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1. INTRODUCCIÓ 
 
Camallera es converteix, un any més, en la República de 

les Paraules Crítiques amb la IX edició del Camallera 
Cançó d’Autor 

 
El concert inaugural anirà a càrrec de Les Kol·lontai, grup format per Ivette Nadal, Montse Castellà, Sílvia 

Comes i Meritxell Gené 
 

Cesk Freixas, Gemma Humet i Dani Flaco presentaran a Camallera els seus darrers treballs discogràfics 
 

Joanjo Bosk, Landry el Rumbero, i Roig, un espectacle de Mònica Lucchetti i Carles Beltran, completen la 
programació musical 

 
Enric Juliana, Rafael Poch, Joan Manuel Tresserras, Gerardo Pisarello, Eulàlia Reguant, Marta Ball-Llosera, 

Míriam Cano, Jaume Homs, Josep Mas Pla i Josep Maria Balsells són els ponents de La República de les 
Paraules Crítiques 

 
Camallera Cançó d’Autor celebra la seva novena edició del 28 de juliol al 6 d’agost portant a l’Alt Empordà 
grans noms de la cançó d’autor catalana. Sota el lema ‘República de les paraules crítiques’, es proposen 7 
concerts (que enguany tornen a realitzar-se a la fresca, a la Plaça Feliu de Camallera), i un gran nombre 
d’activitats en diversos formats: xerrades, taules rodones, presentacions de llibres, recitals i vermuts 
populars. 
 
Camallera Cançó d’Autor és una trobada musical i cultural diferent a la resta de festivals d’estiu ja que neix 
amb l’objectiu de ser un projecte cultural de Km 0, treballant amb proximitat i sense ànim de massificar-se 
però esdevenint una cita consolidada al territori. Impulsada per Pere Camps, director del reconegut 
Barnasants, està coorganitzada per l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i la Casa de Cultura de 
Camallera. El municipi de 850 habitants acollirà, durant gairebé 10 dies, alguns dels músics més rellevants 
de l’escena musical catalana així com un gran nombre d’altres activitats que convertiran Camallera en la 
República de les Paraules Crítiques. 
 
La millor cançó d’autor arriba a l’Empordà amb 7 concerts de proximitat 
 
La programació musical de Camallera Cançó d’Autor arrenca enguany el divendres 28 de juliol amb el 
concert inaugural a càrrec de Les Kol·lontai, formació formada per Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell 
Gené i Ivette Nadal en commemoració del centenari de la Revolució Bolxevic i de la figura d’Alexandra 
Kol·lontai, primera comissaria del poble (ministra) en un govern i que també es convertís en la primera 
ambaixadora de la història. En aquest projecte les quatre cantants presenten estils diferents de cançó 
d’autor i cantaran cançons feministes per la llibertat i la igualtat, pròpies i d’altres artistes, especialment 
escollides per aquesta inauguració col·lectiva.  
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L’espectacle inaugural, Cançons feministes per a la llibertat i la igualtat. Cançons Violetes, presentarà temes 
que parlen d’igualtat, de dones que lluiten i dones que estimen. Agafant com a fil conductor el pensament 
d’Alexandra Kol·lontai, una dona avançada al seu temps, el grup musica diferents escriptores de diverses 
èpoques i territoris. Així, posen música a les paraules de Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Rosa 
Fabregat, Montserrat Roig, Sílvia Bel Fransí, Zoraida Burgos, Felícia Fuster, Mireia Calafell o Marina 
Garcés, entre d’altres. Les cançons i els textos  de l’espectacle parlen de la dona treballadora, de la 
maternitat, el sexe, la dona dins el món de la cultura i el compromís, la violència masclista...temes escrits 
per dones i amb un missatge reivindicatiu, reflexiu i carregat d’esperança.  
 
A més de Les Kol·lontai, el Camallera Cançó d’Autor acollirà la presentació dels darrers treballs discogràfics 
de Gemma Humet, Cesk Freixas i Dani Flaco. La cantautora terrassenca presentarà Encara, disc on ha 
agafat una línia més propera a la cançó protesta i reivindicativa i ha abordat temes com la crisi de refugiats, 
la guerra civil espanyola o l’especulació immobiliària. Cesk Freixas portarà Proposta a la Plaça Feliu, un disc 
molt contundent que recull l’experiència de 13 anys sobre els escenaris i, per últim, Dani Flaco cantarà les 
cançons del seu últim disc Verbenas y Fiestas Menores, el seu setè disc amb el que celebra 10 anys sobre 
els escenaris.  
 
