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NOÈ  RIVAS 

En Noè va començar la seva feina    com a

músic i animador pels volts de  l’any 1977.

La seva proposta és una animació en el sen-

tit més genuí de la paraula: aquella que fa

que el públic infantil i  familiar es conver-

teixi en els veritable protagonista de l’es-

pectacle. Aquí hi ha el seu art: la paraula,

el diàleg amb el públic, les propostes musi-

cals contagioses, la seva naturalitat, un

cert hipnotisme... tot això fa que el públic

se senti en família i tregui el millor

d’ell.  Això ho ha fet amb espectacles d’a-

nimació festiva de carrer, amb monòlegs

musicals com El llarg Viatge de l’Arc de

Sant Martí –un espectacle que apropa el

món de la gent amb discapacitat i ens deixa

entreveure què podem aprendre els altres

d’ells –,  amb espectacles als Bibliobusos

com A ritme de gegants, amb espectacles

en els que ajunta les noves tecnologies i les

tradicions com A l’hivern, cada festa una

cançó, o en espectacles com el seu particu-

lar Ball de gegants o el seu La fira dels ins-

truments, una proposta tan simple com

arriscada que converteix el públic a la

vegada en orquestra i ballador-... I tot  això

sense perdre la seva identitat, la seva viva-

citat, la seva manera particular de conta-

giar música i alegria. 

Al llarg de tots aquests anys ha  presentat

espectacles a diversos festivals com els de

Tàrrega, la Fira Mediterrània de Manresa, el

Mercat de Música Viva de Vic, la Mostra

d’Espectacles d’Igualada la Mostra Rialles de

Cerdanyola, l'Altaveu de Sant Boi, el David,

l’Ecolleure...    i, evidentment, a la Tambo-

rinada.  

També ha obtingut el reconeixement d’al-

guns premis com:    el    premi ARC  2005 al

millor espectacle per a públic fami liar  i

l’any 2009, juntament amb la resta de com -

ponents de Cinc Dits d’Una Mà (Xesco Boix,

Àngel Daban, Toni Giménez i Lluís Ma

Panyella), va rebre el premi Reco neixements

Infància 2009  amb motiu del Dia Universal

de la Infància i el 20è aniversari de la

Convenció sobre els drets de l'Infant atorgat

pel Departament d'Acció Social i

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

A dia d’avui ha publicat unes 20 grava-

cions, uns 15 llibres i ha col�laborat en

altres 14 gravacions d’altes mú-

sics. Normalment actua sol, però també ha

creat grups com Quartetto de Tres, Els

BandaFesta, Els Manetes, Els Magari Trio...

i ha fet actuacions amb el col�lectiu Cinc

Dits d’Una Mà,  amb l’Eugeni Gil i molts

d’altres músics.

Actualment està treballant en un seguit

de projectes de llibres-cd i d’espectacles

que aniran sortint a la llum els propers

mesos i que caldrà seguir de ben a prop ja

que prometen una renovació sense perdre la

identitat i sense voler ser res més que ell

mateix, música i animació en estat pur. 

Noè Rivas
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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.

NOÈ  RIVAS
+Telf.: 629.729.060 -www.noerivas.com

Secció coordinada per Pep Puigdemont   

CINEMA EN CATALÀ

PER ALS MÉS PETITS

El 23 de setembre els Cinemes Verdi, en
col�laboració amb l'entitat Drac Màgic,
van engegar una nova programació de
cinema infantil anomenada Verdi Kids.

Aquest nou espai cultural ofereix, al
llarg de tot l'any, cinema familiar amb
els millors films d'origen europeu, tant
d'animació com de ficció, i doblats al
català. L'objectiu de la nova proposta és
que totes les pel�lícules tinguin un gran
contingut pedagògic, didàctic i, sobre-
tot, que transmetin valors humans i
socials entre els nens i les nenes.

La programació es va estrenar amb la
projecció de Kérity, la casa dels contes,
una pel�lícula d'animació francesa dirigi-
da el 2009 per Dominique Monféry. La

cartellera d'aquest any la completen
una cinta belga Un gat a París, que es
podrà veure a partir del 21 d'octubre, i
Pànic a la granja, a partir del 18 de
novembre.

Els Verdi Kids faran sessions diàries a
primera hora de la tarda i matinals els
dissabtes, diumenges i festius. Es donarà
a cada nen una carpeta i un full per cada
film amb contingut pedagògic adaptat a
la seva edat. També es faran passes
especials per a les escoles i institucions
socials i educatives centrades en la inte-
gració social i cultural.

Per més informació: 
www.cines-verdi.com

Tel.:  93 238 79 90
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Per molts anys , Noè


