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A.C. CASSÀ DE LA SELVA

■Paula Grande i Anna Ferrer, Ar-
nau Obiols i Lo Barber seran algu-
nes de les propostes de la quarta
edició del festival Càntut de Cassà
de la Selva, que inaugurarà Maria
del Mar Bonet. La cita dedicada a
la música de tradició oral se cele-
brarà del  al  de novembre i,
a més de concerts com els de Mi-
quel Gil o Arrels de Gràcia, també
hi haurà tallers, presentacions li-
teràries i activitats de carrer. De les
 propostes d’aquest any, nou es-
tan especialment ideades per al
festival i dues són presentacions
a les comarques gironines. 

El festival arrencarà el  de no-
vembre amb la inauguració de la
mostra Joan Amades, la memòria
d’un poble, a Can Trinxeria. L’ex-
posició, que es podrà veure ins al
 de novembre, proposa un re-
corregut per la trajectòria del folk-
lorista, llibreter i museògraf. 

L’espectacle  anys de música
popular i tradicional als escenaris
de Maria del Mar Bonet donarà el
tret de sortida a les actuacions
musicals. Acompanyada del gui-
tarrista Borja Penalba, oferirà un
repertori que viatjarà per la histò-
ria de la música catalana, amb
cançons com el Cant dels ocells, o
La Balanguera. Per acabar la pri-
mera nit, es portarà a terme el
Càntut al bar amb la presència de

Pirates de la sal + Randellaires. 
Entre les cites més destacades

del  de novembre, que arrenca-
rà de bon matí amb el Càntut a les
botigues i activitats per als més
menuts, hi ha Lo Barber, el sobre-
nom amb què es coneix Àngel
Maresca, que regenta una barbe-
ria al centre històric de l’Alguer i

mentre talla cabells i afaita barbes
canta cançons populars alguere-
ses i catalanes. En aquesta pro-
posta especialment ideada per al
festival, Lo Barber s’instal·larà du-
rant la tarda a la Barberia Quim
Rocas perquè tothom que ho vul-
gui pugui veure i provar la seva
destresa manual i vocal. 

Altres activitats del dissabte se-
ran la presentació del llibre Càn-
tut: les cançons de tradició oral a
través de la percussió corporal,
sorgit de la tercera producció prò-
pia del Càntut, a càrrec del mateix
autor, el percussionista Santi
 Serratosa; l’actuació itinerant de
l’Escola Folk del Pirineu o la d’Ar-

nau Obiols, que presentarà en pri-
mícia a les comarques gironines
el seu projecte en solitari, Tost,
una visió personal i contemporà-
nia de la música tradicional del Pi-
rineu català. 

La jornada la tancaran l’espec-
tacleA vore,  de Sònia Gómez i Ra-
mon Balagué, que barreja dansa,
música i folklore amb l’objectiu de
plasmar l’imaginari popular i l’es-
sència de la comunitat catalana
partint de la tradició de les Terres
de l’Ebre i la segona proposta de
Càntut al bar, amb FanFarra +
Fanya Rai!

El Dinar dels Cantadors, ple
Pel que fa a la programació de diu-
menge, hi ha prevista la presenta-
ció de Vega, una proposta ideada
especialment per al festival en
què Paula Grande i Anna Ferrer
analitzen el rol de les dones en
l’antiguitat a partir de les cançons
recollides al cançoner del Càntut;
i del nou treball del cantador va-
lencià Miquel Gil, Geometries. 

Així mateix, el cartell d’en-
guany també inclou Tarta Relena,
un projecte que navega entre les
músiques de tradició oral i les
cançons d’autor vinculades a la
geograia mediterrània, i una
nova edició del Dinar dels Canta-
dors. Amb totes les entrades ex-
haurides, és un àpat a càrrec de
l’Entitat Gastronòmica de Cassà,
dinamitzat per David de la Higue-
ra i Adrià Dilmé, en què el menú
es combina amb les cançons in-
terpretades pels mateixos comen-
sals. Tancarà el festival l’actuació
d’Arrels de Gràcia, una formació
que presenta el disc Remena Nen! 

