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PRESENTACIÓ

La cuina i les feines de la llar; la religió, l’església i la fe cristiana; la vida íntima i la sexualitat; la maternitat 

i les cures... Durant els dos últims segles, els rols de les dones s’han concentrat en àmbits socials i culturals 

determinats, alguns clarament definits i d’altres totalment infranquejables. Inspirades en el cançoner en línia 

del projecte Càntut. Cançons de tradició oral, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega, un disc que visibilitza 

i dóna veu a les mares, filles, nenes i joves de generacions passades.

Deu cançons amb composició original, arranjaments i direcció artística de Paula Grande i Anna Ferrer, que 

fan viure els textos i les històries d’un repertori que reflecteix la vida quotidiana de les dones d’abans, però en 

un pla sonor apte per als nous públics, amb peces ballables i actuals.

Acompanyades per Vic Moliner al contrabaix i els pedals, Paula Vegas als teclats i els sintetitzadors i Juan 

Rodríguez Berbín a la percussió, Paula Grande i Anna Ferrer presenten una proposta única que enllaça tradició 

i modernitat; un pont entre el passat i el present que mescla instruments tradicionals amb música llatina, rap 

o electrònica, apropant el folklore català a l’escena musical d’avui dia. 
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CÀNTUT, CANÇONS DE TRADICIÓ ORAL

El projecte Càntut, cançons de tradició oral neix l’any 2012 per recollir i difondre la música popular i tradicional 

recordada per la gent més gran de les comarques gironines i reivindicar, així, unes cançons i uns repertoris 

musicals lligats a la cultura catalana. A més, amb la intenció de fer viure aquestes cançons perquè esdevinguin 

més emotives, pràctiques i comunicatives, en neix el Festival Càntut a Cassà de la Selva: una proposta per a 

tots els públics amb concerts, tallers, xerrades, exposicions i amb espais i moments per cantar en comunitat 

totes aquelles cançons que resten a la memòria de diverses generacions. Així mateix, neixen les produccions 

pròpies com aquest projecte creat per Paula Grande i Anna Ferrer, els sopars de cantadors Hostal Càntut, 

el curs de dinamització de cantades Carles Belda & Càntut, el taller de percussió corporal Santi Serratosa & 

Càntut, l’exposició Peret Blanc de Beget, i el disc Càntut de Belda & Sanjosex.
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EL DISC

La proposta del disc Vega neix de l’arrel més tradicional, inspirada pel cançoner en línia del projecte Càntut.  

Amb una composició original, arranjaments i direcció artística de Paula Grande i Anna Ferrer, amb la 

col·laboració de Vic Moliner, Laia Vallès i Juan Rodríguez Berbín, el disc es basa en les tendències musicals 

més actuals i barreja l’electrònica amb els instruments tradicionals. Les deu cançons del disc creen un pla 

sonor que, basat en la música que cantaven les generacions passades, està estretament vinculat a l’actualitat 

i incorpora diferents estils musicals, entre els que es troben la música llatina, el rap, els ritmes de festa major 

o l’electrònica sorgida dels sintetitzadors i dels efectes sonors experimentals. Amb una barreja de sons i 

melodies que uneixen la música d’abans amb la d’ara, el disc manté viu el repertori de música de tradició oral 

de les comarques gironines i l’apropa a nous públics.

Aquest treball discogràfic s’ha pogut fer realitat gràcies a la producció de Càntut. Cançons de tradició oral, 

Cultural Lab i Escenapart, amb coproducció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, La 

Marfà - Centre de Creació Musical i la Fira Mediterrània de Manresa.

Col·lecció de projectes discogràfics del Càntut

El disc de Paula Grande i Anna Ferrer és el segon volum de la col·lecció de projectes discogràfics amb repertori 

de tradició oral de les comarques gironines iniciada l’any 2016 pel projecte Càntut. Aquest nou treball segueix 

la línia del disc Càntut (Bankrobber, 2016), de Belda i Sanjosex, dotze cançons i un espectacle amb el qual es 

van realitzar una cinquantena de concerts arreu dels Països catalans i que va culminar al Shouson Theatre (HK 

Arts Centre) de Hong Kong. 
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EL REPERTORI

Totes les cançons del repertori s’inspiren en el cançoner del Càntut (www.cantut.cat/canconer):

