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REPERCUSSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

15/12/2016
Menció a Músicas Posibles de Radio 3
Reportatge a Punts de Vista de TVE

13/12/2016 
Notícia a El Temps

12/12/2016
Notícia a Segre.com

01/12/2016
Notícia a Les Gavarres
Notícia a Enderrock

29/11/2016
Menció a Delicatessen d’iCat.cat

22/11/2016
Notícia a La Tornada
Article a Diari de Girona
Notícia a El Punt Avui

21/11/2016
Notícia aTV Girona
Notícia a Xanxano
Notícia a Radio Capital
Notícia a Diari de Girona

20/11/2016
Notícia a Vilaweb
Crònica a El Periódico
Notícia a Ara Girona
Notícia a 3/24

19/11/2016
Connexió a El Suplement de Catalunya Ràdio
Notícia a TN Vespre de TV3
Crònica a Núvol
Notícia a El Punt Avui

18/11/2016
Connexió i entrevista Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio
Notícia a Catalunya Informació i Catalunya Ràdio
Connexió i entrevista El Matí de Catalunya Ràdio

Notícia a Òmnium Cultural
Notícia a Ràdio Palafrugell
Notícia a Ràdio Cassà
Reportatge al TN Comarques de TV3
Notícia a Vilaweb

17/11/2016
Notícia a ARA
Notícia a OnaCat Ràdio
Notícia a Ràdio Cassà
Notícia a El Periódico
Notícia a Agenda Oberta

16/11/2016
Entrevista a La Tarda de La Xarxa 
Entrevista a Punt de Solfa de La Xarxa

15/11/2016
Notícia a Menuts Girona
Notícia a Ràdio Banyoles
Notícia a La Tornada

14/11/2016
Entrevista a Assaig General de Catalunya Música
Menció a APM de TV3
Notícia a Etnologia de la Generalitat
Notícia a Sies.tv

13/11/2016
Notícia a Núvol
Notícia a Consorci de les Gavarres

10/11/2016
Notícia a Ràdio Cassà

09/11/2016
Entrevista a Tria 33 del Canal 33

01/11/2016
Notícia a Surt de Casa Girona
Notícia a La Tornada
Article a Enderrock
Article a Catorze
Notícia a Culturalia
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29/10/2016
Article a Hotel Dilluns
Article a La Vanguardia
Menció a Mans de Catalunya Ràdio

28/10/2016
Notícia a El Periódico
Menció a TR3S C

27/10/2016
Notícia a Diari de Girona
Notícia a Fundació Lluís Coromina
Notícia a Som Cultura
Notícia a Cultura de la Generalitat

26/10/2016
Menció a Bonus Cracks d’iCat.cat

25/10/2016
Notícia a Biblioteca de Cassà

24/10/2016
Notícia TN Comarques de TV3
Notícia a Fem Girona
Notícia a RNE
Notícia a Descobrir
Notícia a Costa Brava
Notícia a Cassà.cat
Notícia a Time Out
Notícia a Catalunya Ràdio
Notícia a El Periódico

20/10/2016
Notícia a La Vanguardia
Notícia a ABC

17/10/2016
Notícia a Surt de Casa Girona

12/10/2016
Notícia a Enderrock

11/10/2016
Notícia a Diari de Girona

08/10/2016
Notícia a Aldia
Notícia a Nació Digital

07/10/2016
Notícia a Lliure i millor
Notícia a Sies.tv
Notícia a Cassà Digital

01/10/2016
Notícia a Som Cultura
Reportatge a Enderrock

12/09/2016
Entrevista a Soroll de Cadena Ser
Notícia a Enderrock

23/08/2016
Entrevista a Interferències de Catalunya Ràdio

26/07/2016
Reportatge a Catalunya Ràdio

12/07/2016
Notícia a Catalunya Ràdio
Notícia a TN Comarques de TV3

01/07/2016
Notícia a Enderrock

01/06/2016
Notícia a Diari de Girona
Notícia a Empordà

31/05/2016
Notícia a La Vanguardia
Notícia a ABC
Notícia a Diari de Girona

26/05/2016
Notícia a Nació Digital

25/05/2016
Notícia a El Punt Avui
Notícia a El Punt Avui
Notícia a Racó Català
Notícia a CatZona
Notícia a Viasona
Notícia a Auva!
Notícia a Tornaveu
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24/05/2016
Notícia a Vilaweb
Notícia a Enderrock
Notícia a Aldia
Notícia a Nació Digital
Notícia a Regió 7
Notícia a Cassà Digital
Notícia a Cultura 21
Notícia a El Setmanari
Notícia a Musicat
Notícia a U Manresa
Notícia a Fira Mediterrània

01/05/2016
Notícia a Culturae Magazine

12/04/2016
Entrevista a Ràdio Girona - Cadena Ser

08/04/2016
Entrevista a La Tribu

04/04/2016
Notícia a Ràdio Banyoles 

02/04/2016
Entrevista a Mans de Catalunya Ràdio

01/04/2016
Notícia a El Punt Avui
Notícia a El Punt Avui
Menció a El Punt Avui
Notícia a Diari de Girona
Notícia a Cassà Destapa

31/03/2016
Notícia a 3/24
Notícia a Vilaweb
Notícia a ACN
Notícia a Diari de Girona
Notícia a TV Girona
Notícia a Ara Girona
Notícia a Aldia
Notícia a Ràdio Cassà
Notícia a Cassà Digital
Notícia a Llagostera Ràdio
Notícia a Banyoles TV
Notícia a Ajuntament de Cassà
Notícia a Festes.org
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Mitjà: Músicas posibles | Radio 3 Data: 15/12/2016

Enllaç: http://blog.rtve.es/laralopez/2016/12/cuando-no-me-ves.html



6

Mitjà: Punts de Vista | TVE Data: 15/12/2016

Enllaç: http://www.rtve.es/television/20161212/laberint-dels-esperits-lultima-novela-carlos-ruiz-
zafon-per-tancar-seva-famosa-saga/1453220.shtml 
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Mitjà: El Temps Data: 13/12/2016

Enllaç: http://eltemps.cat/la-tradicio-ben-entesa/
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Mitjà: El Segre Data: 12/12/2016

Enllaç: http://www.segre.com/noticies/opinio/critica_musica/2016/12/12/aventurers_in-
trepids_7992_2565.html
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El Festival Càntut dedica un cap de setmana a la 
música de tradició oral a Cassà de la Selva

La primera edició del Festival Càntut. Cançons i músiques dels avis, organit-
zat per Alter Sinergies i que ha tingut lloc a Cassà de la Selva del 18 al 20 de 
novembre, ha tancat amb èxit tres dies dedicats a la música de tradició oral. 
En total, ha comptat amb una vintena de propostes -el 70% gratuïtes-, amb 
una molt bona afluència de públic. Les actuacions de pagament han comptat 
amb un 91% d’ocupació de mitjana i tres d’elles han exhaurit totes les localitats: 
Belda & Sanjosex, Dinar de cantadors i Jaume Arnella & Ferran Martínez.

Entre les propostes que s’han pogut veure, destaca el concert de Belda & 
Sanjosex presentant el disc Càntut per primera vegada a les comarques giro-
nines, que ha comptat amb la col·laboració d’estudiants de Cassà. En aquest 
mateix espai hi han actuat El Pont d’Arcalís, i Glosa i tampis!. Un altre dels 
concerts ha estat el de Jaume Arnella & Ferran Martínez, que han presentat 
una tria de cançons cantades a la Garrotxa, amb totes les entrades exhauri-
des. I també s’ha pogut sentir la proposta de Maria Arnal & Marcel Bagés, que 
han sorprès el públic amb la seva emotivitat i intensitat sonora. 

