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Unes 170 persones omplen la plaça
de Santa Magdalena al concert de
Txalaparta del SonaB
Els txalapartaris bascos Javier Olaizola i Fernando Langarika han actuat aquest
dijous al barri vell

La Plaça de Santa Magdalena ha acollit aquest dijous un taller de Txalaparta. | Aj.Berga

Txalaparta de fusta, ferro o pedra són alguns dels instruments de percussió que han pogut
descobrir les 170 persones que han assistit a Berga al tercer concert del SonaB 2019, que ha
anat a càrrec dels txalapartaris bascos Javier Olaizola i Fernando Langarika. El concert de
txalaparta, que s'ha celebrat amb èxit de pública a la plaça de Santa Magdalena, era un dels
plats forts de la programació d'enguany.

Txalaparta de fusta, ferro o perdra són alguns dels instruments de percussió que han pogut
descobrir les 170 persones que han assistit al tercer concert del 'SonaB', a càrrec dels
txalapartaris bascos Javier Olaizola i Fernando Langarika #SonaB19
(https://twitter.com/hashtag/SonaB19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Percussió
(https://twitter.com/hashtag/Percussi%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #txalaparta
(https://twitter.com/hashtag/txalaparta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/zbNt2m0jiZ (https://t.co/zbNt2m0jiZ)
? Ajuntament de Berga (@AjBerga) 11 de juliol de 2019
(https://twitter.com/AjBerga/status/1149440742647115776?ref_src=twsrc%5Etfw)

La Plaça de Santa Magdalena ha acollit aquest dijous un taller de txalaparta. L'activitat inclosa en
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/17428/170/persones/omplen/placa/santa/magdalena/al/concert/txalaparta/sonab
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la tercera jornada del 'SonaB' ha permès a petits i grans conèixer i interpretar diversos ritmes
amb aquest instrument de tradició basca #SonaB19
(https://twitter.com/hashtag/SonaB19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Percussió
(https://twitter.com/hashtag/Percussi%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #txalaparta
(https://twitter.com/hashtag/txalaparta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/1h4ZytuiZ6 (https://t.co/1h4ZytuiZ6)
? Ajuntament de Berga (@AjBerga) 11 de juliol de 2019
(https://twitter.com/AjBerga/status/1149440247845085186?ref_src=twsrc%5Etfw)
Olaizola i Langarika han convidat el regidor Eloi Escútia que toca l'acordió a participar de l'actuació.
El SonaB porta música a diferents places del centre històric de Berga durant els vespres d'estiu, i
s'acompanya de tallers per aprendre a tocar. La d'enguany és la tercera edició.
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/17147/sonab/arriba/tercera/edicio/amb/ritmes/africa
ns/batucada/concert/txalaparta)
Els tallers i actuacions, dedicats aquest estiu a la percussió, continuaran dijous que ve amb un
taller de percussió corporal i el concert de Santi&Mariona Duet, a la plaça del Forn, i acabarà
finalment el 25 de juliol amb la Tap Dance i percussió de la Camut Band.
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