PROGRAMA

Divendres 31 de març de 2017
A 2/4 de 6 de la tarda, davant del PALAU BALTÀ

Trobada d'escoles de música tradicional
a càrrec de les escoles de música del gran Penedès
Per vuitè any, la majoria de les escoles de música de l'Alt i Baix Penedès i del
Garraf que inclouen la música tradicional en la seva oferta formativa
mostraran en públic el treball de tot l'any per acostar els nous músics a
l'escenari habitual d'aquest instrument: el carrer.
A les 8 del vespre a la taverna de VINSEUM

Presentació de “Cornucòpia”,CD de gralla i orgue
a càrrec de Jonatan Carbó i Jordi Mestres
Seguidament, a la BASÍLICA DE SANTA MARIA

Concert de presentació de “Cornucòpia”
Jonatan Carbó i Jordi Mestres presenten el primer treball discogràfic de
música per a gralla i orgue, una combinació insòlita que us sorprendrà, més
enllà de la potència sonora, en fer-nos descobrir una gran versatilitat i
riquesa de matisos. La unió d’aquests dos instruments parteix de la voluntat
d’explorar, amb imaginació, ambició i rigor, nous camins per a aquesta
formació amb l’objectiu de consolidar un repertori propi. S’inspira en les
arrels i la tradició de cada instrument: La gralla, protagonista de la música
festiva i de carrer, beu de la tradició popular i al costat de l’orgue afronta un
nou repte tècnic i interpretatiu. L’orgue, lligat a la tradició culta i litúrgica,
esperonat per la gralla, mostra la seva vessant més popular, tal com havia
fet en les llibertats d’orgue.
Com a duo, treballen des del 2010 en la configuració d’un repertori propi a
partir dels resultats del 1r Concurs de composició per a gralla i orgue de la
Coordinadora de Grallers de Vilafranca de 2008, continuant la tasca de
selecció i promoció de nou material musical, al mateix temps que n’han
mostrat els fruits en diversos concerts.
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A les 12 de la nit, al FORAT DEL PANY

Carajillo concert de gralles
a càrrec de les colles de grallers de Vilafranca
Després de sopar, res millor que una sobretaula amb música de gralles
mentre fem el cafè. Un ambient informal, entre amics, mentre la fem petar i
la fem sonar.

Dissabte 1 d'abril de 2017
De les 11 del matí i fins a 1/4 d’1 del migdia
pels balcons de les cases del centre

Toc de balcó. Música al carrer
Amb l’objectiu de donar a conèixer la celebració del Dia del Graller i d’omplir
de música aquests dies, per tercer any les colles de grallers interpretaran
diverses peces des dels balcons d’algunes cases del centre.
A la 1 del migdia a la PLAÇA DE SANTA MARIA

concert de CRIATURES
guanyadors del IX concurs Sons de la Mediterrània
Dins el cicle Tastets al mercat de l’Ajuntament de Vilafranca
Intimitat. Aquesta és la paraula. El duet Criatures ens conviden a viatjar al
món de la senzillesa, la naturalitat i la delicadesa. El so transformat de la
gralla i de l'acordió diatònic ens transporta a un món imaginari on tot gira
al voltant de la música d'arrel. Reinterpreten la música que ve de la terra
amb la calidesa, la humilitat i la bellesa amb què ens ha arribat perquè cada
acord que proposen també és fruit d'una doble amistat: la que hi ha entre els
dos músics i la que ambdós mantenen amb el nostre país. Les melodies que
brollen dels seus instruments els converteix en dues criatures que, amb la
tendresa i la innocència que els encomana, juguen a buscar un so cambrístic
a les sonoritats mediterrànies tant característiques de la nostra terra.
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A 2/4 de 6 de la tarda, pel centre, i en el marc del 90è aniversari de l’Àliga de
Vilafranca

