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El Camallera Cançó celebra els 10
anys amb Roger Mas, Xavier Baró i
Pau Riba
L'edició del 2018 del Camallera Cançó tindrà lloc del 27 de juliol al 5 d'agost a la plaça
Feliu de Camallera

Roger Mas actuarà al festival el 27 de juliol | Eva Bozzo

La desena edició del Camallera Cançó
http://twitter.com/camallerafest?lang=ca)
(
tindrà lloc 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. L'endemà passarà pel festival 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).
El mes d'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
crítiques. En aquest espai es faran xerrades i es projectaran documentals entre els quals Contra la
guerra bruta, de Xavier Vinader, i 20-S, produït per Mediapro. Cadascun dels concerts tindrà un
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preu de 10 euros i les entrades es podran adquirir a les taquilles del recinte.
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