
Documental musical 
The Beatles: eight days a week. 
The touring years.

 21 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït

Organitza: Cineclub 8 i ½.

Documental que explora el món interior 
de The Beatles: com es van prendre les 
decisions, com es van relacionar entre si, 
juntament amb la seva capacitat musical i 
personalitats complementàries. El film se 
centra en la primera part de la cursa de The 
Beatles, l’època en què van fer la seva gira 
i van captivar al món sencer. Mostra com va 
sorgir el llegendari grup, i abasta el període 
des dels dies en què tocaven a The Cavern 
Club a Liverpool fins al seu últim espectacle a 
San Francisco el 1966.

Concert de piano i fagot 
a càrrec de Nàdia Bosch i Enrique 
Santamaria

 17.30 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït

Duet que interpretarà obres compostes 
originalment per la formació de piano i fagot, 
que van des del barroc francès i alemany, 
passant pel romanticisme i post-romanticisme 
francès, fins a l’actualitat. Així mateix, es farà 
una introducció del fagot i es comentaran 
breument les obres interpretades.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Taller de corrandes

 20.30 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït.

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. Edat mínima: 10 anys

A càrrec de Gemma Pla.

Parlar de corrandes, glosa, garrotins, nyacres, ... 
a Cassà de la Selva no té secret. Et ve de gust 
provar-ho? o potser et ve de gust tornar-ho a 
recordar? Oferim un taller d’una hora i mitja en 
què els participants s’aproximen a la rima i a la 
mètrica a través de la parla fins arribar al cant.

14
ABRIL

 diumenge
Concert de la Jove Orquestra de 
Cassà + orquestra convidada

 18.30 h |  Esglèsia parroquial de Sant Martí

Organitza: Jove Orquestra de Cassà.

La música de la pel.lícula El Senyor dels Anells, 
amb obres clàssiques i de jazz escrites per 
Beethoven, Wagner i Mancini..

CASSÀ DE LA SELVA
del 6 al 14 d’abril de 2019

INFORMACIÓ I CONTACTE:
SALA GALÀ | T. 972 46 28 20 | info@salagala.cat

C/ Molí, 9  |  17244 Cassà de la Selva

www.salagala.cat

@salagalacassa

CASSÀ DE LA SELVA
del 6 al 14 d’abril de 2019

14a SETMANA
DE LA MÚSICA12

ABRIL

 divendres
Audició-taller: 
escoltem l’orquestra

 17.30 h |  Auditori Sala Galà

A càrrec de la secció d’inicis de la Jove 
Orquestra de Cassà. Direcció: Neus Cuberta.

Audició i cançons amb els 
alumnes d’iniciació musical i 
P4 de l’Escola de Música Pere 
Mercader

 18.30 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà



9
ABRIL

 dimarts
Visita de la JOC a L’Escorxador 
Tarda musical

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador

Per a joves entre 12 i 29 anys.
Organitza: Cassà Jove.

Visita de músics de la Jove Orquestra de Cassà 
amb instruments diferents.

Cinema musical infantil: Canta!

 17.15 h |  Auditori Sala Galà

En un món com el nostre, però poblat per 
animals, Buster Moon és un optimista coala que 
regenta un teatre que va conèixer temps millors. 
Buster estima el seu teatre amb passió i és capaç 
de qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el somni 
de la seva vida està a punt de desaparèixer i 
només té una oportunitat per fer-ho: organitzar 
el concurs de cant més gran del món.

Colors, 
del tango a la música dels Balcans

 19 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Tricatsons.

Enric Masriera, clarinet | Neus Cuberta, violí | 
Francesc Alsina, piano.

Quan es pensa en un trio sempre ve al cap un 
grup de vent o un de corda, però molt poques 
vegades algú imagina que es pot fer música 
de cambra amb un clarinet, un violí i un piano.
Doncs això és precisament el que ha fet el trio 
TriCatSons i d’aquesta mescla en surt un so 
molt equilibrat en el qual els protagonistes se 
senten molt còmodes. Colors és un petit viatge 

i el director i dramaturg Marc Rosich. Glòria 
Garcés col·labora en aquesta ocasió com a 
pianista i parella còmica de la soprano.