També hi ha hagut una molt bona afluència al Bar del Centre Recreatiu, on 
s’ha viscut un autèntic ambient de taverna amb Els Panxuts & El Ganxet, i 
l’endemà amb Joan Garriga & Carles Belda, que han trencat barreres entre 
artistes i oients, i en què s’hi han sumat músics d’arreu del país. Així mateix, 
activitats com la cantada itinerant de Ramon Manent & Tutti Veus & Bell 
Ressò o la d’Adrià Dilmé & AEiG La Claca ha estat seguida per un grup nom-
brós de persones. El carrer també ha estat l’escenari del concert de Roba 
Estesa i de Montse Casanova & Diatonic’s.

Alguns dels moments més emotius s’han viscut al Dinar de cantadors, en què 
persones de totes les edats han compartit taula i cants, en una trobada diste-
sa conduïda per Montse Casanova, Ramon Manent i Jaume Arnella. 

Durant el Càntut s’han pogut redescobrir les vivències d’un dels antics mem-
bres de la Colla dels Tranquils del Veïnat d’Esclet a la Presentació del disc Goigs 
de Pasqua. Amb la sala plena també s’ha pogut seguir la conferència prèvia al 
documental Lomax: Caçador de cançons de l’etnomusicòloga canadenca Judi-
th Cohen, i s’ha pogut escoltar les conclusions del projecte del Consorci de 
les Gavarres de recerca i recuperació de la memòria cantada Cançons popu-
lars de les Gavarres, a càrrec de la investigadora Barbara Van Hoestenberghe. 

A més d’aquestes activitats, s’ha pogut participar al Càntut per a petits amb 
Àngel Daban i Carmina Rabassedas, i s’han pogut veure instal·lacions com 
l’Aparador de cançoners, la de Joan Llongueres, la rítmica a Catalunya, i la proje-
ció audiovisual Versions Bàrbares.

www.cantut.cat

Mitjà: Les Gavarres Data: 1/12/2016

Enllaç: www.editorialgavarres.cat
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General Jordi Martí Fabra | Actualitzat el 01/12/2016

Aquestes són les cançons del meu
poble
Jaume Arnella grava les cançons aspres i de mala petja que va interpretar al Càntut

Quedem amb Jaume Arnella per parlar del disc Cançons aspres i mala petja (autoeditat, 2016),
testimoni gravat del recent concert que va oferir amb Ferran Martínez a la primera edició del Càntut
de Cassà de la Selva. Podria ser una roda de premsa, però com que som dues persones, és una línia de
premsa, ens diu.

Jaume Arnella cantant les cançons aspres i de mala petja al Càntut. Foto: Arxiu Càntut

Els lectors de Sons de la Mediterrània ja ho saben: Jaume Arnella fa les coses com creu que s'han de
fer i no com dicten els altres. Així és que quan li van proposar de participar al Càntut, va preparar-se un

Sons de la Mediterrània : Aquestes són les cançons del meu poble http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8276/aques...

1 of 3 13/12/16 11:24

Mitjà: Enderrock Data: 1/12/2016

Enllaç: http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8276/aquestes/son/cancons/meu/
poble
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repertori de cançons garrotxines i, uns dies abans de l'actuació de Cassà, va gravar-les a casa amb un
dels seus companys d'aventures, l'acordionista Ferran Martínez.

El nom del disc fa referènia a la definició de 'garrotxa': una terra aspra i de mala petja. I el repertori,
com el concert que va fer al Càntut, combina cançons recollides a les Planes d'Hostoles conjuntament
amb Joan Arnau –mort el passat 10 de novembre–; altres de recollides al mateix poble per l'Obra del
Cançoner Popular el 1922 –i 'retornades' al poble amb uns festivals que s'hi han anat fent els darrers
anys–, i altres de recollides per Arnella amb el grup El Sac a Beget i Sant Privat el 1976. I al final, de
manera de propina insospitada, la corrosiva "El parenostre petit", que Jaume Arnella ha inclòs
pensant en l'escarni que va patir no fa gaire la poeta Dolors Miquel i perquè quedi constància que
d'irreverències se n'han cantat sempre.

Al disc hi ha uns quants tresors. Per exemple, "Ai noies que en festegeu", peça del cançoner de Beget
que Arnella ha anat interpretant de diverses maneres i amb diversos acompanyaments, que aquí sona
acompanyada al piano per Ferran Martínez. "Com que a la sala de Cassà disposaven de piano, vam
decidir tocar-la així, i la veritat és que pren un color diferent molt bonic. Aquesta cançó no sé què té
que commou. És rústica però excelsa. La lletra, com altres d'aquest treball, ens ha arribat deteriorada:
es parla d'una noia que mor no se sap ben bé perquè... tot i que es pot intuir que la pegaven a casa."

També hi ha cançons que guarden la memòria de les salvatjades a les guerres carlines, com "Absoltes
dels carlins" i "Se n'ha aixecat un bàndol". "Aquesta darrera és la cançó més trista que conec –confessa
el músic–, les dues darreres estrofes són commovedores". L'estrofa final diu:

De guerra com aquesta
no l'havíem vista mai,

fills amb pares es maten
i germans amb germans.

Després de tanta gravetat, "El fadrí sastre" i "Les comares" són per fer conya i fer cantar la gent. I "Les
votacions", un retrat àcid de les trampes de la política, sembla escrita avui:

Vuit dies abans ja corren
els autos per 'quí i per 'llà,
homes vestits amb levita

que en saben de conquistar.

"A la rambla de Girona" i "La noia Rafela", recollides per Arnella i Joan Arnau d'en Ciset Barraquer,
són cançons dures, perquè retraten l'exclusió femenina que la societat ha practicat. I el dia de Sant
Jaume, suministrada pel mateix informant de les Planes d'Hostoles, fa festa, "amb una tornada
d'aquelles que fan pujar l'ambient com el llevat", ens diu Jaume Arnella.

Sons de la Mediterrània : Aquestes són les cançons del meu poble http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8276/aques...

2 of 3 13/12/16 11:24
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Navega per les etiquetes

CàntutJaume ArnellaCançons aspres i de mala petja

Ferran Martínez i Jaume Arnella. Foto: Arxiu Càntut

Escolteu-lo amb atenció, perquè aquest és un disc tan casolà i intens com aquell que Arnella va
dedicar a l'Estellés cansat i crepuscular, o aquell altre en què va cantar la memòria de la lleva del
biberó a través dels poemes del badaloní Josep Gual. D'aquells poemes, ens confessa, en va llegir un de
tan bèstia que no va saber com musicar-lo, tot i que hi va esmerçar dos dies sencers de feina. 

I s'acaba la línia de premsa amb dues conclusions finals. La primera fa referència al nostre passat:
"Aquest disc són les cançons del meu poble, i quan dic del meu poble em refereixo als nostres avis, als
teus i als meus. Som un poble de rebuda, sí, però també d'exclusió, i la prova són moltes d'aquestes
cançons que ens parlen de fets i comportaments molt desagradables. Tots tenim un cantó fosc, i encara
que ens sembli que és plom a les ales, no el podem amagar, l'hem de conèixer per poder créixer". És a
dir, que no tot són flors i violes; també hi ha històries aspres i de mala petja.

