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El violinista de Granollers participa en un nou projecte musical des del 2007

Oriol Saña presenta un nou
disc, amb el grup Folkincats

Vilamajor
prepara una
Setmana Cultural
molt intensa
Sant Antoni de Vilamajor

Granollers

J.B.M

EL 9 NOU

Des de la tardor de l’any
2007, el músic Oriol Saña, de
Granollers, comparteix pro·
jecte musical amb Folkincats.
Aquesta formació, integrada
per quatre músics, pren com
a punt de partida la música
popular i tradicional, per
crear una proposta pròpia,
dinàmica i versàtil. Ara, el
seu treball s’ha plasmat en un
disc, Folkincat, que, aquest
dijous al vespre, amb l’edició
ja tancada, estava previst que
presentessin a la Biblioteca
de Catalunya, a Barcelona.
En aquest projecte, el vio·
linista granollerí treballa
al costat de David Salleras
(saxo), Albert Bello (guitar·
ra) i Oriol González (contra·
baix). Tots ells tenen més
de 10 anys d’experiència en
diferents projectes musicals
d’àmbits tan diversos com la
música clàssica i contempo·
rània, el flamenc, el folk o el
jazz.
Ara, s’han reunit per for·
mar un quartet instrumental
que proposa una mirada reno·
vada, suggeridora i moderna
a la música tradicional i popu·
lar catalana. La seva proposta
es defineix a partir de tres
eixos que passen per la sono·
ritat de quatre instruments
acústics; l’estil, que parteix
del jazz manouche i que incor·

Oriol Saña, a l’esquerra, amb els altres tres membres de la formació

pora elements de diferents
estils, des dels arranjaments
clàssics fins als paisatges
improvisats; i el repertori,
basat en l’adaptació lliure de
cançons i danses tradicionals
i populars pel que fa al ritme,
la tonalitat i les alteracions
melòdiques. El seu repertori
habitual inclou cançons com
La dama d’Aragó, La presó de
Lleida, La filla del traginer o
Muntanyes regalades.
En poc més un any de tra·
jectòria, el grup ha participat

en cicles de concerts de caire
ben divers com el cicle Arrels
d’Arreu a la sala Planeta de
Girona, al primer cicle de
música Nits Joves d’Òmnium
Cultural a Barcelona, al vuitè
Festival Internacional de
Música de Tarragona o al 16è
Festival de Blues de Roses.
L’agost de l’any passat, Fol·
kincats va participar també
al Festival Hermoupolia a
l’illa grega de Syros, com a
representant de la música
popular catalana.

Una gran trajectòria

Dos cors joves
protagonitzen el nou
concert del cicle La
Música del Cel

La Partida Teatre
porta el seu
primer muntatge
a Ponent

La III Mostra
d’Arts Escèniques
de les Franqueses
es tanca dissabte

L’Orquestra
de Cambra de
Granollers presenta
‘Metamorfosis’

Granollers

Granollers

Les Franqueses del Vallès

Granollers

Dues formacions corals
joves, el Cor Jove de l’Or·
feó Donostiarra, i el Cor
Jove Amics de la Unió de
Granollers seran els protago·
nistes del nou concert, Veus
del nord, del cicle La Música
del Cel a l’església de Sant
Esteve de Granollers. Els dos
cors oferiran música sacra i
d’arrel popular per separat,
però també conjuntament.
Les seves intervencions ani·
ran intercalades amb inter·
ludis de compositors bascos
per a orgue sol, a càrrec de
Vicenç Prunés. Per primera
vegada, un concert d’aquest
cicle es farà dissabte a 2/4 de
10 del vespre, enlloc de diu·
menge a la tarda. El cor gra·
nollerí serà dirigit per David
Gómez, i el donostiarra, per
Miren Urbieta i Esteban
Urzelai.

La companyia catalana La
Partida Teatre presenta el
seu primer muntatge, amb el
mateix nom del grup, aquest
cap de setmana al Teatre de
Ponent de Granollers. La
partida ja ha obtingut dos
guardons, el Premi Especi·
al del Jurat i el Premi del
Públic de la 13a Mostra de
Teatre de Barcelona. L’obra
també va ser nominada per
millor espectacle i millor
actor (Jordi Cumellas). El
muntatge, escrit i dirigit per
Òscar Sanz, és una comèdia i
una reflexió còmica sobre el
valor de l’amistat, sobre les
relacions buides que es per·
petuen en el temps per pura
inèrcia... Interpretada per
Jordi Cunelles, Pep Durán i
Jorge S. Cabrera, La partida
mostra d’una manera fresca i
senzilla la falsedat.