7
ABRIL

 diumenge
El Concert Més Petit

 11.30 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Places limitades.

Adreçat a infants de 0 dies a 5 anys. Durada: 60‘.

Proposta innovadora creada perquè infants 
i famílies gaudeixin d’una vivència musical 
compartida alhora que ofereix recursos als 
pares i mares per fomentar i potenciar la 
musicalitat innata dels infants. 
Inspirat en criteris de la Teoria de 
l’Aprenentatge Musical, El Concert Més Petit 
és un viatge musical i sensorial que promou 
l’escolta, la participació, l’experimentació 
activa i la descoberta a partir d’audicions, 
dinàmiques, jocs i diferents elements visuals.

que comença amb algunes joies musicals de 
compositors com Txaikovski, Xostakóvitx o Cui, 
continua amb la passió del tango i acaba amb 
unes peces inspirades en la cultura popular 
dels Balcans. Una música deliciosa i quasi 
verge per descobrir. 

8
ABRIL

 dilluns
La música per als més petits 
Aula oberta

 17.30 h |  Aula 6 | Centre Cultural Sala Galà

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Adreçat a infants a partir de 3 anys i 
famílies.

A càrrec de Queralt Garcia, professora de 
sensibilització musical de l’Escola Municipal 
de Música Pere Mercader.

Activitat dirigida a famílies que no coneixen 
l’activitat de l’escola o que no saben ben bé 
què s’hi fa. Una classe oberta perquè persones 
que no estan vinculades a l’escola s’hi puguin 
interessar i coneguin el que es treballa i com a 
sensibilització musical.

6
ABRIL

 dissabte
Àries de reservat 
Teatre musical

 21 h |  La Sala del Centre Recreatiu |  5 €

Venda d’entrades anticipades al Centre Cultural 
Sala Galà.

Una soprano i la seva pianista han estat 
contractades per a un concert privat molt 
especial. Els clients, volen rebre el nou any 
amb música, però sense cap testimoni. 
Treballaran amb els ulls embenats. Després 
de les dotze campanades, però, el guirigall 
de la festa s’atura de cop. Quan es treuen 
la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi 
del món. Només han sobreviscut elles. Un 
espectacle que combina la lírica i la comicitat 
en una proposta arriscada i original que 
reuneix dues ànimes artístiques inquietes 
i poc ortodoxes: la soprano Elena Martinell 

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

10
ABRIL

 dimecres
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3 i P5 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18 h |  Auditori Sala Galà

Cos i consciència per a músics 
Taller

 18 h |  Aula 3. Centre Cultural Sala Galà 

 Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. A càrrec de Núria Herrero, 
fisioterapeuta especialitzada en arts escèniques.

L’objectiu és apropar la consciència del músic 
al seu cos, a com ens movem i com ens sentim 
quan estem interpretant. El músic transmet 
amb tot el seu cos, més enllà de l’instrument. 
A través de tècniques com el Feldenkrais, la 
respiració i els hipopressius, aprendrem a 
moure’ns amb més lleugeresa i seguretat. 

Una Història del Blues

 17.45 h |  La Sala del Centre Recreatiu 

 Gratuït. Aforament limitat

Per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Julio Vallejo: veu, guitarres, baix, harmònica 
Benoit Poinsot: saxo, piano, percussions, veu 
Olivier Rocque: percussió, bateria, veu.

Ens proposem viatjar per les dècades 
principals de la història del blues, fent un 
repàs dels noms o figures més importants. 
Es presenta el blues com una música viva i 
amb identitat pròpia. Es fa referència a les 
músiques directament associades al blues, 
explicant els fenòmens de fusió al llarg de la 
seva història.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’escola de 
música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Serem més eficaços amb menys esforç i 
podrem prevenir possibles lesions.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes de Combo i 
Assac Street Band de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 20 h |  Auditori Sala Galà

11
ABRIL

 dijous
Taller de beatbox

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador 

 Gratuït

A càrrec de Moug Marc Ortín. Per a joves d’entre 
12 i 18 anys.