A la segona conclusió també n'hi ha per sucar-hi pa: "Aquestes cançons les hem gravat tal com les
sentim, potser de manera ràpida i imperfecta, però tal com sentim que les hem de fer, de la manera
que ens commou. Només si ho fem així podem arribar a commoure els altres".

Sons de la Mediterrània : Aquestes són les cançons del meu poble http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8276/aques...

3 of 3 13/12/16 11:24
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Mitjà: Delicatessen | iCat.cat Data: 29/11/2016

Enllaç: http://catradio.cat/icat/programes/DeliCatessen/861/audios/Carles-Belda-i-Sanjosex-tradi-
cio-oral/942315
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Mitjà: La Tornada Data: 22/11/2016

Enllaç: http://www.latornada.cat/ca/opinio-51/leterna-canco-de-nadal
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Mitjà: Diari de Girona Data: 22/11/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/11/22/lahir-lavui/815788.html
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Mitjà: Diari de Girona Data: 22/11/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/11/22/lahir-lavui/815788.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 22/11/2016

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1023971-el-cantut-tanca-amb-3-plens-
i-el-91-docupacio.html
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Mitjà: Informatius | TV Girona Data: 21/11/2016

Enllaç: http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-21-11-2016
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Qui canta el seu mal
espanta! Festival Càntut
!  Posted on 21/11/2016 by xanxano "  1 comentario

El passat cap de setmana ha tingut lloc la primera edició del

Càntut. Festival de cançons i
músiques dels avis
from Alter Sinergies

00:35
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Qui canta el seu mal espanta! Festival Càntut | xanxano https://xanxano.com/2016/11/21/qui-canta-el-seu-mal-espanta-fest...

1 of 5 5/12/16 17:50

Mitjà: Xanxano Data: 21/11/2016

Enllaç: https://xanxano.com/2016/11/21/qui-canta-el-seu-mal-espanta-festival-cantut/
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Mitjà: Ràdio Capital Data: 21/11/2016

Enllaç: http://www.radiocapital.cat/cantut/
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Diari de Girona  » CCuullttuurraa

El festival Càntut tanca la primera
edició amb un «èxit rotund»
El 85% dels espectacles van ser gratuïts, cosa que va contribuir a la gran assistència -
Els organitzadors volen tornar-hi l'any que ve i l´objectiu del festival era apropar als
joves les cançons dels avis

Acn/ddg | Cassà De La Selva 21.11.2016 | 10:17

LLaa  pprriimmeerraa  eeddiicciióó  ddeell  FFeessttiivvaall  CCàànnttuutt  ddee  CCaassssàà

ddee  llaa  SSeellvvaa  vvaa  ttaannccaarr  aahhiirr  aammbb  uunn  ««èèxxiitt  rroottuunndd»»,

segons els seus organitzadors. En total, el festival

ha ofert una vintena d'actuacions i la majoria de les

quals han omplert l'aforament. Entre els artistes

més destacats que han passat perl festival hi ha  eell

bbiissbbaalleenncc  SSaannjjoosseexx  ffeenntt  ppaarreellllaa  aammbb  CCaarrlleess

BBeellddaa,,  JJaauummee  AArrnneellllaa  oo  eell  llííddeerr  ddee  llaa  TTrroobbaa  KKuunngg

FFúú,,  JJooaann  GGaarrrriiggaa. En part l'èxit del festival s'explica

perquè  uunn  8855%%  ddeellss  eessppeeccttaacclleess  eerreenn  ggrraattuuïïttss. El responsable del Càntut, Albert Massip, explica que

la voluntat era «apropar al màxim» aquestes cançons al públic jove. Massip es mostra «molt satisfet»

per l'èxit i assegura que ja estan treballant en l'edició del 2017.

CCaassssàà  ddee  llaa  SSeellvvaa  hhaa  rreemmeemmoorraatt  aaqquueesstt  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  vveelllleess  ccaannççoonnss  dd''aavviiss  ppeerr  aaccoossttaarr--lleess  aa

ppúúbblliiccss  mmééss  jjoovveess. Ho ha fet a través del festival Càntut, amb un «èxit rotund» d'assistència. El

responsable del festival, Albert Massip, reconeix que els havia sorprès la quantitat de gent que omplia

tots els espectacles. «Ens ha vingut gent del Vallès, de Barcelona, i de moltes comarques que no ens

pensàvem. En definitiva, no ha estat només la gent d'aquí», va explicar.

Es tracta d´un festival que, tot i celebrar-se´n la primera edició, ha comptat amb noms importants com

Sanjosex o Joan Garriga, però també amb artistes no tan coneguts que han trobat un espai on

promocionar-se. En total han estat una vintena d'espectacles repartits en vuit seus diferents, totes al

centre del municipi. Massip explica que han volgut trobar un espai idoni per a cada concert. «Les

cançons de carrer dels escoltes, han de fer-se al carrer», indica. Una diversificació d'espais que Massip

reconeix que els ha funcionat bé per poder arribar a tots els públics.

El responsable del festival reconeixia, però, que un dels espais més atractius és la sala del centre

recreatiu, que dóna un ambient de taverna i apropa més el públic al cantant. «Es generen unes sinergies

que acosta molt a l'espectador amb els artistes», assenyala. A més,,  ttaammbbéé  ss''hhaann  ffeett  aaccttiivviittaattss  aa  llaa

BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall,,  aall  CCeennttrree  CCuullttuurraall  SSaallaa  GGaallàà,,  aall  ppaasssseeiigg  VViilleerrtt,,  aa  llaa  ppllaaççaa  ppeettiittaa  ii  eenn  ddiiffeerreennttss

rreessttaauurraannttss  ii  bbaarrss  ddeell  mmuunniicciippii..

PPeennssaanntt  eenn  ll''aannyy  vviinneenntt

CCuullttuurraa

 Totes les notícies de Cultura

Hollywood, indignat per la
violació real de ´L´últim tango a
París´
Comentar

La publicació del vídeo en què Bertolucci admet

els fets ha despertat la ira de molts actors i...

Una nova guia divulga el patrimoni històric i
natural de l´antic terme de Bassegoda
Tenia 65 quilòmetres quadrats i incloïa el nucli homònim,

Crosavell, Lliurona, Pincaró, Ribelles i...

Temporada Alta
promou el «pitching»,
una nova forma
d´impulsar el teatre

català
Per segon any consecutiu, el festival permet a cinc

dramaturgs catalans mostrar les seves...

Torroella de Montgrí acull l´exposició «Japan
XXI», del gironí Roger Lleixà
L´objectiu de la mostra és retratar la societat actual del

Japó, on tradició i modernitat es...

Menú principal Llibres Cinema Agenda Música Art Teatre
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19 / 14º

Figueres
19 / 13º

Blanes
19 / 15º

LLooccaall MMééss  NNoottíícciieess EEssppoorrttss EEccoonnoommiiaa OOppiinniióó CCuullttuurraa OOccii TTeennddèènncciieess CCoommuunniittaatt MMuullttiimmèèddiiaa

El responsable del Càntut, Albert Massip. aaccnn Hollywood, indignat per la violació real de ´L´últim tango a

El festival Càntut tanca la primera edició amb un «èxit rotund» - D... http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/11/21/festival-cantut-ta...

