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Cultura al mig de la
natura


La creació contemporània i la música tradicional es
troben a L’Estiuet de l’Ü

Mar Serinyà presentarà diumenge a Ü del Bac la seva proposta
‘On és el boix?’ WWW.MARSERINYA.COM.

XAVIER CASTILLÓN - LA VALL DE BIANYA

Ü del Bac és “un espai de culÜ del Bac és “un
tura als afores” que es troba al
espai de cultura
refugi d’El Bagatell, una petita
als afores” situ
masoveria de la vall del Bac,
at al refugi d’El
que forma part del municipi de
Bagatell de la
la Vall de Bianya (Alta Garvall del Bac
rotxa). Maia Kanaan Amat i Pau
Marcos Vicens són els responsables d’ Ü del Bac , que es va estrenar l’estiu passat
amb una programació basada en“el diàleg interdisciplinari en un entorn natural de l’Alta Garrotxa”.
Diumenge vinent, Ü del Bac tancarà la programació del
2018 amb l’Estiuet de l’Ü, una jornada al llarg de la qual
tindran lloc diverses activitats, des de les onze del matí
fins al capvespre, inclosa una fideuada popular. En El
Bagatell dialogaran propostes de creació contemporània,
com ara una performance de l’artista Mar Serinyà i un
concert espectacle d’Els Mals Endreços, amb propostes
relacionades amb la música i el ball tradicional: les actuacions del grup de ball folk Brunzit i del Manelic de
Pera. S’hi pot assistir només amb reserva prèvia:
vinc@udelbac.cat i 619 43 89 98. El preu del dinar i les
actuacions és de 25 euros per als adults, 15 euros per als
nois de 10 a 16 anys i 5 euros per als menors de 10 anys.
Mar Serinyà, que cultiva l’art de la performance amb
una combinació de cos, veu i pintures, sovint en espais
naturals, presentarà a L’Estiuet de l’Ü On és el boix?,
una proposta que sorgeix a partir de la residència que va
portar a terme a Ü del Bac a finals de l’estiu passat.
Serinyà hi va poder conèixer les conseqüències de l’arribada de la papallona asiàtica o papallona del boix a la
vall del Bac, i aquesta és la base del seu treball.
Els Mals Endreços són Pau Marcos (viola de gamba i altres objectes) i David Codina i Bosch (totes les tecles), i
en la seva singular proposta combinen “composicions
pròpies i impròpies, improvisacions previstes i interpretacions sobtades, acords i desacords per als amants
de les emocions lleus i les intenses, de la intimitat a
l’aire lliure...”
Brunzit proposa un format de concert molt participatiu,
basat en el ball i en composicions pròpies inspirades en
la música tradicional. Des de Sant Miquel de Pera, en
Manelic ha realitzat una important tasca per recollir i
preservar les músiques tradicionals de l’Alta Garrotxa.