La veu i la percussió, des de sempre, s’han 
considerat els primers instruments de 
la humanitat i el Beatbox les uneix. Aquí 
descobrirem els diferents orígens del 5è 
element del hip-hop i aprendrem tècniques 
per aplicar-lo i potenciar-lo nosaltres mateixos.



9
ABRIL

 dimarts
Visita de la JOC a L’Escorxador 
Tarda musical

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador

Per a joves entre 12 i 29 anys.
Organitza: Cassà Jove.

Visita de músics de la Jove Orquestra de Cassà 
amb instruments diferents.

Cinema musical infantil: Canta!

 17.15 h |  Auditori Sala Galà

En un món com el nostre, però poblat per 
animals, Buster Moon és un optimista coala que 
regenta un teatre que va conèixer temps millors. 
Buster estima el seu teatre amb passió i és capaç 
de qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el somni 
de la seva vida està a punt de desaparèixer i 
només té una oportunitat per fer-ho: organitzar 
el concurs de cant més gran del món.

Colors, 
del tango a la música dels Balcans

 19 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Tricatsons.

Enric Masriera, clarinet | Neus Cuberta, violí | 
Francesc Alsina, piano.

Quan es pensa en un trio sempre ve al cap un 
grup de vent o un de corda, però molt poques 
vegades algú imagina que es pot fer música 
de cambra amb un clarinet, un violí i un piano.
Doncs això és precisament el que ha fet el trio 
TriCatSons i d’aquesta mescla en surt un so 
molt equilibrat en el qual els protagonistes se 
senten molt còmodes. Colors és un petit viatge 

i el director i dramaturg Marc Rosich. Glòria 
Garcés col·labora en aquesta ocasió com a 
pianista i parella còmica de la soprano.

7
ABRIL

 diumenge
El Concert Més Petit

 11.30 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Places limitades.

Adreçat a infants de 0 dies a 5 anys. Durada: 60‘.

Proposta innovadora creada perquè infants 
i famílies gaudeixin d’una vivència musical 
compartida alhora que ofereix recursos als 
pares i mares per fomentar i potenciar la 
musicalitat innata dels infants. 
Inspirat en criteris de la Teoria de 
l’Aprenentatge Musical, El Concert Més Petit 
és un viatge musical i sensorial que promou 
l’escolta, la participació, l’experimentació 
activa i la descoberta a partir d’audicions, 
dinàmiques, jocs i diferents elements visuals.

que comença amb algunes joies musicals de 
compositors com Txaikovski, Xostakóvitx o Cui, 
continua amb la passió del tango i acaba amb 
unes peces inspirades en la cultura popular 
dels Balcans. Una música deliciosa i quasi 
verge per descobrir. 

8
ABRIL

 dilluns
La música per als més petits 
Aula oberta

 17.30 h |  Aula 6 | Centre Cultural Sala Galà

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Adreçat a infants a partir de 3 anys i 
famílies.

A càrrec de Queralt Garcia, professora de 
sensibilització musical de l’Escola Municipal 
de Música Pere Mercader.

Activitat dirigida a famílies que no coneixen 
l’activitat de l’escola o que no saben ben bé 
què s’hi fa. Una classe oberta perquè persones 
que no estan vinculades a l’escola s’hi puguin 
interessar i coneguin el que es treballa i com a 
sensibilització musical.

6
ABRIL

 dissabte
Àries de reservat 
Teatre musical

 21 h |  La Sala del Centre Recreatiu |  5 €

Venda d’entrades anticipades al Centre Cultural 
Sala Galà.

Una soprano i la seva pianista han estat 
contractades per a un concert privat molt 
especial. Els clients, volen rebre el nou any 
amb música, però sense cap testimoni. 
Treballaran amb els ulls embenats. Després 
de les dotze campanades, però, el guirigall 
de la festa s’atura de cop. Quan es treuen 
la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi 
del món. Només han sobreviscut elles. Un 
espectacle que combina la lírica i la comicitat 
en una proposta arriscada i original que 
reuneix dues ànimes artístiques inquietes 
i poc ortodoxes: la soprano Elena Martinell 

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

10
ABRIL

 dimecres
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3 i P5 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18 h |  Auditori Sala Galà

Cos i consciència per a músics 
Taller

 18 h |  Aula 3. Centre Cultural Sala Galà 

 Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. A càrrec de Núria Herrero, 
fisioterapeuta especialitzada en arts escèniques.