1 of 4 5/12/16 19:27

Mitjà: Diari de Girona Data: 21/11/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/11/21/festival-cantut-tanca-primera-edi-
cio/815695.html
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AMPLIACIÓ:El festival 'Càntut' de Cassà de la Selva tanca amb la volunta...
Diumenge 20.11.2016 22:12 - VilaWeb

AMPLIACIÓ:El festival 'Càntut' de Cassà de la
Selva tanca amb la voluntat d'haver "apropat al

màxim" les cançons d'avis als joves

Els organitzadors es mostren "molt satisfets" perquè la ocupació ha fregat el

ple en tots els espectacles

ACN Cassà de la Selva.-La primera edició del Festival ‘Càntut’ de Cassà de la Selva
(Gironès) ha tancat aquest diumenge amb un “èxit rotund” segons els seus organitzadors. En
total han estat una vintena d’actuacions, la majoria de les quals han omplert l’aforament.
Entre els artistes més destacats que han passat per el festival hi ha el bisbalenc Sanjosex fent
parella amb Carles Belda, Jaume Arnella o el líder de la Troba Kung Fú, Joan Garriga. Bona
part de l’èxit del festival s’explica perquè la majoria dels espectacles (85%) eren gratuïts. El
responsable del ‘Càntut’, Albert Massip, ha explicat que la voluntat era “apropar el màxim”
aquestes cançons al públic jove. Massip, s’ha mostrat “molt satisfet” per l’èxit i ha explicat
que ja estan treballant amb l’edició del 2017.

Cassà de la Selva ha rememorat durant el cap de setmana del 18 al 20 de novembre velles
cançons d’avis per acostar-les a públics més joves. Ho ha fet a través del festival ‘Cantut’ i
amb un “èxit rotund” d’assistència. El responsable del festival, Albert Massip reconeix que els
havia sorprès la quantitat de gent que omplia tots els espectacles. “Ens ha vingut gent del
Vallès, de Barcelona, i de moltes comarques que no ens pensàvem. En definitiva, no ha estat
només la gent d’aquí”, comenta Massip.Un festival que, tot i ser la primera edició, ha comptat
amb noms importants com Sanjosex o Joan Garriga, però també amb artistes no tant
coneguts que han trobat un espai on promocionar-se. En total han estat una vintena
d’espectacles repartits en vuit seus diferents, totes al centre del municipi. Massip explica que
han volgut trobar un espai idoni per cada concert. “Les cançons de carrer dels escoltes, han
de fer-se al carrer”, comenta. Una diversificació d’espais que Massip explica que els ha
funcionat bé per poder arribar a tots els públics.El responsable del festival comenta, però, que
un dels espais més atractius és la sala del centre recreatiu, que dóna un ambient de taverna i
apropa més el públic amb el cantant. “Es generen unes sinergies que acosta molt a
l’espectador amb els artistes”, ha comentat Massip. A més també s’han fet activitats a la
Biblioteca Municipal, al Centre Cultural Sala Galà, al Passeig Vilert, a la plaça petita i en
diferents restaurants i bars del municipi.Pensant en l’any vinentMassip s’ha mostrat prudent
alhora d’assegurar una nova edició del festival però reconeix que ja està pensant en l’any
vinent, després de veure l’èxit d’aquesta primera edició. “Això depèn de molta gent, però
estic convençut que el podrem fer, i hem de començar a pensar-hi”, ha comentat. El
responsable del festival ha confesat que la idea del festival li va venir arran d’un blog que ell
mateix va obrir el 2012, i que al llarg dels anys ha esdevingut la web del festival. Massip diu
que volia investigar perquè a molts països estan reconegudes les cançons antigues i aquí no
hi havia tradició més enllà de les havaneres. Per això es va documentar i va engegar el
projecte, animat per en Jaume Arnella, un dels artistes que han participat en el festival.Una
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Mitjà: Vilaweb Data: 20/11/2016

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-festival-cantut-de-cassa-de-la-selva-tanca-
amb-la-voluntat-dhaver-apropat-al-maxim-les-cancons-davis-als-joves-2/
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Mitjà: El Periódico Data: 20/11/2016

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/las-canciones-que-cantabamos-
cantamos-cantaremos-5640917
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Mitjà: Ara Girona Data: 20/11/2016

Enllaç: http://www.aragirona.cat/noticia/2016/11/20/el-festival-cantut-de-cassa-de-la-selva-tan-
ca-amb-la-voluntat-d-haver-apropat-al-maxim-les
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Mitjà: 3/24 Data: 20/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/324/el-festival-cantut-de-cassa-de-la-selva-tanca-amb-la-voluntat-
dhaver-apropat-al-maxim-les-cancons-davis-als-joves/noticia/2759844/



29

Mitjà: El Suplement | 
Catalunya Ràdio (min. 47:28)

Data: 19/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-12-a-13-h-19112016/
audio/941184/
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Mitjà: TN Vespre | TV3 Data: 19/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-cap-de-setmana-
vespre-19112016/video/5632734/
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Mitjà: Núvol Data: 19/11/2016

Enllaç: http://www.nuvol.com/noticies/beldasanjosex-al-cantut-la-musica-dabans-es-ara/
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Mitjà: El Punt Avui Data: 19/11/2016

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/1023317-judith-cohen-avui-ja-
no-es-canta-de-la-manera-
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Mitjà: Estat de Gràcia | Catalunya 
Ràdio

Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-a-
17-h-18112016/audio/941131/
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Mitjà: El Matí de Catalunya 
Ràdio | Catalunya Ràdio

Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.ivoox.com/mati-catalunya-radio-11-a-audios-mp3_rf_13811803_1.html
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Mitjà: Òmnium Cultural Data: 18/11/2016

Enllaç: https://www.omnium.cat/activitats/cantut-cancons-i-musiques-dels-avis
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Mitjà: Ràdio Palafrugell Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.comunicaciopalafrugell.cat/images/stories/audios/entrevistes/2016-11-18-Al-
bertMassip-FestivalCantut.mp3
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.radiocassa.cat/web/index.php/llistat-noticies/9-breus/1130-avui-comenca-el-
cantut-festival-de-cancons-i-musiques-dels-avis
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Mitjà: TN Comarques Girona | TV3 Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/tn-comarques-girona-18112016/video/5632544/
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Mitjà: Vilaweb Data: 18/11/2016

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/el-projecte-cantut-es-fa-gran-i-es-converteix-en-un-festival/
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MÚSICA TRADICIONAL

Càntut, el renaixement de les cançons dels avis
Cassà de la Selva s’omplirà de música i cançons tradicionals aquest cap de setmana

ARA GIRONA  | ACTUALITZADA EL 17/11/2016 00:00

Els bars, els carrers, les places, els auditoris i els restaurants de Cassà de la Selva, entre altres

espais, s’ompliran de música i cançons tradicionals aquest cap de setmana, en el marc de la

primera edició del festival Càntut.

La cita arrencarà oficialment divendres amb el concert de Belda & Sanjosex, que presentaran

oficialment el seu nou disc, Càntut (21 h, a la sala Centre Recreatiu), i actuaran acompanyats de la

violinista Coloma Bertran i el multiinstrumentista Jordi Casadesús. El treball que presentaran ha

rebut el premi Teresa Rebull a la millor producció musical en cultura popular i tradicional, convocat

per la Generalitat i Fira Mediterrània de Manresa.

Ambaixadors del projecte Càntut

Carles Belda i Carles Sanjosé (Sanjosex) s’han convertit en els principals ambaixadors del projecte

Càntut. Cançons i músiques dels avis, ja que han escollit una quinzena de cançons del cançoner

www.cantut.cat. Aquest projecte va néixer el 2012, quan el banyolí Albert Massip va iniciar un

(http://images.ara.cat/2016/11/17/comarquesgironines/Sanjose-Belda-considerats-ambaixadors-Sanjosé i Belda estan considerats els ambaixadors del festival. / ARA

Càntut, el renaixement de les cançons dels avis http://www.ara.cat/comarquesgironines/Cantut-renaixement-canco...

