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Castellar homenatge l'artista local Joan Roca

Divendres 3 d'octubre de 2003
Aquest diumenge, 5 d'octubre, Castellar del Vallès retrà homenatge a l'artista local
Joan Roca i Olivé. L'acte d'homenatge tindrà lloc al matí i a la tarda a l'Espai Tolrà i
és organitzat per l'Ajuntament de Castellar, l'Orquestra Castellar, el Grup Nostra
Terra, l'Escola de Música Torre Balada, la Coral Sant Esteve, la Coral Xiribec,
l'ASAC, el Grup de Ball de Gitanes i la Banda de Trompetes i Majorettes. Joan
Roca i Olivé va néixer ara fa vuintanta-cinc anys en el si d'una família de pagesos
de Sentmenat. Ja de ben petit va demostrar el seu interès per la música i,
especialment, pels instruments de vent. Als sis anys va començar els estudis de
solfeig amb el mestre Josep Rossinyol, a Sentmenat, i poc després inicià l'estudi del
clarinet amb el senyor Martín i del saxofon amb el senyor Oller (membre de la
coneguda orquestra Els Fatxendes), a Caldes de Montbui. El trasllat de la seva
família a Castellar del Vallès, l'any 1932, li va permetre d'ampliar els seus estudis
amb el senyor Figueres, solista de clarinet i director de la Banda de Música de
Sabadell, i amb el famós saxofonista Marcel·lí Banyer, professor del conservatori
del Liceu de Barcelona. Com a intèrpret, Joan Roca, va començar la seva carrera en
la formació castellarenca els Mai Jalem Jazz cap a l'any 1937. El 1943 va ser
membre fundador de l'orquestra Los Hidalgos del Vallès, com a primer saxofon i
clarinet. Després vingueren la Principal de Castellar del Vallès, la Principal del
Bages, la Comtal, la Sabadell, la Principal de Terrassa, etc. A part de bon intèrpret,
Joan Roca i Olivé ha estat un gran autodidacte en l'estudi de la flauta travessera, del
triple, i especialment, de la composició, així com un copiador de música i arranjador
incansable. Com a compositor, ha escrit sardanes com ara Castellar del Vallès,
L'aplec de les Arenes, Els Pastorets, El meu nét Marc, el meu nét Oriol i és autor de
diversos arranjaments i transcripcions fetes per al Ball de Gitanes. Finalment, no
podem parlar d'en Joan Roca sense esmentar la seva activitat pedagògica, a la qual
tantes hores i esforços ha dedicat i continua dedicant, malgrat la seva edat. Molts
dels grans músics castellarencs d'avui van començar els seus estudis de solfeig i
d'instrument amb Joan Roca Programa d'activitats
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