NOTA DE PREMSA

DEU EDICIONS DEL CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR QUE SE
CELEBREN DIVENDRES 27 AMB EL CONCERT INAUGURAL DE
ROGER MAS I EL DE PAU RIBA COM A CLAUSURA

➢ Roger Mas, Pau Riba, Xavier Baró o Landry El Rumbero donen forma a la
programació del desè aniversari del cicle de música d’autor
➢ Cultura de proximitat, reflexió i activisme al bell mig de l’Alt Empordà del 27 de
juliol al 5 d’agost a la Plaça Feliu de Camallera
➢ A més dels concerts, es compta amb la programació “República de Les
Paraules”, amb xerrades i projeccions de documentals

La desena edició del Camallera Cançó se celebrarà del 27 de juliol al 5 d'agost a la plaça Feliu de
Camallera. El concert inaugural d'aquesta edició d'aniversari serà a càrrec de Roger Mas, que està
de gira presentant el seu darrer disc d'estudi, Parnàs (Satélite K, 2018), el 27 de juliol a les 22 h.
Per assistir al concert inaugural de ROGER MAS el divendres 27 de juliol, confirma la teva
assistència a Águeda Benítez - aguebb@gmai.com
Durant finals de juliol es podran veure també les actuacions de David Mauricio (28 juliol) i el
precedirà Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer, un espectacle a càrrec de Carles Beltran, Lali
Barenys i Namina on la música, les paraules, la cançó i la poesia serveixen per reinvidicar la cultura
com a arma de construcció (29 juliol).
L’agost s'iniciarà amb un concert per als més petits de la casa a càrrec de Landry el Rumbero (2
d'agost), i l'endemà serà el torn de La mirada violeta de Marçal Roig amb Meritxell Gené i Aina
Torres. El punt final del festival començarà amb Xavier Baró (4 d'agost) que també amb el concert
de Pau Riba tancarà la desena edició el 5 d'agost a les 22 h a la plaça Feliu.
El festival inicia enguany una programació paral·lela que rep el nom de República de les paraules.
En aquest espai es faran xerrades i es projectaran documentals entre els quals Contra la guerra
bruta, de Xavier Vinader, i 20-S. Cadascun dels concerts tindrà un preu de 10 euros i les entrades es
podran adquirir a les taquilles del recinte.
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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.

PROGRAMACIÓ CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR 2018
Tots els concerts a la PLAÇA FELIU DE CAMALLERA
Concert d’inauguració
Divendres 27 de juliol de 2018
22h. ROGER MAS

Roger Mas encarna com ningú el prototip del cantautor: agermanar música i poesia, autoria i
interpretació, però també novetat i tradició. Ho ha demostrat a cada disc, reinventant-se en trobador
incipient, crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, estrella del pop, rapsode profund o un
doll de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i grups més diversos. Poeta entre músics i
músic entre poetes, ara, amb una veu en plena maduresa, se’ns endú de viatge al PARNÀS, al jardí
dels poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus dels altres i músiques noves.

Dissabte 28 de juliol de 2018
22h. DAVID MAURICIO

Ocells Perduts és el seu disc de debut. El pop d'autor s'omple de sonoritats acústiques en un treball
on conviuen la base d'una banda de pop rock, amb els colors més folkies de la mandolina, el violí o el
banjo. Sota la producció de Vic Moliner (Clara Peya, Verd i Blau, Pau Brugada, ...) i amb músics com
Apel·les Carod, Miquel Biarnés o Santi Careta, David Mauricio ens presenta dotze cançons nascudes
de la veritat d'un mateix, de la contradicció i de la convicció, de la petita metamorfosi del dia a dia.
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Diumenge 29 de juliol de 2018
22h. MALEÏDES LES GUERRES
Amb Carles Beltrán, Lali Barenys i Namina

L’espectacle Maleïdes Guerres (i aquell qui les va fer) és una denúncia a les guerres i a les seves
conseqüències a través de textos de personatges com Ovidi Montllor, Joan Oliver (Pere Quart), els
Manel i Estallés i de poemes d'Arthur Rimbaud, John Denver, Bob Dylan i Silvio Rodriguez entre
d’altres. El músic i compositor Carles Beltran, la cantant brasilero-catalana Namina i l’actriu Lali
Barenys pujen a l’escenari per reivindicar la cultura com a arma de construcció massiva.