Amb la representació de l’es·
pectacle Ruddigore o la nissaga maleïda, aquest dissabte
es tancarà al Teatre Auditori
de Bellavista la III Mostra
d’Arts Escèniques Festival
dels Amateurs de les Fran·
queses. Des del 3 de gener
s’han presentat vuit muntat·
ges de companyies amateurs
de municipis com Granollers,
Santa Perpètua de Mogoda,
Calafell o Molins de Reis. Un
cop acabi la representació
de l’obra d’Egos Teatre, es
lliuraran els premis de parti·
cipació a les companyies que
han format part de la progra·
mació del certamen, a més
del premi Votació de l’Espec·
tador. Les entrades es poden
adquirir de forma anticipada
de dilluns a divendres o el
mateix dia una hora abans de
la representació.

Sota la direcció d’Álvaro
Albiach, l’Orquestra de Cam·
bra de Granollers oferirà
un concert, Metamorfosis,
aquest diumenge a les 7 de
la tarda al Teatre Auditori.
La formació granollerina
interpretarà Metamorfosis,
una de les tres grans obres
mestres que Richard Strauss
va escriure al final de la seva
vida, juntament amb l’òpera
Capriccio i els Quatre darrers lieders per a soprano i
orquestra. Es tracta d’una
mena de meditació fúnebre
que fa reflexionar sobre la
mort d’una certa tradició
artística i cultural. A més
d’aquesta obra, la formació
interpretarà la Suite per a
orquestra de cordes, de Leos
Janacek, i Cantos de pleamar,
d’Antón García-Abril, una
obra molt complexa.

Divendres, 17 d’abril de 2009
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Format a Granollers,
Barcelona i Terrassa, Oriol
Saña ha participat en nombro·
sos festivals musicals a dife·
rents països, i ha col·laborat
amb bandes com la de Loqui·
llo. El 2004 va crear Virus
String Quartet. Actualment és
professor de violí jazz a l’ES·
MUC i estudia un postgrau de
Musicologia i Didàctica de la
Música a la UAB.

Des d’aquest dissabte i fins
al 26 d’abril, Sant Antoni
de Vilamajor celebrarà la
Setmana Cultural al voltant
de la festivitat de Sant Jordi
i amb un munt d’activitats
per a totes les edats. Aquest
dissabte i diumenge, per
exemple, de les 10 del matí
a les 10 del vespre, a la plaça
Montseny, es farà la setena
fira de pintures, fotografies i
artesanies.
Les xerrades, sobre dife·
rents temàtiques, tindran
un especial protagonisme
durant tota la setmana, men·
tre que enguany se celebrarà
la primera trobada de col·
leccionistes de xapes de cava,
una activitat que conviurà
amb la dotzena trobada de
puntaires al nucli antic.
Els amants del cant líric
podran assistir al concert de
la coral Lo Rossinyol de Sant
Antoni de Vilamajor amb
Sílvia Casamayor, soprano,
Jordi Martín, tenor, i Josep
Peras, piano. Els joves, per la
seva banda, podran seguir un
nou concert de Vilamarock
o Sing Star i Guitar Hero. El
cinema també tindrà un racó
amb la pel·lícula CatalunyaEspanya, que es projectarà el
mateix dia de la seva estrena
a Barcelona, i la infantil
Kunk Fu Panda.
L’oferta es completarà
amb la caminada popular
a Sanata; el campionat de
dòmino intercasals d’avis de
Sant Antoni de Vilamajor,
Santa Maria de Palautordera,
Llinars i Cardedeu; la pre·
sentació del DVD La guerra:
un sant a l’exili, de memòria
històrica de Sant Antoni de
Vilamajor; o una jornada
d’handbol escolar, entre
altres actes. El dia de Sant
Jordi no hi faltaran les para·
des de roses i llibres, el mer·
cat del llibre usat, sardanes
i una degustació de faves a
la catalana dels restauradors
del poble.

Cardedeu acull la
representació de ‘La
maternitat d’Elna’
Cardedeu

El Centre Cultural de
Cardedeu acollirà aquest
dissabte a les 10 del vespre
la representació de La maternitat d’Elna, basada en l’obra
de l’escriptora Assumpta
Montellà, de Cardedeu. El
muntatge ja es va presentar
a Barcelona i a altres munici·
pis, com les Franqueses.

