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Pomada, Brams i Van de Vinatxo, concert jove de l'11 de setembre

Dimecres 10 de setembre de 2003
Brams, els vallesans Pomada i els locals Van de Vinatxo tancaran els actes
organitzats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Actuaran a partir de les
23.30 a la Plaça de Catalunya. Pomada és un grup nascut fa 5 anys a la comarca,
format pel Carles i l'Helena a la veu i als instruments i, amb l'Oriol com tècnic. El
seu estil es pot definir de diverses maneres: folk, música casolana, música de ball,
rumba catalana, etc. La formació utilitza com a instruments l'acordió i la pandereta ,
a banda de les bases musicals gravades. Al 2002 va rebre el Gran Premi Enderroc i,
a partir d'aquí, es va donar a conèixer Pomada per tot el país. En l'actuació a
Castellar l'11 de setembre, interpretaran cançons pròpies, tradicionals i versions,
com ara de Quimi Prtet i Lluís Llach. Prèviament al concert de la nit, a les 19.30 als
jardins del Palau Tolrà, s'oferirà un espectacle infantil a càrrec de la companyia
Bufanúvols. Una formació que porta als assistents músiques i danses de tot al món i
que basa els seus espectacles en la participació del públic. En aquest sentit, es
presenten danses que es puguin aprendre en les dues hores que, aproximadament,
dura la funció. Bufanúvols són un duet, en Pau Tarruell i la Carmina Mas, que l'11
de setembre a Castellar comptaran també amb la Mònica Solà a l'acordió i en Xavier
Arderius a la bateria. En aquesta actuació, explicaran un conte àrab i també
s'ensenyaran diverses daneses, com una d'americana, danses catalanes, una de basca,
danses europees, d'Israel i es tancarà la sessió amb cançons i danses africanes.
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