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Valoració
DIJOUS, 9 DE MARÇ

1. PRESENTACIÓ DEL RESSONA, FESTIVAL DE MÚSICA DE CARDEDEU, A LA SALA
DE LES COLUMNES DE L’AJUNTAMENT.
Aquesta XVIII edició del Festival de Música, organitzat per l’Agrupació Coral Cardedeuenca, ha estat, de nou, marcada per les novetats, un objectiu prioritari en
l’organització del festival, per tal de fer poc a poc un camí de millora constant.
Divuit anys treballant, i per que no dir-ho, aconseguint fer un festival ple d’emoció i bones actuacions, amb els migrats recursos de que es disposa.
El dijous 9 de març de 2016
va tenir lloc la presentació
del Festival a la Sala de les
Columnes de l’Ajuntament
de Cardedeu. Obria l’acte
la regidora de Cultura de
l’Ajuntament, Marta Cordomí, donant la benvinguda
al nombrós públic que omplia la sala. La introducció
va anar càrrec del nostre
president, Jaume Sala, que
va explicar el contingut del
Festival. Primer la consolidació del nom que s’estrenava
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Valoració
DIJOUS, 9 DE MARÇ

l’any anterior, Ressona, que ha quallat perfectament i també de la projecció d’una
pel·lícula de caràcter musical de la mà de Joan Vives. Després les novetats d’enguany, el dijous una conferència sobre temes relacionats amb el cant i la música i
al vestíbul del Centre Cultural, cada dia una petita actuació d’artistes locals, amb
degustació d’una copeta de vi o cava. Tot seguit, van intervenir en Roger Canals
i l’Oscar Igual, que van presentar-nos les seves actuacions de dissabte i diumenge al matí. Va seguir el nostre Director, Emilio de la Linde, que va presentar les
actuacions del Centre Cultural i va tancar els parlaments l’alcalde de Cardedeu,
Enric Olivé, a qui vam agrair la seva presencia i recolzament.
A la presentació també es va comptar amb un tastet de l’actuació que, posteriorment, farien al Festival el grup Radiokuartet. Una manera animada i musical de
tancar l’acte, que va acabar, com cada any, amb una copa cava i degustació de
pastissos elaborats pels propis cantaires.
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Valoració
DIJOUS, 16 DE MARÇ

1. CONFERÈNCIA DE LLUÍS OROZCO DELCLÓS, AL CENTRE CULTURAL
Obríem el festival Ressona amb la novetat d’una conferència i el ponent elegit va
ser Lluís Orozco, doctor en medicina i cirurgia, autor de nombroses publicacions
sobre patologies derivades de la interpretació musical, com reflecteix en el seu llibre Tecnopatias del músico, amb el qual va obtenir
un gran reconeixement. La conferència, sota
el títol de CRÒNICA MÈDICA DE LA MÚSICA
CLÀSSICA, ens va portar a traspassar l’embolcall mític dels grans compositors i penetrar en
el més íntim de les seves biografies. Ens va fer
descobrir el seu vessant més humà i sentir les
seves creacions més properes i apetibles. Una
bona experiència que de ben segur tornarem
a programar. Per ser la primera vegada i en
un horari no massa popular, estem contents
de l’afluència de públic que va omplir un terç
de l’Auditori.
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Valoració
DIVENDRES, 17 DE MARÇ

1. CONCERT JUDIT NEDERMAN I
GUILLEM ROMA , AL CENTRE CULTURAL
Durant una hora i mitja el públic, unes 200
persones, ha gaudit de la música, a estones divertida a estones més íntima, de les
cançons de la Judit i en Guillem. Alternativament han anat combinant el repertori
de cadascun, acompanyant-se l’un a l’altre, amb una entesa fàcil de guitarra, veu
i sons peculiars. La seva complicitat dalt
de l’escenari s’ha estès al públic, que ha
estat convidat a participar cantant alguna
de les cançons i que ha estat seduït per
lletres senzilles plenes de sensibilitat i les
seves veus franques que transmeten optimisme vital. Entrellaçant els seus repertoris, esdevenen Nòmades per Un segon,
i barregen l’Oxitocina amb Tot el que he
vist. Cançons que ja no són només d’un o
de l’altra sinó que reneixen en noves peces d’artesania musical a quatre mans. Un
viatge que vam compartir sense reserves!
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Valoració
DISSABTE, 18 DE MARÇ