L’objectiu és apropar la consciència del músic 
al seu cos, a com ens movem i com ens sentim 
quan estem interpretant. El músic transmet 
amb tot el seu cos, més enllà de l’instrument. 
A través de tècniques com el Feldenkrais, la 
respiració i els hipopressius, aprendrem a 
moure’ns amb més lleugeresa i seguretat. 

Una Història del Blues

 17.45 h |  La Sala del Centre Recreatiu 

 Gratuït. Aforament limitat

Per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Julio Vallejo: veu, guitarres, baix, harmònica 
Benoit Poinsot: saxo, piano, percussions, veu 
Olivier Rocque: percussió, bateria, veu.

Ens proposem viatjar per les dècades 
principals de la història del blues, fent un 
repàs dels noms o figures més importants. 
Es presenta el blues com una música viva i 
amb identitat pròpia. Es fa referència a les 
músiques directament associades al blues, 
explicant els fenòmens de fusió al llarg de la 
seva història.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’escola de 
música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Serem més eficaços amb menys esforç i 
podrem prevenir possibles lesions.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes de Combo i 
Assac Street Band de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 20 h |  Auditori Sala Galà

11
ABRIL

 dijous
Taller de beatbox

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador 

 Gratuït

A càrrec de Moug Marc Ortín. Per a joves d’entre 
12 i 18 anys.

La veu i la percussió, des de sempre, s’han 
considerat els primers instruments de 
la humanitat i el Beatbox les uneix. Aquí 
descobrirem els diferents orígens del 5è 
element del hip-hop i aprendrem tècniques 
per aplicar-lo i potenciar-lo nosaltres mateixos.



9
ABRIL

 dimarts
Visita de la JOC a L’Escorxador 
Tarda musical

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador

Per a joves entre 12 i 29 anys.
Organitza: Cassà Jove.

Visita de músics de la Jove Orquestra de Cassà 
amb instruments diferents.

Cinema musical infantil: Canta!

 17.15 h |  Auditori Sala Galà

En un món com el nostre, però poblat per 
animals, Buster Moon és un optimista coala que 
regenta un teatre que va conèixer temps millors. 
Buster estima el seu teatre amb passió i és capaç 
de qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el somni 
de la seva vida està a punt de desaparèixer i 
només té una oportunitat per fer-ho: organitzar 
el concurs de cant més gran del món.

Colors, 
del tango a la música dels Balcans

 19 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Tricatsons.

Enric Masriera, clarinet | Neus Cuberta, violí | 
Francesc Alsina, piano.

Quan es pensa en un trio sempre ve al cap un 
grup de vent o un de corda, però molt poques 
vegades algú imagina que es pot fer música 
de cambra amb un clarinet, un violí i un piano.
Doncs això és precisament el que ha fet el trio 
TriCatSons i d’aquesta mescla en surt un so 
molt equilibrat en el qual els protagonistes se 
senten molt còmodes. Colors és un petit viatge 

i el director i dramaturg Marc Rosich. Glòria 
Garcés col·labora en aquesta ocasió com a 
pianista i parella còmica de la soprano.

7
ABRIL

 diumenge
El Concert Més Petit

 11.30 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Places limitades.

Adreçat a infants de 0 dies a 5 anys. Durada: 60‘.

Proposta innovadora creada perquè infants 
i famílies gaudeixin d’una vivència musical 
compartida alhora que ofereix recursos als 
pares i mares per fomentar i potenciar la 
musicalitat innata dels infants. 
Inspirat en criteris de la Teoria de 
l’Aprenentatge Musical, El Concert Més Petit 
és un viatge musical i sensorial que promou 
l’escolta, la participació, l’experimentació 
activa i la descoberta a partir d’audicions, 
dinàmiques, jocs i diferents elements visuals.

que comença amb algunes joies musicals de 
compositors com Txaikovski, Xostakóvitx o Cui, 
continua amb la passió del tango i acaba amb 
unes peces inspirades en la cultura popular 
dels Balcans. Una música deliciosa i quasi 
verge per descobrir. 

