El pròxim dissabte es farà la IV Cantada Pagesa al Cinema
dimarts, 18 de febrer de 2020 14:03

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Música Tradicional de l’Escola de Música i
Dansa de Formentera, amb la col·laboració de l’àrea de Cultura del Consell Insular, ha
organitzat la IV Cantada Pagesa per al pròxim 22 de febrer a les 20.30h a la Sala de
Cultura-Cinema. L’entrada és gratuïta i l’aforament és limitat. El propòsit d’aquesta cantada és
recuperar el cant tradicional redoblat, glosat o recitat. Com en edicions anteriors, hi participaran
més d’una vintena de músics, entre alumnes de l’Escola i cantadors de totes les generacions,
que coincidiran damunt del mateix escenari.

Xerrada instruments tradicionals, dissabte Sala de Plens
Com a novetat, enguany s’ha organitzat, amb l’àrea de Patrimoni del Consell Insular, una
xerrada, al voltant de la construcció d’instruments tradicionals de les Pitiüses, sota el títol “La
construcció dels instruments tradicionals de les Pitiüses” que tendrà lloc el mateix dia 22 a les
11.00h a la Sala de Plens (al costat del Centre de Dia). La conferència serà a càrrec del mestre
artesà Toni Riera Roselló, Toni Marc, un dels pocs que queden en actiu a les Pitiüses, que
explicarà el procés de construcció, els materials i les eines utilitzades per a l’elaboració dels
instruments tradicionals.

Totes aquestes activitats representen una oportunitat més per gaudir i conèixer una mica més
la cançó i la música tradicional de l’illa, tal com passa amb les Caramelles de Nadal i Pasqua,
propostes que són fruit d’ofertar en el seu moment l’aprenentatge d’instruments tradicionals
dins l’Escola de Música i Dansa de Formentera. Totes aquestes activitats s’emmarquen dins la
celebració del XX Aniversari de l’Escola de Música i Dansa de Formentera.
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