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Un Concert de la Patum 
molt vallesà

Cardedeu

El Concert de la Patum que 
es va fer aquest dijous al 
vespre al Centre Artesà Tra-
dicionàrius de Barcelona ha 
estat més vallesà que mai. El 
compositor de Cardedeu Àlex 
Martínez ha estat l’autor de 
les obres. El concert, que s’ha-
via de fer amb aquesta edició 
ja tancada, també hi van par-
ticipar diversos músics valle-
sans, com el violinista gra-
nollerí Oriol Saña, el bateria 
Joan Vidal i el contrabaixista 
Dimas Corbera, també de 
Granollers. A més hi participa 
el fill de Martínez, Adrià, a 
la guitarra. L’elenc de músics 
es completa amb Alba Roca, 
Jordi Coll, Albert Romero i 
Núria Padrós, a més de l’Or-
questra de Corda de l’Escola 
Municipal de Música de 
Berga i la Banda del Memori-
al Ricard Cuadra.
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Carme Nàjera, en primer terme, parla dels aspectes coreogràfics davant d’altres mestres implicades en el projecte

Granollers

T.T.

Uns 300 alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i del 
Pereanton de Granollers 
pujaran a l’escenari del Tea-
tre Auditori dijous que ve a 
les 7 de la tarda per presen-
tar la cantata Sí, sí, Música 
Sí!  El projecte és fruit d’un 
any de treball conjunt que 
s’ha portat a terme dins i 
fora de les aules, amb la par-
ticipació dels 150 alumnes de 
l’escola Pereanton i 150 més 
de l’EMM, i de molts dels 
professors. “És una cantata 
de grans dimensions, amb 
300 alumnes cantant, ballant, 
movent-se i tocant instru-
ments dalt l’escenari”, va 
comentar Anna Maria Piera, 
de l’Escola de Música.

La cantata és un projecte 
que ha implicat molta gent. 
La lletra i la música de les 
cançons són de Marta Poal; 
el guió de Laura Espaulella 
i Montserrat Morral, que 
també és l’encarregada de la 
direcció artística; els arranja-
ments instrumentals són de 
Martí Ventura, Joan Vidal, 
Eduard Herrero, Gener 
Salicrú i Ferran Besaluch; la 
direcció escènica i les coreo-
grafies, de Carme Nàjera, i la 
direcció de cors, d’Anna Ale-
gre, Anna Montañá, Francesc 
Hormigón, Laura Espaulella, 
Raquel Castro i Marta Poal. 
La presentació la farà Jordi 
Puig, percussionista i alum-
ne de l’Escola Municipal de 

Trilla i La 

Canya Borda 

actuen al Balla 

Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

Trilla i La Canya Borda 
actuaran aquest dissabte a 
les 9 del vespre a la plaça 
Pau Picasso dins la 21a edi-
ció del Festival folk Balla 
Montornès, organitzat per la 
Colla de Drac i Diables amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment. Trilla és un grup  de 
folk d’aquí, natural i actual 
que va néixer a finals del 
2006 amb la intenció de fer 
composicions pròpies basant-
se en l’estètica de la música 
tradicional. Els seus compo-
nents són Gerard Díaz, Anaís 
Falcó i Àngel Laguna.

Per la seva banda, La 
Canya Borda és un grup de 
folk fusió nascut el 2012 al 
Vallès. La seva música bar-
reja melodies tradicionals 
d’autor amb uns ritmes i una 
instrumentació moderna. El 
mes de febrer passat, el grup 
va presentar 90% Ballable 
(Temps Record, 2014). És 
el seu primer disc de debut 
on presenten  el folc fresc i 
enèrgic que els caracteritza.

Alberto Sanjuán  

actua diumenge a 

la Llagosta

La Llagosta

EL 9 NOU

La tercera Setmana del Tea-
tre de la Llagosta continuarà 
diumenge amb noves actua-
cions i la presència de l’actor 
Alberto Sanjuán, que presen-
tarà Autorretrato de un joven 
capitalista español, a les 8 del 
vespre al Centre Cultural. 
Sanjuán fa un monòleg que 
parla de la seva vida per parlar 
de la vida al seu país, des de 
l’any del seu naixement, el 
1968, fins avui dia. El matí 
de diumenge, el Parc Popular 
serà l’escenari d’una gimca-
na teatral que comprèn jocs 
d’expressió corporal, de psico-
motricitat i d’agilitat mental. 
La gimcana està organitzada 
per l’Escola de Teatre Tell. A 
la 1 del migdia, també al Parc 
Popular, actuarà la companyia 
Teatre Mòbil, que presentarà 
l’espectacle Sense solta, sota 
la direcció de Marcel Gros. 
Dins la Setmana del Teatre, 
divendres a 2/4 de 9 del vespre 
es farà la festa de fi de curs 
de l’Escola de Teatre Tell, 
amb una mostra d’espectacles 
teatrals i altres sorpreses. Fins 
diumenge es pot veure l’ex-
posició “Retalls escènics de la 
Llagosta” al Centre Cultural.

‘Sí, sí, Música Sí!’ s’estrenarà dijous que ve al Teatre Auditori de Granollers

Una cantata reunirà 300 alumnes 
de l’Escola de Música i el Pereanton

Música i Conservatori Josep 
Maria Ruera. 

Piera reconeix que com a 
Escola de Música ha estat 
molt enriquidor treballar 
conjuntament amb alumnes 
de les dues escoles, i amb els 
professors dels dos centres, 
amb perfils i formacions 
diferents. “També  ha estat 
molt interessant descobrir 
i compartir eines i recursos 
musicals de les dues escoles”. 

Per a Roser Martínez, 
directora del Pereanton, ha 
estat “un projecte de música 
molt engrescador per a tota 
l’escola, en què l’eix ver-
tebrador és la música”. La 
directora va explicar que han 

treballat en el projecte d’una 
forma intensa durant tot el 
curs, i que ara és el moment 
de compartir-lo amb la ciu-
tat. “Ens comporta poder 
cantar en directe al Teatre 
Auditori, cosa que no poden 
fer tots els alumnes”.

La cantata es basa en can-
çons que ha escrit Marta Poal 
al llarg dels anys. Davant 
aquestes cançons, segons ja 
explicat Montserrat Morral, 
“ens vam imaginar un viatge 
interior, a l’interior de cada 
persona, buscant el millor de 
cadascú. Totes les cançons 
van encaminades al viatge 
interior, al respecte, a la soli-
daritat, a l’autoconeixement”.

A partir d’aquetes cançons, 
Carme Nàjera ha creat una 
coreografia. “Ha estat molt 
fàcil, perquè les lletres et 
transmeten moltes coses”, va 
explicar la coreògrafa. 

L’inici d’aquesta iniciativa 
es remunta a ara fa dos anys, 
quan l’EMM i Consevatori, 
sota el paraigua del Projecte 
Carles Riera, va presentar 
i editar la cantata Namana. 
Música per terra, mar i aire 
per als centres de Primària. 
A final de curs, el Perenaton 
va presentar la seva versió 
d’aquesta cantata. A partir 
d’aquí, els dos centres van 
veure que volien i podien fer 
un projecte comú.


