
	  

	  

Durant tot el cap de setmana, a Cassà de la Selva es cantarà al bar, als carrers, a les places, als 
auditoris i als restaurants amb una vintena d’activitats per a tots els públics 

 

BELDA & SANJOSEX, I ELS PANXUTS & EL GANXET 
DONEN EL TRET DE SORTIDA DEL FESTIVAL CÀNTUT 

AQUEST DIVENDRES 
 

Últimes entrades a la venda per al concert de Belda & Sanjosex, que presentaran 
oficialment el disc Càntut a les comarques gironines  

	  
	  

Cassà de la Selva, 16 de novembre de 2016.- Aquest divendres 18 de novembre arriba la primera edició del festival 
Càntut. Cançons i músiques dels avis, que tindrà lloc a Cassà de la Selva fins al 20 de novembre, amb una vintena 
d’activitats, entre concerts, xerrades, tallers, presentacions i exposicions. Les propostes que donaran el tret de sortida 
del festival seran la presentació oficial a les comarques gironines del disc Càntut (Bankrobber, 2016) de Belda & 
Sanjosex, i el concert d’Els Panxuts & El Ganxet, entre d’altres. 
 
Amb gran part de les activitats úniques o ideades expressament per al festival i amb l’objectiu de fer viure les cançons 
de tradició oral, el Càntut arrenca aquest divendres amb el concert de Belda & Sanjosex, que presentaran 
oficialment el disc Càntut a les comarques gironines (21 h, Sala Centre Recreatiu, 12 €, últimes localitats disponibles). 
Carles Sanjosé (Sanjosex) i Carles Belda (Pomada, Mesclat, el Conjunt Badabadoc...) han esdevingut els principals 
ambaixadors del projecte Càntut. Cançons i músiques dels avis, ja que han escollit una quinzena llarga de cançons del 
cançoner www.cantut.cat, i han portat les tonades a una nova dimensió. Actuaran acompanyats de la violinista Coloma 
Bertran (Les Violines, Orquestra de Cambra Terrassa 48...) i el multiinstrumentista Jordi Casadesús (La iaia, Núria 
Graham...), 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. 
 
Seguidament, serà el torn d’Els Panxuts & El Ganxet, un concert al Bar Centre Recreatiu (22:30 h, gratuït) de la mà 
d’Els Panxuts, un autèntic grup de taverna de Cassà de la Selva, que s’acompanyarà d’El Ganxet, un trio sorgit de la 
banda banyolina Germà Negre. Havaneres, boleros, ranxeres i sardanes, tot amb molt sentit de l’humor.  
 
El Festival també compta amb diverses activitats paral·leles, com l’exposició a la Biblioteca Municipal Aparador de 
cançoners, que ja es pot visitar; la projecció audiovisual Versions Bàrbares, que començarà el mateix divendres a 
les 19 h i constarà de diverses càpsules audiovisuals que revisen la tradició oral de la mà de la investigadora Barbara 
Van Hoestenberghe; i l’exposició “Joan Llongueres, la rítmica a Catalunya”, que també s’inaugurarà divendres a 
les 19 h i que ressegueix la trajectòria del músic i pedagog català Joan Llongueres, una figura que va aportar una visió 
moderna i trencadora a la pedagogia musical del país i va promoure el sistema d’aprenentatge musical del suís 
Jacques-Dalcroze, basat en el ritme i el moviment. 
 
 
Entrades exhaurides per al Dinar de cantadors 
Tot i que el 70% de les activitats són gratuïtes, n’hi ha cinc que requereixen entrada. Entre les propostes que ja han 
exhaurit totes les localitats destaca el Dinar de cantadors, del dissabte a les 13:30 h al Restaurant La Brasa Grillada. 
Pel que fa a la resta d’espectacles de pagament, encara queden entrades per al concert de dissabte d’El Pont d’Arcalís 



	  

	  

(21 h, Centre Recreatiu, 8 €) i dels de diumenge de Jaume Arnella & Ferran Martínez (18 h, Auditori Centre Cultural 
Sala Galà, 8 €), i Glosa i tampis! (20 h, Sala Centre Recreatiu, 3 €). 
 
 
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 recollits per una quarantena de caçadors de cançons 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 
comunicacio@altersinergies.com 
671 384 584 
 
 


