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La música d'arrel catalana
protagonitzarà el concert d'estiu de
l'Agrupació Musical de Cerdanyola
del Vallès
La cita se celebrarà el 28 de juny als majestuosos jardins del Castell de Sant Marçal

Un moment d'edicions anteriors del concert | ACMV / Xavi Olivé

L'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès https://www.agrupaciomusicalcerdanyola.cat)
(
(AMCV) dedicarà aquest divendres el tradicional Concert d'Estiu del Castell de Sant Marçal a la
música d'arrel catalana. Sota el títol Un Castell d'Arrel, la divuitena edició del concert es traduirà en
una producció basada en peces simfòniques d'obres fetes i estrenades a Catalunya durat les
últimes dècades.
Fugint de cotilles estilístiques i lingüístiques, l'espectacle proposa un tast de diversos gèneres
musicals que han entrat a les nostres vides, a través de la ràdio, la televisió,
l'ordinador o el mòbil. En aquesta ocasió, a més, es comptarà amb la participació per primera vegada
del compositor i pianista Albert Guinovart, un dels artistes més internacionals de l'escena
catalana.
A la primera part, l'AMCV traurà a relluir el vessant més simfònic del panorama musical de casa
nostra amb Guinovart, que farà sonar un gran piano de cua. El plat fort serà la suite Les Mans del
Vent, que ell mateix va escriure per a orquestra de vent i piano.
Després vindrà la cirereta: l'Himne dels Pirates, un dels números més coneguts del musical Mar
i Cel, una adaptació moderna de l'obra d'Àngel Guimerà musicada per Guinovart l'any 2004 i
representada amb molt d'èxit per la companyia Dagoll Dagom.
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En una segona meitat més popular, la Banda i la Coral seguiran amb el seu particular
homenatge a una terra de músics que han trencat fronteres, que han fet ballar milions de
persones, que han fet vibrar públic de totes les edats i que han explorat ritmes de tota
mena.
Serà llavors quan ambdues formacions facin un tribut als cantautors més clàssics de l'escena, al
rock català dels noranta, a exponents de la rumba catalana, a les bandes més reivindicatives, als
sons més electrònics... Un còctel festiu que comptarà amb la veu de David Mauricio, que ja va pujar
en aquest escenari a l'espectacle Old Broadway al
Castell, i el duet de guitarres CapiNàs.
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