1. Tango (Tango -Tango de la punyalada)

2. Pepito (Pepito amaga el pito i La bella giralda)

3. A qui puc (A qui puc comparar-vos)

4. Paròdia - La filla (La filla del marxant)

5. Paròdia  II - Un que volia (La dona de tothom i Un que volia casar-se (Jeroni))

6. Paròdia III - Totes volen (Totes volen ereu i La mujer y los vinos)

7. Caterineta (Caterineta - A sa plaça fan ballades)

8. La mare (La mare)

9. Marinero (Marinero - El marinero enamorado)

10. Tres minyonets (Tres minyonets)
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L’ESPECTACLE

Una i·luminació càlida i tènua. Una taula de fusta i dues cadires de fòrmica que transporten a l’espectador a 

un context senzill, casolà i costumista que evoca espais on cantaven les generacions d’abans: la llar, el safareig 

i la cuina, els dinars i les trobades familiars... Una pantalla on es projecten els missatges clau i els conceptes 

més destacables de l’espectacle. Un vestuari confeccionat per la modista Silvia Oliveras Jou, amb peces de 

roba sòbries i originals ideades especialment per a l’ocasió. Una interpretació de Paula Grande i Anna Ferrer, a 

vegades alegre, a vegades solemne, que presenta textos i històries de les dones, mares, filles i joves del passat i les 

porta fins a l’actualitat.

Amb aquesta posada en escena, dissenyada  per la directora teatral Claudia Cedó, es crea l’escenari perfecte per 

a l’espectacle Vega, en el que les dues cantants conviden al públic a viatjar al passat i reflexionar sobre el present.

© Sílvia Poch
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BIOGRAFIES

PAULA GRANDE

Principalment autodidacta, la cantant Paula Grande rep una beca de la Montreux Jazz Artists Foundation i 

du a terme una residència a la Cité Internationalle Universitaire de Paris, a la Fondation Suisse - Pavillon le 

Corbusier. Aquell mateix 2014, forma part de la Montreux Jazz Academy, junt amb altres onze joves talents 

seleccionats d’arreu del món, on treballa i comparteix escenari amb artistes com Lee Ritenour, Eric Hardland, 

Patti Austin, Charles Lloyd, Erik Truffaz o Bugge Wesseltoft, entre d’altres. Ha guanyat diversos premis 

internacionals, com el tercer premi i l’Special Recognition Prize a la prestigiosa Shure Montreux Jazz Voice 

Competition (2013), o el premi al millor repertori lliure en el Jazz Voices de Lituània (2014). Al 2015 també 

forma part de la programació del Festival de Jazz de Montreux.

L’artista publica el seu primer disc Viatge Interestel·lar (Little Red Corvette Records) a l’abril del 2016, amb 

el qual gira per Catalunya, Espanya, França, Colòmbia i Cuba fins al gener del 2017. Després del final de gira, 

marxa uns mesos a Llatinoamèrica, a prop de les seves arrels, per escriure les lletres del seu segon disc, SóC 

(U98 Music), que es publica l’octubre de 2018. Actualment prepara les cançons del seu tercer disc.
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ANNA FERRER

Nascuda a Menorca, la cantant Anna Ferrer comença la seva formació musical als tres anys. Als quinze anys 

entra a formar part del grup de folk S’Albaida, amb qui grava dos discos (Xalandria i Soldemà), i això li permet 

posar-se en contacte amb referents com Eliseo Parra o Marina Rossell, així com participar en diversos festivals 

de folk com l’Ollinkan de Mèxic o la Fira Mediterrània de Manresa. Ha cursat els estudis superiors de música 

en especialitat de cant jazz a l’ESEM Taller de Músics, i s’ha format amb mestres com Pere Arguimbau o 

Helen Rowson. Ha participat a grups com Estación del Este, Barcelona Gospel Messengers, The New Catalan 

Ensemble, Magnus Lluna o Midstream, entre d’altres. També ha guanyat el IX Concurs Internacional de Folk 

Cuartu los Valles de Navelgas (Astúries). 

A Catalunya ha col·laborat amb artistes de renom com Toti Soler, Mario Mas, Coetus o Salvador Sobral, però 

destaca la seva col·laboració amb la pianista i compositora Clara Peya, amb la qual comparteix gairebé la 

totalitat de la gira del disc Oceanes (Satélite K, 2017). Aquest mateix any s’estrena com a cantautora amb 

el seu primer treball Tel·lúria (Audiovisuals de Sarrià, 2017), un disc de cançons pròpies que pretén ser un 

homenatge a la seva illa natal. Després de tot aquest camí, presenta el seu segon disc KRÖNIA (Audiovisuals 

de Sarrià, 2019), amb el qual obre horitzons fusionant el seu bagatge folklòric i ètnic, i utilitzant el llenguatge 

d’avantguarda més comercial i electrònic. 
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PAULA VEGAS

La compositora i teclista Paula Vegas inicia els seus estudis de piano clàssic al Conservatori Professional de 

Música de Valladolid. Al 2015 comença a estudiar jazz a l’ESMUC i aprofunditza en la música moderna i el jazz 

amb artistes com Joan Díaz, Albert Bover, Mario Rossy, Joan Moné o Lluís Vidal. Durant els últims quatre anys 

s’ha especialitzat com a teclista en el món dels sintetitzadors i ha participat a projectes com Almadera, Violeta 

Veinte Quartet o la seva banda Flor de Canela. Durant el 2019 ha girat per tot el territori nacional com a teclista 

de la cantant Amaia, guanyadora de l’edició d’Operación Triunfo del 2017. 