La programació musical la completen Joanjo Bosk, Landry el Rumbero i Roig, un espectacle amb Mònica 
Lucchetti i Carles Beltran. El cantautor de Figueres torna al Camallera Cançó d’Autor amb un concert íntim i 
amb un repertori basat en els discs En el temple del vent i Cançó per a Elna, ja que aquest 2017 prepara el 
següent disc que coincidirà amb els seus 10 anys de carrera. Per altra banda, també tindrà lloc el concert de 
Landry el Rumbero, una barreja de cançons originals amb temes i danses infantils de tota la vida passades 
pel sedàs de la rumba Catalana en un espectacle produït per Sicus Carbonell, líder de Sabor de Gràcia. Per 
últim, el concert de cloenda serà l’espectacle Roig un muntatge amb textos i música sobre l’escriptora 
catalana a càrrec de Mònica Lucchetti i Carles Beltran acompanyats de la cantant Tanit Navarro. Un 
homenatge per fer divulgació de l’obra de l’autora amb records, olors, colors i emocions de la seva vida.  
 
Camallera es torna a convertir en La República de les Paraules Crítiques 
 
Enguany La república de les paraules crítiques l’inaugurarà un acte especial on es debatrà sobre la 
contaminació de les aigües subterrànies per nitrats a l’Empordà. El debat anirà a càrrec de Marta Ball-
Llosera, ambientòloga i membre de l’IADEM-Salvem l’Empordà, Josep Mas Pla, geòleg, professor de l’UDG i 
investigador de l’ICR, Jaume Homs, alcalde de Navata i Josep Maria Balcells, director tècnic de BWT Ibèrica 
SA, empresa dedicada a la fabricació de desnitrificadors.  
 
A més, dins la programació d’activitats paral·leles aquest any cal destacar dues xerrades i taules rodones 
que conviden al públic a reflexionar sobre la situació política actual. Amb el títol Europa, què fer?, Roger 
Palà, periodista de Crític, moderarà un debat amb Enric Juliana, analista polític i director adjunt de La 
Vanguardia i Rafael Poch, periodista, analista de política internacional i corresponsal del diari El País. Els  
dos ponents convidats radiografiaran el moment polític d’una Europa sacsejada per l’auge de l’extrema 
dreta. En segon lloc, hi haurà la taula rodona Declaració mediterrània de l’esquerra catalana, una conversa 
dirigida per Sergi Picazo, periodista de Crític, amb Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament 
de Barcelona per BCN en Comú, Eulàlia Reguant, diputada al Parlament de Catalunya per la CUP i Joan 
Manuel Tresserras, ex conseller de cultura de la Generalitat i president de la Fundació Josep Irla vinculada a 



 
    

 
DOSSIER DE PREMSA · IX CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR. LA REPÚBLICA DE LES PARAULES CRÍTIQUES  

3 
 

ERC. Junts analitzaran el fet de que el 2016 hagi batut el rècord de morts a la Mediterrània causats per la 
manca de procediments regulars i legals de migració i protecció de refugiats.  
 
Les activitats que conformen la República de les Paraules Crítiques també inclouen un vermut popular, un 
taller de gelat i un recital a càrrec de Míriam Cano on llegirà poemes de Marina Tsvetaieva, Anna 
Akhmatóva i textos de la pròpia Alexandra Kol·lontai, per retre homenatge a les noies d’octubre, que també 
van fer la revolució amb les seves paraules. 
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2. PROGRAMACIÓ DEL CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR 
 

DIJOUS 27 DE JULIOL – ACTE ESPECIAL D’INAUGURACIÓ DE LA REPÚBLICA DE LES PARAULES CRÍTIQUES 

 
TAULA RODONA I DEBAT SOBRE LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES PER 
NITRATS A L’EMPORDÀ 
 
TAULA RODONA 
19h. Pavelló Poliesportiu de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat 
 
Amb: Marta Ball-llosera,  ambientòloga i membre de IADEM-SALVEM L’EMPORDÀ, Josep Mas Pla,  geòleg, 
professor de l’UDG i investigador de l’ICR, Jaume Homs, alcalde de Navata, i Josep Maria Balcells, director 
tècnic de BWT Ibèrica SA, empresa fabricant d’equips de desnitrificació. 
 
