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Fins diumenge passat varem poder gaudir col.lectivament  
de les obres de l'Encarna i L'Antonio. Ara toca gaudir a tots 

aquells que varem arribar a temps d'aconseguir alguna peça

@ArtistesDeLAmetlla
20 des. 2017

d'A AMB LES ENTITATS

Ja hem acabat la XIII temporada 
dels Concerts Internacionals dels 
Amics de la Música de l’Ametlla 

del Vallès. Enguany el concert ha estat 
extraordinari (com tots els altres!) per 
bé que aquest ha estat força més popular.

Els dies previs al concert van ser dies de 
corredisses i maldecaps: una avaria a la 
calefacció de la Parròquia impossibili-
tava la celebració del recital a l’església. 
Un cop més, l’Ajuntament de l’Ametlla 
i l’àrea de Cultura ens han donat un cop 
de mà, obrint per a tots la Sala Teatre; 
igualment, l’àrea de Comunicació es va 
fer ressò del canvi de sala, facilitant que 
la gran majoria de persones s’assaben-
tessin del canvi, i que el diumenge al 
vespre la Sala de Teatre estigués molt 
plena. Des d’aquí rebeu el nostre agraï-
ment més sincer.

Carles i Sofia, els pianistes de Girona 
que actuen a l’Ametlla per sisena vega-
da, ens han tornat a sorprendre. I com 
voleu que no ho facin si només aquest 
any 2017 han voltat per mig món 
(França, Portugal, Regne Unit, Txèquia, 
Estats Units, Xina, Alemanya...)! I ens 
sorprèn que sent dues persones, quatre 
mans, realment siguin un sol esperit de 
tan coordinats i complementats que es-
tan. I sobta veure na Sofia (que minuts 
abans acaronava les tecles aixecant no-
tes íntimes i sensibles, d’aquelles que 
traspassen l’ànima), desenvolupant 
una energia tal que ens catapulta a un 
estat d’ànim ben diferent de l’anterior. I 
el mateix diem d’en Carles: suau a vol-
tes, enèrgic d’altres, decidit sempre...

Enguany, en Carles i na Sofia han 
vingut acompanyats de l’Orquestra 

del Reial Cercle Artístic de Barcelona. 
Aquesta formació la componen poc 
més d’una dotzena de joves músics, 
entregats a les partitures i als seus 
instruments, amb la mirada atenta al 
director, el també jove i capaç Daniel 
Mestre, que ens va convertir en per-
cussionistes improvisats un parell de 
vegades, amb molt bon resultat!

En fi, que vam començar un viatge 
que ens portà de la sabana africana 
fins els camps de blat d’Itàlia, de la 
selva centre-americana fins les estre-
lles i galàxies llunyanes. Vam copsar 
la intensitat dels sentits ballant un 
tango i la grandesa de la força de la 
natura quan decideix destruir-nos, 
alhora que sabem que no hi ha res 
que no puguem aconseguir si tenim 
la voluntat necessària. Vam riure 

amb les corre-cuites dels espies “al 
servei de Sa Majestat”. Ens vam emo-
cionar amb els horrors de la guer-
ra, sobretot quan no vencen l’amor 
infinit d’un pare... I vam riure altre 
cop, riure i de poc que ballar, amb la 
música de Grease, que ens retornà 
a l’adolescència i joventut, quan tot 
era fàcil, possible i divertit.

I així va acabar el recital, tots dem-
peus aplaudint fins a fer-nos mal les 
mans. I així vam sortir al carrer, ja 
guarnit amb les llums Nadal, espe-
rançats i convençuts que el 2018 serà 
per a tots un bon any.

Mercè Seijas. 

Amics de la Música de l’Ametlla 
del Vallès

“And the winner is...” Música de pel·lícules per a piano  
a quatre mans i orquestra de corda

U s adoneu del pas del temps? 
Nadal ja ha arribat i ha 
marxat, tornen els nens a 

l’escola, els grans a les nostres ru-
tines i també la Coral lo Lliri als seus 
assajos setmanals després de tancar 
l’any amb el Concert de Nadal.