VIC MOLINER

El baixista Vic Moliner ha cursat estudis al Taller de Músics de Barcelona i posteriorment a l’ESMUC, així com 

al Conservatorium van Amsterdam. En solitari ha publicat tres discs com a líder, compositor i lletrista, i els ha 

presentat arreu de Catalunya en multitud de concerts. Ha produït artistes com Clara Peya, Pau Brugada, Germà 

Negre, David Mauricio, Magalí Sare, Xavi Torres Trio i Marala, i ha girat amb artistes com The Gramophone 

Allstars Big Band, Xavi Torres Trio, Eduard Gener o Magalí Sare, entre d’altres.

JUAN RODRÍGUEZ 

El bateria i percussionista Juan Rodríguez ha treballat com a productor, enginyer de so i músic en gèneres 

molt diversos, com gravacions, gires, bandes sonores i masterclasses arreu del món. Alguns dels artistes més 

recents amb qui ha treballat són La Mala Rodríguez, Kase O & Jazz Magnetism, Jorge Drexler, Ángela Cervantes 

& Los Fakires, Peret i Sabor de Gracia, entre molts altres. Actualment resideix a Barcelona, on desenvolupa i 

prepara el seu projecte principal: Seward.

© Sílvia Poch
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MÉS ENLLÀ DE L’ESPECTACLE

Durant el procés de creació del disc Vega, en què s’han revisat les cançons de tradició oral de les comarques 

gironines recollides al cançoner del Càntut i relacionades amb el paper de la dona durant els dos últims 

segles, s’han originat diverses reflexions i debats al voltant d’alguns aspectes, com ara l’educació de gènere o 

el llenguatge masclista vigent en algunes lletres de la música popular (moltes cançons descriuen passatges 

de la vida quotidiana de les dones a partir de melodies festives i alegres, però les seves lletres parlen de 

violències masclistes, rols de poder i burles dirigides al gènere femení).

A partir d’aquesta base, s’ofereix la possibilitat de complementar l’actuació musical de Paula Grande i Anna 

Ferrer amb activitats de post funció -com ara una xerrada, un col·loqui o una taula rodona- que suposen 

un valor afegit i educatiu, i que són adaptables a qualsevol context o demanda. Així doncs, l’espectacle Vega 

es pot acompanyar amb diverses propostes de caire didàctic com, per exemple, la presentació del projecte 

Càntut. Cançons de tradició oral per part  del seu equip impulsor, o una sessió de tertúlia i debat amb les 

dues artistes sobre temàtiques com la memòria històrica del nostre país o el rol de les dones de generacions 

passades, entre d’altres. 

© Sílvia Poch
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MÉS INFORMACIÓ

Imatges

Imatge de promoció del disc i recull de fotografies del concert al Festival Càntut 2019:

bit.ly/fotosvega_2020

Vídeos

Resum audiovisual del concert de presentació:

vimeo.com/383959269

Contrasenya: vega

Directe a Fira Mediterrània de Manresa 2020: 

youtu.be/s39yi_osCdo

Videoclip de Tango: 

youtu.be/MKSuP6tUqhM

Disc

Enllaç d’escolta del disc:

bit.ly/discvega

Fitxa tècnica

bit.ly/Vegafitxatecnica

http://www.bit.ly/fotosvega_2020
https://vimeo.com/383959269
http://youtu.be/s39yi_osCdo
https://youtu.be/MKSuP6tUqhM
http://www.bit.ly/discvega
http://bit.ly/Vegafitxatecnica
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CONTACTE

Discogràfica

Bankrobber

BR137/ DL GI 911-2020

www.bankrobber.net

Management

Amel Labdouni Clavaguera 

679 771 759 | amel@cultural-lab.com

www.cultural-lab.com

Booking

Xavier González Boix

668 893 975 | xaviergonzalez@escenapart.cat

www.escenamusic.com

Comunicació

Alda Rodríguez Comas

671 384 584 | comunicacio@altersinergies.com

www.altersinergies.com
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CRÈDITS

Un projecte de:

Amb la coproducció de:


