Dossier de premsa

EL FESTIVAL
Un festival únic a Catalunya
Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya, arriba a la seva cinquena edició amb la voluntat de
consolidar un projecte inspirat per l’Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Departament de Cultura – Generalitat de
Catalunya), gestionat per l’Ajuntament de Palamós, amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració
de la Confederació Sardanista de Catalunya.

És l’únic festival de música a Catalunya dedicat al so de la cobla,
un festival sense límits en l’exploració d’aquest so únic i autòcton català,
però sense perdre de vista els seus orígens tradicionals.

El festival es dirigeix tant al públic habituat a la música de cobla i a la sardana, com al públic més general
a qui li agrada la música i vol descobrir noves sonoritats, sobretot relacionades amb l’arrel catalana. Així
mateix, Amb So de Cobla també aposta per apropar aquesta música a la gent jove amb propostes
atractives per a tots ells.
Amb So de Cobla se celebra per cinquè any a Palamós, municipi que compta amb l’Agrupació Sardanista
Costa Brava de Palamós, amb molta tradició i amb moltes ganes d’innovar, i que va inspirar la creació del
festival, conscients que a Catalunya no hi havia cap esdeveniment cultural d’aquest tipus dedicat
exclusivament al so de la cobla.

Els objectius del festival
Transgredir i presentar els instruments de la cobla catalana en nous formats, nous ritmes. Obrir-los a tot el
ventall de combinacions possibles per difondre la cobla més enllà del format tradicional.
Amb tot, però, el festival no vol perdre de vista els orígens d’aquesta sonoritat única ―entesa com el so
característic que s’aconsegueix amb el flabiol, la tenora, el tible i el fiscorn―, tan arrelada a la cultura del
nostre país.

El segell distintiu del festival
Amb So de Cobla destaca per la transgressió de la cobla catalana tradicional. En totes les edicions, el
festival ha fusionat la cobla amb elements que no són propis d’aquesta formació musical. Ja en la seva
primera edició, es va poder escoltar la música de Cris Juanico, cantant de rock, fusionada amb el so de la
cobla. L’actuació del grup Biflats és encara ara una de les més recordades del festival per haver portat al
límit el so de cobla tradicional acostant-lo al so de la fanfàrria pròpia dels Balcans amb una escenografia
absolutament trencadora. També a la primera edició, la cobla es va fusionar amb el cantautor Roger Mas,
defugint del que es coneix estrictament com a música escrita per a cobla, i incorporant instruments com el
piano i la guitarra.
A la segona edició, els organitzadors van comptar amb el músic basc Kepa Junkera, que va aconseguir
que el so de la cobla es fusionés amb un artista de fora de Catalunya. Una manera més de demostrar fins
a quin punt resulta interessant allunyar el so de la cobla de la seva essència.

A la tercera edició se’n van poder veure un bon grapat d’exemples. Per un costat, el grup de rock Obeses
es va fusionar amb tota la cobla i un cor i, per altre, en Llibert Fortuny va fer l’Electro Cobla Sound,
que partia del so de la cobla i el barrejava amb recursos propis de la música electrònica.
A l’edició de l’any passat, com a principal novetat, la cobla es va fusionar, ja no només a nivell musical, sinó
amb noves disciplines amb l’espectacle Circ & Cobla. A més a més, l’espectacle Llum, cançons, poemes
i lluita va fusionar la cobla amb sonoritats flamenques amb arranjaments propis de big band, l’espectacle
Névoa amb La Cobla de Farners la va fusionar amb el fado, Petitet la va fusionar amb la rumba, la
Cobla Formiga and Cigale amb la sonoritat de l’acordió i l’arpa i, finalment, el cantautor Pau Alabajos
que va reinterpretar i rearranjar els seus temes amb so de cobla.

Les novetats d’aquesta edició
En aquesta edició, el festival Amb So de Cobla celebra l’Any Cubeles amb una nit dedicada íntegrament
al llegat artístic del coreògraf Manuel Cubeles amb les danses de l’Esbart Marboleny i el concert de la
Cobla de Cambra de Catalunya, que ha triat el festival per fer l’estrena oficial en directe del doble disc

Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles.
Com a totes les edicions, la programació està plena de propostes transgressores que fusionen la cobla amb
sonoritats, instruments i estils que no li són propis. Aquesta cinquena edició, escoltarem com l’afropop de
Nakany Kanté i la cobla es donen la mà i tendeixen un pont entre la cultura catalana i la guineana. Les
cançons del cantautor osonenc Guillem Roma es barrejaran per primera vegada amb la sonoritat de la
Cobla Marinada en un concert únic. La música electrònica experimental i la tradició de la cobla es trobaran
amb Paula Grande i Anna Ferrer, que presenten Vega, un disc que visibilitza i dóna veu a les mares,
filles, nenes i joves de generacions passades.
Tanmateix, el Quartet Mèlt amb la Cobla Contemporània oferiran un concert on estrenaran un madrigal
modern inspirat en el poema La sardana universal de Xirinacs. I l’Energia Cobla farà un recorregut per
diferent sonoritats de la cobla, d’allò més clàssic a la contemporaneïtat.