 
DIVENDRES 28 DE JULIOL – CONCERT D’INAUGURACIÓ 

 
LES KOL·LONTAI. Cançons feministes per la llibertat i la igualtat. Cançons violetes 
Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal 
 
CONCERT INAUGURAL 
22h.  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 

DISSABTE 29  DE JULIOL 

 

JOANJO BOSK 
 
CONCERT 
22h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 
DIUMENGE 30  DE JULIOL 

 
GEMMA HUMET 
 
CONCERT 
22h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 

 

DIMARTS 1 D’AGOST 

 
EUROPA, QUÈ FER? 
 
XERRADA 
19h. Pavelló Poliesportiu de Camallera  
Entrada lliure. Aforament limitat  
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Amb: Enric Juliana i Rafael Poch, periodistes. Modera el debat Roger Palà, periodista de Crític. 
 
DIMECRES 2 D’AGOST 

 
DECLARACIÓ MEDITERRÀNIA DE L’ESQUERRA CATALANA 
 
XERRADA 
19h. Pavelló Poliesportiu de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat  
 
Conversa dirigida per Sergi Picazo periodista de Crític 
Amb: Gerardo Pisarello (Primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona per BCN en Comú), Eulàlia 
Reguant (Diputada al Parlament de Catalunya per la CUP) i Joan Manuel Tresserras (Exconseller de Cultura 
de la Generalitat i president de la Fundació Josep Irla, vinculada a ERC) 
 
DIJOUS 3 D’AGOST 

 
TALLER DE GELATS 
 
TALLER 
12h. Cinema Sonora de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat  
 
Amb: Marta Martínez, autora de ‘Mi dieta vegana’ 
 
LA VOLTA AL ROCK A 33 REVOLUCIONS, de Ramon Moreno 
 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
19h. Cinema Sonora de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat  
 
LANDRY EL RUMBERO 
 
CONCERT 
20.30h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 
DIVENDRES 4 D’AGOST 

 
CESK FREIXAS 
 
CONCERT 
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 
DISSABTE 5 D’AGOST 

 
DANI FLACO 
 
CONCERT 
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
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DIUMENGE 6 D’AGOST 

 
MÍRIAM CANO. Les noies d’Octubre! 
 
12h. Ermita de Sant Sebastià de Camallera  
Entrada lliure. Aforament limitat 
XERRADA 
 

VERMUT REPUBLICÀ DEL 99% 
 

13h. Ermita de Sant Sebastià de Camallera  
Entrada lliure 
 

ROIG. Textos i música sobre Montserrat Roig ·  CONCERT DE CLOENDA 
Amb Mònica Lucchetti i Carles Beltran 
 
CONCERT 
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
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3. DETALL DE LA PROGRAMACIÓ 
 

TAULA RODONA I DEBAT SOBRE LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES PER NITRATS A 
L’EMPORDÀ 
ACTE ESPECIAL D’INAUGURACIÓ · LA REPÚBLICA DE LES PARAULES CRÍTIQUES 
 
 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dijous 27 de juliol de 2017 
19h. Pavelló Poliesportiu de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat 
 
 
 
Amb: Marta Ball-llosera,  ambientòloga i membre de IADEM-
SALVEM L’EMPORDÀ, Josep Mas Pla,  geòleg, professor de l’UDG i 
investigador de l’ICR, Jaume Homs, alcalde de Navata, i Josep 
Maria Balcells, director tècnic de BWT Ibèrica SA, empresa 
fabricant d’equips de desnitrificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La contaminació de les aigües subterrànies per nitrats 
s’ha convertit en un problema molt greu a l’Empordà i, 
si no se li posa remei, pot convertir-se en un problema 
endèmic.  
 
