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Presentació
El Cantilafont és un festival cultural i gastronòmic realitzat al
Lluçanès que es promou des de l’Associació Voraviu Produccions
Culturals i que busca descentralitzar la cultura, allunyant-la de
les grans ciutats.
Els eixos principals del festival són la cultura, el territori, la
gastronomia i la sostenibilitat. Cada any, l’esdeveniment posa
en valor els espais naturals i rurals del Lluçanès, i aposta per una
experiència global amb aforament reduït, que inclou propostes
musicals i espectacles d’arts escèniques de qualitat. A més,
amb la intenció de donar valor a la proximitat i prioritzar el
gaudi del públic i de l’espai, el festival promou els productes de
quilòmetre zero, i potencia un esdeveniment respectuós amb el
medi ambient i apte per a totes les edats.

Després de dos anys de reinvenció amb la proposta itinterant
Brots del Cantilafont i l’STORB, aquest 2022 el Cantilafont
celebra els deu anys d’història amb una nova edició de dos
dies que vol recuperar l’essència de l’esdeveniment original.
El festival d’enguany es durà a terme a Sant Feliu Sasserra
(Lluçanès - Bages) els dies 15 i 16 de juliol, amb un total de set
actuacions musicals i tres propostes d’arts escèniques, amb
una ferma aposta per la paritat i els espectacles liderats per
dones creadores. Amb l’objectiu final de consolidar-se com un
dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, el
Cantilafont vol vincular la ruralitat i la gastronomia de proximitat
amb els artistes catalans de l’escena actual.
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Deu anys d’història
L’any 2013, l’Associació Voraviu Produccions Culturals va presentar la primera edició del Festival Cantilafont al municipi de Prats
del Lluçanès, amb l’objectiu de descentralitzar la cultura i crear un festival d’estiu que apostés per la música i les arts escèniques
(especialment el circ), així com per la gastronomia local i el territori. Amb una assistència de gairebé 300 persones en el seu primer
any, l’esdeveniment es va consolidar fins a arribar a les 2.800 persones l’any 2018, l’edició amb més afluència.
Un dels trets característics del Cantilafont ha estat la seva itinerància i la seva proximitat a la natura i al territori de la Catalunya
central. Cada any, el festival s’ha celebrat durant el mes de juliol a un poble diferent del Lluçanès, sempre a prop d’un entorn rural
i natural: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig-oriol (2017), Sant Boi de
Lluçanès (2018) i Oristà (2019). La vuitena edició, que s’havia de celebrar l’any 2020 a Sant Bartomeu del Grau, es va posposar a
causa de la crisi sanitària, però el projecte es va mantenir viu i es va reinventar amb una doble proposta: l’STORB, que va tenir lloc el
mes de desembre de 2021, i el cicle itinerant Brots del Cantilafont, que es va dur a terme durant l’estiu del mateix any en diverses
localitzacions de la comarca.
Aquest 2022, el festival Cantilafont celebra els deu anys d’història recuperant la seva essència original, i torna al municipi de Sant
Feliu Sasserra per oferir una nova edició en un entorn agradable i natural, dirigida a totes aquelles persones interessades en conèixer
el territori i la cultura més pròxima en un festival poc massificat. Reconegut com un festival verd, que no vol deixar petjada i generar
els mínims residus, el Cantilafont segueix reivindicant el respecte i l’admiració per l’entorn on es desenvolupa, i crea vincles amb el
territori, la seva gent i les entitats culturals i socials que hi habiten.
Amb aquesta filosofia, s’ha arribat a la celebració dels deu anys d’un festival per on ja han passat artistes tan destacats com Mishima,
Pau Vallvé, Clara Peya, el Petit de Cal Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, Will and the People, Lauren Nine o Steve
Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal, Amer i Àfrica Circ, Cia. Madame Gaüc o Hotel Iocandi,
entre d’altres.
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Arrelament al territori
El Lluçanès és un territori situat en un altiplà entre la Plana de
Vic i el Berguedà, que comprèn terrenys de les comarques del
Bages, el Berguedà i Osona. El seu paissatge es caracteritza per
l’activitat agrícola i ramadera, una tradició que queda ben palesa
en la cultura, l’arquitectura i la història de la zona. D’aquesta
manera, el Lluçanès és un territori rural en mosaic, amb àmplies
zones de conreu, boscos frondosos i espais naturals plens
de bellesa i autenticitat. Compost per petits nuclis urbans i
pastures, es reconeix pels seus habitatges disseminats i pel ric
patrimoni natural, arquitectònic i immaterial que el converteix
en una “comarca natural” única de la Catalunya central.
Durant les set edicions celebrades fins a dia d’avui, el festival
ha estat itinerant i ha tingut lloc en diversos espais naturals
de la zona, sempre posant en valor l’entorn rural que acollia
l’esdeveniment. D’aquesta manera, i amb l’objectiu ferm de
dinamitzar la cultura i integrar-la al Lluçanès, enguany el
festival se celebrarà a Sant Feliu Sasserra, un municipi d’uns
600 habitants que es convertirà en l’espai natural i rural que
acollirà aquesta vuitena edició.