El  de propostes del Cantut
són gratuïtes. Les entrades per als
espectacles de pagament van dels
quatre als vint euros i ja es poden
adquirir al web del festival. 

Lo Barber i Paula Grande i Anna
Ferrer se sumen al cartell del Càntut
La cita de Cassà arrencarà amb Maria del Mar Bonet i també inclourà les actuacions d’Arnau
Obiols i Miquel Gil De les 21 propostes d’enguany, nou estan especialment ideades per al festival

Un moment de la presentació del festival Càntut, ahir a Cassà de la Selva. CÀNTUT
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■Les dones en situació de vulne-
rabilitat són el col·lectiu en el qual
se centra la cinquena edició de la
setmana Apropa Cultura, que pre-
tén acostar la cultura a col·lectius
amb diicultats socials, econòmi-
ques o funcionals. Des d’ahir i el
 d’octubre, el centenar d’equi-
paments que participen en el pro-
grama, que està actiu tot l’any, ofe-
riran experiències culturals amb

l’objectiu de salvar barreres i do-
nar visibilitat al projecte. 

Per primer any, el projecte ha
decidit dedicar la setmana a un
col·lectiu en concret i ha triat les
dones en situació de violència
masclista, immigrades, amb di-
versitat funcional, privades de lli-
bertat, en situació de pobresa,
vinculades a la prostitució o en
risc d’exclusió social.

Un total de  equipaments
culturals i . centres socials de
tot Catalunya formen part de la
xarxa Apropa Cultura. Una vinte-
na d’institucions gironines, com
l’Auditori de Girona, els festivals
Temporada Alta i de Torroella, el
Museu del Joguet de Figueres o els

teatres d’Olot, Blanes, Lloret de
Mar o Girona, participen a la ini-
ciativa, que des de la seva creació
el  ha generat . expe-
riències culturals d’usuaris,
. en l’última temporada,
que va ser la primera en què es va
superar la barrera dels .
usuaris en un any.

Durant aquests tretze anys de
recorregut, la xarxa Apropa Cul-
tura s’ha anat estenent per tot Ca-
talunya i ja és present a la majoria
de comarques.

Aquesta temporada és remar-
cable l’augment de municipis
amb presència del projecte Apro-
pa Cultura, que han passat dels 
de l’any passat als  actuals. 

La setmana Apropa Cultura se
centra en les dones vulnerables
Una vintena d’institucions
gironines participen en 
el projecte dedicat a
col·lectius amb dificultats 

M
esos després de la seva es-
trena, el passat mes d’abril,
Marta Galán ha tornat

aquest cap de setmana a La Planeta
de Girona amb Els diners, el desig, els

drets, aquesta vegada dins el festival
Temporada Alta. El muntatge de
teatre documental du a escena, des
d’una perspectiva feminista però
molt relexiva, no tan sols la realitat
de la gestació subrogada, sinó tam-
bé, de forma implícita, la mercanti-
lització de tot, incloent-hi el propi
cos o les exigències socials per tenir
descendència, en un món globalit-
zat i cada dia més neoliberal.

Donant veu a les autèntiques
protagonistes de la història, les ma-
res «llogades», Galán construeix un
intens i dramàtic relat que se serveix
també d’una impactant posada en
escena, amb metàfores i perfor-
mances que deixen en evidència el
poder patriarcal i econòmic i l’obs-
cena prevalença dels diners en
qualsevol àmbit social del món
 modern.

Reproducció neoliberal
CRÍTICA

TEMPORADA
ALTA

Albert Cornellà

ELS DINERS, EL DESIG, ELS DRETS

Dramatúrgia i direcció: Marta Galán

Sala. Creació i interpretació: Núria

Lloansi, Susanna Barranco i Juan

Navarro. DDissabte 19 d’octubre. Sala

La Planeta de Girona. Temporada Alta
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