
 
 

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 

 

Dimecres 19 de juliol · 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.  

 

L’espectacle inaugural, Cançoms 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 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. 

 

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 / Marc Gall 

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 
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