5

Sostenibilitat
Aquest és un dels pilars del Cantilafont. La sostenibilitat és
una manera d’organitzar l’activitat humana que té en compte
la biodiversitat i els ecosistemes naturals, per això el festival
aplica tot un seguit de mesures i iniciatives per tal de garantir
un esdeveniment respectuós amb el medi ambient i al servei de
l’entorn natural on té lloc el festival.
Com altres anys, un dels objectius és aconseguir generar el
mínim de residus, i que tots els que es produeixin durant els dos
dies de Cantilafont siguin orgànics i reciclables.
Entre d’altres, algunes de les mesures i iniciatives que es
potencien des del festival són:
- Establir diferents punts de recollida selectiva, per tal
d’assegurar el reciclatge de tots els residus originats
- Habilitar punts d’aigua potable gratuïts pel públic assistent
- Utilitzar envasos i coberteria de matèria orgànica
- Evitar el plàstic
- Potenciar la gastronomia KM 0 a través de l’ús i promoció de
productes locals i de proximitat
- Servir les begudes únicament en gots reutilitzables
- Reutilitzar els materials de diverses empreses per crear nous
elements decoratius
- Treballar amb el màxim de proveïdors del territori, per tal
d’evitar l’ús de combustible en desplaçaments i transports
- Promoure la sostenibilitat com una forma de viure i
conscienciar al públic assistent
- Protegir i tenir cura de l’entorn natural on es realitza el festival
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Gastronomia de proximitat
El Cantilafont aposta cada any per la gastronomia de quilòmetre
zero. Lligada a l’arrelament al territori i a la sostenibilitat, l’oferta
de productes locals és un altre dels punts clau del festival, que
busca potenciar i donar a conèixer la varietat gastronòmica del
Lluçanès amb a la participació de diversos restaurants i cellers
de la zona.
En cada edició, el públic assistent gaudeix de la proposta
cultural, musical i d’arts escèniques, però també té
l’oportunitat de tastar diversos plats creats o cuinats amb
productes del territori. D’aquesta manera, el Cantilafont
fomenta el consum responsable i de proximitat.
En aquesta edició, hi participaran diversos restaurants com
Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, així com
diversos cellers de la zona.
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Dades
FESTIVAL CANTILAFONT 2022
2 dies de festival: 6 actuacions musicals, 3 propostes d’arts
escèniques i 1 sessió de DJ.
Entrades i abonaments de 15 € a 35 €.
DIES DE FESTIVAL
Divendres 15 i dissabte 16 de juliol de 2022.
ARTISTES (per ordre d’actuació)
Mar Pujol, Julie Bergez, Albert Pla, CARLA, Cia de lá Praká, Anna
Andreu, Alice Rende, Manel, BOYE i Ivana Ray Singh Dj.
ESPAIS
Sant Feliu Sasserra
https://goo.gl/maps/1QmEkzqibWVYraT86
A LA XARXA
www.cantilafont.cat
www.facebook.com/Cantilafont
@CantiLaFont
@cantilafont

