i Núria Graham, entre d’altres). Els quatre músics portaran les 
tonades triades a una nova dimensió, amb un peu aferrat a la tradició i l’altre a l’avantguarda.  
 
Els creadors del projecte, que en aquests moments es troben immersos en l’enregistrament d’aquestes 
cançons als Estudis Music Lan d’Avinyonet de Puigventós, afirmen que les cançons de Càntut “se us 
enganxaran, no us les podreu treure del cap. La música tradicional es transmet de paraula, de memòria, i 
justament per això quan ha entrat a la testa ja no en surt”.  
 
Precisament avui, aquest projecte nascut de la mà de Bankrobber, s’acaba de proclamar guanyador de la 
primera edició del premi Teresa Rebull a la millor producció musical en cultura popular i tradicional, 
convocat per la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània de Manresa i dotat amb 5.000 euros. 
L’estrena s’emmarcarà en la 19a edició de la Fira Mediterrània, que tindrà lloc del 6 al 9 d’octubre, i 
després es veurà als festivals Càntut de Cassà de la Selva i Connexions de Barcelona, coproductors del 
projecte. 
 
 
Recuperar el patrimoni de transmissió oral 
El juliol del 2012, el mestre banyolí Albert Massip va iniciar el bloc Cançons i músiques dels avis per tal de 
recollir i difondre la música popular i tradicional que recordava la gent més gran de les comarques 
gironines. L’any 2014, amb l’empresa Alter Sinergies uneixen esforços i il·lusions per millorar-ne la 
consulta i el 2016 neix 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 1.000 enregistraments a partir de 125 cantadors i 
sonadors d’instruments d’una cinquantena de poblacions d’arreu de les comarques gironines. Entre el 
repertori s’hi poden trobar cançons i cantarelles infantils i d’escola (de bressol, de dansa, de joc...), 
cançons narratives (romanços i balades d’amor, crims, traïcions i esdeveniments històrics), cançons de 
taverna (humorístiques, satíriques, polítiques, picants...), cançons d’origen improvisat (corrandes, nyacres i 
garrotins), cançons teatrals (cuplets, sainets, comèdies, pastorets), cançons religioses (goigs, caramelles, 
nadales) i cançons i músiques de ball (sardanes, xotis, pasdoble, vals...). Per donar-los vida del 18 al 20 de 
novembre es durà a terme el festival homònim, que comptarà amb tallers, xerrades, concerts, exposicions i 
altres activitats.  

 
 
Per a més informació: 
Alda Rodríguez | Alter Sinergies 
www.cantut.cat 
comunicació@altersinergies.com 
671 384 584 

 
 