8
ABRIL

 dilluns
La música per als més petits 
Aula oberta

 17.30 h |  Aula 6 | Centre Cultural Sala Galà

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Adreçat a infants a partir de 3 anys i 
famílies.

A càrrec de Queralt Garcia, professora de 
sensibilització musical de l’Escola Municipal 
de Música Pere Mercader.

Activitat dirigida a famílies que no coneixen 
l’activitat de l’escola o que no saben ben bé 
què s’hi fa. Una classe oberta perquè persones 
que no estan vinculades a l’escola s’hi puguin 
interessar i coneguin el que es treballa i com a 
sensibilització musical.

6
ABRIL

 dissabte
Àries de reservat 
Teatre musical

 21 h |  La Sala del Centre Recreatiu |  5 €

Venda d’entrades anticipades al Centre Cultural 
Sala Galà.

Una soprano i la seva pianista han estat 
contractades per a un concert privat molt 
especial. Els clients, volen rebre el nou any 
amb música, però sense cap testimoni. 
Treballaran amb els ulls embenats. Després 
de les dotze campanades, però, el guirigall 
de la festa s’atura de cop. Quan es treuen 
la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi 
del món. Només han sobreviscut elles. Un 
espectacle que combina la lírica i la comicitat 
en una proposta arriscada i original que 
reuneix dues ànimes artístiques inquietes 
i poc ortodoxes: la soprano Elena Martinell 

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

10
ABRIL

 dimecres
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3 i P5 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18 h |  Auditori Sala Galà

Cos i consciència per a músics 
Taller

 18 h |  Aula 3. Centre Cultural Sala Galà 

 Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. A càrrec de Núria Herrero, 
fisioterapeuta especialitzada en arts escèniques.

L’objectiu és apropar la consciència del músic 
al seu cos, a com ens movem i com ens sentim 
quan estem interpretant. El músic transmet 
amb tot el seu cos, més enllà de l’instrument. 
A través de tècniques com el Feldenkrais, la 
respiració i els hipopressius, aprendrem a 
moure’ns amb més lleugeresa i seguretat. 

Una Història del Blues

 17.45 h |  La Sala del Centre Recreatiu 

 Gratuït. Aforament limitat

Per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Julio Vallejo: veu, guitarres, baix, harmònica 
Benoit Poinsot: saxo, piano, percussions, veu 
Olivier Rocque: percussió, bateria, veu.

Ens proposem viatjar per les dècades 
principals de la història del blues, fent un 
repàs dels noms o figures més importants. 
Es presenta el blues com una música viva i 
amb identitat pròpia. Es fa referència a les 
músiques directament associades al blues, 
explicant els fenòmens de fusió al llarg de la 
seva història.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’escola de 
música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Serem més eficaços amb menys esforç i 
podrem prevenir possibles lesions.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes de Combo i 
Assac Street Band de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 20 h |  Auditori Sala Galà

11
ABRIL

 dijous
Taller de beatbox

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador 

 Gratuït

A càrrec de Moug Marc Ortín. Per a joves d’entre 
12 i 18 anys.

La veu i la percussió, des de sempre, s’han 
considerat els primers instruments de 
la humanitat i el Beatbox les uneix. Aquí 
descobrirem els diferents orígens del 5è 
element del hip-hop i aprendrem tècniques 
per aplicar-lo i potenciar-lo nosaltres mateixos.



9
ABRIL

 dimarts
Visita de la JOC a L’Escorxador 
Tarda musical

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador

Per a joves entre 12 i 29 anys.
Organitza: Cassà Jove.

Visita de músics de la Jove Orquestra de Cassà 
amb instruments diferents.

Cinema musical infantil: Canta!

 17.15 h |  Auditori Sala Galà

En un món com el nostre, però poblat per 
animals, Buster Moon és un optimista coala que 
regenta un teatre que va conèixer temps millors. 
Buster estima el seu teatre amb passió i és capaç 
de qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el somni 
de la seva vida està a punt de desaparèixer i 
només té una oportunitat per fer-ho: organitzar 
el concurs de cant més gran del món.

