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MÚSICA

Tortosa  L. Bertomeu

Les cantautores Montse Castellà,
Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette
Nadal inauguren la 22a edició del
festival de cançó d’autor Barna-
sants aquest divendres 27 de ge-
ner. Les quatre veus femenines han
adoptat el nom de les Kol·lontai en
homenatge a Alexandra Kol·lontai,
la primera dona ministra de la revo-
lució russa. I és que, en aquesta
edició, el Barnasants commemora
el centenari de la revolució bolxevic
i del naixement de Violeta Parra, re-
ferent de la cançó xilena i llatinoa-
mericana. Així, agafant com a fil
conductor el pensament d'Alexan-
dra Kol·lontai, “una dona avançada
al seu temps, especialment en

matèria feminista”, segons explica
Montse Castellà, les Kol·lontai han
preparat “un repertori de cançons
que parlen de dones que lluiten i
estimen; són, per tant, cançons fe-
ministes per la llibertat i per la
igualtat”. L’espectacle duu per títol
Cançons violeta, i les Kol·lontai mu-
siquen diferents escriptores de di-
verses èpoques i territoris. Així, po-
sen música a les paraules de M.
Mercè Marçal, Montserrat Abelló,
Rosa Fabregat, Montserrat Roig,
Gloria Fuertes, Zoraida Burgos, Felí-
cia Fuster, Mireia Calafell o Marina
Garcés, entre altres. “S’han creat
cançons expressament, s'han mu-
sicat poemes i s'ha versionat al-
gun tema feminista”, insisteix Cas-
tellà, que explica que “el que uneix

el conjunt dels temes que es can-
ten és que tots són escrits per do-
nes i el seu missatge reivindicatiu,
reflexiu i carregat d'esperança”.
Així, aquest espectacle parla de la
dona treballadora, la maternitat, el
sexe, la dona dins el món de la cul-
tura i el compromís o el maltracta-
ment, entre d’altres. 

Castellà també ha recordat que
les Kol·lontai representen diferents
estils musicals, alhora que repre-
senten diferents generacions, dife-
rents territoris i diferents parlars.
L’espectacle Cançons violeta s’es-
trena aquest divendres al teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet de Llobregat.
L’espectacle, produït per Barna-
sants, també farà una gira per dife-
rents teatres i ateneus catalans. ■

La cantautora tortosina Montse Castellà forma part del quartet artístic les Kol·lontai
que aquest divendres inaugura el Barnasants amb una crida a la llibertat i la igualtat

La Nit de les Muses estarà

dedicada a Francesca Aliern

LITERATURA

Móra dd’Ebre  Redacció

La tercera Nit de les Muses que
organitza la Fira del Llibre Ebrenc
amb l’objectiu d’homenatjar escrip-
tors ebrencs amb una trajectòria li-
terària consolidada estarà dedica-
da enguany a l’escriptora de Xerta
Francesca Aliern, la novel·lista amb
més lectors i seguidors de les Te-
rres de l’Ebre. Inspirades en fets re-
als i quotidians i protagonitzades
per personatges que no han tingut
una vida fàcil, les seues novel·les
sempre es troben entre les més ve-
nudes per Sant Jordi a les Terres de
l’Ebre i en destaquen títols com Les
passions de la menestrala (2003 i
2014), Sabó moll (2006) o Cafè de
París (2016). 

Aliern serà la tercera escriptora

homenatjada en la Nit de les Mu-
ses de la Fira del Llibre Ebrenc de
Móra d’Ebre després de Miquel Es-
teve (2013) i Toni Orensanz (2014).
Es tracta d’un acte que no té data
ni periodicitat fixes i és únic perquè
sempre manté la incògnita de si es
tornarà a realitzar. 

L’homenatge literari comptarà
amb la participació de l’actriu
ebrenca Belén Fabra i el director te-
atral Valer Gisbert, que treballen
junts en un projecte nou per a Litte-
rarum 2017. També hi actuarà la
cantant Núria Feliu, que interpreta-
rà cançons que la novel·lista ha fet
aparèixer a les seues obres i que
tenen una força especial en la tra-
ma de les històries. L’acte serà di-
vendres 10 de febrer al teatre la
Llanterna de Móra d’Ebre. ■

Francesca Aliern rebrà un homenatge de la Fira del Llibre Ebrenc. / CEDIDA

Classe magistral de

Roberto Olivan a

l’Escola Municipal de

Teatre de Tortosa

TORTOSA El coreògraf i ballarí
Roberto Olivan oferirà, el febrer vi-
nent, una classe magistral a l'Esco-
la Municipal de Teatre de Tortosa
(EMTT). A L'instint com a font de mo-
viment, Olivan planteja que “la coreo-
grafia i el moviment estan a tot arreu
al nostre voltant. Accions rutinàries
diàries que passen desapercebudes
davant dels nostres ulls” i proposa
“començar des del principi” organit-
zant els moviments dels participants.
La ‘masterclass’ es realitzarà els dies
4, 5, 11 i 12 de febrer i està oberta a
tothom. Ja se’n poden formalitzar les
inscripcions a l'EMTT. ■

■ Aquest pròxim diumenge 29 de
gener, la sala del cine de Vinebre
acollirà l’espectacle Avui Ovidi, un
homenatge generacional a Ovidi
Montllor en què participen músics,
poetes i actors. L’espectacle, que in-
clou poesia, cançons i textos tant
d’Ovidi Montllor com dels poetes Vi-
cent Andrés Estellés, Víctor Alexan-
dre, Núria Cadenas o Pere Gimfe-
rrer, és en clau intimista i el públic
estarà a tocar dels artistes, amb
una escenografia a peu pla oferint
un ambient proper i intimista. Avui
Ovidi és un espectacle produït per
Òmnium Cultural del Maresme i
l’espai cultural el Públic, i compta

amb una representació d’artistes i
poetes de Mataró encapçalats per

Eloi Aymerich i Marc Ràmia, els di-
rectors de l’espectacle. ■

Vinebre ofereix un homenatge generacional a

Ovidi Montllor amb l’espectacle ‘Avui Ovidi’

BREUS

L’auditori Felip

Pedrell estrena

temporada amb ‘El

test’, de David Bagés

TORTOSA El teatre auditori Felip
Pedrell de Tortosa estrena la nova
temporada de teatre amb El test. L’o-
bra planteja el dilema d’una parella
amb problemes econòmics que ha
d’escollir entre poder tindre
100.000 euros ara mateix o esperar
10 anys a tindre un milió d’euros. El
que comença sent un simple test de
personalitat anirà, a poc a poc, des-
pullant les personalitats i els secrets
més profunds dels personatges: dos
parelles interpretades per David Ba-
gés, Carme Poll, Mima Riera i David
Vert. L’obra es podrà veure aquest
divendres 27 de gener a les 22 h. ■

Cançons revolucionàries i feministes 