1. CONCERT DE CIA. ROGER CANALS
QUINTET, A LA PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ
L’animació musical és la gran especialitat
de la Cia. Roger Canals. Amb el seu líder,
Roger Canals, sempre enamorat del jazz
més clàssic, a Viatjazz a Nova Orleans
han creat un espectacle per explicar el
fet musical a través del diàleg amb un
dels exponents de l’art urbà, el grafit.
Una simbiosi perfecta per entretenir-nos
mentre fan divulgació d’aquests dos
llenguatges. Viatjazz a Nova Orleans
és més que un simple concert de jazz
dixieland, és un viatge explosiu i animat
cap a Nova Orleans, bressol del jazz més
clàssic, i a la vegada, és una experiència
pictòrica del grafit. Una audició participativa, que a la plaça i amb la col·laboració de la gent de A Carde10 fem Lindy,
va ser un no parar de moviment al so
dels ritmes, que durant gairebé dues
hores ens van delectar.
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Valoració
DISSABTE, 18 DE MARÇ
2. PEL·LICULA A L’ESBARJO
El dissabte a la tarda, vista la bona acollida de l’any passat, es va tornar a programar
una pel·lícula a l’Esbarjo, de temàtica musical i presentada i comentada per Joan Vives, flautista de bec, professor d’història de la música i gran divulgador musical. Enguany es va projectar Florens Foster Jenkins, film que dirigeix Stephen Frears, amb
guió de Nicholas Martin i amb un repartiment que encapçalen Meryl Streep i Hugh
Grant. Com l’any passat més de 100 persones vam gaudir d’aquesta excel·lent pel·lícula i, encara més, de les explicacions i comentaris d’en Joan Vives, que la definia així:
“Aquesta pel·lícula la trobo genial, molt ben feta i alhora tota una reflexió sobre el
que representa fer música i més concretament cantar. El fet de poder sentir l’autèntica Foster Jenkins abans
de començar crec que va
servir per donar encara
més autenticitat a tot plegat. Que curiós que, malgrat tot, l’actriu de la peli
cantés encara millor que
la Foster Jenkins original.
Afinava unes dècimes més
i, sobretot, anava més a
tempo que l’autèntica.”

07

re ona
FESTIVAL

18è Festival de Música
de Cardedeu · 2017

Valoració
DISSABTE, 18 DE MARÇ

3. CONCERT DE LA BGKO, AL CENTRE CULTURAL
Ens venien a presentar el seu darrer àlbum, Del Ebro al Danubio, i des de la primera cançó, el públic ha començat a bellugar-se en el seient de l’auditori empès pels
alegres cants de rel balcànica i per l’entrega d’uns excel·lents músics amb una coordinació i ben entesa excepcional dalt de l’escenari. La qualitat de cadascun dels instrumentistes (guitarra, violí, clarinet, contrabaix, acordió i percussió), la veu càlida
de la Sandra Sangiao i un repertori variat ple de ritme han fet que el públic, que
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Valoració
DISSABTE, 18 DE MARÇ
omplia de gom a gom el Teatre Auditori, gaudís, cantés, toqués de mans i fins i tot
ballés dempeus al final del concert. BGKO és un grup heterogeni que s’ha enriquit
gràcies a diferents influències artístiques de cadascun dels membres i s’ha deixat
inspirar per l’escena barcelonina: des dels temes llatinoamericans, tradicionals catalans, italians, grecs, russos i de l’Orient Mitjà, fins al so vibrant del jazz, flamenc,
jazz manouche i rockabilly. Un gran concert que recordarem.
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Valoració
DIUMENGE, 19 DE MARÇ

1. RADIOKUARTET I CARDANSES.
BALL I MÚSICA TRADICIONAL A LA PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ
Radiokuartet, amb la seva bona interpretació de la música de ball folk i d’arrel tradicional, ens va oferir un espectacle basat en el seu segon treball discogràfic Balleu...?,
a més d’un ampli repertori de danses col·lectives i de parella. També un seguit de
composicions pròpies concebudes
dins del mateix gènere d’arrel tradicional, amb la combinació dels sons
dels instruments solistes, el flabiol i
l’acordió, amb l’acompanyament del
baix i la guitarra acústica de dotze
cordes. Una matinal plena de bona
música i molt, molt, de ball, gràcies
a la participació de la gent de Cardanses, que van tornar a col·laborar
amb el Ressona per agafar-nos de
la mà i omplir de parelles i rotllanes
que no van parar de dansar durant
prop de dues hores, fent gaudir de
valent a la gentada que omplia la
plaça. Una experiència molt bona i
que ja comença a arrelar.
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Valoració
DIUMENGE, 19 DE MARÇ

2. CONCERT DE VOXALBA,
AL CENTRE CULTURAL
De la mà de la directora Elisenda Carrasco,
aquests cor femení ens van oferir el programa Dones canten dones. Un recorregut de la
mà de les grans compositores de la història.
Amb gairebé un mil·lenni d’història coral femenina, i malgrat els entrebancs de la pròpia
història de les nostres protagonistes compositores, ens oferiren un ampli, ric i especial
recorregut sonor. Aprofundint especialment
en el segle XXI i travessant els cinc continents, vam poder escoltar visions ben diferents, tant des del prisma més sacre, fins a la
visió més contemporània del concepte tradicional melòdic. Han estat peces tècnicament
complexes, amb sonoritats i harmonitzacions
de tradicions diverses, executades amb una
posada en escena canviant i una bona qualitat vocal. Una proposta vocal que va satisfer
àmpliament al nombrós públic, més de mitja
entrada, que va acompanyar-nos.
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Valoració
DIUMENGE, 19 DE MARÇ

