la CAIXA DE ressonància
l’espai dels músics-animadors del país
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Aquest és un espai dedicat als músics
i animadors de Catalunya i a la feina
educativa ingent que fan arreu del
país amb les seves propostes musicals.

Articulat
passió per l’animació
d’Articulat. La malaltia va quedar endarrere, per sort, però no el nom del grup.
Actualment en Manel combina actuacions
d’Articulat amb classes de música al cicle
infantil d’una escola de Barcelona i emet un
programa de ràdio a Vilassar Ràdio els dissabtes al mati, de 9 h a 10 h, que porta per
títol “Dissabte Articulat”. Aquest programa
és un recull dels enregistraments fets per
les escoles de Vilassar de Mar amb en Manel
Articulat neix a finals de 2002, però no així
els seus components. Manel Hernández,
cap visible d’Articulat, va néixer fa una
miqueta més, exactament el 15 de febrer
de 1967 a Barcelona, i actualment resideix
a Vilassar de Mar.
A finals dels vuitanta decideix dedicar-se de
manera exclusiva a tot allò que té relació
amb la música, els escenaris, l’educació i el
món dels infants. Pràcticament des que
comença a estudiar música formalment,
s’atreveix a compartir tot allò que va aprenent i passa gran part de les seves jornades
donant classes tant a grans com a petits.
Comença les seves primeres passes professionals pels escenaris de la mà de David
Laín, del grup de titelles L’Estenedor, a qui
acompanya posant acords amb la seva guitarra en els espectacles de la companyia.
Aquesta experiència va durar quatre anys i
va aprendre molts dels secrets tant de sobre
l’escenari com de tot allò que hi ha al darrere. És per aquest motiu que podeu trobar
una cançó dedicada a “L’amic David” en el
primer treball discogràfic d’Articulat.
Després d’altres experiències musicals amb
orquestres de ball i diferents grups i després
també de fer uns quants anys de monitor
musical a diverses escoles, el novembre de
2002 li sorgeix la possibilitat de muntar un
grup musical d’animació. Aquest fet coincideix amb el diagnòstic d’una malaltia
reumàtica que afecta les articulacions d’en
Manel i, sabent, com tothom sap, que de
vegades s’ha de ser una mica sarcàstic i ens
hem de riure amb amor de nosaltres
mateixos, bateja el grup amb el nom

com a animador i en Jaume Cabot com a
director tècnic del programa. Es pot
escoltar a http://radio.vilassardemar.cat/
des de qualsevol punt del món, i localment
al 98.1 de la FM. Amb aquesta proposta, en
Manel ens diu que pretén apropar l’animació “en petit format” a les escoles que
s’han apuntat a aquesta iniciativa, apropar
la ràdio als més petits, un mitjà de comunicació desconegut per a ells, i difondre el
món de l’animació.
Tota la informació d’Articulat la teniu al seu
web www.articulat.com i allà podeu trobar
fotos, vídeos, jocs per a la canalla, un
resum dels seus espectacles, i podeu fer un
tast de les músiques de 10 cançons i el
conte d’en Meloneti (vegeu Carrer, núm.
48, pàg. 28), que és el títol del primer CD
editat pel grup en format llibre-CD, el qual
inclou 40 pàgines il·lustrades de la narració
d’un conte. A més d’en Manel, els músics
que fan que Articulat sigui un grup són
Elena Montané, Oriol Cors i Fèlix Serra.
De tota manera, la millor manera de conèixer Articulat és viure algun dels seus
espectacles, i per a fer-ho, podeu consultar
l’agenda de la seva web.
Pròximament el grup ens oferirà un segon
treball discogràfic amb tot un repertori de
cançons noves adreçades a nens i nenes de
tres a sis anys així com algunes novetats
dins dels seus espectacles d’animació.
Pep Puigdemont
Articulat
Tel.: 93 750 67 18 - 680 674 457
www.articulat.com
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