Pòrtic de la Fira Mediterrània
Concert homenatge a Jordi Fàbregas
Diumenge 10 d’octubre de 2021 I 18 h I Teatre Kursaal Manresa
●

El Pòrtic de la 24a edició de la Fira Mediterrània de Manresa ret homenatge al
cantant, guitarrista, compositor i gestor cultural que ens va deixar el passat mes de
gener i que sens dubte ha estat un activista essencial per la música tradicional
catalana

●

Aquest emotiu concert, que tindrà lloc el diumenge 10 d’octubre al Teatre Kursaal de
Manresa, serà una cita única que reunirà a grans referents de la música folk com
Artur Blasco, Toni Torregrossa, Simone Lambregts, Isidre Peláez o Eduard Casals, que
van compartir escenari amb ell en formacions emblemàtiques com El Pont d’Arcalís,
Primera Nota, Les Violines o Urbàlia Rurana

●

La cultura del Bages també hi serà present rememorant al mestre Fàbregas i la seva
figura de compositor, amb músics de l’Escola Municipal de Música “Cal Moliné” de
Sallent i el Cor InCordis de Manresa

●

L’homenatge a Jordi Fàbregas és una iniciativa conjunta de la Fira Mediterrània, el
CAT Tradicionàrius, l’associació d’Arrel i el teatre Kursaal de Manresa

Presentació
Enguany, el Pòrtic de la Fira és un merescut i alhora indispensable
homenatge dedicat a la immensa figura de Jordi Fàbregas, un
personatge cabdal de la cultura catalana de les darreres dècades i un
personatge clau i fundacional de la música tradicional catalana que ens
va deixar inesperadament al gener. La seva vinculació des dels orígens a
Fira Mediterrània i les seves arrels al Bages, a Sallent, també eren
motius afegits que van fer decidir als organitzadors del Pòrtic de la Fira
que la 24a edició de la Fira Mediterrània de Manresa no podia arrencar
amb un millor preludi.
El Pòrtic, doncs, retrà homenatge a Fàbregas amb un concert únic (una
iniciativa conjunta de la Fira Mediterrània, el CAT Tradicionàrius,
l’associació d’Arrel i el teatre Kursaal de Manresa) que aplegarà molts
dels artistes que van compartir escena amb ell o que hi han tingut una
forta vinculació, com -entre d’altres- Artur Blasco, Simone Lambregts,
Isidre Peláez, Toni Torregrossa, Cati Plana, Marc Egea o Eduard Casals.
Amics que van compartir grups o projectes com El Pont d’Arcalís, Les
Violines, Primera Nota o Urbàlia Rurana.
És molt complicat glosar i condensar el pes específic i la transcendència de la figura de Fàbregas i el llegat
que ens deixa, però en queda una constància evident amb els guardons que va recollir en vida per la seva
tasca i trajectòria, com el Premi Nacional de Música i la Creu de Sant Jordi, i musicalment la seva
significació va ser cabdal com a líder de grups pioners com Grup Coses, l’Harmònica Brava, La Murga,
Primera Nota i El Pont d'Arcalís. Ja com a gestor cultural va ser l’artífex de fites tan determinants com la
creació del Festival Folk Internacional Tradicionàrius i fundador del Centre Artesà Tradicionàrius, sala
estable de música folk i tradicional a la Vila de Gràcia, durant 27 anys.

El concert
El Pòrtic de la Fira Mediterrània dedicat a Jordi Fàbregas és una proposta única en què es reuniran un
gran nombre d’artistes referents de l’escena folk i d’arrel i que rememorarà les formacions més
destacades que van acompanyar al músic al llarg de la seva vida com Primera Nota o El Pont d’Arcalís.
Una trobada entre músics i amics del Jordi per retre-li homenatge a través de la música que van
compartir.
La forta vinculació i implicació del Jordi amb la
cultura popular, serà el punt de partida d’aquest
pòrtic, amb la intervenció de l’Escola Municipal de
Música “Cal Moliné” del seu poble natal, Sallent,
amb la interpretació d’una composició seva, el
Ball Nou i de l’arranjament del Ball de Bruixes que
després va dur als escenaris a través del repertori
d’El Pont d’Arcalís. A més, el cor InCordis de
Manresa farà una intervernció d’un dels temes
més destacats del repertori del Jordi, Au Jovent!
*Fotografia: Primera formació El Pont d’Arcalís amb Eduard
Casals, Isidre Peláez, Artur Blasco, Quim Soler i Jordi Fàbregas