La modernitat del so de cobla
En paraules d’Adrià Bauzó, músic i director artístic festival, “la cobla és un so que ha evolucionat des de fa
més de 150 anys i que ha assolit un nivell tècnic i una qualitat en què ja està preparat per ser fusionat amb
el so que es vulgui”. Per tant, subratlla, “es pot afirmar que el so de la cobla té de modern tot el que un
sigui capaç d’imaginar-se o de fusionar”. Bauzó afegeix que el so de la cobla té tots els fonaments dels
orígens i tota l’originalitat que un sigui capaç de donar-hi.

Adaptació del festival per la pandèmia de la Covid-19
El festival se celebrarà en un únic escenari situat a la Plaça Josep Sarquella de Palamós per tal de poder
tenir un control rigorós de l’aforament. Les entrades són gratuïtes amb reserva prèvia i es poden demanar
al web del festival.
Els organitzadors d’Amb So de Cobla asseguren que se seguiran estrictament totes les indicacions de les
autoritats sanitàries i es prendran totes les mesures de prevenció necessàries.

EL CARTELL

MÈLT AMB CONTEMPORÀNIA
Quartet Mèlt + Cobla Contemporània
3 agost a les 22:00 – Plaça Josep Sarquella

El Quartet Mèlt es caracteritza per les seves interpretacions a quatre veus a cappella i la Cobla
Contemporània per fer de la sardana Festa Major. La mescla d’un jove quartet vocal i d’una atrevida cobla
ha estat un repte engrescador pels arranjaments d’en Jordi Molina, que ha actualitzat la sardana, la veu i
la cobla més que mai. La cirereta del pastís és l’estrena d’un madrigal modern inspirat en el poema La
sardana universal d’en Lluís Maria Xirinacs, filòsof i activista, escrit el 1976 a la plantada davant la Presó
Model de Barcelona demanant l’amnistia per als presos polítics. Aquest concert és una coproducció d'Amb
So de Cobla i la Confederació Sardanista de Catalunya.

21è CONCERT DE LA COSTA BRAVA. MEMORIAL RICARD VILADESAU
Cobla Els Montgrins + Cobla La Principal de la Bisbal
4 d’agost a les 22:00 – Plaça Josep Sarquella

Aquest any arriba a la seva 21a edició aquest clàssic de l’estiu a la Costa Brava. La Cobla Els Montgrins
i la Cobla Principal de la Bisbal seran els protagonistes d’aquest espectacle organitzat per l’agrupació
sardanista La Costa Brava.

LES MÚSIQUES DE MANUEL CUBELES
Cobla de Cambra de Catalunya
5 d’agost a les 20:00 – Plaça Josep Sarquella

La Cobla de Cambra de Catalunya amb la col·laboració de la Comissió Any Manuel Cubeles, farà
l’estrena oficial en directe a l’Amb So de Cobla del doble disc editat per la Fonoteca de Música Tradicional
Catalana: Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles, amb una selecció de danses instrumentades
per a una i dues cobles escrites entre els anys 1948 i 1961 per als esbarts Verdaguer i Sarrià. Però Manuel
Cubeles (1920-2017) no era compositor, era coreògraf. És per això que totes aquestes danses estan
signades per diversos i importants músics de l’època: Joaquin Serra, Antoni Català, Francesc Pujol, Lluis
Moreno Pallí... que a l’hora d’instrumentar aquestes tonades tradicionals o de crear-ne gloses per a les
coreografies de Cubeles, van seguir al peu de la lletra les indiccions del coreògraf, a partir de la seva idea
de la música que hi volia sentir.

