JUNY 2009

> música de l’alt empordà

B

IBLIO GUIA 3

1

... Si ja t’has preguntat qui som? D’on venim? Cap on anem? Pot ser
que ara vulguis respostes per un altre enigma...

Com sona la música de l’Alt Empordà?

...A la Biblioteca de Figueres també ens hem fet aquesta pregunta i
hem començat a reunir la música que es fa a la comarca.
De moment tenim més de 300 gravacions: comercials, autoeditades
o maquetes i moltes d’elles te les prestem perquè tu puguis sentir-les
i saber que l’Alt Empordà...

Sona bé !!!

Consulta totes les notícies i novetats de la
música de l’Alt Empordà al bloc Sonabé

http://sonabe.wordpress.com

Busca la música
de l’Alt Empordà
a la Biblioteca...
Trobaràs aquest distintiu
a les portades dels cds.

Si tens una banda i ets de
l’Alt Empordà vine a la Biblio a
deixar la teva maqueta !!!
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Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya
Sardanes per al món

La SCCC neix de la mà de Narcís Lagares, de La Principal de la Bisbal i
de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.
Aquesta formació inèdita combina els instruments de corda de
l'orquestra amb els instruments de la cobla, que substitueixen la secció
de vent tradicional: oboès, flautes, clarinets i fagots. Per arrodonir els
colors i el ritme, la SCCC compta també amb una arpa i amb la
corresponent secció de percussió de la mà de Melani Molina i David
Pellicer, reconeguts professionals que actuen amb l'Orquestra
Filharmònica de Catalunya, formació que pertany a la Fundació
Orquestra de Cambra de l'Empordà.
LA SCCC, dirigida per Francesc Cassú i Carles Coll, titulars de les dues
formacions que la integren, presenta el seu treball en un primer disc,
Sardanes per al món que serveix de credencial per mostrar les grans
possibilitats i el nou so que a partir d'ara marcarà una fita en el món de
la sardana. La formació consta de 37 instrumentistes.
El seu repertori, dedicat en aquesta primera etapa a la dansa nacional
catalana, ha estat orquestrat per un seguit d'experts músics.
http://simfonicadecoblaicorda.org/
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Orquestra de Cambra de l’Empordà
Concert Sinatra

Enregistrament en directe del concert que van oferir l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà amb La Selva Big Band i el cantant Xavier Piqué, el 6 d’octubre
de 2007, al Palau de la Música de Barcelona.
http://www.fundaciooce.org/

Orquestra de Cambra de
l’Empordà
i Joanjo Bosk
Cançons de la Cançó

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà i el cantant figuerenc
Joanjo Bosk, revisen unes cançons expressament arranjades per
aquest espectacle. Carles Coll i Santi Escura adapten cançons de
Serrat, Llach, Bonet i Sisa, entre d’altres.
http://www.fundaciooce.org/
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Dizzy Ducks

Des de l’Escala ens arriben els Dizzy Ducks, la banda que rendeix homenatge a
les millors bandes de la història de la música moderna i ofereix un repertori
de versions format per cançons que van des de els anys 50 fins a l’actualitat
i que han estat números 1 de les llistes d’èxit. Des de The Beatles i Elvis fins a
grups més recents (Franz Ferdinand, Bon Jovi, Lenny Kravitz, U2, M-Clan, Fito
y los Fitipaldis, etc.).
El grup Dizzy Ducks està format per Sergi (baixos i veu), Charli Durango i
Tomas Frauca (guitarres i veu), Bradley Chermside (veu) i Manel Obrero
(bateria i veu).
http://www.dizzy-ducks.com
http://www.myspace.com/dizzyducksband
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Stacatto

L’any 2007 neix la banda Stacatto amb Oriol Planas "l'Uri" al baix i veus, Adrià
López "Lopo" a la bateria Facundo "Facu"a la guitarra i veu i Víctor Giménez
"La Gitana" a la guitarra i veus. Comencen amb versions de R’n’R i enregistren
aquesta maqueta. El març de 2009 la banda ja presenta una nova formació:
“Facu” a la guitarra, Laia a la veu, “Lopo” a la bateria i David Soler al baix. Amb
aquesta nova formació presenten un directe que deixa endarrera les versions
i dona pas a fer el seu propi R’n’R.
http://www.myspace.com/stacattornr
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Ix!

