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MÚSICA

Miquel Vigo

El disc 'Projecte Pirene' uneix jazz i cançó
tradicional

Drets humans

El quartet d’Arnau Obiols, component de l’Andorra Big Band, uneix el jazz amb les cançons tradicionals
del Pirineu
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Mitja: 10.0/10 (1 vot)

Àlvar Valls
‘Catxaps, cuerres et reliqua’

Vacances

Galeria Fotos

Joan Massa
Estiu

Gerard del Castillo  Andorra la Vella  08/08/2013

Projecte Pirene, el darrer treball del quartet que lidera
el músic de la Seu d’Urgell però amb força lligams amb
el Principat Arnau Obiols, ja es pot sentir en format
disc després de gairebé un any d’haverse presentat
en directe en diversos escenaris.
Un “experiment”, que Obiols va encetar com a projecte
final de carrera a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, i que combina la improvisació, el llenguatge
del jazz i la cançó tradicional catalana. Acompanyat
per Pol Omedes, Pau Solsona i Emily Smejkal, el
quartet versiona en format jazz melodies de cançons
tradicionals del Pirineu. “Es pot parlar de música
experimental, però no especialment complicada de
sentir”, va assenyalar ahir Obiols en declaracions al
Diari.
Tot i que no es tracta de les cançons més populars
del Pirineu, “no és un repertori excessivament
conegut”, el músic urgellenc va indicar que la majoria
de melodies “les podem trobar a tot el territori i moltes
estan també dins de la tradició andorrana com La
Dama d’Aragó”.
El treball, que des de fa tres setmanes es pot
comprar físicament a Barcelona i a la Seu d’Urgell, i
El músic urgellenc a la bateria.
que es pot descarregar des de la pàgina web d’Obiols,
ja s’ha pogut sentir al país. Concretament el febrer passat, en un concert que el quartet va interpretar en
el marc del Jazz Hivern a Ordino. “Va ser una gran experiència tot i que va coincidir amb una setmana
de fortes nevades a Andorra i no vam acabar d’omplir”, va explicar el músic, que va assegurar haver
rebut una gran resposta de les persones que van assistir al concert. “Al Principat sempre ens han rebut
molt bé”, va indicar, tot recordant que sempre ha tingut una gran relació de veïnatge amb el país.
Obiols, músic polifacètic, va ser part de l’Andorra Big Band, que formada per una vintena d’intèrprets,
va actuar a l’Auditori el gener de l’any passat. “El projecte no s’ha mort, està en compàs d’espera”, va
indicar el músic urgellenc. Avui en dia, va asse
nyalar, “és molt difícil fer pujar a l’escenari un grup tan
gran com és una Big Band, però puc assegurar que aquest projecte no està aparcat, està en stand by a
l’espera que arribin millors moments per al sector musical”.
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