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El projecte Les Kol∙lontai, format per quatre cantautores, inaugura el festival BarnaSants

Feminisme, revolució, cançó
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

U na de les indiscuti
bles novetats de la
present edició del
festival de cantau
toria BarnaSants és

un projecte produït especialment
per l’organització.Ambelnomde
Les Kol∙lontai es presenta un ex
cepcionalquartetdeveusfemeni
nes integrat per Montse Castellà,
Sílvia Comes, Meritxell Gené i
Ivette Nadal, que inauguraran el
27 de gener al teatre Joventut de
l’Hospitalet de Llobregat el festi
val amb un concert “revoluciona
ri des del feminisme”, segons
anunciaMontseCastellà.
Les Kol∙lontai és una idea

projecterealitat elaborada pel
festival que rethomenatge a la re
volucionària russa Aleksandra
Kol∙lontai, primera ambaixadora
de la història i comissària del
poble (l’equivalent a una actual
ministra) durant la revolució bol
xevic. El concert, titulat Cançons
violetes, cançons feministes per a
la llibertat i la igualtat, és un “es
pectacle coral”, segons Castellà,
en el qual les quatre intèrprets es
tan juntes a l’escenari durant gai
rebé tot el recital, “excepte en al
gun moment més íntim”. “Són
cançons violeta, que parlen de la
manera més sincera i profunda
possible de dones lluitadores i re
bels, veus imprescindibles i ne
cessàries que ens faran créixer
per dins”, va afegir Meritxell Ge
né durant la presentació de la sè
rie de concerts dimecres passat.
Unespectacle,enqualsevolcas,

que suposarà que per primera ve
gada a la història del BarnaSants

hi hagi una inauguració col∙lecti
va ambconcerts endiferents seus
delmateix festival.
Perquè després de passar per

l’Hospitaletespodràveurea lasa
laVioleta d’Altafulla, elCasinode
Vic, el Born Centre Cultural de
Barcelona, laUnióCasalGelidenc
de Gelida, la Nova Jazz Cava de
Terrassa i alguns escenaris de la
Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya, com Lleida, Calaf,
Premià deDalt i Torrelles deLlo

bregat. L’essència del festival ha
estat des del seu naixement “un
projecte plural entorn de la pa
raula”, va dir el seu director i fun
dador, Pere Camps, i la seva vi
gènciaésevident si es téencomp
te que en l’edició d’aquest any “el
nombre total de concerts serà de
127, perquè hi hem incorporat a
últimahoraunadatade lagiraho
menatge a JavierKrahe”.
La proposta del quartet femení

i feminista és plenament cohe

rent amb l’essència del cicle. Co
mençant,perexemple,per la seva
matèria primera, que se substan
cia en textos propis i d’escripto
res com Maria Mercè Marçal,
Montserrat Abelló, Rosa Fabre
gat, Montserrat Roig, Sílvia Bel
Fransi, Felícia Fuster o Marina
Garcés, entre d’altres, a les quals
les quatre cantautores posenmú
siques originals. Unes líriques
que,segonselles,conformen“una
mirada feminista, que parlen
d’igualtat, de dones que lluiten i
de dones que estimen”. Per Sílvia

Comes aquest projecte, aquests
concerts, són un excel∙lent “alta
veu”perparlar i recordar “moltes
realitats que encara són lamenta
blement vigents, com el maltrac
tament de la dona”. Uns concerts
en els quals elles s’encarregaran
de tot sobre l’escenari, és a dir, de
cantar ialternarsea laguitarra, la
veu, el teclat, l’acordió diatònic i
la percussió.
Pere Camps va apuntar que

aquest projecte “reflecteix a l’es
cenari els anhels d’alliberament
feminista, que és alhoraun allibe
rament col∙lectiu” i que també
serveix per visualitzar l’esperit
d’Aleksandra Kol∙lontai. Quatre
dels concerts es gravaran i es pu
blicaranendisc, queveurà la llum
en la pròxima edició.c
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Sílvia Comas,Montse Castellà, Ivette Nadal iMeritxell Gené

Textospropis ide
MariaMercèMarçal,
MontserratAbellóo
RosaFabregatformen
lamatèriaprimeralírica

Un0,8%del
pressupost
de la
Generalitat,
a Cultura
REDACCIÓ
Barcelona

El 2011, la Generalitat dedicava
302,4milions a cultura. El 2017
seran 261, cosa que representa
el0,8%deltotal.Respecteal’úl
tim pressupost, recupera un
9,3%, insuficient, segons l’opo
sició. El PSC va retreure que
dels mil milions més que té la
Generalitat per gastar aquest
any,només20haginanataCul
tura. “Hem quedat curts, és
cert. No és el que necessitem
pera lespolítiquesculturalsdel
país”, va contestar el conseller
SantiVila,queahirdefensavaal
Parlament la sevaproposta.
Vila, sense voler abusar del

“comodí deMadrid” per excu
sar les mancances pròpies, va
posar com a exemple que “el
2011 el govern espanyol desti
nava només al Liceu el que ara
destina a tots els grans equipa
ments”.L’oposició livareplicar
que arriben tard, perquè a la
tardorhihauràeleccions.
El conseller, que ha vist reta

llades les seves pretensions ini
cials per part de la Conselleria
d’Hisenda, va insistir en la idea
que reforçar la cultura és refor
çar la tasca social del Govern.
Per afavorir l’hàbit de lectura
preveuunplaespecíficdebibli

oteques dotat amb 2,8 milions
d’eurosiunanovaconvocatòria
del sistema d’adquisició biblio
gràfica de 2,2milions per reno
varels fons.
Per intentar pal∙liar l’asfíxia

financera dels grans museus,
dedicaràun4,1%mésalMacba.
El seu paper com a generador
d’exposicions id’opinióhaque
dat relegatdavant el suportque
donaelGoverndel’EstatalRei
na Sofía, igual com el Liceu da
vant el Teatro Real. El MNAC
tindrà unmiliómésper a expo
sicions (“no podem permetre
que ens passi un altre episodi
comeldeTorresGarcía”,quees
vaexposar alMoMAinoaBar
celona). Una altra línia que es
potencia és la internaciona
lització de la cultura: l’Institut
Ramon Llull rebrà 8,4 milions
(un 10,5% més). La Biblioteca
de Catalunya, en situació de
col∙lapse, augmenta a penes un
1,6%,mentrequeelTNCdismi
nueix en 100.000 euros i el
CoNCA, un organisme buidat
de competències, té més d’un
milió, la mateixa quantitat que
l’aportada al Lliure (1,96 mili
ons), el Mercat de les Flors
(1,05) o el Palau de la Música
(1,05).Lesesmenesa la totalitat
van ser rebutjades pels vots de
JxSí i laCUP.c

Els socialistes
critiquen que
de l’augment de
1.000 milions només
20 vagin a cultura


