13, 19, 20 i 21 d’abril de 2013

Programa d’actes
Dissabte 13
Taller d'arranjar inxes (models Qué i Masalias)
A càrrec de Jaume Aguza.
De 10h a 13h a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. La durada del taller serà
d’una hora i els models de canya seran per separat. El preu del taller és de 5€ i no inclou inxa,
allà mateix se’n podran adquirir dels dos tipus. Cal inscripció prèvia.
Aprèn a preparar i arreglar les teves pròpies canyes de gralla.

Taller de respiració
A càrrec de Sílvia Fàbregas Molas, de l'Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art.
De 17h a 20h a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Preu: 10€.
Xerrada i taller pràctic on s’explicarà i treballarà de forma pràctica els mecanismes de la
respiració i la millor manera de ferho. Cal inscripció prèvia.
Podeu conèixer millor l’Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art al web institutart.com

Més informació i inscripcions a la web grallersdevilafranca.cat

Divendres 19
IVa. Trobada d’escoles de música tradicional del Penedès
Concerts de diferents grups d’alumnes de les escoles de música tradicional del Penedès:
Escola Municipal de Música Mª Dolors Calvet de Vilafranca, Escola Municipal de Música
Tradicional del Penedès de l'Arboç, Escola de Música tradicional La Tarota de Vilafranca,
Grallers PicaSoques de Sant Cugat Sesgarrigues, Escola de Grallers de Sitges, Tangram dels
Monjos.
A les 17:30h a diferents punts del centre de la Vila: Carrer de la Font (davant de la font), Plaça
Constitució i la Plaça de Santa Maria.

Concert Canya d’Or Deluxe  Presentació del nou disc Viratges
A les 20h al Sam Casino.
Canya d'Or celebra el seu 15è aniversari presentant el seu primer treball discogràfic amb la
reinventada formació “Canya d'Or Deluxe” i algun convidat especial.
Viratges, el primer disc del grup, vol donar un gir com diu el seu títol, renovant el repertori graller
donantli un toc original, fresc i innovador, proposant cada un dels temes amb diferents
formacions i amb grans col.laboracions de músics reconeguts (Joan Garriga, Xavier Ciurans,
Xavier Lozano, Lluc Casares, Pep Coca,....)
Adaptacions de músiques populars, rumba, ritmes balcànics, música klezmer, cúmbia, boleros,
música antiga, pinzellades del jazz, etc... tot això introduint el llenguatge de la improvisació.

CANYA D'OR són:
Jaume Aguza  gralla
Josep Maria Pérez  gralla
Oriol Nicolau  gralla baixa
"Titus" Prats  percussions
David Rincón  percussions
Albert Galcerà  Piano, acordió i bombardí
Juan Rodríguez  Tuba
i diferents col∙laboracions sorpresa...

Carajilloconcert
A les 24:00h al Forat del Pany
Després de sopar, els grallers interpreten algunes peces durant la sobretaula.

Dissabte 20
Taller de percussió corporal
De 10h a 13h a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet.
A càrrec de Santi Serratosa. Preu: 10€.

A partir del reconeixement del nostre cos com a instrument, desenvoluparem coordinació,
capacitat de concentració creativitat mitjançant l'ús de la percussió corporal. Sense oblidar la
part estètica de la música, treballada a partir de seqüències, jocs i creació de coreografies
rítmiques, també es potenciaran diferents formes d'aprenentatge, així com el treball en grup.
En Santi Serratosa López és un músic professional (bateria), graduat en música moderna per
l’Aula de Música del Conservatori del Liceu l’any 1999. Va continuar els seus estudis superiors
com a bateria al Drummers Colletive de Nova York, l’any 2001. Màster en musicoteràpia per
l’UPF. Actualment en actiu com a músic professional amb els grups Astrio i Gosssos, combina
la seva professió amb la musicoteràpia i la percussió corporal.

Més informació i inscripcions a la web grallersdevilafranca.cat

Convidat de pedra: La Mulassa de Valls
A les 18h. Cercavila pels carrers de la Vila amb la Mulassa de Valls acompanyada per la banda
de música de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet.

Foto: Panoramio

Maridatge grallaví
A les 19:45h al claustre de Sant Francesc.
A càrrec de l’enòleg Josep Maria Vernet. Preu 10€. Cal inscripció prèvia.
Un maridatge on la música de gralla es fondrà amb els vins i caves de la comarca per a donar a
lloc a una simfonia de sensacions tradicionals i arrelades a la nostra terra.
La música anirà de la mà del grup "El Vinardells, grallers del Penedès". Interpretaran peces
tradicionals i de caire més concertístic, totes elles escollides per a cadascun dels vins que es
degustaran.
En el tastmaridatge hi participen les bodegues Albet i Noya, Mas Candí, Segura Viudas,
Gramona, entre d'altres.

Diumenge 21
Esmorzar de totes les colles participants
A les 10h del matí a cal Figarot. En acabar sortiran en cercavila fins a la plaça Sant Joan.

Concert del dia del Graller
A les 12h del migdia a la plaça Sant Joan.
Concert de totes les colles participants al 20è Dia del Graller de Vilafranca del Penedès.

Participants del 19è Dia del Graller. Foto: Ana Borrueco.

Jaume Rafecas, l’homenatjat

Durant el concert es retrà homenatge al graller Jaume Rafecas, impulsor de la gralla a la vila.

IX fira de luthiers, fira d’artesans i exposició
Durant tot el matí a la plaça Sant Joan. També hi haurà una exposició dels logotips
presentats al concurs convocat per la Coordinadora de Grallers de Vilafranca per a representar
la imatge gràfica del 20è Dia del graller.