Colors, 
del tango a la música dels Balcans

 19 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

A càrrec de Tricatsons.

Enric Masriera, clarinet | Neus Cuberta, violí | 
Francesc Alsina, piano.

Quan es pensa en un trio sempre ve al cap un 
grup de vent o un de corda, però molt poques 
vegades algú imagina que es pot fer música 
de cambra amb un clarinet, un violí i un piano.
Doncs això és precisament el que ha fet el trio 
TriCatSons i d’aquesta mescla en surt un so 
molt equilibrat en el qual els protagonistes se 
senten molt còmodes. Colors és un petit viatge 

i el director i dramaturg Marc Rosich. Glòria 
Garcés col·labora en aquesta ocasió com a 
pianista i parella còmica de la soprano.

7
ABRIL

 diumenge
El Concert Més Petit

 11.30 h |  Auditori Sala Galà |  Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Places limitades.

Adreçat a infants de 0 dies a 5 anys. Durada: 60‘.

Proposta innovadora creada perquè infants 
i famílies gaudeixin d’una vivència musical 
compartida alhora que ofereix recursos als 
pares i mares per fomentar i potenciar la 
musicalitat innata dels infants. 
Inspirat en criteris de la Teoria de 
l’Aprenentatge Musical, El Concert Més Petit 
és un viatge musical i sensorial que promou 
l’escolta, la participació, l’experimentació 
activa i la descoberta a partir d’audicions, 
dinàmiques, jocs i diferents elements visuals.

que comença amb algunes joies musicals de 
compositors com Txaikovski, Xostakóvitx o Cui, 
continua amb la passió del tango i acaba amb 
unes peces inspirades en la cultura popular 
dels Balcans. Una música deliciosa i quasi 
verge per descobrir. 

8
ABRIL

 dilluns
La música per als més petits 
Aula oberta

 17.30 h |  Aula 6 | Centre Cultural Sala Galà

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala 
Galà. Adreçat a infants a partir de 3 anys i 
famílies.

A càrrec de Queralt Garcia, professora de 
sensibilització musical de l’Escola Municipal 
de Música Pere Mercader.

Activitat dirigida a famílies que no coneixen 
l’activitat de l’escola o que no saben ben bé 
què s’hi fa. Una classe oberta perquè persones 
que no estan vinculades a l’escola s’hi puguin 
interessar i coneguin el que es treballa i com a 
sensibilització musical.

6
ABRIL

 dissabte
Àries de reservat 
Teatre musical

 21 h |  La Sala del Centre Recreatiu |  5 €

Venda d’entrades anticipades al Centre Cultural 
Sala Galà.

Una soprano i la seva pianista han estat 
contractades per a un concert privat molt 
especial. Els clients, volen rebre el nou any 
amb música, però sense cap testimoni. 
Treballaran amb els ulls embenats. Després 
de les dotze campanades, però, el guirigall 
de la festa s’atura de cop. Quan es treuen 
la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi 
del món. Només han sobreviscut elles. Un 
espectacle que combina la lírica i la comicitat 
en una proposta arriscada i original que 
reuneix dues ànimes artístiques inquietes 
i poc ortodoxes: la soprano Elena Martinell 

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

10
ABRIL

 dimecres
Audició i cançons amb els 
alumnes de sensibilització 
musical de P3 i P5 de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 18 h |  Auditori Sala Galà

Cos i consciència per a músics 
Taller

 18 h |  Aula 3. Centre Cultural Sala Galà 

 Gratuït

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. A càrrec de Núria Herrero, 
fisioterapeuta especialitzada en arts escèniques.

L’objectiu és apropar la consciència del músic 
al seu cos, a com ens movem i com ens sentim 
quan estem interpretant. El músic transmet 
amb tot el seu cos, més enllà de l’instrument. 
A través de tècniques com el Feldenkrais, la 
respiració i els hipopressius, aprendrem a 
moure’ns amb més lleugeresa i seguretat. 

Una Història del Blues

 17.45 h |  La Sala del Centre Recreatiu 

 Gratuït. Aforament limitat

Per a nens i nenes a partir de 6 anys.

