rimavera de
música tradicional
Aquesta pnjnaveni s'hii í'et un
ciclo üc miisicii iiiidicioiial LI la
Cüiiiiura del Pkidc TlSslany, L"ha
promoguc un grup de joves
aleccioniils, que s'han íel carree de
i'on^uniízació. és a dir: obienció de
subvencions, propaganda,
coiiiractació d'ariistes.
prugraniació, etc.. EIs lesullats
aconseguits han estal
exlrat)rdinar¡s. i han c|Liedal palcsds
per una audiencia iiiolt noinbro.sa i
una gran piuticipació i acceptació
d'aquesl lípus de música.
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La prograniació ha estat la
segiienl; el 14 de niart; a
Porqueros, anih Jaunio Amella i
La Cliiu de Lluna; el 2^ de mure
a Fonlcoberla, amb els Titjbadors
i Crescendo: TI 1 d'abril a
CLírnclla del Teri'i, amb Malies
MLizarico i els Gi-allers de
Banyoles. lil 25 d'abril a
McLlinya. amb Bicl Majoral i la
Portátil FM: i el Ir de maig a
Banyoles, amb UrbíiliaRurana i
Primera Nota.
Vu obrir el cicle en Jaumc
Amelia, amb el scu cspectacle
carregat de romaneos. Jaumo
Aiiiclla va onlusiasmar, é.s un
auteiitic romaneer. i aixo vol dir
una mica de tol: poeta, inúsic.
trobadt)r. xeirairc: ell canta. lecita,
explica, il-lustra i inventa
romaneos. Ser un ronianccr, avui
dia t|uc no n'hi h¡i. sobta, po'o el
que sobla iiiés de tot és el seu
espectacle genial 1 acollidor. Moils
deis seus romaiii^xis els ha apres a
Beget i si els otereix d'una manera
viva és perqué els ha trobat encai'Li
suncientmenl viu.s com |:)er
entusiasmar qui vul^iui escoltar-los.
Alguns els ha aprés de boca d'en
Pcrot de can Blanc. a qui dellneix
d'aquesla manera: «En Perct
Blane, de Beget. va api'endie de
son pare, LI locaí' el violí, d'oll en

va aprendre el repertori i la
manera de locar, i son pare liavia
i'et el mateix, aprenent de la
mateixa manera deis seus
avantpassals. O sia que ens
Irobem davant d'un niúsic que
d'una banda té un repeilori
antiqufssim i de l'altra, té una
manera de tocar que esta
entroncada amb una tj'adició molt
antiga. Ens ho podein pa.ssar molí
bé cscoltanl i balUml el seu
sabíirós repertori, pero quan ens
deixa bocabadais és quan encela
el senzill conlrapunt d'una
sardana cuna, perqué té un
deliciíís regust de ríuici que ens
trasllada a molts i molls anys
enrera. quan encara ningii no
s'havia plantojat inventar la
sardana llarga. Ell, es rúltim
representanl viu d'aquesla manera
de tocar, es to[ un Conservatorí*.
Scguidamont. el grup La
Ciau de Lluna, LUiib els seas
balLs vuilccnüstes i danses
d'animació, iragueren a ballai"
loihom; ells expliquen ladansa:
un pas endavanl, dos enrera,
mitja vülta i canvi de parcUa. tot
seguil es posen a tocar i amb
alguna irepiljada la gent baila,
riu i es diverteix.
Ln el següont concert. el 28
de mar? a Fontcoberla, vaiem
poder escollar els Trobadors,
grup formal per la Dolors
LalTille i All'ons Encinas, amb el
seu espectacle: «Veíla Arrel,
Kova .saba», can^ons
iradicionals i música de la nova
era. El públic omplia l'esglé.sia a
vessar. el repertori que ol'eriren
f'ou quasi exclusivament
medieval, caiií^'ons de trobadcirs.
L'Alfons loca una íinipüa
gamma d'instrumcnts antics,
deis L|uals ireu un so uetíssim
com: la üuilaira mandola, ia
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viola de roda, la uujuelarpa, el
psalleri, els llaüls. eLt:. i lambe
va interpretar temes nous,
compostos pcrcll mateix. La
Dolors lé una veu dolida, suau;
quan s'escau, canta amb geni,
amb empenta, amb loriga, per
acabar mclódicament el gran
reperturi de can^ons, que
interpreta amb tina gran riquesa
de matisüs. Bis acompanycn la
Miriam Encinas, filia d'ells dos.
i en Jordi Rallo, amb diversos
insiruments. Podríem considerar
la Miriam com una futura
promesa en el món musical i en
Jordi. un deis percussionistes
mes valuosos del país.