CONTACTE PREMSA
Alda Rodríguez i Irene Caamaño | Alter Sinergies
comunicacio@altersinergies.com
671 384 584
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Venda d’entrades i abonaments
El Festival Cantilafont disposa d’entrades de dia i abonaments
per als dos dies, disponibles a www.cantilafont.cat:
Entrada divendres 15 de juliol: 15 €
Entrada dissabte 16 de juliol: 25 €
Abonament per als dos dies: 35 €

Entrada Zona Camper: 6 €
L’entrada Zona Camper dóna accés a l’espai habilitat per passar
la nit amb vehicles i furgonetes camper (no està permès
acampar amb tenda). També serveix per entrar gratuïtament a
la piscina municipal de Sant Feliu Sasserra durant els dos dies
de festival.
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Informacions pràctiques
HORARIS
Obertura portes divendres 15 de juliol: 19:30 h.
Obertura portes dissabte 16 de juliol: 17 h.

COM ARRIBAR
Tren: les estacions més properes són Vic i Manresa. Podeu
consultar el web: www.renfe.es.
Autobús: la companyia Sagalés disposa d’un servei regular des
de Vic, Manresa o Barcelona. El seu web és www.sagales.com i
el telèfon, 902 13 00 14.
Cotxe: hi ha diverses carreteres que connecten amb Sant Feliu
Sasserra. Una opció és agafar la carretera C-25 i, depenent del
lloc de procedència, trencar per Avinyó (B-431) o Oristà (B-670).
Taxi: també hi ha servei de taxi amb Taxis Arnaus d’Avinyó
(93 838 76 44 / 646 979 594) i Taxi Enciso (669 656 315).

ZONA CAMPER
L’entrada de la Zona Camper no dóna accés al festival. Cada
vehicle requereix d’una entrada, i no està permesa l’acampada
amb tendes. La zona s’obrirà al públic dues hores abans de
l’obertura de portes del festival (tant divendres com dissabte).
El pàrquing estarà vigilat durant la nit, i la zona inclourà dutxes
i lavabos. El braçalet que dóna accés a la Zona Camper també
servirà per entrar gratuïtament a la piscina municipal de Sant
Feliu Sasserra, situada a pocs metres del festival.

ALLOTJAMENT
El municipi de Sant Feliu Sasserra disposa d’algunes cases de
turisme rural, però també existeixen altres tipus d’allotjament a
les poblacions del voltant. Trobareu més informació a la pàgina
web www.turisme.llucanes.cat, i també al web del municipi
d’Avinyó: www.avinyo.cat/turisme.
Una altra possibilitat d’allotjament són les àrees públiques
d’autocaravanes:
Avinyó: www.avinyo.cat/turisme/zona-dautocaravanes
Prats de Lluçanès: www.pratsdellucanes.cat/hosteleria/areaautocaravanes
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Programació
Dia
Divendres 15 de juliol

Dissabte 16 de juliol

Artista

Disciplina i procedència

Escenari

Mar Pujol

Cançó d’autor - Lluçanès

Música

Julie Bergez

Contorsió i moviment - Estats Units

Circ

Albert Pla

Cançó d’autor - Sabadell

Música

CARLA

Synth-pop - Vic

Música

Cia delá Praká: Maiador

Circ - Brasil

Circ

Anna Andreu

Pop-folk - Barcelona

Música

Alice Rende: Fora

Circ i procés de creació - Itàlia-Brasil

Circ

Manel

Pop - Barcelona

Música

BOYE

Pop i electrònica - Barcelona

Música

Ivana Ray Singh Dj

Disco, no wave i electrònica - Menorca

Música
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© Anna Blanque

Mar Pujol
Divendres 15 de juliol
IG @marpujol_musica

Música, dones i vida rural. Aquests són els tres pilars que inspiren
les composicions de la guitarrista i cantant del Lluçanès Mar
Pujol. Melodies carregades d’aire pur i resistència popular, que
s’enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada.