Aquesta situació te greus conseqüències per tota la 
població tant econòmiques, al haver de pagar aigua 
contaminada a preu d’aigua potable o haver d’instal·lar 
aparells de depuració suplementaris, com ecològiques, 
al haver de comprar aigua embotellada augmentant 
així la contaminació amb el plàstic de les ampolles.  
 
Les queixes i reclamacions fetes fins ara no han servit 
de res i el problema cada dia s’agreuja sense que per 
part de l’administració es prenguin determinacions que 
el puguin solucionar. 
 
Dins de la República de les paraules, es proposa un 
debat sobre les causes de la situació actual i les 
possibles solucions del tema de la contaminació per 
nitrats, a través de la visió d’una ecologista, molt 
vinculada al tema de la contaminació de les aigües, un 
geòleg expert en aigües subterrànies, un alcalde que ha 
estudiat i desenvolupat sistemes contra la 
contaminació per nitrats i un representant d’una 
empresa dedicada a la fabricació de desnitrificadors. 
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LES KOL·LONTAI. Cançons feministes per la llibertat i la igualtat. Cançons violetes 
Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal 
 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Divendres 28 de juliol de 2017 
22h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 
 
 
Montse Castellà: Veus, guitarra, teclats i percussió,  
Sílvia Comes: Veus, guitarra i percussió  
Meritxell Gené: Veus, guitarra, acordió diatònic i percussió 
Ivette Nadal: Veus, guitarra i percussió. 
 

 
Homenatjant a la revolucionària russa Alexandra 
Kol·lontai, primera ambaixadora de la història i 
comissaria del poble (ministra) durant la revolució 
bolxevic (que celebra el seu centenari aquest 2017), les 
quatre artistes presenten estils diferents de cançó 
d’autor i cantaran cançons feministes per la llibertat i la 
igualtat, pròpies i d’altres artistes. 

Agafant com a fil conductor el pensament d’Alexandra 
Kol·lontai, una dona avançada al seu temps, el grup 
musica diferents escriptores de diverses èpoques i 
territoris. Així, posen música a les paraules de Maria 
Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Rosa Fabregat, 
Montserrat Roig, Sílvia Bel Fransí, Zoraida Burgos, 
Felícia Fuster, Mireia Calafell o Marina Garcés, entre 
d’altres.  

Les cançons i els textos de l’espectacle parlen de la 
dona treballadora, de la maternitat, el sexe, la dona 
dins el món de la cultura i el compromís, la violència 
masclista...cantant temes escrits per dones i amb un 
missatge reivindicatiu, reflexiu i carregat d’esperança. 

Dones que lluiten estimant per aconseguir la igualtat 
que ens farà lliures. Són per tant cançons feministes 
per la llibertat i la igualtat. Són cançons violetes.  
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JOANJO BOSK 
 
 

 
 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dissabte 29 de juliol de 2017 
22h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat  
 
 
 
El cantautor de Figueres Joanjo Bosk, torna al Camallera Cançó 
amb el que serà un concert a curta distància i amb un repertori 
basat en els discs En el temple del vent i Cançó per Elna, ja que 
aquest 2017 prepara el següent disc, que coincidirà amb els seus 
10 anys de carrera. El temps no li ha robat la intensitat amb què 
toca i canta.  

 
En els darrers anys la seva inquietud artística i amplitud 
de registres l’han obert musicalment i situat com una 
de les veus més potents i interessants del panorama 
català. Va debutar en solitari l’any 2007 i va començar 
una nova trajectòria, valent i arriscada, que el va 
apropar al que podríem definir com a cançó d’autor. Els 
seus inicis, però, es remunten a l’any 1992, esdevenint 
un referent de l’escena Gironina més rockera. 
D’aquesta etapa queden quatre discos d’estudi amb les 
seves anteriors bandes Zulo i Aspid, i molts concerts 
arreu de l’estat espanyol. 
 