Les Mans Plenes

Aquesta és la portada del magnífic disc que acompanya el
Fanzine Malalletra del mes de gener de 2009, i és un tribut al
poeta Joan Brossa.
En aquesta iniciativa de Laia Calvet, hi ha participat de forma
desinteressada 28 grups/solistes catalans, i és una edició
limitadíssima, ja que es tracta d’un fanzine artesanal. Entre
els grups que homenatgen al poeta trobareu a la banda de
Cadaqùés Ix!, participant amb la cançó Màgic cinema.
http://www.automatinfinit.com/
http://fanzinemalalletra.blogspot.com/
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Sergio Gili
Playing in ocean waves
Serenata Fantástica

La sensibilitat i l’emoció de la música instrumental són dos
dels alicients que presenten aquests dos cd’s del músic figuerenc Sergio Gili. Playing in ocean waves està concebuda
com una BSO imaginària i Serenata Fantástica evoca als
clàssics.
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Dirty Jobs

El grup de rock Dirty Jobs, està format per Gavin “Louli” Bradshaw
(veu), Javi Garrigós (baix), Sergi Serrano (guitarra) i Martí
Rodríguez (bateria), i ja tenen una maqueta enregistrada. La seva
música es caracteritza per ser un rock directe que atrapa a
públics de totes les edats… amb ells la festa està
assegurada!
http://www.dirtyjobsmusic.com/
http://www.myspace.com/dirtyjobsrock
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Washing Machine

Joan Oliva (Drums) Pau Capel (Guitar & Syntz.), Agus Izquierdo
(Bass & Vocals) i Andreu Viarnés (Lead Guitar & Vocals) són els
Washing Machine, la joveníssima banda de Figueres que acaba
d’estrenar la seva primera maqueta amb 9 temes.

http://www.myspace.com/2550
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Dj Barbas
Rock the party
Segona col·laboració entre Miquel Triadó aka
Dj Barbas i Ivette, que presenten un segon
single ben ballable i de descàrrega gratuïta
des de la seva web.
http://www.djbarbas.es/

KHH
Tres en uno

KHH neix a Figueres, a l’abril de 2006, sota el nom de Condenados al Hip-Hop
de la mà de Patrick i D-Lee. Comencen a gravar cançons amb un micro casolà
i amb instrumentals d’estils d’ús lliure. Enregistren 8 cançons amb aquesta
formació de 2 MC’s. Després d’un temps d’inactivitat, D-Lee troba la seva
vocació: el turntablism. A principis de 2007, D-Lee disposa de plats i Patrick
de micròfon, així que enregistren una maqueta de 15 temes anomenada
Figueres City 2007. D’aquesta experiència passen al directe i ofereixen el seu
primer concert al Teatre Jardí de Figueres compartint escenari amb Maroy &
Blan-K. Després preparen la segona maqueta i canvien el seu nom pel de KHH
(krudohiphop) amb una formació on apareixen 2 MC’s més: Jaref i Army. Els
KHH del 2009 es consoliden amb D-Lee, Army i Patrick i han enregistrat la
maqueta Tres en uno, amb 10 bones peces de hip-hop.
http://www.myspace.com/khhcrew
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Lexa
Sonido Inmortal
Nascut a Figueres l’any 1979, Alexandre Casado
Momblan (Lexa) comença els anys 95-96 escrivint
algunes rimes fins que el 98-99 grava varis K7’s
amb un amic seu (Dj Luis). Més tard formaria juntament amb Nocivo el grup
“Inethika”. L’any 2003-04 grava una promo en solitari anomenada “La Gráfica”
produïda per Factor Primo (Arianna Puello, Nomah) i Doble F (NKF Prod), amb
col·laboracions de Nomah, Paco, Doble F, Factor Primo i Lafaz (París). La demo
va quedar entre les vint seleccionades per formar part del cd “DemosTrando” que convocava la revista HHN. A partir d’aquí comença
amb l’street album “Fuerza de Choque” Vol.1 de Blazer
(publicat per Boa – Falsalarma, 2006), fent la intro i el track
“Le Son du Kayra”, i col·laborant en el track “Dios me Libre”
del disc de Nomah “Anomaliah” (Crudo – Gtz, 2006) i fent a
la vegada de corista als seus concerts. Durant aquest temps,
també col·labora en diverses maquetes, participa en “batalles” de
mc’s i realitza un gran número de concerts, telonejant a varis artistes del panorama nacional. Treballa també amb el grup “Rosasombra” del qual en forma
part amb Borkah i Balcani. L’any 2008 presenta el seu primer treball en solitari, anomenat Sonido Inmortal.

