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Soler ha rebut el premi a millor disc, i Vidal, a millor compositor

David Soler i Joan Vidal, premiats 
per l’Associació de Músics de Jazz
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El guitarrista David Soler, de Sant Celoni
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El bateria Joan Vidal, de Granollers

Granollers / Sant Celoni

EL 9 NOU

Els músics i compositors Joan 
Vidal, de Granollers, i David 
Soler, de Sant Celoni, van ser 
premiats dimarts al vespre 
a Barcelona per l’Associació 
de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya. En 
total es van repartir cinc 
premis, concedits en funció 
de les votacions dels propis 
músics membres de l’associ-
ació.

El guitarrista David Soler 
es va emportar el premi 
al millor disc del 2012 pel 
seu últim treball discogrà-
fic, Botanicas, enregistrat 
aquest 2012 amb la seva ban-
da, Denga. Mestre del pedal 
steel guitar, en aquest nou 
treball vesteix les seves ide-
es musicals (del rock al jazz, 
passant per l’electrònica i els 
sons més avantguardistes i 
experimentals), amb la labor 
d’uns músics capaços de 
donar una gran riquesa tím-
brica al conjunt. El resultat 
són peces musicals de gran 
volada, gairebé cinematogrà-
fiques i que evoquen, la seva 
majoria, paisatges de cels 
alts i horitzons llunyans. 
En aquesta categoria, Soler 
competia amb Cactus de 
Duot i amb Deptford Suite, 
de Joan Vidal Sextet.

El bateria de Granollers, 
precisament, va guanyar el 
premi a millor compositor 
2012 per la composició de 
l’obra Deptford suite, presen-

Es presenta el 

documental ‘La 

terrissa negra’ a 

la Garriga

La Garriga

El documental La terris-
sa negra s’ha presentat a 
Can Raspall, seu social de 
la Fundació Universitària 
Martí l’Humà de la Garriga. 
Es tracta d’un documental 
historiogràfic protagonitzat 
per Lluís Heras Colomé, 
de Serra de Daró, una de 
les poques persones que 
domina l’ancestral art de fer 
anar un forn de llenya per 
produir peces de ceràmica 
negra. La FUMH, amb el 
mecenatge de la Fundació 
Jesús Serra Santamans, va 
voler documentar el fet que 
posés a ple rendiment un 
forn gran que ell mateix va 
construir. Cinefilms, amb 
la direcció de Joan Soler, va 
documentar tot el procés 
amb l’ajust inestimable del 
càmera Carles Muñoz. El 
resultat és semblant al que 
utilitzaven els ibers al poble 
veí d’Ullastret.

Concert de guitarra 
i audiovisual a la 
Biblioteca de Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Mans Unides de Sant Feliu 
de Codines ha organitzat 
per a aquest divendres un 
concert de guitarra amb el 
grup Pedres Vives de Moià i 
la projecció de l’audiovisual 
Les veus del pessebre. La lle-
tra i la música és de Glòria 
Pons, i els dibuixos, de Lau-
ra Vilardell. L’acte es farà a 
2/4 de 8 del vespre a Biblio-
teca Municipal Joan Petit i 
Aguilar.

Masa 

Kamaguchi, al 

Cicle de Jazz 

de la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

Dins el Cicle de Jazz d’Hi-
vern que s’està celebrant a 
la Garriga, aquest dissabte 
tindrà lloc un nou concert 
protagonitzat pel contrabai-
xista japonès Masa Kama-
guchi. L’actuació començarà 
a les 8 del vespre a l’interior 
de Can Ramos. El cicle de 
jazz va començar fa un mes 
amb l’actuació dels O’Farrill i 
d’Albert Marquès. 

En aquest segon concert 
del cicle, el contrabaixista 
japonès presentarà el seu 
projecte a contrabaix sol, una 
proposta que enregistrarà 
properament i que segura-
ment no deixarà indiferent el 
públic. 

Nascut a Hokkaido (Japó), 
Kamaguchi és un músics 
i contrabaixista singular, 
molt virtuós i intuïtiu, que 
ha forjat un so personal i ha 
donat una perspectiva inèdi-
ta i fresca al contrabaix. És 
un dels contrabaixistes més 
sol·licitats tant en l’àmbit 
nacional i europeu com en 
l’internacional. 

El músic japonès també ha 
col·laborat amb diferents i 
variats projectes amb artis-
tes reconeguts arreu, com 
Paul Motian, Dave Douglas, 
Chris Cheek, Masabumi 
Kikuchi, Perico Sambeat o 
Tony Malaby, entre altres. 
El concert és organitzat per 
l’associació Amics dels Jazz 
de la Garriga. 

tada al 21è Festival de Jazz 
de Granollers l’any 2011, i 
enregistrada per Quadrant 
Records el 2012. Per crear-la, 
Vidal es va basar en la trilo-

gia literària de Robertson 
Davies, una obra entre el jazz 
d’autor, el free i la música 
contemporània, estrenada 
per primer cop a Londres. 

La FUMH homenatja Martí Sunyol

La Garriga

Martí Sunyol va rebre dimarts a la tarda la 
placa “Museu vivent” de l’Aula de Promoció 
Cultural de la Fundació Universitària Martí 
l’Humà i el diploma de soci d’honor de l’Aula 
de la Universitat a l’Abast, perquè n’ha estat 
soci des de la seva constitució. El conferen-

ciant Joan Vives, a qui coneix des dels inicis 
de l’AUA, es va sumar a l’emotiu homenatge 
fent un joc de paraules entre el seu nom i el 
nom de la Fundació, i el va designar “Martí 
Sunyol, l’humà” fent referència al seu bon fer 
i tarannà humanístic. Sunyol va ser farmacèu-
tic de professió, alternant-ho sempre amb la 
promoció d’activitats culturals i artístiques, i 
amb el cultiu de la literatura.
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Mainasons presenta el seu 
projecte de versions de 
cançons catalanes a Granollers
La Garriga / Granollers

EL 9 NOU

El projecte de Mainasons 
de versionar cançons popu-
lars catalanes amb ritmes 
moderns ja és una realitat, 
a través d’un vídeo, un disc 
i un conte. Per presentar-lo, 
aquest dissabte a 2/4 d’1 del 
migdia faran un especta-
cle a la plaça Perpinyà de 
Granollers en què els tres 
protagonistes, la Nia, la Mel 
i en Ton, cantaran i ballaran 
en directe les 10 cançons del 
treball. Durant una hora, 
la mainada podrà cantar i 
ballar les cançons de sempre 
amb una fórmula renovada. 
També hi haurà una paradeta 
perquè tots els interessats 
puguin comprar el Pack Mai-
nasons, que inclou el DVD, 

el CD i el conte-cançoner per 
20 euros. L’acte, patrocinat 
per Clínica Costa Codina, 
s’inclou dins la programació 
de Nadal de l’Associació de 
Comerciants Gran Centre 
Granollers.

L’audiovisual de Maina-
sons consisteix en una peça 
de 35 minuts que es desen-
volupa a través de tres per-
sonatges reals: la Nia, la Mel 
i en Ton. Es tracta d’una his-
torieta d’un dia en un món 
fantàstic fet amb il·lustració: 
comença de bon matí amb 
El gall quiquiriquí i acaba al 
final del dia amb Son soneta. 
Pel camí, els protagonistes 
es van trobant amb els per-
sonatges de cançons com El 
gegant del pi o La masovera, 
coneixen nous racons i can-
ten i ballen les coreografies.