En aquest concert també reviurem per un dia
formacions tan emblemàtiques com Primera Nota i
farem un repàs al repertori d’El Pont d'Arcalís amb Artur Blasco, Les Violines i Marc Egea com a convidats
especials. També ens aproparem a la música valenciana amb els amics d’Urbàlia Rurana Toni Torregrossa
i Carles Gil, amb qui havien compartit diferents projectes i amistat. Comptarem amb una intervenció
especial del Grup Coses i dels músics italians del grup Ariondassa que han volgut ser-hi presents tot i la
distància.
Sonaran les cançons més emblemàtiques dels repertoris d’aquests grups que, en algun moment o altre
de la vida, tothom ha cantat, ballat o tocat com Sant Rorro, Els Cigalons de Canalda o Guarda la Luna,
llegat històric de la música d’arrel tradicional del país.

Repertori 10.10.2021
Cor Incordis
Au Jovent
Escola Municipal de Música de Sallent
“Cal Moliné”
Ball nou i Ball de Bruixes de Sallent
Primera Nota
Marxa de Segadors
L’Embrolla
Primera nota amb Toni Torregrossa i
Carles Gil d’Urbàlia Rurana
Sant Rorro
Tres a buscar fortuna

El Pont d’Arcalís
Polca del 2 de març
Els cigalons de Canalda
La Flor del Pèsol
La Vanitosa
El Pont d’Arcalís i Les Violines
Pregària per fer ploure
Era Morisca de Vilac
Pasdoble de l’Estevet Ubach
Tutti final
Guarda la luna

Artistes 10.10.2021
Isidre Peláez Tito, flautí, tarota i veu
Simone Lambregts, violí
Eduard Casals, viola de roda, ocarina, gralla i clarinet
Pep López, contrabaix
Quim Soler, bateria
Carles Gil, mandolina
Toni Torregrossa, veu i mandocello
Jordi Macaya, viola, tarota, looper i veu
Cati Plana, acordió diatònic
Marc Figuerola, guitarra
Artur Blasco, veu
Marc Egea, viola de roda

*Fotografia: El Pont d’Arcalís i Ariondassa

Clara Ribatallada, acordió diatònic
Rebecca Macauley, viola
Núria Balcells, violí
Amb la col·laboració especial de Grup Coses i
Ariondassa
Cor InCordis

*Fotografia: El Pont d’Arcalís amb Marc Egea

Escola Municipal de Música
“Cal Moliné” de Sallent
Cèlia Cols / Marcel Castro, flauta
Jana Ossa/ Laura Gil, trompeta 1
Cristina Lladó, trompeta 2
Oscar Rodríguez, saxo alt
Guillem Estany, saxo tenor
Roger Giménez, trombó
Pere Barrera, baix
Carles Rovira, piano
Caixa
David Sorribas, plats
Jordi Sant: bombo

*Fotografia: El Pont d’Arcalís amb Cati Plana,
Pep Lizandra i Joan López

Roger Andorrà, gralla 1
Gralla 2: Alba Logan, gralla 2
Roger Cucurella, gralla baixa
Adrià pascual, gralla
Gerard Pouget / Marc Vall, caixa

*Fotografia: El Pont d’Arcalís amb Les Violines i Ariondassa

Els grups
Primera Nota (1988 - 2000)

Als anys 80, PRIMERA NOTA va representar va
representar un revulsiu per al folk dels Països
Catalans. Amb el grup s’obre una nova mirada
del folk català, a més a més de recuperar el
patrimoni musical amb noves
instrumentacions i arranjaments. Primera
Nota va gravar cinc àlbums, Primera Nota
(Tram, 1990), Llet i vi (Tram, 1990), Taüll
(Tram, 1993), Folc! (Tram, 1995) i, amb
Urbàlia Rurana, Folk nou, a l'Espai (Tram,
1997).
Fotografia: formació Primera Nota amb Eduard Casals, Quim Soler,
Simone Lambgregts, Jordi Fàbregas, Paco Pi i Isidre Peláez

El Pont d’Arcalís (1990 - 2020)

A partir de la formació del grup El Pont
d’Arcalís amb l’Arturo Blasco s’inicia una
nova etapa musical amb la recuperació de
l’acordió diatònic i el cançoner popular a les
comarques pirinenques, així mateix del
treball de cerca de l’Artur i els arranjaments
del Jordi han permès que el repertori
d’aquest grup sigui un referent per a moltes
formacions musicals del país i d’arreu. El
Pont d’Arcalís, enregistra 10 CD, 2 dels quals
són col·laboracions amb els grups Les
Violines i els italians Ariondassa.