3. ACTUACIONS PRÉVIES ALS
CONCERTS, AL CENTRE CULTURAL
Una altra novetat d’enguany van
ser les petites actuacions, al vestíbul
del CECUCA, d’artistes locals, mentre preníem una copa de vi o cava
gentilesa de Abad & Vins.
Divendres, actuació de JOSÉ LUÍS INSUA, cantautor d’origen cubà ben
conegut per a tots nosaltres, que
va oferir-nos les seves últimes composicions.Dissabte, actuació del cor
local CORDEDEU. Bons amics que
ens van oferir un petit repertori de
cant coral de música moderna. Diumenge, actuació de IRENE FERIOLI,
una excel·lent veu, acompanyada a
la guitarra per ARMANDO ERENAS.
Una experiència que ens va deixar
un gust agredolç, ja que l’idea continuem pensant que és bona, però,
si volem continuar-ho, hem de mi-
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Valoració
DIUMENGE, 19 DE MARÇ

llorar la ubicació dels artistes, que les seves actuacions tinguin més rellevància i la gent que omple el
vestíbul pugui escoltar-los degudament, evitant el
xivarri dels que prenen la copa de vi. A tots ells els
demanem disculpes si van sentir-se poc respectats.

13

re ona
FESTIVAL

18è Festival de Música
de Cardedeu · 2017

Estat de comptes
DÈFICIT

-1.165 €

TOTAL INGRESSOS

17.565 €

Subvenció Ajuntament
Programa. CAT
Patrocinadors i Col·laboradors
Recaptació Concerts

3.000
1.379
6.209
6.976

€
€
€
€

18.730 €

TOTAL COSTOS
Catxets Actuacions
Programes de mà i cartelleria
Pancartes i lona patrocinadors
Infraestructura concerts
Organització i direcció
Pàgina web, renovació

9.142
2.728
548
3.941
532
1.839

€
€
€
€
€
€
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Patrocinadors
Un any més tot això ha estat possible gràcies a l’ajut inestimable de
les entitats, empreses i particulars que han cregut en aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

amb el suport de:

el patrocini de:

i la col·laboració de:

PEIXATERIA
SOLDEVILA

Organitza:

www.agcc.cat
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Suports de promoció

Cartell actuacions al Centre Cultural

Festival de Música
re ona 18è
de Cardedeu · 2017
FESTIVAL

des del dijous 16 al diumenge 19 de març

e

pd
un ca m a n a
set
bé!

que

sona

al Centre Cultural de Cardedeu
patrocina:

patrocina:
patrocina:

13€

divendres 17 de març - 21.00 h

GUILLEM ROMA I JUDIT NEDDERMANN
20.30 h.: Actuació de José Luís Insua al vestíbul

16€

dissabte 18 de març - 21.00 h

“DEL EBRO AL DANUBIO”

BGKO, “Barcelona Gipsy Balkan Orchestra”
20.30 h.: Actuació de CORDEDEU al vestíbul
diumenge 19 de març - 18.00 h

“DONES CANTEN DONES”

VOXALBA. Cor de veus blanques

13€

17.30 h.: Actuació de Erenas Feriolli duet al vestíbul

Col·laboradors:

OBSEQUI

d’una copa de vi
o cava abans
de cada actuació,
per gentilesa de
Abad & Vins

Organitza:
Actualització de la programació a: www.agcc.cat

www.agcc.cat
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Suports de promoció
Cartell actuacions matinals

Festival de Música
re ona 18è
de Cardedeu · 2017
FESTIVAL

des del dijous 16 al diumenge 19 de març

p de
un ca m a n a
set
bé!

que

a la plaça d’Anselm Clavé de Cardedeu
patrocina:

sona

Gratuït

dissabte 18 de març - 12.00 h

“VIATJAZZ A NOVA ORLEANS”
CIA. ROGER CANALS QUINTET DIXILAND
Amb la col.laboració de “A Carde10 fem Lindy”
•
diumenge 19 de març - 12.00 h
RADIOKUARTET
Gratuït

Amb la col.laboració de “CARDANSES”

patrocina:

Rifa àpat

per a 2 persones
Col·laboradors:

a cada actuació

Organitza:
Actualització de la programació a: www.agcc.cat

www.agcc.cat
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Suports de promoció
Programa oficial
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www.agcc.cat

dijous 9 de març a les 19.00 h
Sala de les columnes de l’ajuntament de Cardedeu
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amb petita actuació del grup RADIOKUARTET

a
re on

Estem encantats de poder-vos presentar, un any més, el RESSONA, la
XVIII edició del Festival de Música de Cardedeu.

IVAL

Per a tots els qui formem l’Agrupació Coral, cantar plegats és sentir com
la música ens alimenta i ens fa gaudir, i per això volem compartir música i
més música amb tots vosaltres. Volem fer-la sonar a la nostra vila, treure-la
al carrer i escoltar-la en diferents espais i racons de Cardedeu.