http://www.myspace.com/frasebala
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Flüor
The Pleasure is mine

Flüor és el projecte de Xavi Lloses produït per Joan Malé, i The
Pleasure is mine és el seva presentació. En aquest treball Lloses es
deixa portar per l’experimentació amb ritmes dance i bit a través de 6
peces gairebé instrumentals.
http://www.myspace.com/fluor8its

Monoceros
I feel apocalyptic today

Monoceros presenta el seu darrer treball, que evoluciona
cap a l’ona idm, folk i post rock i afegeix bones dosis de
distorsió. El treball es completa amb una edició que
presenta una sèrie fotogràfica del mateix autor.
http://www.myspace.com/monocerosisaladiexe
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Samuel Melero
Inventari de natura

Samuel Melero és un cantautor empordanès amb un
repertori de cançons mestisses de rock, folk i bosa nova.
La maqueta Inventari de natura és un treball del 2004, on
Melero canta i toca la guitarra.

Josep Tero
Fronteres

Josep Tero s’endinsa en les cançons tradicionals mediterrànies en
aquests darrer treball on hi trobem referències a Carles Fages de Climent i Mikis Theodorakis.
http://www.joseptero.com/

17

Coral
IES
Ramon Muntaner

La formació de la Coral IES Ramon Muntaner de l’any 2007 va enregistrar la maqueta que presentem avui amb algunes de les seves interpretacions, dirigides per Ernest Pons. Aquesta coral va obtenir el
primer premi del concurs “Sons i Cançons“, de Cançó Popular Catalana, l’any 2008.

Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya
En concert de la Marató de TV3

En aquest enregistrament de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya trobem l’interpretacíó de les Impressions
camperoles de Joaquim Serra. Aquesta suite per a cobla en 5
moviments va guanyar el premi Sant Jordi del Foment de la Sardana de
Barcelona de 1927 i és considerada una de les obres que marquen el
principi de l’escriptura d’obra lliure per a cobla.
http://joaquimserra.org
http://www.auditori.cat
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Manual d’iniciació a la glosa

El glosat és el terme que fem servir per denominar una pràctica que consisteix a cantar versos que s’improvisen al moment mateix d’interpretar-los.
Aquest manual és només una petita mostra de la gran varietat de formes de
glosar que tenim. No té la pretensió de ser un compendi ni tampoc és cap selecció. S’ha procurat, en tot cas, representar-hi un ventall ampli de distribució
geogràfica. Hi ha una gran diversitat en aquestes formes: estils i estètiques
molt diferents, graus diversos de dificultat, d’especialització i fins i tot
d’aptitud exigida al glosador, en alguns casos.
L’associació Cor de Carxofa, impulsora del manual, procura cercar noves formes, vives o que s’han perdut, per anar-les incorporant al repertori de tonades que es fan servir.
http://cordecarxofa.org/
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País de Cotó
Sssss... Hi ha roba estesa

País de Cotó és un grup d’animació amb 10 anys
d’experiència, que es dedica a l’animació infantil i juvenil. Els
espectacles que ofereixen estan basats en danses, cançons
i contes de creació pròpia, el màxim de participatius possibles.
El seu darrer treball és aquest Sssss… Hi ha roba estesa.
http://paisdecoto.blogspot.com/

Nadales Medievals Catalanes

En aquesta sel·lecció trobareu el Goig de la mare de Déu, una nadala tradicional empordanesa cantada per la soprano Rosa Mateu i
acompanyada pels músics Iñaki Etxepare (violoncel), Biel Graells
del Bas (violí) i Joan Carles Martínez Prat (guitarra).
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Cobla Montgrins
Sardanes a Palamós

Entre les sardanes dedicades a Palamós trobem les del
mestre figuerenc Jaume Cristau i Brunet: La Vall de l'Aubi i
Palamós gent gran.
http://www.orquestamontgrins.com/
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http://sonabe.wordpress.com/
... O com estar al dia del que passa musicalment a l’Alt
Empordà...

Sumari dels darrers posts de maig:
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El catàleg de la Biblioteca sempre al teu abast a
http://www.gencat.net/slp/vtls24/catalan/vtls-basic.html
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