Nota de premsa
La revolució de les gralles arriba al Centre Cultural
Terrassa amb Els Laietans
Aquest grup de joves han estat pioners en la renovació de l’àmbit graller
català. Presentaran el seu primer disc Festa Major a Terrassa, divendres
29 de novembre.
Els Laietans, el grup
El grup d’Els Laietans l’integren quatre joves (Roger Andorrà, Roger Aulet, Pol
Ducable i Ferran Samper) disposats a renovar l’àmbit graller català i difondre’l
molt més enllà de la música tradicional. Són joves i grallers, la majoria dels
quals vinculats al món de la cultura tradicional, i han decidit fer una pas
endavant i demostrar tot el potencial tímbric d’aquest instrument.
Poden fer tot el que s’espera d’una colla grallera: cercaviles, matinades, ball de
gralles i concerts-vermut. El seu repertori va des de composicions pròpies
d’arrel tradicional, fins a èxits recents de la música catalana (Antonia Font o Els
Amics de les Arts), de la música internacional (Shakira o Coldplay), sintonies
d’èxit de la televisió (Equipo A o Bola de Drac) i clàssics de sempre.
Si bé el seu àmbit natural són els concerts i les cercaviles, aquest grup ha pres
la iniciativa de fer arribar el so de la gralla a un públic més ampli, i menys
especialitzat en la música tradicional, a través de l’aparador virtual de les
xarxes 2.0 (Youtube, Twitter o Facebook). Les seves gralles i timbals s’han fet
escoltar als principals mitjans de comunicació catalans, i també de l’estranger
com la Deutschlandradio Kultura alemanya.
Després de guanyar el Vè Concurs Sons de la Mediterrània, el grup ha gravat
el seu primer disc complet Festa Major, una barreja entre tocs tradicionals i
grallers amb les versions que els caracteritzen.
El dia del concert al Centre Cultural Terrassa, els Laietans estaran
acompanyats pel conegut escriptor, Màrius Serra, amb qui compartiran un rap,
amb els grups RIU, Betzuc, Roleguita&Boquerón, Empty Cage i altres artitstes
convidats.
També hi haurà petites mostres de diferents elements de la cultura popular
catalana: bastoners, gegants, nans, dracs i castells.
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Les dades
Concert: Els Laietans
Presentació del disc Festa Major
Dia i hora: divendres 29 de novembre a les 21h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Preu: 9 €
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat
Telèfon: 902 180 677
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