FEST

Enguany, us oferim un repertori ben variat per tal que arribi a un ampli
ventall de públic. A més a més tenim algunes novetats de format, que
pensem que us agradaran i amenitzaran musicalment i amb una copeta
l’espera abans que comencin els concerts.

úsica
l de M2017
estiva
18è F ardedeu ·
de C

També en aquesta edició us oferim tres concerts al CECUCA, que com
podeu veure en el programa són d’una qualitat inqüestionable en els seu
gènere: un duet que quan canta encomana espontaneïtat i joie de vivre,
una orquestra que fusiona sons balcànics amb jazz manouche i klemer i fa
venir ganes de ballar i deixar-se anar i finalment una “perla coral” de veus
de dones que canten (i interpreten) música escrita per dones.

de ma
16
dijousumenge 19
al di

CONFERÈNCIA

19.00 h

NOVETAT!
literatura
musical
i més

a càrrec del Doctor Lluís Orozco Delclós
CRÒNICA MÈDICA DE LA MÚSICA CLÀSSICA

16 17 18
19 de març

18è Festival de Música
de Cardedeu · 2017

escrit en moltes biografies i planteja noves
hipòtesis diagnòstiques de les malalties
que possiblement van afectar i condicionar
les seves carreres.
Per tot això, aquesta conferència és
molt recomanable per a professionals i
estudiants del món de la medicina, de la
música o grans melòmans, però també
resultarà de gran interès per a tots els qui
encara no gaudeixen de la música clàssica
i ho tenen com una assignatura pendent en
el seu bagatge.

de l’any segons la Crítica dels Premis Enderrock
i Millor Disc del 2016 segons els lectors de la
revista La Tornada. El primer disc, Tot el que
he vist, li va valer dos premis: el premi Miquel

professionalitza la seva carrera musical i artística.
Oxitocina és el disc que el dona a conèixer. Amb una
bona rebuda, amb gira mexicana, festivals, concerts

Martí i Pol del VII Certamen Terra i Cultura, per
la musicació del poema El fugitiu, i el Premi
Descobertes 2014, organitzat conjuntament

a Sant Francisco, Boston i un públic fidel, el music
osonenc es consolida dins del panorama musical

pel Festival Strenes i La Vanguardia. També ha
estat finalista en la XII Edició dels Premis ARC

Autor de nombroses
publicacions sobre temes de
la seva especialitat. També ha
cultivat l’interès per la patologia
derivada de la interpretació
musical, com reflecteix en el
seu llibre Tecnopatías del
músico, amb el qual va obtenir
un gran reconeixement. Fruit
d’aquest treball i de la seva
activitat com a conferenciant,
escriu el segon llibre Crónicas
médicas de la música
clásica, acollit també amb
un notable interès per part
dels lectors i dels cercles
acadèmics.

català amb l’àlbum Nòmades. I és que la riquesa
musical de la música nòmada agafa vida a l’escenari

com a Artista Revelació 2014 i nominada en tres
categories als Premis Enderrock 2014.

i encomana aquesta energia positiva a través d’unes
cançons amb personalitat pròpia. Al 2017 Guillem
Roma fa un salt endavant amb un tercer disc on

A part del seu projecte en solitari és la cantant de
The Gramophone Allstars Big Band i del projecte
“Viatge d’hivern” del Brossa Quartet de Corda.

consolida la proposta artística amb un so compacte
i una personalitat més sòlida. Connexions avança

El gener de 2017 ha participat en la campanya
‘Casa nostra, casa vostra’ en favor de les

en l’univers creatiu de l’artista amb contundència
empaquetant la riquesa musical i la sensibilitat que
caracteritzen Guillem Roma d’una manera especial.

persones refugiades, gravant Mediterráneo, de
Joan Manuel Serrat, amb el mateix compositor i
una vintena d’artistes.

Un disc on es connecten moltes coses, entre elles
les veus d’artistes com Joan Colomo, Alessio

Durant el 2016 ha col·laborat puntualment amb
artistes com Macaco, Gossos, Blaumut, Ferran

Arena o Judit Neddermann, que col·laboren en
aquestes màgiques connexions!

Savall i Guillem Roma.

Des de la Llibreria Badallibres volem col.laborar a
la divuitena edició del Festival Ressona acompanyant
els concerts de música amb la literatura musical de
tots els àmbits i gèneres, allà ens hi trobareu!
L’espontaneïtat, les inquietuds artístiques,
i tenir una germana a Boston són
alguns dels trets comuns entre la Judit
Neddermann i en Guillem Roma.
Després de coincidir en diversos
escenaris, han decidit unir les seves veus
i les cançons en ocasions especials per
celebrar la màgia que té la música per
connectar fets, ànimes i persones.