Joanjo Bosk segueix aprofundint en la línia musical dels 
darrers anys, recuperant la cançó basada en la força 
interpretativa i en el protagonisme dels textos. Tota 
aquesta experiència sumada a la seva faceta rockera 
inicial fan d’ell un artista de gran bagatge, capaç de 
crear cançons i d’interpretar-les com pocs. Emoció, 
memòria, compromís i actitud transiten entre la creació 
pròpia i l’adaptació de poemes de Josep Palau i Fabre o 
Carme Guasch, entre d’altres.  
 
Fins al moment ha publicat els àlbums Después de todo 
(2007) i En el temple del vent (2009) i dos EP; Cançó per 
Elna (2012) i Figueres – Gernika (2014), més el disc 
Cançons de la Cançó (2008) amb l’Orquestra de 
Cambra.  

www.joanjobosk.com  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.joanjobosk.com/
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GEMMA HUMET 
Presenta Encara 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Diumenge 30 de juliol de 2017 
22h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 

La cantautora terrassenca Gemma Humet ens 
presentarà el seu últim disc Encara. En aquesta ocasió 
comptarà amb els músics Adri González als teclats i 
Antonio Torres Vega a la bateria.  
 
En aquest darrer treball Humet ha agafat una línia més 
propera a la cançó protesta i reivindicativa, abordant 
temes com la crisis dels refugiats, la guerra civil 
espanyola o l'especulació immobiliària dels últims anys, 
tot jugant amb una sonoritat més moderna i elèctrica 
gràcies al toc del productor Carles "Campi" Campón 
(productor de Jorge Drexler, entre d'altres). Sens 
dubte, un concert emotiu i potent que no deixarà a 
ningú indiferent. 
 
www.gemmahumet.com  
 

EUROPA, QUÈ FER? 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dimarts 1 d’agost de 2017 
19h. Pavelló Poliesportiu de Camallera  
Entrada lliure. Aforament limitat  

Amb: Enric Juliana i Rafael Poch, periodistes. Modera 
el debat Roger Palà, periodista de Crític. 
 
Enric Juliana, analista polític i director adjunt de La 
Vanguardia, conversa amb Rafa Poch, periodista, 
analista de política internacional i corresponsal del diari 
a París. Juliana i Poch, dos heterodoxos amb punts de 
vista sempre suggerents, radiografien el moment 
polític d'una Europa sacsejada per l'auge de l'extrema 
dreta. 
 

http://www.gemmahumet.com/
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DECLARACIÓ MEDITERRÀNIA DE L’ESQUERRA CATALANA 
 

 
 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dimecres 2 d’agost de 2017 
19h. Pavelló esportiu municipal de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat. 
 

Conversa dirigida per Sergi Picazo periodista de Crític 
 
Amb: Gerardo Pisarello (Primer tinent d’alcalde a 
l’Ajuntament de Barcelona per BCN en Comú), Eulàlia 
Reguant (Diputada al Parlament de Catalunya per la 
CUP) i Joan Manuel Tresserras (Exconseller de Cultura 
de la Generalitat i president de la Fundació Josep Irla, 
vinculada a ERC) 
 
El 2016 ha batut el rècord de morts a la Mediterrània 
causats per la manca de procediments regulars i legals 
de migració i de protecció de refugiats. La Mediterrània 
ha esdevingut el Mare Mortum. Hi ha uns responsables 
principals, però la vergonya és col·lectiva.  

TALLER DE GELATS 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dijous 3 d’agost de 2017 
12h. Cinema Sonora de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat  

Fer gelats a casa és ben senzill si saps com. No fan falta 
estris molt complexos ni molt de temps. Amb aquest 
taller descobrirem la tècnica de fer gelats al nostre gust 
i per menjar-nos la fruita d'una manera divertida. Amb 
una mica de paciència farem les delícies d'aquest estiu i 
aprofitarem tota la fruita. És una activitat pensada per 
les nenes i els nens, per tota la família. Només cal que 
portin una peça de la seva fruita preferida. 
 
Amb: Marta Martínez, autora de ‘Mi dieta vegana’ 
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LA VOLTA AL ROCK A 33 REVOLUCIONS, de Ramon Moreno 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dijous 3 d’agost de 2017 
19h. Cinema Sonora de Camallera 
Entrada lliure. Aforament limitat  
 

Tots guardem a la nostra memòria algunes cançons que ens 
han canviat la vida, o com a mínim, que han marcat una 
època de la nostra trajectòria vital. La volta al Rock a 33 
revolucions és un apassionant recorregut pel món de la 
música rock en el seu sentit ampli. 
 