Un tomb per la Vila
I Mostra d’àligues centenàries
La Mostra d’Àligues Centenàries Catalanes, es un acte de nova creació, per
commemorar l’aniversari de la l’Àliga de Vilafranca, que fa 90 anys des de la
construcció de la nova peça. Aquesta mostra reunirà en una mateixa ciutat
algunes de les àligues centenàries del territori català. Així, a més de
l’amfitriona, hi podrem veure les àligues d’Agramunt, Barcelona, Reus i
Tarragona.
Les àligues ballaran en una cercavila que seguirà el següent recorregut:
plaça de Jaume I, plaça de l'Oli, Vall del Castell, plaça Constitució, carrer de
la Parellada, carrer de la Palma, carrer Sant Joan, plaça Sant Joan i plaça de
la Vila.
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A les 8 del vespre a la LLIBRERIA L’ODISSEA

“Músiques per a gralla i timbal del
seguici de Tarragona”

presentació del llibre

a càrrec dels Grallers Tocaferro i de l’arranjador Roger Conesa

En motiu del 30è aniversari, els grallers Tocaferro han editat un llibre CD on
apareixen totes les músiques per a gralla i timbal del nostre seguici popular
arranjades pel músic tarragoní Roger Conesa.
"Músiques per a gralla i timbal del seguici de Tarragona" és una proposta
diferent de les tonades i balls del seguici adaptada a l'actualitat del món de
la gralla.
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Diumenge 2 d'abril de 2017
A 2/4 de 12 del migdia, des de la FONT DE SANT MAGÍ

Cercavila
a càrrec de les colles de grallers participants
Una cercavila a càrrec de totes les colles de grallers que recorrerà els carrers
del centre de la vila per anar fins a la plaça de Sant Joan, on hi tindrà lloc el
concert i l’homenatge d’enguany.

A les 12 del migdia, a la PLAÇA DE SANT JOAN

Concert del 24è Dia del Graller
a càrrec de les colles de grallers participants
Aquest és l’acte central del Dia del Graller, on hi han actuat les millors
colles de grallers del país per ofererir-nos el millor del seu repertori.
En aquesta edició ens hi acompanyaran Els Vernets, Clau de Mar, Inxanetes,
Els Vinardells, Els Ginjolers, Grallers del Tec, Musx, Els Pentatònics, Grallers
La Tarota, La Dinapontus, Canya d'Or, Els Xalocs, Els Quatrevents, Toc de
Bacus, Grallers del Campanar, Grallers de l'Armilla, Grallers de l'Artús,
Tocaferro, Els Xerics, Els Cofins, Els Aixarts, Grallers de Vic, Els Guardiols,
SoNat, Grallers de la Torre, Els Carreter i Ganxets Grallers del Baix Camp.
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A la mitja part del concert

Acte de reconeixement a
Daniel Carbonell i Sugranyes
En Daniel Carbonell s’ha especialitzat com a instrumentista de vent en la
disciplina de música clàssica, antiga i tradicional. Ha estudiat flauta de bec,
oboè modern i és el segon graduat en oboès històrics a l’Esmuc.
Fa més de vint anys que es dedica a l’estudi de la música tradicional com a
intèrpret de gralla i tarota i ha fet un rigorós treball de recuperació
d’aquests instruments. Podem afirmar que té un fort compromís en la
docència d’aquests instruments. En aquest sentit, va rebre el guardó “Tro de
festa” de la Ciutat de Reus per les seves aportacions a la cultura popular.
És un dels impulsors de L’Aula de Sons, l’Escola de Música Tradicional de
Reus. Ha exercit la docència com a professor de gralla, tarota, llenguatge
musical i conjunt a l’Aula de Música Tradicional i Popular de la Generalitat
de Catalunya, a l’Aula de Sons, l’Escola de música tradicional de Reus i a
l’Escola de Música tradicional del Penedès. Actualment és professor a
l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Com a intèrpret forma part de Ganxets, grallers del Baix Camp, Quatre
Quarts, Bufalodre, Metralla i Bandaèria. Ha col·laborat amb “Projecte so
català” dirigit per Toni Xuclà, “Sons de la terra” espectacle de l’Auditori
Nacional de Catalunya dirigit pet Marcel Caselles i la “Rierada Musical” sota
la batuta de Carlos Santos.
En l’àmbit de la música antiga forma part de Ministriles Hipalensis, Exaudi
nos, Xuriach i de Concertare. També col·labora amb la Capilla Nivariense de
Tenerife, l’Orquestra Barroca Catalana, Ars Iberica, Hexacordo, Academia
del Piacere o La capella de ministrers de València.
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Durant tot el matí, a la plaça de Sant Joan