Versàtil i convincent, Mar Pujol té com a referents diverses
artistes del país com Faneka, Marala, Maria Arnal o Sílvia Pérez
Cruz, entre moltes altres, i arriba al Cantilafont per commoure
l’ànima d’aquells que vinguin a escoltar-la.

Mar Pujol, veu i guitarra
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Julie Bergez
Divendres 15 de juliol
IG @zrevotfel

Nascuda a San Francisco (USA), Julie Bergez s’introdueix de
ben petita a les arts circenses i la gimnàstica rítmica. Poc
temps després, s’estrena als escenaris amb un equip de
quatre contorsionistes, amb qui treballa durant quatre anys
en l’espectacle KOOZA del Cirque du Soleil. A partir de l’any
2013, s’instal·la entre Barcelona i Toulouse (França) i inicia el
seu propi camí en el circ de creació, que la porta a col·laborar
amb diverses companyies i artistes com My!*Laika/ Side Kunst
Cirque, Roberto Magro, Augustin Rebetez o Sara Sguotti, entre
d’altres.

Actualment, la contorsió és l’ingredient més rellevant dels
seus propis espectacles, que parteixen d’una recerca artística
multidisciplinària que es basa en la hibridació i la desconstrucció
de diverses tècniques de circ, moviment i teatre. Una proposta
visual per deixar-se sorprendre en l’entorn inigualable del
Cantilafont!

Julie Bergez, moviment i contorsió
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Albert Pla
Divendres 15 de juliol
www.albertpla.com
IG @pla_albert

Músic, cantant, actor, escriptor, bufó… Albert Pla és un exemplar
únic en la seva espècie, un artista polifacètic i transgressor amb
una capacitat perpètua per commoure, remoure i sorprendre.
En aquesta ocasió, pujarà sol a l’escenari, en estat pur,
per mostrar la seva força a l’hora de teatralitzar les seves
cançons i aconseguir una poètica inusual, devastadora i
electritzant. Composicions que expliquen històries tràgiques i
delirants, quotidianes i sorprenents, delicades i brutals, crues i
surrealistes, en les quals el botxí és també víctima, la calma es
transforma en tempesta, la comèdia conviu amb la tragèdia i la
serenitat desemboca en el desenfrenament.

Un espectacle únic en què barrejarà cançons noves i peces
emblemàtiques de la seva carrera amb algun monòleg intercalat.
Una posada en escena simple i contundent alhora, basada en
tres components: la veu, la guitarra i la interacció amb el públic.

Albert Pla, veu i guitarra
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CARLA
Dissabte 16 de juliol
IG @carla_music

Després de guanyar el Premi Enderrock al Millor Disc de l’Any
en llengua no catalana el 2019 amb Kill a Feeling (Great Canyon
Records, 2019), l’artista Carla Serrat, coneguda amb el nom
artístic CARLA, torna als escenaris amb la presentació del seu
nou treball discogràfic: Reflection (Great Canyon Records,
2022). En aquest àlbum, que ha comptat amb la complicitat
d’altres músics com NOIA, Jolly Damper o beGun, la compositora
vigatana continua fidel al pop electrònic que la caracteritza, però
també s’obre a nous matisos sonors d’estils com l’hyperpop, el
glitch-pop o el dream-pop.

Una actuació emmarcada en el projecte El MMVV es Mou, una
inicitiativa que pretén teixir complicitats entre el Mercat de
Música Viva de Vic i tres festivals aliats d’arreu del territori
català (el Cantilafont, el Festival Embassa’t de Sabadell i el
Festival Portalblau de l’Escala), i apostar pels artistes del segell
MMVV que estrenen disc durant el període de primavera-estiu.