Concert familiar
Dijous 2 d’agost de 2018
20h. LANDRY EL RUMBERO

Landry el Rumbero és un grup que barreja cançons originals amb una selecció de temes i danses
infantils de tota la vida, passades pel sedàs de la Rumba Catalana. 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
d’Brujo, Joan Garriga de La Troba Kung Fú, Pep Pascual o Wagner Pa altres entre. Landry el
Rumbero, Te 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.

Divendres 3 d’agost de 2018
22h. LA MIRADA VIOLETA (Marçal i Roig). Amb Meritxell Gené i Aina Torres

La cantautora Meritxell Gené i la poeta Aina Torres teixeixen un espectacle sobre
la vida i
obra de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Coneixedores del seu llegat, Gené ha musicat
poemes de Marçal, mentre que Torres ha publicat la biografia Montserrat Roig, La memòria viva
(Sembra Llibres, 2016). Actuació basada en cançons, poemes, textos, reflexions i objectes.
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Dissabte 4 d’agost de 2018
22h. XAVIER BARÓ

Després de l’èxit del seu anterior “Allau d’estrelles solitàries”, Millor Disc Folk 2015 de la Música
Catalana – Premis Enderrock, en què Baró dirigia una mirada crítica al drama social amb què
convivim i posava veu als seus protagonistes, ara l’autor fa un salt temàtic absolut i presenta un nou
disc que sota el títol “I una fada ho trasmuda” s’endinsa en l’íntim i alhora universal territori de les
“cançons d’amor i de misteri”, subtítol que alerta del viatge que ens espera al llarg d’onze temes del
més preciosista folk rock -molt més instrumentat i elèctric que en treballs anteriors- amb què Baró ha
vestit en aquest disc la poètica de les seves cançons, de nou misteriosa i colpidora.

Concert de Clausura
Diumenge 5 d’agost de 2018
22h. PAU RIBA

Reconegut principalment per la seva carrera musical com a cantant. La seva obra, iniciada a finals de
la dècada dels 60 i emmarcada dins el moviment de la contracultura, ha tingut un reconeixement
relatiu per part de la crítica i una repercussió limitada en el gran públic, malgrat el seu segell únic i
intransferible d'«artista total». La peça més destacable n'és el disc doble Dioptria, que va ser escollit
millor disc en català del segle XX per la revista Enderrock.

PROGRAMACIÓ REPÚBLICA DE LES PARAULES 2018
26 de Juliol 20h.
Projecció del documental ‘Xavier Vinader, periodista. Contra la guerra bruta’. Directors: Àngel
Leiro i Xavier Montanyà.
La història del primer periodista exiliat i pres de la democràcia espanyola per motius polítics.
Una denúncia de la guerra bruta, el terrorisme d'estat i els primers forats negres de la transició
espanyola. Xavier Vinader va provar la relació entre l'estat i la violència incontrolada, l'embrió dels
GAL. El documental és un homenatge a ell i al periodisme d'investigació en els primers anys de la
democràcia.
Col·loqui amb el director Àngel Leiro i la periodista Hortènsia Galí
Lloc: Cinema Sonora de Camallera.
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29 de Juliol 12h.
PÀGINES CALLADES Dones, cordes i versos
La música i la paraula dialoguen en un espectacle ple de ritme i contrastos que convida a l´emoció i
la reflexió.
Intèrprets: Paulina Fariza, actriu i cantant; Carme Ubach, arpa celta.
Selecció de Textos: Mayte de Agorreta i Paulina Fariza
Selecció musical i creació sonora: Carme Ubach
Direcció escènica: Helena López
Idea Original: Pere Camps
Lloc: Capella de Sant Sebastià de Camallera
31 de Juliol 20h.
Projecció del documental ‘20-S’
Documental sobre els fets que van portar els Jordis a la presó.
Les imatges desmenteixen la versió judicial de l’atestat de la jutgessa Carmen Lamela, on s’afirma
que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez no van fer res per aturar les protestes populars davant la conselleria
d’economia. A l’acabar hi haurà un sopar col·loqui amb:
David Minoves President del CIEMEN i del secretariat de l’ANC i Marià de Delàs, coordinador de
Públic.
Lloc: Cinema Sonora de Camallera.
1 d’Agost 20h.
Quin tipus de premsa sobreviurà en l’època de les xarxes socials i la post-veritat.?
Taula Rodona amb Laia Altarriba, periodista i directora de La Jornada; Josep Maria Soria,
periodista; Rafa Poch, periodista i escriptor. Moderador Jaume Torrent, advocat i editor.
Lloc: Cinema Sonora de Camallera.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
X Camallera Cançó d’autor – República de les Paraules Crítiques
Del 27 de juliol al 5 d’agost de 2018
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
Capella 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
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