Aquest any l’església estava real-
ment plena. Com us agraïm que con-
cert rere concert ens acompanyeu!

A la primera part vam presentar tres 
cançons: “El pardal no sap cantar” 
que, com va dir el nostre presenta-
dor, ens anima a tots, cadascú amb 
la seva veu característica, a partici-
par del cant coral; una versió-diver-
timento de “La filadora” i una peça 
cantada en alemany que relata poè-
ticament la vida dels gitanos itine-
rants (“Zigeunerleben”).

I sí, com cada any, vam interpretar el 
tradicional “Nadal, Llum i Misteri”. 
Ja el coneixeu, oi? Poemes recitats 
pel Xavier Guillamet, i un seguit de 

cançons que ens descobreixen dife-
rents aspectes del Nadal. La novetat 
d’aquest any va ser l’acompanyament 
de quatre músics (piano, violí, gui-
tarra i violoncel) que va canviar la 
sonoritat de poemes i cançons, algu-
nes d’aquestes interpretades per so-
listes. Enguany, per raons de malaltia, 
només disposàvem de tres veus (la 
Katy Sanchís, l’Eduard Vendrell i la 
Montserrat Casas) i, a més, faltaven 
bastants cantaires però, sota la direc-
ció d’en Pere Díez, tot va sortir molt 
bé. La fi del concert va estar marcada 
pel cant participat (cantaires i públic 
cantant tres peces junts) i per l’home-
natge a l’Eduard Vendrell pels seus 25 
anys de cantaire a lo Lliri.

I, com us deia al principi, ja està tot 
passat, ara toca mirar l’any 2018 i 
assolir nous reptes i fites. Comen-
cem a assajar el dia 11 de gener, us 
animeu? Ja sabeu que cantem bona 
música i que no és imprescindible 
llegir partitures. Mercè Seijas. 
Coral Lo Lliri.

Concert de Nadal  
de la Coral lo Lliri

L'exposició "Recordant l'En-
carna" que es va inaugurar 
a finals de novembre i que 

s'ha pogut visitar gairebé durant 
tot el desembre ha estat tot un 
èxit, ja que ha aconseguit recap-
tar 2.500 € per a Càritas Parro-
quial, havent-se venut un 80% de 
les obres exposades. Val a dir que 
el 20% restant era obra particular 
que no estava a la venda. 

Exposició Col·lectiva

Actualment l'exposició que hi ha 
a la Sala d'Art Carles Sindreu és 
la Col·lectiva de Nadal dels Ar-
tistes de l'Ametlla, la qual es va 
inaugurar el divendres 22 de de-
sembre i que finalitzarà el dia 14 
de gener. 

La inauguració, com és habitual, va 
ser molt concorreguda, i va finalit-
zar amb un petit piscolabis i amb 
una fotografia de família.

La presidenta Clara Prat, acompa-
nyada per la regidora Roser Amet-
ller i per en Pere Parramon, va apro-
fitar l'avinentesa per fer una crida 
als associats de l'entitat a involu-
crar-se amb l'associació per poder 
garantir la seva continuïtat.

Quan aquesta exposició finalitzi li 
prendrà el relleu "Obra inèdita", de 
Carme Espel, que s'inaugurarà el di-
vendres 19 de gener a les 20 h.

Si voleu saber de l'artista, podeu lle-
gir l'entrevista publicada a l'edició 
de desembre del Diari de l'Ametlla.

La Sala d'Art  
Carles Sindreu  
no descansa per Nadal

Del 19 de gener al 4 de febrer del 2018

Inauguració 19 de gener a les 20 h

Horari: Divendres de 18 h a 20 hDissabtes i diumenges d’11 h a 14 h i de 18 h a 20 h
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Carme 
Espel

“Obra inèdita”

El 22 de desembre es va inaugurar l'Exposició Col·lectiva dels 
Artises de l'Ametlla