(vestíbul CECUCA).
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Argument
Nova York, anys 40. Florence Foster
Jenkins (Meryl Streep) és una madura
milionària novaiorquesa que desitja,
costi el que costi, fer el salt a l’òpera.
Només hi ha un petit problema: les
seves habilitats per al cant són totalment
nefastes. Però al seu soci i mànager,
St. Clair Bayfiled (Hugh Grant), no li
interessa aquest detall en absolut, mentre
hi hagi un xec que compensi la tortura.
Bayfiled convencerà Florence de la seva
grandesa, i gràcies a l’herència milionària
que rep després de la mort del seu pare,
la peculiar cantant es finançarà la seva
carrera musical. Malgrat no tenir talent

per cantar, això no serà cap obstacle
perquè Florence aconsegueixi l’èxit i la
gent assisteixi als seus recitals, encara
que només sigui per comprovar si
realment és tan dolenta com diuen.

VOXALBA Cor de veus blanques

us 16

ge

l dijo diumen
al

rç
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la web
www.a
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16

ge 19
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Gratuït

patrocina:

12.00 hh
CIA. ROGER CANALS QUINTET DIXILAND 10.30

ge 19

h.,
t a les 20.30
Prèviamen petita actuació
al vestíbul,
EU.
de CORDED

A Viatjazz a Nova Orleans produeix un
espectacle per explicar el fet musical a
través d’un diàleg amb un dels exponents
de l’art urbà, el grafit. Una simbiosi
perfecta per entretenir i divulgar amb les
potencialitats d’aquests dos llenguatges.
Viatjazz a Nova Orleans és més que
un simple concert de jazz dixieland. És
un viatge explosiu i animat cap a Nova
Orleans, bressol del jazz més clàssic, i a
la vegada, és una experiència pictòrica
del grafit. Una audició participativa que
reflexiona sobre les emocions més

rç

de ma
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Amb la col·lae10 fem
de “A Card
Lindy”.
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Els dimarts i dimecres, classes
de lindy-hop al Tarambana de
Cardedeu amb en Josep i la Inés.

universals de la música trenant un diàleg
fantàstic amb l’art urbà; L’esprai de colors
llampants pinta la música de l’època
del blanc i negre! Espectacle d’escenari
adreçat a públic infantil i familiar amb un
quintet dixieland i un grafiter. Música en
directe i life painting en directe.

Presentació

oficial del CD

CIA ROGER CANALS QUINTET
DIXILAND
L’animació musical és la gran especialitat
de la Cia. Roger Canals. Roger Canals,
sempre enamorat del jazz més clàssic,
ha anat formant part de bandes de swing
(Ivanow Jazz Group) i dixieland (Miratjazz
de Nova Orleans), i tot aquest bagatge i
patrimoni musical l’ha anat transferint a la
Cia. obtenint així el seu propi estil i segell
sonors. Actualment, els músics de la Cia.
també configuren el quintet de música
dixieland, Miratjazz de Nova Orleans.

“VIATJAZZ”

10

re ona

Qui som A Carde10 fem Lindy?
Som els hoppers de Cardedeu!

Rifa àpat
per a
2 persones
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La BGKO està formada per:
Sandra Sangiao, veu, Catalunya
Mattia Schirosa, acordió, Itàlia
Ivan Kovacevic, contrabaix, Sèrbia
Julien Chanal, guitarra, França
Stelios Togias, percussió, Grècia
Joaquin Gil, clarinet, Màlaga
Oleksandr Sora, violí, Ucraïna

BARCELONA GIPSY BALKAN
ORCHESTRA (BGKO)
És una formació internacional que, gràcies
a les seves sorprenents actuacions, ha
despertat molt d’interès a Barcelona i a
diferents països d’Europa. BGKO interpreta
la música tradicional balcànica i la dels
gitanos i jueus de l’Est d’Europa amb una
gran passió, destacada personalitat i sense
oblidar les arrels.
El so únic i contemporani de la BGKO
prové de la seva incansable i apassionada
exploració sobre els timbres i sabors de
la tradició klezmer, romaní i de la música
balcànica. Música balcànica entesa com un
conjunt de tradicions musicals i una cultura

multiètnica que van més enllà dels seus
confins geogràfics i que es nodreix també
de totes aquelles tradicions històriques
que han habitat alguna vegada aquestes
terres: jueus ashkenazi i sefardites, gitanos,
otomans, àrabs…
Al mateix temps, el grup s’ha enriquit
gràcies a diferents influències artístiques
de cadascun dels membres i s’ha deixat
inspirar per l’escena barcelonina: des
dels temes llatinoamericans, tradicionals
catalans, italians, grecs, russos i de l’Orient
Mitjà, fins al so vibrant del jazz, flamenc,
jazz manouche i rockabilly.
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RADIOKUARTET
Radiokuartet, des de la seva creació l’any
1993, practica la música de ball folk, d’arrel
tradicional. L’espectacle actual es basa en
el seu segon treball discogràfic Balleu...?,
a més d’un ampli repertori de danses
col·lectives i de parella, i es complementa
amb un seguit de composicions pròpies
concebudes dins del mateix gènere
d’arrel tradicional, amb la combinació dels
sons dels instruments solistes, el flabiol i
l’acordió, amb l’acompanyament del baix i
la guitarra acústica de dotze cordes.