1 of 2 5/12/16 17:55

Mitjà: Ara Data: 17/11/2016

Enllaç: http://www.ara.cat/comarquesgironines/Cantut-renaixement-cancons-dels-
avis_0_1688831133.html
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Mitjà: OnaCat Ràdio Data: 17/11/2016

Enllaç: http://www.onacatradio.cat/festival-cantut/
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 17/11/2016

Enllaç: http://www.radiocassa.cat/web/index.php/podcast-programes/fets-i-gent/1126-carles-
sanjose-sanjosex-a-radio-cassa
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Mitjà: El Periódico Data: 17/11/2016

Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/ocio-y-cultura/cantut-canco-tradicional-festival-
albert-massip-5633427
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Mitjà: Agenda Oberta Data: 17/11/2016

Enllaç: http://www.oberta.cat/web/event/139466
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Mitjà: La Tarda | La Xarxa Data: 16/11/2016

Enllaç: http://programes.laxarxa.com/audio/116972
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Mitjà: A Punt de Solfa | La Xarxa Data: 16/11/2016

Enllaç: http://femgirona.cat/destacats/cantut-cancons-i-musiques-dels-avis/
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QUÈ? Festival de Cançons i músiques dels avis

ON? Diversos espais (Cassà de la Selva)

QUAN? Del 18 al 20 de novembre de 2016

(http://www.menutsgirona.cat/)

CÀNTUT

Càntut - menutsGIRONA http://www.menutsgirona.cat/cantut/

1 of 5 5/12/16 19:14

Mitjà: Menuts Girona Data: 15/11/2016

Enllaç: http://www.menutsgirona.cat/cantut/
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Mitjà: Ràdio Banyoles Data: 15/11/2016

Enllaç: http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14501&t=Cass%C3%A0+de+la+Selva+acull+aque
st+cap+de+setmana+el+festival+C%C3%A0ntut%2C+impulsat+pel+banyol%C3%AD+Albert+Massip
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Mitjà: La Tornada Data: 15/11/2016

Enllaç: http://www.latornada.cat/ca/la-tornada-recomana-50/les-cites-de-la-setmana
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Mitjà: Assaig General | Catalunya 
Música

Data: 14/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/assaig-general/audio/940456/
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Mitjà: APM | TV3 Data: 14/11/2016

Enllaç: https://youtu.be/333jAmxhwGU
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Mitjà: Etnologia | Generalitat Data: 14/11/2016

Enllaç: https://etnologia.blog.gencat.cat/2016/11/14/cantut-cancons-i-musiques-dels-avis/
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Mitjà: Sies.tv Data: 14/11/2016

Enllaç: http://www.sies.tv/aquest-divendres-comencara-la-primera-edicio-del-festival-cantut.html
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Mitjà: Núvol Data: 13/11/2016

Enllaç: http://www.nuvol.com/noticies/jo-cantut-cancons-i-musiques-dels-avis/
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Mitjà: Consorci de les Gavarres Data: 13/11/2016

Enllaç: http://www.gavarres.cat/ca/festival_cantut.html
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 10/11/2016

Enllaç: http://www.radiocassa.cat/web/index.php/podcast-programes/fets-i-gent/1092-les-can-
cons-i-musiques-dels-avis-s-escoltaran-al-festival-cantut-de-cassa
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Mitjà: Tria 33 | Canal 33 Data: 9/11/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/cantut-un-nou-festival-que-recupera-les-can-
cons-dels-avis/video/5629556/
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Mitjà: Surt de casa Girona Data: 1/11/2016

Enllaç: http://surtdecasa.cat/girona/agenda/festival-cantut-cancons-i-musiques-dels-avis/65742
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Mitjà: La Tornada Data: 1/11/2016

Enllaç: http://www.latornada.cat/ca/en-directe-48/belda-i-sanjosex
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Mitjà: Enderrock Data: 1/11/2016

Enllaç: www.enderrock.cat
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Mitjà: Catorze Data: 1/11/2016

Enllaç: http://www.catorze.cat/noticia/4487/cancons/dels/avis
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Mitjà: Culturalia Data: 31/10/2016

Enllaç: https://blogculturalia.net/2016/10/31/les-cancons-dels-avis-sonen-de-nou/



73

Mitjà: Hotel Dilluns Data: 29/10/2016

Enllaç: http://hoteldilluns.blogspot.com.es/2016/10/cantut-amb-belda-sanjosex.html

D I S S A B T E ,  2 9  D ’ O C T U B R E  D E  2 0 1 6

Càntut amb Belda & Sanjosex
Segons els historiadors de l’alfabet la lletra C prové de

la representació del coll i el cap d’un camell, igual com la A
prové d’un cap de bou i la B d’una casa. Als anys vuitanta un
dissenyador estrella va cobrar una pasta per dissenyar una C
vermella per al Departament de Cultura que semblava treta
d’un vagó de rodalies de la Renfe. Topo ara amb una C de
braços més discrets, fins al punt que sembla una orella,
encunyada a la coberta d’un CD groc. El buit que deixa la C
perforada mostra el rostre d’un home gran. És un dels avis
que han participat en un projecte fascinant de memòria
musical nascut el 2012 a la xarxa i que ara arriba al tall rodó
dels discos en perill d’extinció. El projecte es diu “Càntut.
Cançons i músiques dels avis”. Al web cantut.cat hi ha
enregistrades, en àudio o video, més d’un miler de cançons
interpretades a cappella per gent gran que les va aprendre a
casa. Territorialment, el projecte cobreix el que, en català
provincià, en diríem “comarques gironines” i que en realitat
comprèn l’Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla
de l’Estany, el Ripollès i la Selva. Els intèrprets són nascuts al
primer terç del segle XX i cada gravació es documenta amb
les dades de l’informant (nom, data i lloc de naixement,
residència, de qui va aprendre la cançó), així com la font de
l’enregistrament: del projecte o previ, mitjans de comunicació
locals, institucions, estudiants, particulars. Alguns
enregistraments es remunten als anys vuitanta. Cada entrada
reprodueix la lletra i inclou un comentari que la contextualitza
i n’estableix l’autoria quan és coneguda (Bori i Fontestà,
Apel·les Mestres, Verdaguer). Hi ha cançons de tota mena:
amoroses, picaresques, infantils, religioses, històriques, de
bressol, polítiques...

Tot plegat, flaire de Renaixença. Ara, per obra i gràcia
del duet fantàstic format per Belda & Sanjosex, quinze

S E G U I D O R S

A R X I U  D E L  B L O G

▼  2016 (191)

►  de desembre (3)

►  de novembre (37)

▼  d’octubre (20)

Diacrítics difunts

Càntut amb Belda & Sanjosex

La credibilitat del PSOE

El cercle dels quadrats

El silenci de Beckett

Postureig eqüestre

Més enllà de Bob Dylan

‘It’s alright, Ma’

Autors Nobelables

Parafílies (no pas marefílies)

Automòbil o llibre: Tesla

Paraules al marge

Els altres catalans universals

Doncs jo no sóc Elena Ferrante

Paradisos oceànics

Un home que se’n va

Entrar en una llibreria

0 Más Siguiente blog» Crear un blog Acceder

H O T E L  D I L L U N S
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Hotel Dilluns: Càntut amb Belda & Sanjosex http://hoteldilluns.blogspot.com.es/2016/10/cantut-amb-belda-san...
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Mitjà: La Vanguardia Data: 29/10/2016

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/cultura/20161029/411414455309/belda--sanjosex.html
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Mitjà: Mans | Catalunya Ràdio Data: 29/10/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/mans/cantut-les-cancons-i-musiques-dels-avis-
es-converteix-en-festival/audio/938171/
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Mitjà: El Periódico Data: 28/10/2016

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/cronica-cantut-sanjosex-belda-cat-5593785
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Mitjà: Tr3S C Data: 28/10/2016

Enllaç: https://www.tresc.cat/f/58288/el-pont-d-arcalis-festival-cantut/
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Mitjà: Diari de Girona Data: 27/10/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat

Cultura i Societat

■ Diari de Girona DIJOUS, 27 D’OCTUBRE DE 2016 35

La companyia teatral La Vir-
gueria va rebre ahir el desè premi
Quim Masó per a produccions
teatrals pel projecte Medusa, que
a més d’una dotació de 40.000
euros comporta l’estrena al festival
Temporada Alta de 2017 i al Tea-
tre Nacional de Catalunya.

