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Ramon Manent (Barcelona, 1952) és músic i cantador especialitzat en la música 

tradicional, la cançó popular i el cant  coral. Ha fundat diversos grups i formacions 

on ha treballat camps tan variats com la música dels trobadors catalans i occitans, 

la baladística catalana tradicional, el ball folk, la cançó marinera i de taverna, el 

cant improvisat i la polifonia tradicional.  

Amb els grups Oreig de Mar, El Tamborí, Bitayna, Els Tranquils, Tres de Xauxa i 

La Mata de Jonc ha enregistrat 15 treballs discogràfics i ha coordinat l’edició de 

tres cd’s recopilatoris amb cançons recollides en context oral. 

És professor de l’AMPT i dirigeix el Cor Anselm Viola de Torroella de Montgrí, el 

Cor Indika de l’Escala, el Cor País Meu d’àmbit intercomarcal i la Coral Dalladalt 

de l’IES Montgrí. 

 

Guida Sellarès és acordionista de la Plana de Vic. Actualment treballa amb el trio 

de ball folk La Lloca i participa activament als Punts de Trobada que organitza 

l'Oca Rosa a Vic. També ha treballat com a acordionista amb formacions com els 

Germans Rebaixinc, Llimoneta o Les noves dones de la bella cançó. Combina la 

feina de músic amb la feina de mestra d'escola treballant la música amb edats 

compreses entre els 3 i els 12 anys.  

Laia Carreras és llicenciada en Filologia Catalana i treballa en l'edició de llibres 

en català, feina que compagina amb recitals arreu del país. És membre del grup A 

Manta (Deixeu parlar la terra, CKMusic-1147-CD, espectacle amb més de 200 

llogues arreu del país), membre de la Banda del Raval (dir. Bartolomé García-

Plata), estudia a l'Aula de Música Tradicional i Popular i a l'Escola de Música JPC 

(clarinet). Ha col·laborat amb diversos músics, com Perepau Jiménez, Carles 

Belda o Marcel Casellas, així com en l’enregistrament de diversos CD (El 

cremallera de Núria, La Pirncipal de la Nit 2008; Affoniks, Affoniks 2010; L’escala 

de la vida, El Belda i els Badabadocs, 2010 en edició; Ara pla!, 2010 en edició). 

També treballa en els espectacles "Els pobres planten la vinya..." (amb Laia 

Noguera), "Arran sempre de terra" (amb Marcel Casellas i Maria Carreras) i 

actualment col·labora com a narradora en l'espectacle "Exili", del Cor País Meu 

(dir. Ramon Manent). Es declara una apassionada de la paraula en totes les 

seves formes, ja sigui narrada, cantada o traduïda musicalment. 

 

 

     

 

 

 



Canto la lluita 
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L’espectacle ofereix un recorregut per la cançó catalana amb 

acompanyament d’acordió i guitarra, entrellaçat per les veus 

poètiques d’uns convulsos segles XX i XXI. A través de la denúncia 

de les opressions i l’estímul per la no-violència, i malgrat els 

conflictes d’una identitat maltractada i sotmesa, la veu d’una 

cultura ferma persisteix viva i sòlida al llarg dels segles. Quan la 

realitat és un fet, no hi ha guerra ni opressió possible per 

combatre un foc ardent: la identitat catalana és plausible; el 

batec de la llengua, imparable. Parla el poble. 
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Ramon Manent –guitarra i veu 

Guida Sellarès –acordió diatònic i cors 

Laia Carreras –recitat i cors 

 

  
Plany      Jaume Masó / Tradicional  

Mots de ritual per a Electra (frag.)        J. Palau i Fabre 

Corrandes d’exili    Joan Oliver Pere Quart  

Assaig de càntic en el temple  Salvador Espriu 

M’aclame a tu    Ovidi / Toti Soler 

La no-violència    Lluís M. Xirinacs 

Textos anònims / Junteu-vos  J. Salvat-Papasseit / Ovidi -Toti Soler  

Aquesta remor que se sent   Miquel Martí i Pol 

Corrandes vénen    Joan Vilamala / Joan Crosas 

La vaca cega     Joan Maragall 

Txoria, txorí     Joxean Arce / Mikel Laboa 

Terra Lliure     Marc Granell 

Canto la lluita    J. Salvat-Papasseit / Toti Soler 

Serenata     Laia Carreras 

Indesinenter     Salvador Espriu / Raimon 

Assumiràs la veu d’un poble…  V.A. Estellés 

Company     Canta o populu corso 


