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Valoració de l’organització
recull de petites memòries
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Aquesta memòria del Festival de Música de Cardedeu, l'onzè ja, pretén ser una
memòria col·lectiva, feta de retalls, diferents visions que hem tingut del festival
la gent que d'una forma o altra hi hem participat.

S'han volgut reflectir diferents punts de vista per enriquir una mica més aquest
document que ens recorda què va ser el nostre últim FMC.

La meva particular i petita aportació la dedico a agrair molt sincerament a tots els
patrocinadors i col·laboradors la seva aportació i ajuda. Érem conscients que vivim
un moment delicat econòmicament i en previsió d'això vàrem treballar de valent
per aconseguir unes actuacions amb un bon nivell, però vigilant molt el cost tant
dels catxets com de la infraestructura necessària per a dur-les a terme. Però la nostra
felicitat va ser gran en veure dia rere dia que la majoria dels patrocinadors continuàveu
fent-nos costat i no tan sols això, sinó que més d'un s'hi va afegir. Això ens ha permès
d'eixugar el dèficit acumulat que portàvem i poder afrontar el proper Festival, en
el que ja estem treballant, amb molta il·lusió i ganes, ja que sabem del cert que
darrere nostre tenim una gent que estima el nostre, el seu, Festival i no tenim cap
por de tornar a plantejar noves propostes, en la línia d' enguany d'ajustar molt el



cost, però sempre sota uns criteris de qualitat musical contrastada.

Tots els que formem l'Agrupació Coral Cardedeuenca volem tornar a treballar pel
nostre festival i tornar-ne a gaudir, tornar a omplir Cardedeu de bona música tot
un cap de setmana del mes de març. No podem deixar-ho perdre de cap de les
maneres.

Moltes gràcies de nou a tots els que heu treballat per a fer-ho possible: cantaires,
col·laboradors, patrocinadors, Ajuntament i Patronat Municipal de Cultura i tots
els simpatitzants que ens seguiu de ben a prop .

Visca el Festival de Música de Cardedeu!

Jaume Sala
President de l'Agrupació Coral Cardedeuenca

03



04

Sí, va ser una bona proposta.
Personalment em va portar
aromes d'infantesa. Imatges
d'adolescència jugada i ba-
llada durant assajos d'esbart
que s'encetaven, irremeia-
blement, fent punt pla, galops
o cadenes. Assajos amb vistes
al mar, amb olor de sal i
d'innocència.
Sí, va ser un plaer i una sa-
tisfacció veure i viure com els
esbarts continuen vius, plens
d'il·lusió, de jovent que balla,
de persones que estimen la
dansa, la música i la tradició
sense deixar de banda el risc
i l'aventura de la innovació.

Velles melodies amb nous sons, passos de dansa antics entrellaçats per noves
coreografies. Sentiments ballats i visualitzats amb vestits austers, senzills. Cap
distracció innecessària entre teles. Un tast de renovada tradició.
Sí, em va agradar veure com s'esquinçaven prejudicis alimentats pel desconeixement
i una enganyosa progresia. Tan capaç, sovint, de lloar llunyanes i exòtiques danses
i menystenir les  catalanes.
Sí, sens dubte, va ser una bona proposta.

Fina Gelpí

L'esbart Dansaire
del Centre Moral
d'Arenys de Munt
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Jo em vaig emocionar amb
tot el contingut del Festival,
però especialment amb l'obra
Essències de l'Esbart Dansaire
del Centre Moral d'Arenys de
Munt. Feia sis mesos que vaig
veure aquesta obra a Arenys
de Mar. En aquell moment
vaig valorar molt la qualitat
i l'entrega d'aquells dansaires,
a més de l'originalitat de la
seva proposta.

El seu director, Carles Mar-
pons, al final em va comentar
l'esforç de tot el grup, el
treball col·lectiu d'un equip

d'aficionats, des de la dissenyadora dels fantàstics vestits, cosidors, coordinadors
d'escena, electricistes i tants d'altres, però especialment els assajos durant llargues
hores a la nit dels ballarins, molts d'ells venint d'altres pobles.

La comissió del Festival fou valenta en acceptar la proposta de la seva actuació i
crec que no es va equivocar, a la vista dels comentaris i l'assistència d'un nombrós
públic.