El lliurament del premi es va fer
anit a la sala La Planeta de Girona
en el marc de Temporada Alta, en
un acte públic que va comptar
amb l’actuació d’Anna Moliner.

Quan la pluja deixi de caure,
d’Andrew Bovell, presentada pel
Teatre Atrium, i La visita de la ve-
lla dama, de Friedrich Du�rren-
matt, de la mà de Farres Brothers
i cia han estat els projectes fina-
listes.

Medusa pren com a punt de
partida una adaptació de Pablo Ley
de la novel·la de Ricardo Menén-

dez Salmón sobre el cineasta, fo-
tògraf i pintor Prohaska, un artis-
ta molt singular, obsessionat amb
la desaparició i la invisibilitat, que
planteja dues preguntes: si es pot
viure sense ideologia i si es pot mi-

rar amb impunitat.
La Virgueria està formada per

Aleix Fauró, Isis Martín, Marina
Fita, Oscar Llobet i Patrícia Bar-
galló. El projecte ha estat escollit
entre un total de 22 propostes.

GIRONA | DdG

L’acte de lliurament. 

Breus

L’In-somni, festival internacional
de música independent de Girona,
va anunciar ahir els primers con-
certs, entre els quals destaca el
grup The Toy Dolls (10 de juny a La
Mirona). El festival ha posat a la
venda al seu web les entrades, i
també abonaments. Els altres dos
grups anunciats són Gringo Star i
Crim.

GIRONA | DdG

L’In-somni de Girona
anuncia The Toy Dolls,
Gringo Star i Crim

MÚSICA

L'acordionista Carles Belda i el cantautor Carles Sanjosé (Sanjosex)
acaben de publicar Càntut, un àlbum que recull l'empremta del cant
tradicional de les comarques de Girona, en què «els avis són presents»,
i amb el qual pretenen «mantenir viu el bagatge musical oral». Carles
Sanjosé es mou pel terreny del pop rock i era poc coneixedor de la tra-
dició catalana: «La música tradicional d'aquí no l’havia escoltat gaire,
més enllà de l'àlbum de versions de Serrat i algun altre tema».

GIRONA | DdG

Carles Belda i Sanjosex homenatgen el
cant tradicional gironí al disc «Càntut»

MÚSICA

La Casa de Cultura de Girona
acollirà avui (19 h) l’acte de lliura-
ment del III Premi Ferrater Mora
en la modalitat de guió al perio-
dista i escriptor Josep Pastells i s’a-
nunciarà el guanyador en la mo-
dalitat d’il·lustració. En el marc de
l’acte, Josep-Maria Terricabras farà
un retrat de Ferrater Mora. La Cà-
tedra Ferrater Mora de Pensa-
ment Contemporani de la UdG or-
ganitza l’acte en record de Josep
Ferrater Mora (1912-1991) amb
motiu dels 25 anys de la mort del
pensador català.

GIRONA | DdG

Premis, música i
filosofia per recordar
Ferrater Mora

UNIVERSITAT DE GIRIONALa companyia teatral La
Virgueria guanya el desè
premi Quim Masó

L’obra «Medusa» s’estrenarà a Temporada Alta i al Teatre Nacional
MARC MARTÍ
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Mitjà: Fundació Lluís Coromina Data: 27/10/2016

Enllaç: http://www.fundaciolluiscoromina.org/es-presenta-la-programacio-del-festival-cantut/
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Mitjà: Som Cultura Data: 27/10/2016

Enllaç: http://somcultura.com/veus-i-cantut-els-nous-festivals/



82



83

Mitjà: Cultura | Generalitat Data: 27/10/2016

Enllaç: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_Cantut
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Mitjà: Bonus Cracks | iCat.cat Data: 26/10/2016

Enllaç: http://catradio.cat/icat/programes/Bonus-cracks-amb-Guillamino-i-The-New-Rae-
mon/1678/audios/Carles-Sanjose-i-Carles-Belda-presenten-Cantut/937861
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Mitjà: Biblioteca de Cassà Data: 25/10/2016

Enllaç: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/cassa/documents/267482
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Mitjà: Descobrir Data: 24/10/2016

Enllaç: http://www.descobrir.cat/ca/agenda/cantut-cancons-i-musiques-dels-avis-163230.php
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Mitjà: Costa Brava Data: 24/10/2016

Enllaç: http://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/festivals/musica/festival-cantut-cancons-i-mu-
siques-dels-avis-114829



88

Mitjà: Cassà.cat Data: 24/10/2016

Enllaç: http://www.cassa.cat/web/index.php/noticies-portada/noticies-de-cultura/872-es-presen-
ta-el-festival-cantut-que-tindra-lloc-del-18-al-20-de-novembre-a-cassa
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Mitjà: Time Out Data: 24/10/2016

Enllaç: https://www.timeout.cat/girona/ca/musica/festival-cantut-2016-belda-sanjosex
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Mitjà: Informatius | Catalunya 
Ràdio

Data: 24/10/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-transport-sanitari-
de-girona-ha-generat-27-expedients-sancionadors-en-10-mesos/audio/937616/
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Mitjà: El Periódico Data: 24/10/2016

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/concierto-cantut-sanjosex-belda-
cat-connexions-5585064
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Mitjà: La Vanguardia Data: 20/10/2016

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/girona/20161020/411156109524/belda-sanjosex-dan-
segunda-juventud-canto-abuelos-cantut.html
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Mitjà: ABC Data: 20/10/2016

Enllaç: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2347552
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Mitjà: Surt de Casa Girona Data: 17/10/2016

Enllaç: http://surtdecasa.cat/girona/musica/un-glop-daire-fresc-la-musica-de-tradicio-oral
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Mitjà: Enderrock Data: 12/10/2016

Enllaç: http://www.enderrock.cat/noticia/12123/belda/sanjosex/pont/arcalis/actuaran/cantut
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Mitjà: Diari de Girona Data: 11/10/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/10/10/sanjosex-carles-belda-redefineixen-canco/808577.html
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Diari de Girona » Cultura

Sanjosex i Carles Belda redefineixen la cançó
tradicional gironina a «Càntut»
La Fira Mediterrània de Manresa va acollir dissabte, amb totes les entrades exhaurides, la presentació de l'àlbum

MANRESA | ACN / DDG 11.10.2016 | 07:22

La sala El Sielu de Manresa va obrir les portes
dissabte per acollir una de les estrenes més
esperades de la programació de la Fira
Mediterrània, la presentació del disc Càntut:
Cançons i músiques dels avis (Bankrobber), de
Sanjosex i Carles Belda. Davant de més de 200
persones i amb les entrades exhaurides, els dos
músics van pujar dalt de l´escenari acompanyats
per la violonista Coloma Bertran i el músic Jordi
Casadesús.