‘Ramon Moreno, estudiós de la música moderna, autor de 
l’imprescindible Diccionario de los Beatles i d’una gran 
quantitat d’articles que ha publicat en algunes de les 
principals publicacions del país, fa una tria personal —i per 
tant subjectiva però amb voluntat d’universalitat—, d’alguns 
dels discos que al llarg de la història del rock, dels anys 
cinquanta fins l’actualitat, més han destacat i influït.’ 
 
www.edicionscalligraf.com/libro/59 
 

 

LANDRY EL RUMBERO 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dijous 3 d’agost de 2017 
20.30h. Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 

Una barreja de cançons originals amb temes i danses infantils 
de tota la vida, passades pel sedàs de la Rumba Catalana, 
apte per a tota la família. 
 
Produït per Sicus Carbonell, líder de Sabor de Gràcia, ha 
comptat amb músics de la talla de David Torras d’Ai, Ai, Ai, Dj 
Panko d’Ojos de Brujo, Joan Garriga de La Troba Küng Fú, Pep 
Pascual o Wagner Pa entre d’altres. 
 
Landry el Rumbero, Té l’objectiu de fer ballar als petits i no 
tan petits en un directe que no pararà de sorprendre’ns pel 
seu ritme frenètic i la gran quantitat de danses i jocs al 
compàs del ventilador. 
 
www.landryelrumbero.cat 
 

http://www.edicionscalligraf.com/libro/59
http://www.landryelrumbero.cat/
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CESK FREIXAS 
Presenta PROPOSTA 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Divendres 4 d’agost de 2017 
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 

PROPOSTA és el sisè disc de Cesk Freixas. Després de 
renovar-se i reivindicar un so més contundent amb 
l’anterior treball discogràfic (PROTESTA, 2014), el 
cantautor de Sant Pere de Riudebitlles torna als 
escenaris recollint l’experiència de 13 anys 
ininterromputs dedicats a l’ofici de fer cançons. De 
nou, l’aliança inseparable amb Víctor Nin, guitarrista 
que l’acompanya dalt de l'escenari des de l’any 2006, i 
que ha arranjat i produït els seus tres darrers discos, 
torna a posar de manifest la vigència i l’originalitat 
d’aquest treball conjunt.  
 
Amb PROPOSTA, Cesk Freixas connecta la reivindicació 
amb la vessant més constructiva i positiva de la seva 
tradició ideològica, identificant-se en la reflexió i en 
l’autocrítica, i evidenciant que el gir cap a sonoritats 
contundents, i a vegades també més mediterrànies, es 
justifica en aquesta intenció de seguir actualitzant el 
discurs i l’estètica de la cançó de protesta. 
 
www.ceskfreixas.cat  
 

 

DANI FLACO 
Presenta Verbenas y fiestas menores 
 
 

 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Dissabte 5 d’agost 
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 

El cantautor de Bellvitge presentarà el seu setè disc, 
Verbenas y fiestas menores (Granja Beat, 2017). Un 
habitual al Camallera Cançó, ha celebrat ja deu anys 
sobre els escenaris, però conserva l'entusiasme com si 
es tractés del primer disc. L'anterior era Versos y 
madera (Les Nits de l'Art, 2014), editat amb 
crowdfounding. 
 
A Verbenas y fiestas menores Dani Flaco ha elaborat un 
treball molt més acústic i tranquil que els anteriors, on 
trobarem detalls més propers al folk que als registres 
rockers. Es tracta del sisè disc de Dani Flaco, un disc 
més madur, més proper a nous sons, amb 12 cançons 
que captiven des de la primera escolta. El primer single 
"Ni se te ocurra" és una bona mostra de la pretensió 
del disc, tant a nivell de so, com a nivell creatiu. 
 
www.daniflaco.es  

http://www.ceskfreixas.cat/
http://www.daniflaco.es/
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MÍRIAM CANO. Les noies d’Octubre 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Diumenge 6 d’agost de 2017 
12h. Ermita de Sant Sebastià de Camallera  
Entrada lliure. Aforament limitat 
 
