Sinopsi
Espectacle de música popular i tradicional que abasta cançons de tots els territoris de llengua catalana, destinat a
fer cantar i ballar als més menuts. Un projecte juganer, relacionat amb les escoles de la Catalunya Nord, que amaga
un treball de recerca musical, de relectura del patrimoni de la música d'arrel amb la formulació de noves sonoritats.
‘Fem sonar les musiquetes’ és un espectacle per públic familiar especialment pensat per teatres i auditoris on es
revisen, en clau moderna, peces mítiques del repertori infantil dels territoris de parla catalana (amb tots els seus
accents i la seva riquesa). L’espectacle ens amara de música popular i tradicional amb una intenció clara: que els nens i
nenes, i també els joves, pares, mares i padrins i padrines cantin i disfrutin el repertori doncs, de fet, estem cantant les
cançons de sempre. Mitjançant la història del Bru i del Pot, un erisó i un mussol que vivien sols a la muntanya i que
acaben coneixent-se i fent-se amics, l’espectacle manté l’atenció dels infants durant 60 minuts com si d’un conte amb
introducció, nus i desenllaç es tractés. Entretant, i fent les delícies de petits i grans, es van succeïnt les cançons!

L’arrel
L’espectacle de ‘Fem sonar les musiquetes’ porta al directe les cançons recollides al CD Musiquetes per la Bressola
(Propaganda pel fet!), disc recopilatori editat el 2008 i del qual es van distribuir 85.000 còpies, convertint-se en la
referència discogràfica de cançons populars i infantils en català amb una distribució més important. El projecte del
disc, vinculat a l’entitat La Bressola (escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord), es va tirar endavant amb el
suport del Grup Enderrock, de Crea’t i d’Arenys.org i va comptar amb la direcció artística de la Núria Lozano (La
Carrau), el Marc Serrats i el Marc Grau (Xerramequ Tiquis Miquis) i la col·laboració d’artistes de primer nivell nacional
com Miquel Gil, Carles Belda, Joan Miquel Oliver (Antònia Font), Feliu Ventura, Joan Garriga, Quico el Célio, Àgata
Casas... Arran de l’edició del disc es va posar en funcionament el web www.musiquetes.cat, un portal on es poden
descarregar les cançons de manera gratuïta i que serveix també com a centre de recursos pedagògics i de feedback
amb la comunitat educativa (on el projecte ha estat molt ben acollit), els nens i nenes i el públic en general, que hi
penja les seves aportacions pròpies. A l’estiu de 2009 es va començar a rodar als escenaris catalans la banda en
directe i l’espectacle “Fem sonar les musiquetes”.

Què hi escoltarem...
El repertori inclou revisions artisticament excitants de clàssics infantils com “Les pometes”, “La lluna, la pruna” o “Una
mosca volava per la llum”, populars catalanes com “La calma del mar” o “Muntanyes del Canigó” alhora que ens
descobreix peces clau dels territoris valencians, de la Catalunya Nord i Balears com “L’allioli”, “La Dama de Mallorca”,
“Jo som feliç”, “Mareta, mareta” o “Miquel”.

Els músics
Per portar al directe l’espectacle contem amb la participació dels següents artistes: Núria Lozano (La Carrau, acordions
i veus), Arnau Berenguer (La Carrau, guitarres i veus), Albert Vila (Dijous Paella, baix), Oriol Casas (La Carrau,
percussions i electrònica) i Ramón ‘Lo Ramonet’ Fernàndez (Mr Sequah, veu principal i conductor de l’espectacle).

L’espectacle: fets
Sota la direcció artística de la Núria Lozano i el Marc Serrats, i amb l’inestimable savoir faire de Lo Ramonet amb els
infants, la revisió en clau moderna de les cançons resulta certament atractiva per tota la família i conforma un
espectacle tant llaminer i actual com respectuós amb la tradició del repertori de cançons infantils dels territoris de
parla catalana. “Fem sonar les musiquetes” s’ha presentat amb èxit al Cruïlla de Cultures de Mataró (Teatre
Monumental, 5 de juliol de 2009), el Mercat de Música Viva de Vic (Centre Cívic Remei Estadi, 19 de setembre de 2009
– esgotades les localitats), la Sala Pau Casals de L’Auditori de Barcelona (22 d’octubre de 2009, 1500 persones –
esgotades les localitats) i el 8 de novembre a la Fira Mediterrània de Manresa a la Plaça Gispert.

Enllaços i contactes
Escolteu i descarregueu les cançons a www.musiquetes.cat
Tenim a la vostra disposició dossiers exhaustius, dossiers de premsa, fotografies, vídeos... no dubteu en posar-vos en
contacte amb nosaltres per demanar-nos allò que us calgui.
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