Mulles
Müzüifcü

Dosprés del grup Crescendo,
amb cancons
antigües,
sardanes curtes,
dan ses
coMectives, tot
amb instrumenis
tradición ais
anlics, ells.dos
1
'
nois, també
1
WL' iSH^^^B
f
k
explicaven el
ball, i la geni
i^>Cí^H
N.dansa que dansa.
Un e.xil extraordinari per aquesta
'¡'fobüdors
segona velllada musical.

úrí

L'on7.e d'abril, leníem una
cita a Coi-nella del Terri. amb el
lu!l¡iei\ iriúsic mulliin.strumentista i cantaní de la
Catalunya Nord, Maties
Ma?,arico; el seu programa esta
sempre compost, quan és per a
concert. de cani,'ons de dilcrents
Ibiits tradicionals i de peces
insirumentáis, i per fer
«ball/folk» de tonades de dansa
catalanes, occitancs o d'arreu,
amb algunes de fabricació
casolana. de diversos influencies.
Tot aixo amb inslrumenis de la
tradició i que no son pocs:

La Clan
de Lliina
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cornamusa, Üabitil i lamborL
tamborí de cordcs. aeordió
diaionic. violí, vitila i mandola.
Els Grallers de Banyoles,
amb les sevcs cans/ons d'amoi- i
de i'esia i balls
d'arreu. estaven
ja preparáis per
i'er moure
lotbom; ells Tan
sonar tot tipas
d'instruments
en perill
d'cxiinció:
viola de roda,
gralles. cornamusa, acordití de
botons, dol^aines, guitarrons.
taróles, etc. i com a animadors,
teñen ja una liarga experiencia.
El 2 5 d " a b n l e n B i e l
MajoraL mallorquí, amb
cancons i tonades de scniprc per
ser cscollades avui. encela el
concert de Medinya. Biel. amb
sen/'-illesa, naturalitat i molí de
scnlimcnl, va canlar per a
tothom. també tocava la
simbomba, instrumeni que
encara s'ulilitza molt a
Mallorca. Eli es un mestrc que
gaudei.K cantant. tal i com ell
manil'csla: s'ha de caniar amb el
cor encara que no se sigui un
gran cantor. L'aconipanyavcn en
DelíT Mulet, toeanl lu guilaiTa i
el guitarro, i en Ferran Martínez,
tocant el
piano i
r aeordió.
Tot
seguil, bal!
amb La
Portátil FM:
la música de
ball
d'ambient
rural, aeordió acompanyat de
violí i violoneel. La pioposia que
presenten basa el seu alracliu en

unacapacital poc usual de
comunicació amb el públic. cosa
que incita a bailar les mes
oblidadcs danscs populars. Ells
ensenyen l'esséncia d'aqüestes
danses; el piíbiic rep el missalge i
es posa a bailar.
Aixf, bailanl i canlant.
arribem a I" 1 de maig a Banyoles
amb Urbalia Rurana. grup formal
per músics del País Valencia:
Josep Amirola, Eduard Navan'o.
Toni Torregrossa i Amadcu
Vidal, amb danses i cam^ons i
alguns treballs de recreado. Una
pluja insistent i constant. encara
que no massa intensa, va fer tocar
scíta els porxos de la pla?a Major
de Banyoles i tothom va seguir
amb atenció i gusl el concert deis
V aleñe ians.
Scguidamcnl el gmp Primera
Ñola amb "Ballem, ballem, que
el món s"acaba». Els seus
componcnts son valencians del
nord, Aquesta vegada ens
presentaren el seu repcrloi'i de
ball/folk. i van Eiiostrar-nos un
all nivel! i un gran treball
musical de grtip. Tal com diuen
ells: í<Ens agvadaria que les
places deis nostrcs pobles
s'omplissin de balladors i que la
geni es fes seva aquella dita de
rinsignc folklorista de camp
Edouard Kasalsch: «És mes
diverlii bailar que no pas mirar».
Komés ens resta dii' que cis
cinc concerts han estat un éxit,
tanl de qtialilal de grups coin de
públic assistenl. Agraím l'estbr^
que hi van dedicar els joves
organitzíidors. lol animant-los a
continuar i scnse cap dubte
esperem d"ells i de tots que Pany
vinent lingtiem una Íl-Primavera
de Música Tradicional.
MONTSE BABOT
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