Els artistes han realitzat un treball de revisió d´una
quinzena de temes de les més de mil cançons
que recull el cançoner digital gironí cantut.cat, i els han portat a una nova dimensió, entre la tradició i
l´avantguarda. Carles Belda explicava que es tracta d´una aposta «sincera i franca» que presenten
davant del públic amb seguretat. El músic destacava que han realitzat un treball «sense prejudicis» de
cap tipus i que han intentat ser «fidels» a la cançó.

L´ànima de Sanjosex, Carles Sanjosé, i l´acordionista de Pomada, Mesclat o el conjunt Badabadoc,
Carles Belda, han treballat junts per primera vegada amb el cant de tradició oral de les comarques
gironines com a nexe d´unió. La seva complicitat denota que han gaudit amb el projecte i que s´han
entès d´allò més bé. Originàriament, Càntut és una iniciativa que va néixer l´any 2012 de la mà del
banyolí Albert Massip amb la voluntat de recollir i difondre la música popular i tradicional que recordava
la gent més gran de les comarques gironines. Ara, el web cantut.cat ja allotja més d´un miler
d´enregistraments a partir de 125 cantadors i sonadors d´instruments d´una cinquantena de poblacions
d´arreu de les comarques gironines.

Carles Belda ha explicat que la voluntat des del principi ha estat «fer-se seves les cançons». Així, «tot i
que estàs seguint un senyal antic, inevitablement tu el portes cap a un altre lloc», ha explicat. Per la seva
banda, Carles Sanjosé ha destacat que han intentat respectar l´«essència» de cada cançó tot donant-li
«una estètica i una sonoritat que fa que les cançons tinguin un caire modern i proper que li acaba de
donar la qualitat que necessiten», ha explicat.

Belda estava més familiaritzat amb la cançó tradicional i popular, però Sanjosé no. Per això, el líder de
Sanjosex es va arribar a escoltar fins a dues vegades el repertori sencer del web. A partir d´aquí, van fer
una selecció i van anar dibuixant un paisatge sonor gràcies al qual després van seleccionar quinze
cançons. «Hem fet una tria des d´una visió molt instintiva, que la primera impressió d´una cançó ens
generés ganes de treballar», ha explicat Carles Sanjosé.

Al disc, com al repertori, la temàtica de les cançons és molt variada i va des de la litúrgia fins a les
cançons de taverna, passant per cantarelles infantils i cançons i músiques de ball. En el disc es poden
trobar temes com Serrallonga, el Pomeró, Santa Quitèria o Divino, «totes hi són perquè els hem trobat
alguna gràcia», ha explicat Belda. En el cas de Sanjosex, la seva besàvia era d´Ullastret i participava en
un cor femení quan anava a missa. El músic ha explicat que quan la seva mare va escoltar la cançó dels
12 lladres va dir que semblava que hagués sentit la seva àvia. «Aquest va ser un moment molt bonic»,
ha destacat Sanjosé.

Càntut s´ha proclamat guanyador de la primera edició del Premi Teresa Rebull, un guardó impulsat per la
Fira Mediterrània i el Departament de Cultura, a la millor producció musical en cultura popular i
tradicional. El disc sortirà a la venda el proper 21 d´octubre. Després de l´estrena a Manresa,
l´espectacle es presentarà pròximament al Festival Càntut de Cassà de la Selva, del 18 al 20 de
novembre, i al Connexions de Barcelona.
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Carles Belda a l´acordió, i Sanjosex a la guitarra durant l´actuació

a Manresa Mireia Arso

Temes relacionats: Carles Belda Música Sanjosex

El director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer.

Sanjosex i Carles Belda redeÞneixen la canç— tradicional gironin... http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/10/10/sanjosex-carles...
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Mitjà: Aldia Data: 08/10/2016

Enllaç: http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-canco-tradicional-les-comarques-gi-
ronines-reneix-amb-nous-sons-ma-carles-belda-sanjosex-20161008213351.html
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Mitjà: Nació Digital Data: 08/10/2016

Enllaç: http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/62518/carles/belda/sanjosex/porten/canco/
tradicional/comarques/gironines
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Mitjà: Lliure i millor Data: 07/10/2016

Enllaç: http://lliureimillor.cat/2016/10/07/cantut-les-cancons-dels-nostres-avis/

Càntut: les cançons dels nostres avis

A Rèquiem per a una monja, William Faulkner va escriure: “El passat no és mort ni enterrat. De

fet, ni tan sols és passat”. Una frase que ha fet fortuna per demostrar que la vida, lluny de ser

una successió d’etapes inconnexes que anem superant, manté una continuïtat. Serem qui som.

Som qui hem estat. O en altres paraules: els nostres avis bateguen en nosaltres, i nosaltres

bategarem en els nostres néts.

Albert Massip és un músic banyolí que compartiria plenament la sentència de Faulkner. L’any

2012 va crear el projecte Cançons i músiques dels nostres avis amb l’objectiu de preservar el

patrimoni musical de les comarques gironines. Una tasca molt necessària per continuar la

magnífica tasca empresa per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1922 – 1936),

actualment albergat a la Biblioteca de Catalunya. Quatre anys més tard (i més de mil cançons

catalogades després), Massip ha batejat com a Càntut la renovació d’aquesta iniciativa.

A cantut.cat hi trobareu una plataforma de consulta molt completa. Podreu conèixer múltiple

informació de cada cançó registrada: nom, data de naixement i residència de l’informant, i la

Per Redacció  - 7 d'octubre de 2016

Càntut: les cançons dels nostres avis - Lliure i Millor http://lliureimillor.cat/2016/10/07/cantut-les-cancons-dels-nostres-...

1 of 3 5/12/16 19:25
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Mitjà: Sies.tv Data: 07/10/2016

Enllaç: http://www.sies.tv/belda-sanjosex-jaume-arnella-ferran-martinez-i-el-pont-darcalis-a-la-
primera-edicio-del-festival-cantut.html
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Mitjà: Cassà digital Data: 07/10/2016

Enllaç: http://www.cassadigital.cat/noticia/cantut?utm_medium=facebook&utm_
source=twitterfeed
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Mitjà: Som Cultura Data: 1/10/2016

Enllaç: www.somcultura.com
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Mitjà: Enderrock Data: 1/10/2016

Enllaç: www.enderrock.cat
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Mitjà: Soroll | Cadena Ser Data: 12/09/2016

Enllaç: http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20160912_220000_230000/
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Mitjà: Enderrock Data: 12/09/2016

Enllaç: http://www.enderrock.cat/edr/noticia/1125
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Mitjà: Interferències | Catalunya 
Ràdio

Data: 23/08/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/interferencies/el-music-carles-beldaamb-sanjo-
sex-recuperem-la-canco-tradicional/audio/930761/
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Mitjà: Informatius | Catalunya 
Ràdio

Data: 26/07/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/cantut-cantut-can-
cons-i-musiques-dels-avis/audio/929283/
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Mitjà: Informatius | Catalunya 
Ràdio

Data: 12/07/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/catalunya-migdia-
girona-els-sindics-faran-un-congres-internacional-a-girona-al-novembre/audio/928460/
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Mitjà: TN Comarques | TV3 Data: 12/07/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/carles-belda-i-sanjosex-adapten-cancons-
dels-avis/video/5611277/
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Mitjà: Enderrock Data: 01/07/2016