Joan Pallarès

L'esbart Dansaire
del Centre Moral
d'Arenys de Munt
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Les actuacions al carrer del FMC que en anteriors edicions es venien fent a la plaça
de Sant Corneli, enguany es van haver de traslladar a una altra plaça, la d'Anselm
Clavé, coneguda popularment com “la de la sardana”.  Aquell cap de setmana hi
havia altres actuacions que així ho exigien i, en un primer moment, no em va
agradar el canvi de lloc. L'entorn de St. Corneli és més bonic, té història i més
encant. Però, en acabat, em vaig adonar de la millora que havia suposat la nova
ubicació. La plaça d'Anselm Clavé és tancada al trànsit i, per tant, no hi arribaven
el soroll dels cotxes ni les motos. És enrajolada, fet que suposa menys pols i,
sobretot, que s'hi pugui ballar millor. És una plaça que té una estructura circular
que acompanya i acull en lloc de quedar oberta, tot afavorint la dispersió, tant del
públic com del so. També és interessant que sigui una plaça de confluència de cinc
carrers, amb nombrosos comerços, cosa que afavoreix que més gent es trobi amb
la música al carrer tot anant a comprar. Per tot això considero que ha estat una
gran troballa la nova plaça per a les actuacions al carrer del FMC.

Cris Barti

Nou espai per a la la música al carrer del FMC



Ara que comencem a estar més
relaxats, entre massatge i
massatge, hem anat recordant
com va ser el XIè festival de
Música i hem decidit agafar el
PC i asseure'ns a un banc del
jardí del balneari i fer uns petits
comentaris i una mica de crítica:

Esbart Dansaire del Centre
Moral d'Arenys de Munt : Es-
sències
Des del nostre punt de vista
Essències fou una fabulosa ac-
tuació de dansa i música. La

combinació del vestuari, la interpretació dels ballets adaptats a l'època actual i la
condició dels ballarins, tots ells aficionats, configuraren tot un espectacle de primera
categoria digne d'aquest onzè festival. Com a anècdota, i per certificar que els actuants
són no professionals, citarem que entre ells hi varem reconèixer un amic: en Xavi, que
tot i haver-nos vist uns dies abans, li desconeixíem aquesta afició per la dansa.
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She & the Cyclones
D'aquest conjunt, a part de
l'actuació musical, potser el que
més valorem és el fet que entre
el grup musical hi havia una
noia de Cardedeu, que per cert
té una veu fabulosa. Creiem
que és important i que val la
pena fer-ho més sovint, pro-
mocionar aquests tipus de
grups formats per persones de
casa nostra.
També valorem positivament
el fet que l'actuació es portés

a terme a la plaça d'Anselm Clavé, en lloc de la de Sant Corneli, i que el bon temps
ens hi acompanyés.
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Cor Jove de l'Orfeó Català
D'aquesta coral ben poca cosa
en podem dir, tothom coneix
la seva categoria musical i per
tant qualsevol actuació és un
èxit. La seva interpretació de
El mirador (d'en Josep Vila)
fou excel·lent. Llàstima que no
s'omplís tot l'aforament del
Centre Cultural. Els que no hi
van assistir no saben pas el que
es van perdre.

21 Boutons
Tot i que a aquesta segona
actuació al carrer també hi va
acompanyar el temps i que la
ubicació, per accident, a la
Plaça d'Anselm Clavé va ser un
encert, varem trobar que el fet
que la noia, que formava part
del duo, hagués d'ensenyar
com es dansaven els diferents
balls, va restar un xic de la in-
dubtable qualitat de l'actuació
i del contingut musical. Tot i
així un gran nombre de gent
que es va aplegar a la plaça va
acabar dansant al ritme dels
acordions.



09

Barna Brass Quintet
Malgrat ser un quintet ens va
sorprendre que aquest conjunt
anés acompanyat per un sisè
component: un percussionista.
També ens va sorprendre que
un grup de música de metall
com aquest pogués encaixar
tan bé amb el concepte que
tenim del Festival. Des del nos-
tre punt de vista creiem que
fou tot un èxit. El dinamisme
d'aquests músics professionals
i les explicacions que un dels
components anava donant re-
ferits a cada instrument i a les
diferents parts del seu concert,
van contribuir a fer més amena
aquesta vetllada musical.

Pere Freixas i
Rosa Maria Clavell
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Jo sóc poc d'escriure, però aprofito l'oportunitat que em doneu per destacar les
actuacions al Centre Cultural del Cor Jove de l'Orfeó Català i de Barna Brass Quintet.
Els joves que formen aquest Cor Jove varen demostrar-nos que són tota una realitat
dins el món del cant coral i ens van oferir un recull de cançons i melodies interpretades
amb un nivell de qualitat altíssima i que no han de fer patir gens ni mica pel futur
de l'Orfeó Català. Vaig gaudir i em vaig emocionar, què més podia demanar?
El quintet de metall, diumenge a la tarda, va sorprendre'm molt gratament. Una
actuació d'una riquesa sonora molt gran que ens va fer vibrar des del primer moment.
La qualitat dels músics i la seva facilitat per connectar amb el públic van acabar
d'arrodonir-ho. En definitiva una tarda d'un gran nivell musical per recordar i
recomanar. Ja espero la següent edició, a veure aquests nois de la coral a qui ens
porten per tornar a gaudir amb el Festival de Cardedeu. Enhorabona!

