
Les entrades per a aquests tres espectacles es posaran a la venda el dilluns 10 d’octubre a les 10 h 

JAUME ARNELLA & FERRAN MARTÍNEZ, EL PONT D’ARCALÍS, 
I BELDA & SANJOSEX, PRIMERES CONFIRMACIONS DEL 

FESTIVAL CÀNTUT. CANÇONS I MÚSIQUES DELS AVIS 

El festival, que té per objectiu fer viure les cançons de tradició oral amb concerts, tallers, 
exposicions i xerrades, tindrà lloc del 18 al 20 de novembre a Cassà de la Selva  

Cassà de la Selva, 7 d’octubre de 2016.- El Càntut. Cançons i músiques dels avis prepara la seva primera 
edició, que tindrà lloc a Cassà de la Selva del 18 al 20 de novembre. En espera de presentar tota la programació, 
el festival avança alguns dels artistes que formaran part del cartell. A més dels ja anunciats Belda & Sanjosex, hi 
actuaran Jaume Arnella & Ferran Martínez, i El Pont d’Arcalís. Les entrades es posaran a la venda el proper 
dilluns 10 d’octubre a les 10 h a través del web www.cantut.cat. 

El concert de Belda & Sanjosex serà la presentació oficial del disc Càntut a les comarques gironines i tindrà 
lloc el divendres 18 de novembre a les 21 h a la Sala Centre Recreatiu (12 €). Des de la Bisbal d’Empordà, Carles 
Sanjosé -ànima de Sanjosex- s’ha aliat amb l’acordionista diatònic sabadellenc Carles Belda (Pomada, Mesclat, el 
Conjunt Badabadoc…) i han esdevingut els principals ambaixadors del projecte Càntut. Tots dos han escollit una 
dotzena llarga de perles entre el miler que es recullen al cançoner de www.cantut.cat, que rastreja la petja del 
cant de tradició oral a les comarques de Girona. Amb aquesta matèria prima han enrolat en l’aventura dos 
osonencs: la violinista Coloma Bertran (Les Violines, Orquestra de Cambra Terrassa 48…) i el multiinstrumentista 
Jordi Casadesús (La iaia, Núria Graham), amb qui han portat les tonades a una nova dimensió, sempre amb un 
peu aferrat a la tradició i l’altre jugant amb l’avantguarda. El projecte ha rebut el 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. El disc sortirà a la venda el proper divendres 21 d’octubre, i l’estrena serà aquest dissabte 8 
d’octubre a la 19a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.  

Un altre dels grups que es podran veure en aquesta primera edició és El Pont d’Arcalís. Porten més de vint anys 
damunt dels escenaris, fet que els ha convertit en un referent en l’àmbit de la música folk i d’arrel del país, 
concretament, de les comarques pirinenques. Compten amb una desena de discos editats, des que van publicar 
l’àlbum de debut Balls i cançons del Pirineu (Tram, 1998). Després, han seguit altres treballs com De lluna vella 
(DiscMedi, 2002), Foc al tribunal (DiscMedi-Blau, 2011), i l’últim La Seca, la Meca i les valls d’Andorra (DiscMedi, 
2014), entre molts altres. Més de vint anys de recerca, arranjaments i agitació al voltant dels sons, de la cultura 
popular i dels costums i la manera d’entendre la vida de la gent de muntanya. Actuaran el dissabte 19 de 
novembre a les 21 h a la Sala Centre Recreatiu (8 €). 

El diumenge 20 de novembre a les 18 h a l’Auditori Centre Cultural Sala Galà (8€) serà el torn d’una de les 
personalitats més actives de la cultura popular catalana, Jaume Arnella. Cantant i folklorista, va ser cofundador 
del Grup de Folk de Barcelona i del segell discogràfic Als quatre vents, a més del cicle Tradicionàrius. Acumula 
una quarantena d’enregistraments i publicacions, a més del Premi Nacional de Música en la categoria de Cançó 
Tradicional (1991), la Creu de Sant Jordi (2001) i el Premi Memorial Lluís Companys (2014), entre d’altres. El seu 
treball de recerca del llenguatge més popular, seguint la tradició dels joglars, s’expressa sovint en romanços i 



	  

	  
	  

cançons. En aquesta ocasió, acompanyat de Ferran Martínez a l’acordió, presentarà un espectacle ideat 
especialment per al Càntut, Cançons aspres i de mala petja, una tria de cançons cantades a la Garrotxa, des de 
Beget a Sant Privat d’en Bas, passant per Les Planes d’Hostoles.  
 
Les entrades per a aquests tres concerts de pagament es posaran a la venda el proper dilluns 10 d’octubre a les 
10 h, a través del web www.cantut.cat. En cas que quedin localitats disponibles, es vendran una hora abans a la 
taquilla. 
 

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

 
 