Julio Vallejo: veu, guitarres, baix, harmònica 
Benoit Poinsot: saxo, piano, percussions, veu 
Olivier Rocque: percussió, bateria, veu.

Ens proposem viatjar per les dècades 
principals de la història del blues, fent un 
repàs dels noms o figures més importants. 
Es presenta el blues com una música viva i 
amb identitat pròpia. Es fa referència a les 
músiques directament associades al blues, 
explicant els fenòmens de fusió al llarg de la 
seva història.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’escola de 
música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Serem més eficaços amb menys esforç i 
podrem prevenir possibles lesions.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes de Combo i 
Assac Street Band de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 20 h |  Auditori Sala Galà

11
ABRIL

 dijous
Taller de beatbox

 de 17 a 19 h |  Espai Jove L’Escorxador 

 Gratuït

A càrrec de Moug Marc Ortín. Per a joves d’entre 
12 i 18 anys.

La veu i la percussió, des de sempre, s’han 
considerat els primers instruments de 
la humanitat i el Beatbox les uneix. Aquí 
descobrirem els diferents orígens del 5è 
element del hip-hop i aprendrem tècniques 
per aplicar-lo i potenciar-lo nosaltres mateixos.



Documental musical 
The Beatles: eight days a week. 
The touring years.

 21 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït

Organitza: Cineclub 8 i ½.

Documental que explora el món interior 
de The Beatles: com es van prendre les 
decisions, com es van relacionar entre si, 
juntament amb la seva capacitat musical i 
personalitats complementàries. El film se 
centra en la primera part de la cursa de The 
Beatles, l’època en què van fer la seva gira 
i van captivar al món sencer. Mostra com va 
sorgir el llegendari grup, i abasta el període 
des dels dies en què tocaven a The Cavern 
Club a Liverpool fins al seu últim espectacle a 
San Francisco el 1966.

Concert de piano i fagot 
a càrrec de Nàdia Bosch i Enrique 
Santamaria

 17.30 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït

Duet que interpretarà obres compostes 
originalment per la formació de piano i fagot, 
que van des del barroc francès i alemany, 
passant pel romanticisme i post-romanticisme 
francès, fins a l’actualitat. Així mateix, es farà 
una introducció del fagot i es comentaran 
breument les obres interpretades.

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà

Taller de corrandes

 20.30 h |  Auditori Sala Galà  Gratuït.

Cal inscripció prèvia al Centre Cultural Sala Galà. 
Places limitades. Edat mínima: 10 anys

A càrrec de Gemma Pla.

Parlar de corrandes, glosa, garrotins, nyacres, ... 
a Cassà de la Selva no té secret. Et ve de gust 
provar-ho? o potser et ve de gust tornar-ho a 
recordar? Oferim un taller d’una hora i mitja en 
què els participants s’aproximen a la rima i a la 
mètrica a través de la parla fins arribar al cant.

14
ABRIL

 diumenge
Concert de la Jove Orquestra de 
Cassà + orquestra convidada

 18.30 h |  Esglèsia parroquial de Sant Martí

Organitza: Jove Orquestra de Cassà.

La música de la pel.lícula El Senyor dels Anells, 
amb obres clàssiques i de jazz escrites per 
Beethoven, Wagner i Mancini..

CASSÀ DE LA SELVA
del 6 al 14 d’abril de 2019

INFORMACIÓ I CONTACTE:
SALA GALÀ | T. 972 46 28 20 | info@salagala.cat

C/ Molí, 9  |  17244 Cassà de la Selva

www.salagala.cat

@salagalacassa

CASSÀ DE LA SELVA
del 6 al 14 d’abril de 2019

14a SETMANA
DE LA MÚSICA12

ABRIL

 divendres
Audició-taller: 
escoltem l’orquestra

 17.30 h |  Auditori Sala Galà

A càrrec de la secció d’inicis de la Jove 
Orquestra de Cassà. Direcció: Neus Cuberta.

Audició i cançons amb els 
alumnes d’iniciació musical i 
P4 de l’Escola de Música Pere 
Mercader

 18.30 h |  Auditori Sala Galà

Concert dels alumnes 
d’instrument de l’Escola de 
Música Pere Mercader

 19 h |  Auditori Sala Galà
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