Enllaç: www.enderrock.cat
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Mitjà: Diari de Girona Data: 01/06/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/06/01/belda--sanjosex-preparen-espectacle/786263.html
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Mitjà: Empordà.info Data: 01/06/2016

Enllaç: http://www.emporda.info/esports/2016/06/01/belda--sanjosex-preparen-espectacle/316508.html
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Mitjà: La Vanguardia Data: 31/05/2016

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20160531/402168859843/belda-sanjosex-preparan-un-
nuevo-disco-y-un-espectaculo-basado-en-cantut.html
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Mitjà: ABC Data: 31/05/2016

Enllaç: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2214802
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Mitjà: Diari de Girona Data: 31/05/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/05/31/belda--sanjosex-preparen-nou/786104.html
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Mitjà: El Punt Avui Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/970262-belda-i-sanjosex-revisen-can-
cons-dels-avis-en-el-festival-cantut.html



131

Mitjà: El Punt Avui Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/970358-carles-belda-i-sanjosex-premi-
teresa-rebull.html
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Mitjà: Racó Català Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.racocatala.cat/canal/article/39321/carles-belda-sanjosex-rescaten-cancons-dels-nostres-avis
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Mitjà: Catzona Data: 25/05/2016

Enllaç: http://catzona.com/carles-belda-i-sanjosex-premi-teresa-rebull
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Mitjà: Viasona Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.viasona.cat/noticia/1520/carles-belda-i-sanjosex-rescaten-les-cancons-dels-nostres-avis
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Mitjà: Auva! Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.auva.cat/carles-sanjose-sanjosex-carles-belda-preparen-nou-disc-especta-
cle-conjunt-cara-tardor/
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Mitjà: Tornaveu Data: 25/05/2016

Enllaç: http://www.tornaveu.cat/article/11191/carles-belda-i-sanjosex-reivindiquen-la-transmis-
sio-oral-dels-avis
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Mitjà: Vilaweb Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/el-projecte-de-carles-belda-i-sanjosex-guanya-el-premi-
teresa-rebull/
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Mitjà: Enderrock.cat Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8110/belda/sanjosex/can/ons/dels/avis
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Mitjà: Aldia Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.aldia.cat/gent/noticia-projecte-carles-belda-sanjosex-guanya-premi-teresa-
rebull-20160524165515.html
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Mitjà: Nació Digital Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/59991
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Mitjà: Regió 7 Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.regio7.cat/manresa/2016/05/24/fira-mediterrania-genera-impacte-econom-
ic/362727.html
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Mitjà: Cassà Digital Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.cassadigital.cat/noticia/sanjosex-i-belda-presentaran-al-festival-de-cassa-el-
seu-nou-projecte-cantut
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Mitjà: Cultura 21 Data: 24/05/2016

Enllaç: http://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/116650-un-projecte-liderat-per-carles-
belda-i-sanjosex-guanya-el-primer-premi-teresa-rebull
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Mitjà: El Setmanari Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=27516



146

Mitjà: Musicat Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.musicat.cat/CA/285051/publicacions/noticies/una-proposta-liderada-per-car-
les-belda-i-sanjosex-guanya-el-premi-teresa-rebull.html
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Mitjà: U Manresa Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.umanresa.cat/ca/umanresa-calcula-en-3-milions-deuros-limpacte-economic-
fira-mediterrania-ciutat-manresa
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Mitjà: Fira Mediterrània Data: 24/05/2016

Enllaç: http://www.firamediterrania.cat/una-proposta-liderada-carles-belda-i-sanjosex-guanya-
el-premi-teresa-rebull
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Mitjà: Culturae Magazine Data: 01/05/2016

Enllaç: https://issuu.com/culturaemagazine/docs/culturae_007



150

Mitjà: Ràdio Girona | Cadena Ser Data: 12/04/2016

Enllaç: http://play.cadenaser.com/audio/035RD010000000114077/
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Mitjà: Banyoles TV - La Tribu Data: 08/04/2016

Enllaç: http://banyolestv.xiptv.cat/la-tribu/capitol/p-pgm15-pt1-t2015-16
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Mitjà: Ràdio Banyoles Data: 04/04/2016

Enllaç: http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=13657&t=El%20projecte%20C%E0ntut,%20
del%20banyol%ED%20Albert%20Massip,%20supera%20el%20miler%20d%92enregistraments%20
de%20can%E7ons%20d%92avis
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Mitjà: Mans | Catalunya Ràdio Data: 02/04/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/mans/entrevista-dactualitat-cantut-cancons-i-
musiques-dels-avis-/audio/916102/



154

Mitjà: El Punt Avui Data: 01/04/2016

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/954465-cantut-ja-te-mil-cancons-dels-
avis-i-fara-un-festival-a-cassa.html
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Mitjà: ARA Data: 01/04/2016

Enllaç: www.ara.cat/comarquesgironines
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Mitjà: Diari de Girona Data: 01/04/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/04/01/projecte-cantut-mil-gravacions-da-
vis/775414.html
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Mitjà: Cassà Destapa Data: 01/04/2016

Enllaç: http://www.cassadestapa.cat/index.php/musica/cantut.html
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Mitjà: 3/24 Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.ccma.cat/324/el-projecte-cantut-supera-el-miler-denregistraments-de-can-
cons-davis-i-organitzara-un-festival-a-cassa-de-la-selva/noticia/2721540/
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Mitjà: Vilaweb Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-projecte-cantut-supera-el-miler-denregistra-
ments-de-cancons-davis-i-organitzara-un-festival-a-cassa-de-la-selva/
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Mitjà: ACN Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.acn.cat/component/zoo/category/festa-i-cultura-popular
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Mitjà: Diari de Girona Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/03/31/cantut-supera-miler-enregistraments-
cancons/775274.html



163

Mitjà: TV Girona Data: 31/03/2016

Enllaç: http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-31-03-2016
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Mitjà: Ara Girona Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.aragirona.cat/noticia/2016/03/31/el-projecte-cantut-supera-el-miler-d-enregis-
traments-de-cancons-d-avis-i-organitzara-un-fe
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Mitjà: Aldia Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-projecte-cantut-supera-miler-denregistra-
ments-cancons-davis-organitzara-festival-cassa-selva-20160331121643.html
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Mitjà: Ràdio Cassà Data: 31/03/2016

Enllaç: http://radiocassa.cat/web/index.php/noticies-breus/881-el-projecte-cantut-organitzara-un-
festival-a-cassa-el-proper-mes-de-novembre
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Mitjà: Cassà Digital Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.cassadigital.cat/noticia/3685/el-festival-cantut-se-celebrara-a-cassa-entre-el-
28-i-el-20-de-novembre
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Mitjà: Llagostera Ràdio Data: 31/03/2016

Enllaç: http://llagosteraradio.cat/noticies/noticies-locals-i-comarcals/cantut-miler-gravacions-
musica-festival-cassa.html
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Mitjà: Banyoles Televisió Data: 31/03/2016

Enllaç: http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/4882-el-projecte-musica-i-
cancons-dels-avis-del-banyoli-albert-massip-evoluciona-amb-el-projecte-cantut
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Mitjà: Ajuntament de Cassà Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.cassa.cat/web/index.php/noticies-portada/noticies-de-cultura/872-es-presen-
ta-el-festival-cantut-que-tindra-lloc-del-18-al-20-de-novembre-a-cassa
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Mitjà: Festes.org Data: 31/03/2016

Enllaç: http://www.festes.org/noticies.php?id=2040
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