Carla Serrat, veu, teclats i sintetitzadors
Joan Solana, teclats i sintetitzadors
Toni Serrat, bateria i percussió

Amb un directe basat en l’electrònica elegant i ballable, CARLA
parlarà de la necessitat d’introspecció i de la solitud com a
espai per a la reflexió.
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Cia delá Praká: Maiador
Dissabte 16 de juliol
www.ciadelapraka.com
IG @ciadelapraka

Nascuda l’any 2007 a Rio de Janeiro (Brasil), la Cia delá Praká
és una formació d’artistes experts en desconstruir l’estètica
tradicional del circ a través de la dansa contemporània. Amb més
de 15 anys d’experiència, la companyia ha desenvolupat el seu
propi llenguatge a partir de la dansa i l’acrobàcia, amb una forta
influència del Capoeira Angola, un estil de capoeira tradicional
amb segles d’història. Després d’estrenar els espectacles
Entreâmbicos (2009) i Nois um (2011) a més de catorze països,
i d’haver realitzat al voltant de 400 presentacions en festivals
d’art de carrer, circ i dansa a Europa i l’Amèrica Llatina, la
companyia presenta el seu darrer treball artístic: Maiador.

Amb una combinació de circ, dansa i música, Cia delá Praká
oferirà una actuació que mescla el duo acrobàtic, el pal xinès,
la musicalitat brasilera i les danses contemporànies i populars.
Un espectacle que reflecteix els costums, valors i tradicions del
Brasil, amb una essència singular que reverbera en els cossos
i la rítmica dels quatre components d’aquesta companyia
excepcional.

Marina Collares, Ronan Lima, Edgar Ramos i Diana Bloch:
intèrprets i creadors
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Anna Andreu
Dissabte 16 de juliol
www.annaandreu.com
IG @anna.andreu_

Dos anys després de l’èxit del disc Els Mals Costums (Hidden
Track Records, 2020), la cantant i compositora Anna Andreu
torna amb un nou treball discogràfic sota el braç: La mida
(Hidden Track Records, 2022). Amb vuit noves cançons que
mantenen el seu estil subtil i delicat, el nou àlbum parla sobre
les maneres de contenir-se, dels límits i dels preàmbuls, dels
esclats i de les conseqüències. Una reflexió al voltant de la
mesura, passant per tots els matisos que la paraula ofereix.

Amb una posada en escena en solitari, Anna Andreu omplirà
l’escenari del Cantilafont amb un directe ple de temprança i
profunditat, carcateritzat per la bellesa de les seves lletres i
de les seves composicions, sense grans artificis, però amb la
capacitat d’impactar allà on les paraules més commouen.

Anna Andreu, veu i guitarra
Marina Arrufat, bateria, pads i cors
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Alice Rende: Fora
Dissabte 16 de juliol
IG @alice_tibery_rende @ _passagens_

Formada a l’Escola Nacional de Circ del Brasil (Rio de Janeiro)
i a l’Esacto’Lido, l’Escola Superior d’Arts del Circ de Tolosa
(França), Alice Rende és una artista de circ italobrasilera que ha
participat en diversos projectes com Silenzio de Roberto Magro
(2018) o Le Moindre Geste de Júlia Christ (2020), entre d’altres.
L’any 2019 presenta el seu primer espectacle en solitari al
Festival Grec de Barcelona, i actualment segueix fent gira amb
diverses propostes pròpies com Passages o Fora, l’espectacleperformance en creació que presentarà al Cantilafont.

Amb una posada en escena en què la contorsió a porta tancada
deixa fascinat al públic, on es barreja i s’embolica en el seu
aparell cubista, Rende utilitza diferents tècniques per crear
imatges de transformacions i deformacions físiques. Fora és un
espectacle en procés de creació que porta a la reflexió sobre la
recerca de la llibertat i la fugida, sobre l’angoixa dels límits i la
sobreexposició.

