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Montse Castellà, nova dona de la cançó
El projecte compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones i del festival BarnaSants

SOCIETAT
REDACCIÓ

Ahir dijous, 10 de
gener, a la Biblioteca
Nacional de Catalunya
va tenir lloc la presentació del número especial de la revista musical
Enderrock
que
inclou el CD “Dones i
cançons” on podrem
trobar “la barca”, cançó
de la cantautora tortosina, Montse Castellà.
La revista inaugura l'Any
de les Dones a la Cançó
amb un número especial
dedicat a 25 cantants
catalanes protagonistes
d'una escena musical que
posa de manifest la contribució artística i la seva
manera d'entendre la
música. El monogràfic
coincideix amb l'eclosió
d'una nova generació de
joves cantants que estrenen nous treballs, la programació del festival
BarnaSants 2013 que centrarà bona part del cartell
en les cantautores, i amb
la commemoració dels 50
anys de la mítica cançó
“Se'n va anar”, popularitzada per Salomé, la primera dona de la Cançó en
català. El número de
gener de la revista musical s'acompanya a més
del CD recopilatori, Dones
i cançons (EDR Discos,

2012) que mostra una
àmplia selecció les noves
veus de la cançó i el pop
d'autora, la majoria de les
quals actuaran al festival
BarnaSants, que s'inaugura el proper 25 de gener.
La selecció -realitzada per
Rosa E. Massaguer- inclou
16 cançons entre peces
inèdites i temes recopilats
de Sílvia Pérez Cruz, Maria
Rodés, Ivette Nadal, Anna
Roig, Rosa Pou, Clara
Andrés, Marina Rossell,
Bikimel, Joana Serrat,
Meritxell Gené, Esther
Condal,
Marta
Rius,
Montse Castellà, Franca
Masu, Névoa i Carme
Canela. Aprofitant l'edició
d'aquest número especial
es presentarà també una
exposició gràfica i sonora
del projecte Dones que
canten,
acompanyada
d'un cicle de concerts. Es
tracta d'un disc recopilatori que uneix en una mateixa gravació 16 de les
veus femenines més
importants de la música
del nostre país. En este
projecte hi és present la
cantautora
tortosina
Montse Castellà, que hi
apareéis amb la cançó La
barca, del seu tercer i

peça és obra de la mateixa artista ebrenca, junta-

El CD recopilatori mostra una
àmplia selecció les noves veus de
la cançó i el pop d'autora
darrer disc GEMINIS. La

ment amb Gerard Vergés i

Jesús Massip, homenatjats a l'esmentat treball
discogràfic. Així mateix,
un cop fet públic el programa oficial del Barnasants,
cal destacar també la
presència de Montse
Castellà en l'agenda del
prestigiós festival compartint cartell amb les noves
veus
de
la
cançó.
L'actuació de la cantauto-

ra serà el divendres 8 de
març a l'emblemàtica sala
barcelonina Luz de Gas i
servirà per fer un concert
antològicque repassarà
els temes més importants
dels tres discos que ha
editat (Todo és relativo,
amb Isla de Buda, 2005;
L'escriptor
inexistent,
2006; i GEMINIS, 2011). A
més, el fotògraf Juan

Miguel Morales ha elaborat expressament per a la
publicació una vintena de
retrats de les noves generacions de cantautores
catalanes. Aprofitant l'edició d'aquest número especial es presentarà també
una exposició gràfica i
sonora del projecte Dones
que canten, acompanyada
d'un cicle de concerts.