 

La dona es transforma gradualment d'objecte de la 
tragèdia de l'ànima masculina a subjecte de la seva 
pròpia tragèdia. Són paraules d'Alexandra Kol·lontai, 
que es podrien fer seves tantes escriptores i poetes! Al 
vermut de la República de les paraules, buscarem 
aquesta tragèdia pròpia en els poemes de Marina 
Tsvetaieva, Anna Akhmatóva i en els textos de la 
pròpia Kol·lontai, per retre homenatge a les noies 
d'octubre, que també van fer la revolució amb les seves 
paraules. 
 
Míriam Cano (Molins de Rei, 1982) és poeta i 
llicenciada en humanitats. Ha publicat Buntsandstein, 
Premi Martí Dot 2012 (Viena Edicions, 2013) i 
Ancoratge (Terrícola, 2016). Col·labora habitualment 
en diversos mitjans culturals.  
 
www.miriamcano.cat 
 
 

VERMUT REPUBLICÀ DEL 99% 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Diumenge 6 d’agost 
13h. Ermita de Sant Sebastià de Camallera  
Entrada lliure 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miriamcano.cat/
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ROIG Textos i música sobre Montserrat Roig · CONCERT DE CLOENDA 
 

 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 
Diumenge 6 d’agost  
22h  Plaça Feliu 
Entrada 10€. Aforament limitat. 
 
Amb Mònica Lucchetti i Carles Beltran 
 

Montserrat Roig, forma part del grup d’escriptors que 
es donaren a conèixer a l’entorn de 1970, i que després 
de tres dècades de postguerra, van marcar un punt 
d’inflexió en la història de la literatura catalana. Autora 
d’èxit, catalanista, feminista i dona compromesa a 
molts nivells, que destaca sobretot en els camps de la 
narrativa i del periodisme.  
 
ROIG, és un homenatge especial, on a més de fer 
divulgació de l’obra de l’autora, també hi trobarem 
records, olors, colors i emocions de la vida de 
Montserrat Roig i el seu entorn més estimat. 
 
Els ingredients de la producció encaixen a la perfecció: 
l’actriu i directora de teatre Mònica Lucchetti, narra i 
descriu passatges plens de vida, d’intensitat i passió, 
d’amor a l’escriptura, de moments colpidors per la 
lluita contra les injustícies d’uns anys de turbulències 
socials i de canvis profunds. I tot això acompanyada de 
la música del músic i compositor Carles Beltran que ha 
volgut crear algunes notes pels textos de la Montserrat, 
on la música acarona la bellesa de la literatura de 
l’escriptora catalana.  
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4. INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
IX Camallera Cançó d’autor – República de les Paraules Crítiques 

Del 28 de juliol al 6 d’agost de 2017 

 

Preu i venda d’entrades 

Abonament que dóna accés a tots els concerts: 50 euros 

Venda a les taquilles de cada recinte i a www.barnasantstickets.cat 

Més informació: info@camallera.com o 972 79 40 30 

  

Espais 

Cinema Sonora de Camallera 

Carrer Estació de Camallera, 17456, Camallera 

Ermita de Sant Sebastià 

Carrer de Sant Sebastià, 9, Camallera 

Plaça Feliu de Camallera 

Pavello Municipal de Camallera 

 

Blog - http://camallera.tumblr.com/ 

Facebook - https://www.facebook.com/festivalcamallera 

Twitter - https://twitter.com/camallerafest 

  

Sala de premsa (documentació, material gràfic) AQUÍ 

 

 

SERVEI DE PREMSA · CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR 

Mariona Gómez Nadal 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Bertran 18-20, Àtic. 08023 Barcelona  

Mob. 618 592 710 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

www.comedia.cat 

mgomez@comedianet.com 

http://www.barnasantstickets.cat/
mailto:info@camallera.com
http://camallera.tumblr.com/
https://www.facebook.com/festivalcamallera
https://twitter.com/camallerafest
http://comedia.cat/ca/comediateca/camallera-2015
http://www.comedia.cat/
mailto:zmadinabeitia@comedianet.com