Alice Rende, moviment i contorsió
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Manel
Dissabte 16 de juliol
www.manelweb.com
IG @grupmanel

Més de quinze anys d’experiència sobre els escenaris i gairebé
mig miler de concerts arreu de la península ibèrica i del món (els
Estats Units, l’Argentina, Mèxic, França, Gran Bretanya, Irlanda,
Luxemburg, Suïssa, Alemanya, Filipines...) ha posicionat Manel
com una de les formacions catalanes més reconegudes a nivell
nacional i internacional. Després d’assolir el número 1 a les
llistes de vendes amb el disc Per la bona gent (Ceràmiques
Guzmán, 2019), i convertir-se en l’únic grup que ho ha
aconseguit quatre vegades consecutives amb àlbums cantats
en català, els quatre artistes barcelonins tornen als escenaris
per presentar les seves darreres cançons, incloses les de
l’EP L’Amant Malalta (Ceràmiques Guzmán, 2022), produït pel
novaiorquès Jake Aron.

Amb una proposta arriscada i radicalment contemporània, Manel
presenta un directe que combina tradició i electrònica, i amplia
les fronteres del seu pop obert a nous estils i registres com el
hip hop, l’R&B, els sintetitzadors i tot allò que es pugui imaginar.
Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau Vallvé
faran vibrar al públic amb un repertori innovador i trencador,
que també inclourà els grans clàssics que han marcat la seva
trajectòria.

Guillem Gisbert, guitarra i veu
Roger Padilla, guitarra
Martí Maymó, baix i teclats
Arnau Vallvé, bateria
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BOYE
Dissabte 16 de juliol
IG @boye.mz

BOYE és el nom artístic de l’actor, creador escènic i cantant
barceloní David Menéndez. Un artista multidisciplinar que
irromp en el panorama musical l’any 2019 amb l’EP Boye, te
queremos pero no eres nadie, format per cinc temes produïts
per Arnau Vallvé que barregen gèneres com el hip hop, el funk o
l’electrònica. Amb una descaradura que frega la insolència, les
seves composicions també compten amb un complement visual
personalitzat, que es veu clarament reflectit en els diversos
videoclips realitzats per diferents creatius contemporanis. Tot
plegat, fa que BOYE esdevingui un projecte original i transversal,
en què l’artista català mostra de múltiples maneres l’art, la
sensibilitat i el talent que el caracteritzen.

Amb un repertori ple de lletres que s’allunyen del clixé del raper
dur, el compositor oferirà un espectacle fresc i atrevit, en què
reflexionarà sobre el lloc que ocupem al món i mostrarà una
visió humana i cínica de la nostra realitat quotidiana.

David Menéndez, veu
Roger Pi, bateria i sintetitzadors
Julio Bernardo, guitarra i baix
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Ivana Ray Singh Dj
Dissabte 16 de juliol
www.ivanaraysingh.net
IG @ivana_ray_singh

Artista i agitadora cultural resident al Konvent (Cal Rosal,
Berga), des de l’any 2015 Ivana Ray Singh és una figura clau
dels clubs i festivals més alternatius i reconeguts de Barcelona
(Apolo-Nitsa, Festival BAM!, Soho House, Meteoro, Freedonia o
el Pumarejo, entre d’altres). L’any 2018 va obrir el Festival Sónar
en el seu 25è aniversari, i també és coneguda per ser una de les
creadores i ments pensants del projecte A Love Supreme, una
plataforma i festival d’experimentació sonora que aposta pel
risc i la música d’avantvanguarda. Actualment també forma part
del projecte col·laboratiu Amas, i ha creat el podcast Fetitxisme
Sònic, inspirat en els sons ASMR.

Al Cantilafont ens farà viatjar i ballar amb una sessió de sons
experimentals, inspirada a parts iguals pels somnis, la psicodèlia
dels anys 60, l’alquímia i la màgia de la música.
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Crèdits
Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

Membres de:
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