LA DIFÍCIL SENZILLESA
Esbart Marboleny
5 d’agost a les 23:00 – Plaça Josep Sarquella

Manuel Cubeles, de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, ens va deixar un llegat
importantíssim tant de vida com d'obra artística. Va ser un incansable lluitador i apassionat en la recuperació
de la dansa catalana. Tenim entre mans (i peus) un patrimoni important de coreografies, però també de
tècnica per preparar aquestes danses i tenim, també, un element immaterial: l'esperit amb què els dansaires
entren a l'escenari i com escuren la música, fins al final, amb cada gest. L’Esbart Marboleny posa en valor
tots aquests elements en l’espectacle La difícil senzillesa a partir del llegat artístic i personal de Manuel
Cubeles. No és senzill, per més que ho sembli.

VEGA
Paula Grande + Anna Ferrer
6 d’agost a les 20:00 – Plaça Josep Sarquella

Vega, un disc que visibilitza i dóna veu a les mares, filles, nenes i joves de generacions passades. Deu
cançons amb composició original, arranjaments i direcció artística de Paula Grande i Anna Ferrer, que fan
viure els textos i les històries d’un repertori que reflecteix la vida quotidiana de les dones d’abans, però en
un pla sonor apte per als nous públics, amb peces ballables i actuals.

NAKANY KANTÉ AMB SO DE COBLA
Nakany Kanté
6 d’agost a les 23:00 – Plaça Josep Sarquella

La guineana afincada a Sabadell des de fa 10 anys Nakany Kanté porta editats tres àlbums d’afropop
mandinga que l’han portat a entrar a les llistes internacionals dels millors discos de músiques del món. Per
al seu nou treball proposa un diàleg entre cultures d’igual a igual, incorporant el so, instruments i
arranjaments de la cobla al seu repertori cantat en llengua mandinga, susho i malinké, la llengua natal de
Nakany a Guinea Conakry. L’espectacle que portarà al festival és una producció de La Fira Mediterrania de
Manresa, Festival Amb so de Cobla i Slow Walk Music i els arranjaments són de Ramón Cardo.

DE LA CONTEMPORANEÏTAT A LA TRADICIÓ
Energia Cobla de Palafrugell
7 d’agost a les 20:00 – Plaça Josep Sarquella

L’Energia Cobla va néixer el 2015 al Conservatori l’Energia amb l’objectiu de donar cabuda als instruments
propis i tradicionals de la cobla i apropar aquest gènere als estudis elementals i de Grau Professional. El
projecte està liderat pels professors d’instruments tradicionals del conservatori i a l’Amb So de Cobla,
aquesta cobla acadèmica oferirà una mostra de les diferents sonoritats de la cobla des de visions clàssiques
i contemporànies.

GUILLEM ROMA AMB SO DE COBLA
Guillem Roma + Cobla Marinada
7 d’agost a les 23:00 – Plaça Josep Sarquella

Una suma inèdita i especial entre el músic Guillem Roma i la Cobla Marinada que s’estrena dins el
festival Amb so de Cobla. Aquesta trobada explosiva ens portarà per la màgia de paisatges tropicals,
balcànics o mediterranis amb una unió acústica plena de matisos i riquesa musical. Les cançons amb
personalitat pròpia de Guillem Roma ara descobreixen la profunditat d’una nova dimensió amb so de la
Cobla Marinada i els arranjaments a càrrec de Vicenç Martin.

PROGRAMACIÓ
DIMARTS, 3 D’AGOST
22:00

MÈLT AMB CONTEMPORÀNIA
Quartet Mèlt + Cobla Contemporània
> Plaça Josep Sarquella

DIMECRES, 4 D’AGOST
22:00

21è CONCERT DE LA COSTA BRAVA. MEMORIAL RICARD VILADESAU
Cobla Els Montgrins + Cobla La Principal de la Bisbal
> Plaça Josep Sarquella

DIJOUS, 5 D’AGOST
20:00

LES MÚSIQUES DE MANUEL CUBELES
Cobla de Cambra de Catalunya
> Plaça Josep Sarquella

23:00

LA DIFÍCIL SENZILLESA
Esbart Marboleny
> Plaça Josep Sarquella

DIVENDRES, 6 D’AGOST
20:00

VEGA
Paula Grande + Anna Ferrer
> Plaça Josep Sarquella

23:00

NAKANY KANTÉ AMB SO DE COBLA
Nakany Kanté
> Plaça Josep Sarquella

DISSABTE, 7 D’AGOST
20:00

DE LA CONTEMPORANEÏTAT A LA TRADICIÓ
Energia Cobla de Palafrugell
> Plaça Josep Sarquella

23:00

GUILLEM ROMA AMB SO DE COBLA
Guillem Roma + Cobla Marinada
> Plaça Josep Sarquella
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