rç

19 de ma

15

16

RADIOKUARTET són:
Jesús Ventura, flabiol i tamborí
Òscar Igual, acordió, txistu i tabal
Josep Maria Adell, guitarra, banjo i
percussions de peu
Josep Maria Francino, baix electroacústic
i baix violí

QUI SOM CARDANSES?
A partir d’una ballada de sobretaula sota
l’ombra dels Pinetons, a la Festa Major
del 2014, una colla de cardedeuencs
vam constituir Cardanses amb l’objectiu
d’ensenyar i engrescar la gent amb els
balls d’arrel tradicional del nostre país,
d’Europa i de més enllà.

un poble ballador (sardanistes, tallers de
ball de bot, de country, de sevillanes…),
ha acudit amb fidelitat a les ballades
de Cardanses —gairebé sempre amb
actuacions en directe—, on també ens
visita gent de la rodalia i de més enllà de
la comarca. Mentre Cardedeu i el cos ens
ho demani, Cardanses hi serà.

Els beneficis de la dansa per al cos i
la ment es mostren amb evidència a la
cara dels dansaires i Cardedeu, que és
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Un any més tot això ha estat possible gràcies a l’ajut inestimable de
les entitats, empreses i particulars que han cregut en aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

amb el suport de:

18è Festival de Música
de Cardedeu · 2017

h.,
17.30 h.,
les 17.30
aa les
de
Prèviament
ació de
actuació
petit
petitaa actu
T
al vestíbul, IOLI
DUET
FERIOLI DUE
ERENAS FER

1. Himne de les maitines del gran i sant dimecres .... Kassia de Constantinoble (810-865)
2. Miserere ................................................................................Eva Ugalde (n. 1973)
3. O frondens virgo, arr. (Drew Collins) ......................Hildegard von Binden (1098-1179)
4. InorI, Prayer 5, “

5” ................................................ Makiko Kinoshita (n. 1956) *

6. Collarets de llum ........................................................... Elisenda Carrasco (n. 1971)
7. Ulls de fusta .................................................Mariona Vila (n. 1958), estrena absoluta
8. Cantar del muchacho de piel de noche ............................ Modesta Bor (1926-1998)
.................................................................................................. solista: Rima Ibrahim
9. La ollera, Huaymo, trad. Argentina ............................... Julia Elena Dávalos (n. 1944) *
.................................................................................................solista: Belén Bogarin
10. Muerte del ángel..................................Astor Piazzola (arr. Liliana Cangiano n. 1967)
.................................................................... solistes: Marta Esteban i Agnès Parcerises
11. Yedid Nefesh ..................................................................Sara Shoham (n. 1946) *
12. Kur tu biji balelini ..............................................................Selga Mence (n. 1953) *
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ca.cat

ció a:
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VOXALBA

5. Wandl’ ich in dem wald des abends ...........Fanny Hensel (Mendelssohn) (1805-1847)

visions ben diferents, tant des del
prisma més sacre, fins a la visió més
contemporània del concepte tradicional
melòdic. A capella o amb acompanyament
de piano, el cor femení Voxalba
interpretarà part d’aquesta gran “història”
de compositores femenines. Ambroise
Thomas, referint-se a la compositora
Cécile Chaminade (1857-1944), va dir:
‘This is not a woman who composes, but
a composer who is a woman.’

Es van ajuntar a Barcelona durant mítiques
jam sessions d’exploració i d’investigació
sobre l’estil. Aquests músics i viatgers
han destacat, des de sempre, per la seva
original i passional interpretació en clau
moderna de la música balcànica.
Ens presentaran el seu tercer àlbum, Del
Ebro al Danubio, després d’un gran èxit
dels dos precedents, Imbarca i Balkan
reunion.

19 de ma

re ona

OBSEQUI

PROGRAMA MUSICAL

“Dones canten dones”
Proposem des del cor femení Voxalba
un recorregut de la mà de les grans
compositores de la història. Amb gairebé
un mil·lenni d’història coral femenina,
i malgrat els entrebancs de la pròpia
història de les nostres protagonistes
compositores, us oferirem un ampli, ric
i especial recorregut sonor. Aprofundint
especialment en el segle XXI i travessant
els cinc continents, podrem escoltar

21.00 h

BARCELONA GIPSY BALKAN
ORCHESTRA (BGKO)

Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC) de la UB. També és
flautista integrant de grups de música
antiga com el Conjunt Barroc del Cafè,
Els Ministrils quartet de bec, Quartet
Barroc de Sant Simó....

d’una copa de cava
abans de l’actuació,
per gentilesa de
Abad & Vins

18.00 h

“DONES CANTEN DONES”
CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

VOXALBA Cor de veus blanques

ió de

tzac
Actuali

per a
2 persones

diumenge

13€

19 de març a les 18.00 h.
7 diumenge
Centre Cultural de Cardedeu
“DONES CANTEN DONES”
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patrocina:

16€

patrocina:

“DEL EBRO AL DANUBIO”
CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU
JOAN VIVES
Flautista de bec, professor d’història de la
música i divulgador musical.
Inicia la seva formació a l’Escola de
Música de Mataró. Estudia flauta de bec
al Conservatori Superior Municipal de
Barcelona, i obté, per unanimitat, els
premis d’honor de Grau professional (1986)
i Virtuosisme (1988). Menció d’honor en el
Concurs Permanent de Joventuts Musicals
d’Espanya (1982), 2n Premi a la Muestra
Nacional de Música de Cámara (1989).
El 2005 va obtenir la Medalla d’Honor de
l’ordre del Mèrit Cultural, que atorga el
Ministeri de Cultura de la República de
Polònia.
Ha estat professor de flauta de bec a
l’Escola de Música de Mataró i en el
Curs internacional de música antiga de
Solsona. Ha dut a terme una important
activitat concertística des del 1980. També
enregistraments discogràfics, radiofònics i
per a Televisió.
El 1987 comença una gran activitat
divulgativa a través de cursos,
conferències, seminaris...
És locutor i redactor de Catalunya Música
des de l’inici de les seves emissions (1987)
i professor d’història de la música a l’Escola

us 16

l dijo diumen
al

des de

16 17 18
19 de març

TEATRE L’ESBARJO

16 17 18
19 de març

Entrellaçant els seus repertoris, esdevenen
Nòmades per Un segon, i barregen
l’Oxitocina amb Tot el que he vist. Cançons
que ja no són només d’un o de l’altra sinó
que reneixen en noves peces d’artesania
musical a quatre mans.
Un viatge per compartir sense reserves!

8

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA AMB INTRODUCCIÓ
DEL MUSICÒLEG JOAN VIVES

Biopic de l’excèntrica soprano nordamericana Florence Foster Jenkins,
famosa per la seva falta d’habilitat musical.
El film el dirigeix Stephen Frears i el
guió està escrit per Nicholas Martin. El
repartiment l’encapçalen Meryl Streep i
Hugh Grant i el completen els actors Simon
Helberg i Rebecca Ferguson.

març de 2016. Aquest segon treball és un nou
pas en ferm després que el 2014 publiqués el seu
primer treball discogràfic com a cantautora, el disc
Tot el que he vist (Temps Record, 2014).
El disc Un segon ha estat escollit 12è millor disc

17.00 h

Durada: 1 hora i 50 minuts
País: Gran Bretanya i França

JUDIT NEDDERMANN. Cantant i compositora,
publica el seu segon disc titulat Un segon el 4 de

un ambient on la música sempre hi és present.
Estudia piano, saxo i guitarra. Paral·lelament, cursa

Establert altre cop a Catalunya, les experiències
dels seus viatges es filtren en els seus treballs i

dissabte

FLORENCE FOSTER JENKINS

16 17 18
19 de març

VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ

GUILLEM ROMA. Guillem Roma (Manlleu
1984) estudia música des dels 6 anys i creix en

on viu durant més de tres anys, estudiant cinema i
treballant en projectes televisius.

des de

4
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la carrera de Comunicació Audiovisual a la UAB.
En la carrera artística debuta el 2007 amb el disc
Secret Place, abans de marxar a Cuba i a Mèxic,

5€

patrocina:

FESTIVAL

Pertany al cos facultatiu del
Centre Mèdic Teknon des que
es va fundar l’any 1944. Director
científic de l’Institut de Teràpia
Regenerativa Tissular de C. M.
Teknon.

dissabte

16 17 18
19 de març
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d’una copa de vi
abans de l’actuació,
per gentilesa de
Abad & Vins

21.00 h

Ens trobareu, com sempre, al vestíbul del CECUCA i
a la Plaça d’Anselm Clavé oferint-vos tota l’informació
del Ressona i els nostres productes del Centenari de
la Coral.

6

1

5

març

Investigador

traumatologia

Aquesta crònica traspassa l’embolcall
mític dels grans compositors, penetra en
el més íntim de les seves biografies, ens
en descobreix la vessant més humana, i
aconsegueix que puguem sentir les seves
creacions més properes i apetibles. L’autor
situa els grans compositors perfectament
en el context històric i, amb estricte
rigor científic però amb un llenguatge
eficaç i amè, dona a conèixer aspectes
habitualment ignorats del seu historial clínic.
Des de l’òptica de la medicina actual,
corregeix errors ancestrals que s’han

RADIOKUARTET

OBSEQUI

GUILLEM ROMA
I JUDIT NEDDERMANN

www.agcc.cat

Doctor en medicina i cirurgia

BGKO, “Barcelona Gipsy Balkan Orchestra”

19 de març a les 12.00 h.
6 diumenge
Plaça d’Anselm Clavé

dissabte

t a les
Prèviamen
vestíbul,
20.30 h., al
ció de
petita actua
Insua.
José Luís

13€

patrocina:

LLUÍS OROZCO DELCLÓS

Especialista en cirurgia ortopèdica i

2

amb presentació i col·loqui de JOAN VIVES.