Aportació anònima

El FMC que va néixer fa 11 anys tenia com a principal objectiu, apropar als ciutadans
de Cardedeu i no només als cantaires de l'Agrupació Coral Cardedeuenca, una de les
activitats culturals que els que vivim a la gran urbs tenim tan a prop: la bona música.
I això és una activitat que els components de l'AGC saben fer molt bé, ja que porten
més de 90 anys participant d'aquest mateix objectiu, sent partícips actius.
El que potser no estava previst al començament, és la quantitat de dificultats que
surten durant els dies de preparació i ara que en formo part, me'n adono. Especialment
complicat és trobar una oferta que sigui adient (de qualitat, atractiva, innovadora
any rere any i a sobre quadrar els números ...)
Aquest any l'Arupació Coral Cardedeuenca ho ha tornat a fer, ha tornat a superar
les expectatives i el llistó de l'any passat, que no era baix... ha estat batut una altra
vegada! Les actuacions han estat fidels als principis de qualitat, diversitat de propostes
i una actuació de cant coral d'alt nivell.
 Enguany no he pogut veure les actuacions gratuïtes al carrer, m'he de refiar de les
bones gravacions de la Tele de Cardedeu, i diria que aquestes són les que fan més
"ambient", perquè s'apropen a la gent del poble i sempre són ben rebudes...
 Espero que el FMC continuï en aquesta línia i fins i tot potenciï la seva presència pels
carrers de Cardedeu.

Benigne Rodríguez
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La felicitat entre bambolines

En tota organització lúdica, social o cultural existeix tota una sèrie de gent anònima
que treballa pel bon funcionament d'uns objectius que s'han creat.

El Festival de Música de Cardedeu no n'és una excepció. Hem estat treballant una
bona colla de persones durant mesos, els uns pertanyents a l'Agrupació Coral
Cardedeuenca mateixa i d'altres bons col·laboradors des de fa molt de temps, perquè
quan arribi el gran dia tot surti amb l'exactitud prevista.

Per als que hem format part d'aquest grup de treball, la feina ben feta ens provoca
tanta satisfacció com l'anonimat. Vagi doncs la meva  felicitació a tots els meus
companys de treball entre bambolines.

Alfons Riera

Amb la idea d'unir diferents formes de fer música i amb el gran repte de posar any
rera any el llistó un xic més amunt, el Festival de Música de Cardedeu del 2010, ha
tancat amb un balanç molt alt de qualitat i de participació.

Una aposta decidida per grups joves que comencen a obrir-se camí en l'ambient
musical català i un ventall d'estils de música, coral orquestral, dansa, jazz... fan que
el FMC sigui esperat cada any amb il·lusió.

Estem ja davant d'un esdeveniment musical amb espai propi dins les activitats culturals
de Cardedeu, plenament consolidat i amb un bon nombre de seguidors fidels. Que
per molts anys l'Agrupació Coral Cardedeuenca pugui dedicar una part dels seu esforç
en mantenir-lo i per què no, en millorar-lo cada vegada més.

Emilio de la Linde
Director de l'Agrupació Coral Cardedeuenca



Estat de comptes

SUPERÀVIT 1.566,00

TOTAL INGRESSOS 15.870,00

Ajuntament de Cardedeu 3.449,00

Programa O.D.A. Diputació BCN 1.156,00

Patrocinadors i Col·laboradors 7.665,00

Recaptació Concerts 3.600,00

TOTAL COSTOS 14.304,00

Catxets Actuacions 5.790,00

Esbart dansaire d’Arenys de Munt 1.160,00

Cor Jove de l’Orfeó Català 2.030,00

Barna Brass Quintet 1.500,00

21 Boutons i She & the Cyclones 1.100,00

Publicitat 308,00

Programes de mà i cartelleria 2.900,00

Pancartes i lona patrocinadors 915,00

Infraestructura concerts 2.870,00

Organització i direcció 1.521,00
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Patrocinadors
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Que s’ha dit del Festival
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Cartell oficial



Que s’ha dit
del Festival
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Programa oficial
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El 9 Nou
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aravallès.cat
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Palau de la Música Catalana
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AdBM (edició digital)
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AdBM (edició paper)
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puntvallès.com