XIV Fira de luthiers
Des de l’11è Dia del Graller, el 2004, i de manera ininterrompuda se celebra
la Fira de luthiers, única ocasió anual on es poden trobar els principals
constructors d’instruments tradicionals del país i mantenir un contacte
directe amb tots ells.
Durant el concert

Actuació dels Castellers de Vilafranca
Des del 8è Dia del Graller, l’any 2001, els Castellers de Vilafranca ens
ofereixen una diada castellera que es combina entre les actuacions dels
diferents grups durant el concert. Aquesta acostuma a ser la primera
actuació de la temporada dels verds, amb castells importants tractant-se de
l’inici de temporada, havent vist tota la gamma de castells de vuit i, fins i tot,
la torre de vuit amb folre.
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La Coordinadora de Grallers de Vilafranca
L’any 1992, les colles de grallers de Vilafranca amb una filosofia comuna,
com era seguir la tradició des de la qualitat i la dignificació de l’instrument,
es varen agrupar en el que és la Coordinadora de Grallers de Vilafranca.
La intenció inicial que va motivar la creació d’aquesta entitat, va ser la
necessitat de crear un nexe d’unió entre les colles de grallers de Vilafranca.
Es veia necessari tenir un lloc comú per a expressar les diferents inquietuds,
defensar els interessos del col·lectiu i avançar conjuntament en la millora de
l’instrument.
La Coordinadora de Grallers de Vilafranca té una doble funció: per una
banda actuar com a interlocutor de les colles de grallers de la vila davant
d’administracions, altres entitats, etc. i per l’altra vetllar per al manteniment
i millora del patrimoni musical en l’àmbit de la gralla, impulsant activitats
que tinguin com a objectiu potenciar el coneixement, la difusió i la millora de
la música feta amb gralla. Dintre d'aquesta línia, la Coordinadora organitza
des de l’any 1994 el Dia del Graller.
En l’actualitat, la Coordinadora de Grallers de Vilafranca agrupa totes les
colles de grallers de la vila, essent una veu unànime del col·lectiu local.
A banda dels objectius fixats en els seus inicis, en els últims anys l’entitat ha
fet una aposta decidida per dur a terme activitats formatives, més tenint en
compte que l’aprenentatge de l’instrument ha sigut tradicionalment
transmès de generació en generació i de manera autodidacta.

Informació i contacte
grallersdevilafranca@gmail.com

/grallersdevilafranca

grallersdevilafranca.cat

@grallers

C. Escorxador, 19-21
08720 Vilafranca del Penedès
647911498 – 669790365

/grallersvila

@grallers
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Suports i col·laboracions
En conveni amb
Amb el suport de
Amb la col·laboració de

Agraïments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A totes les colles de grallers participants
A l’Escola Municipal de Música “Maria Dolors Calvet”
Al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
A la Policia Local de Vilafranca del Penedès
A la taverna de Vinseum
Al Bar Cal Ramon
Al Cafè "El Coro"
A les Parròquies de Vilafranca
A la Carnisseria M. Concepció.
A Miguel Torres S.A.
A Domènech Vidal
Carbons Vidal
Al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Al Ball de l'Àliga de Vilafranca del Penedès
Al “Forat del Pany”
A les escoles participants a la Trobada d’Escoles de Música Tradicional
A les cases que ens cedeixen els balcons per al Toc de Balcó
A la llibreria l'Odissea
A la Unitat de Serveis
Als Castellers de Vilafranca
A Jordi Cubillos, críptic
A la Botiga del Parquet
A Daniel Carbonell
Als luthiers participants a la XIV Fira de Luthiers
A Miguel Torres S.A.
A la Montse Pi
A Pellisa Ràfols
Als diferents mitjans de comunicació per la seva difusió.

COORDINADORA DE GRALLERS DE VILAFRANCA | C. de l’Escorxador, 19-21 | 08720 Vilafranca del Penedès
www.grallersdevilafranca.cat | grallersdevilafranca@gmail.com

8