18 de març a les 21.00 h.
5 dissabte
Centre Cultural de Cardedeu
“DEL EBRO AL DANUBIO”

President Agrupació Coral Cardedeuenca

CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

CENTRE CULTURAL DE CARDEDEU

dissabte 18 de març a les 17.00 h.
4 Teatre
l’Esbarjo
Projecció pel·lícula “FLORENCE FOSTER JENKINS”

Jaume Sala Riera
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GUILLEM ROMA i JUDIT NEDDERMANN

Cia. ROGER CANALS QUINTET DIXILAND

I el més important de tot: gaudiu tant com pugueu d’aquest RESSONA.
Que soni i ressoni la música!

2
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Gratuït

patrocina:

3

La programació que teniu entre mans ha estat possible gràcies a la
constància de moltes persones que han col·laborat amb les seves
aportacions, econòmiques o de temps i treball, a fer realitat aquest
festival: Ajuntament, Patronat de Cultura, entitats, empreses, botigues i
particulars. El nostre més sincer agraïment a tots i cadascú, perquè de
tots ells i de tots vosaltres depèn l’èxit d’aquest projecte comú, que vol
difondre el tarannà cultural de la nostra vila.

CRÒNICA MÈDICA DE LA MÚSICA CLÀSSICA
Conferència a càrrec del Doctor Lluís Orozco Delclós

17 de març a les 21.00 h.
2 divendres
Centre Cultural de Cardedeu
18 de març a les 12.00 h.
Plaça d’Anselm Clavé
3 dissabte
“VIATJAZZ A NOVA ORLEANS”

Veus per Escoltar!

dijous

16 17 18
19 de març

tan èxit va tenir l’any passat de la mà, de nou, de Joan Vives. En aquesta
ocasió podrem conèixer la vida d’una cantant d’òpera protagonitzada
per una de les actrius més talentoses de la pantalla gran, i que a més
sentirem cantar.

D’altra banda, les actuacions al carrer en col·laboració amb entitats del
nostre poble, vinculades a la música en diferents estils i maneres, ens
convidaran a moure el cos al ritme dels sons jazzístics o tradicionals.
I per acabar-ho d’arrodonir, repetim la proposta de “cinema i música” que

rç

l
des de

4

6

Salutació!

PROGRAMA GENERAL
dijous 16 de març a les 19.00 h.
1 Centre
Cultural de Cardedeu

..............................................................................solistes: Mara Liepina i Mireia Cano
13. Past life melodies ...............................................................Sara Hopkins (n. 1958)
14. A ma lei a ho............................................................................Chen Yi (n. 1953)*
15. Panda chant ii..................................................................Meredith Monk (n.1942)
16. I thank you god .............................................................Gwyneth Walker (n. 1947)
Assessorament moviment escènic, Marc Rosich
Josep Surinyac, piano
Elisenda Carrasco i Ribot, direcció
* estrenes a l’Estat espanyol

El Cor femení Voxalba es va formar l’any 1989
com a activitat paral·lela dels estudis musicals
de l’Escola de Música “La Guineu” de Barcelona.
Des dels seus inicis va ser dirigit per prestigiosos
directors com Lluís Vilamajó (el fundador), Xavier
Sans, Xavier Puig i Elisenda Carrasco, la seva
directora actual. A més d’aquests directors,
Voxalba també s’ha enriquit amb el treball
puntual amb directors i compositors de prestigi
internacional: la directora veneçolana Maria
Guinand, especialitzada en repertori contemporani
d’arrel sud-americana; el compositor Alberto
Grau; el director i compositor basc Javi Busto; el
músic Eduardo Tancredi, especialista en repertori
jazzístic d’arrel sud-americana; els prestigiosos
directors hongaresos Zsuszánna Mindsensky i
Dénes Szabó (director del prestigiós cor hongarès
Cantemus), o el compositor, director i cantant
britànic Bob Chilcott.
El Cor Voxalba ha treballat sobretot repertoris
del segle XX i XXI, de tradicions i estils molt
diversos. Les col·laboracions abans esmentades
mostren la diversitat i riquesa musical dels
repertoris. En aquest sentit, cal dir que tots els
projectes que s’ha proposat i es proposa el Cor
Voxalba suposen un repte artístic que el cor
assumeix sempre amb un esperit de superació en
termes musicals, escènics i artístics i humans.

el patrocini de:

i la col·laboració de:

PEIXATERIA
SOLDEVILA

Elisenda Carrasco i Ribot
Inicià els seus estudis musicals al Conservatori
Superior de Música de Barcelona on obtingué
els títols superiors d’Harmonia, Composició i
Instrumentació i Direcció d’orquestra amb
Josep Soler i Salvador Mas respectivament.
També va finalitzar els graus superiors de Solfeig,
Acompanyament i Pedagogia (especialitat en
direcció coral).

Organitza:
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www.agcc.cat
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