Fotografia: El Pont d’Arcalís, Ariondassa i Les Violines

El Pont d’Arcalís i Les Violines “En directe” (Discmedi, 2007)
El Pont d’Arcalís i Ariondassa “Del Piemont als Pirineus” (Discmedi, 2004)
Les Violines (1996 - actualitat)
Les Violines es crea l'any 1996 amb la idea d'oferir una nova sonoritat en l'àmbit de la música tradicional. El
seu objectiu és fer reviure l'alegria de les festes majors dels pobles pirinencs, en les que un sol violinista
aconseguia animar a ballar a tot el poble. https://lesviolines2015.wixsite.com/lesviolines
Urbàlia Rurana (1990 - actualitat)
L'aparició d'Urbàlia Rurana va suposar un revulsiu per a la música folk valenciana, ja que en aquell moment el
món folk valencià havia tocat fons, i el grup, a banda d'apostar per la música tradicional sense complexos,
proposava reactivar els festivals amb una nova visió i establir contacte amb experiències musicals de l'exterior.
http://www.urbaliarurana.com/

Cor InCordis (2013 - actualitat)
El cor InCordis es va fundar el maig del 2013 a redós de l'Ateneu La Sèquia, de Manresa. Des de la seva
fundació ha centrat el seu repertori en cants de lluita i cants per a la igualtat i la solidaritat, i tant ha actuat en
concerts com ha posat la seva veu en actes reivindicatius d'índole diversa. Al llarg d'aquest anys ha estat a
actiu també a l'hora de promoure les relacions entre els diversos cors socials de Catalunya.
Escola de Música de Sallant “Cal Moliné”
L’EMMS “Cal Moliné” és un actiu pel poble de Sallent. Un projecte de formació musical encapçalat per 14
professors amb energia i empenta que treballen perquè l’alumne se senti a gust i tingui ganes d’aprendre
sempre més música. https://sites.google.com/emsallent.com/web/inici?authuser=0

Biografia Jordi Fàbregas I https://jordifabregas.tradicionarius.cat/inici/biografia
El mes de gener, el cantant, guitarrista, compositor i gestor cultural sallentí Jordi Fàbregas, un dels grans
referents de la cultura i la música tradicional catalana, ens deixava de forma prematura. Premi Nacional de
Música i Creu de Sant Jordi, la seva trajectòria va ser cabdal al capdavant de grups pioners com Coses,
L’Harmònica Brava, La Murga, Primera Nota i El Pont d’Arcalís. Va crear el Festival Folk Internacional
Tradicionàrius i com a fundador de l’Associació Cultural TRAM va gestionar durant 27 anys el Centre Artesà
Tradicionàrius, sala estable de música tradicional i popular a la Vila de Gràcia.

Vídeos
Primera Nota - Sant Rorro: https://www.youtube.com/watch?v=NYrFyQxzypA
El Pont d’Arcalís - La Cirereta: https://www.youtube.com/watch?v=GpD4Y7GveI4
El Pont d’Arcalís i Ariondasa - Guarda la luna:
https://www.youtube.com/watch?v=tEh27C8RhE0

Informació d’interès
Pòrtic Fira Mediterrània de Manresa
Diumenge 10 d’octubre de 2021
18 h I Teatre Kursaal Manresa
Venda d’entrades
https://kursaal.koobin.cat/concerthomenatgejordifabregas
Teatre Kursaal de Manresa
www.kursaal.cat
@kursaalmanresa
Fira Mediterrània de Manresa
www.firamediterrania.cat
@fmediterrania #FMediterrània
D’Arrel - Espai de música i gastronomia
http://www.darrel.cat/
CAT Tradicionàrius
www.tradicionarius.cat
@tradicionarius #tradicionàrius

Organitza:

