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ESPECTACULARMENT parlantparlant

notesnovesnov  es
noè  rivas 

L’olotí Pep Puigdemont és un dels músics més
actius del nostre país. Una mostra més és aques-
ta gravació que ara us presento i que és fruit
d’un encàrrec de la Teresa Galvé.
D’entrada heu de saber que els fesxups com a
dolç, com a caramels de fesols, són reals i es
poden trobar a botigues especialitzades d’ali-
ments artesanals de la Garrotxa.

La Teresa Galvé va inventar una família de cap-
grossos (pare, mare, filla i fill) que són els teòrics
inventors d’aquests caramels als quals els hi han
posat el seu nom. I així ha nascut l’argument d’a-
questa gravació i les seves 15 cançons de pur estil
Country-garrotí i amb la veu inconfusible i el bon
saber fer d'aquest gran animador i comunicador,
molt ben acompanyat pels   Sidrus   (el multiins-
trumentista Xavier Batlle  i el percussionista Pep
Carrera).  A la gravació també hi trobareu les
col�laboracions de Xavier Pallàs, David Plans,
Josep Pineda, Jordi Estartús,  Elisa Plana-
gumà i Beth Riera.

Aquest és un disc ben viu i contagiós que de
ben segur us agradarà. Entre totes les cançons
potser destacaria algunes: la cançó que obre el
disc “Família Fesxup”, una contagiosa cançó que
ens presenta la família i el seu gran invent; des-
prés una encisadora cançó a ritme de l'ukelele “Si
cantes ben alt”, la imaginativa “El mussol de cal
Fesol”, el rítmic i encisador “Tren Fesxup” que et
fa anar amb ulls tancats per terres
garrotxines, l’himne per promocionar aquest plat
tan deliciós “Menja pèsols”, la rítmica i multii-
diomàtica “Ai, fesolet”, el marxós rock “El torra-
fesols”, i la cançó de comiat que tanca el disc
“Bona nit”. Ara bé, la meva recomanació és que
us les escolteu totes i encara millor, que aneu a
l’espectacle homònim que en Pep porta arreu de
Catalunya.

Si voleu aconseguir les lletres i partitures de
les cançons tan sols cal que aneu a la seva pàgi-
na web, i si voleu escoltar les cançons abans de
comprar el cd, podeu fer-ho anant al link de
ràdio Pep Puigdemont (http://www.puigde-
mont.net/radio/radiofamiliafesxup.htm). També
està disponible a I-tunes i Spotify. 

Resumint, un disc molt recomanable que ens
omple d'optimisme, festa i il�lusió. No us el
podeu perdre. 

Ambäukatunàbia és un grup d’animació que va
néixer l’any 2008 en una assemblea de moni-
tors i monitores de l'Esplai l'Agrupa de Molins
de Rei. El formen la Maria Busquets com a can-
tant, en Magí Canyelles als pitus i flautes,
l’Albert Nardí a l’acordió diatònic, en Josep
Miquel Janés a la guitarra, en Carlos Rivero al
baix i en Joan Tresserra a la bateria. 

El seus espectacles Campi qui pugui,
Escampa la boira!, La nit màgica i Bassal Rock

–un espectacle músicaquàtic- fa temps que
sonen arreu del nostre país. 

El següent pas lògic ha estat la publicació
d’aquest CD que ara us presento. Hi trobareu
cançons plenes d’il�lusió com “El tren de l’ale-
gria” que amaga tot un seguit de cançons ben
conegudes com  “El gripau blau”, “Puff”, “La
mosca” i “Aquesta terra”. També trobareu la
seva festiva versió de “El Joan Petit” amb un
original canvi a tonalitat menor i un petit toc
balcànic. La tercera cançó “Les notes de l’es-
cala” és una bellugadissa melodia per ballar;
la quarta, una divertida cançó homenatge a un
acte que fem cada dia mig adormits:
“L’esmorzar”; i per acabar tenim “La fàbrica
de la música”, una alegre cançó que ens pre-
senta la història d’un poble on no hi existia la
música fins que arriben uns músics que hi des-
cobreixen tot un seguit de sons, ritmes, jocs...

Si voleu, podeu escoltar les cançons al seu
Myspace i a l’Spotify. També, com no, els tro-
bareu al Facebook i al Twit ter i si voleu veure'ls
en acció cliqueu el seu nom al Youtube. 

Endavant Ambäukatunàbia!

Cançons de tardor és un llibre i un CD per can-
tar i jugar i ens convida a viure la tardor sense
presses però amb intensitat, tot farcint la vida
de música i cançons. Ens convida també a gau-
dir de la bellesa del cromatisme del bosc, de
l'espectacle de colors, i a gaudir de la natura,
que ens regala els seus millors fruïts: el raïm,
les olives, les castanyes, els bolets... Noè
Rivas ens regala la música i les cançons de tar-
dor i amb les il�lustracions de Mercè Arànega
veurem esquirols, cargols, la castanyera, com
cauen les fulles i també el pomer com dansa. 

Com ja sabeu Noè Rivas és músic, intèrpret,
animador d'espectacles familiars i infantils,
mestre de música i professor de cursos de for-
mació de mestres, de músics i d'educadors del
temps lliure. Ha col�laborat amb en Xesco Boix
i els Cinc Dits d'una Mà en diversos enregistra-
ments. Ha publicat i participat en més de 30
gravacions musicals i ha publicat, amb aquest,
més de quinze llibres de temàtica musical i
infantil. D'ençà l'any 1977 viatja arreu de
Catalunya amb diversos espectacles musicals.
L'any 2005 va rebre el premi ARC al millor
espectacle per a públic familiar, i l’any 2009,
juntament amb la resta de components de
Cinc Dits d’Una Mà (Xesco Boix, Àngel Daban,
Toni Giménez i Lluís Ma Panyella), va rebre el
premi “Reconeixements 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.
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, la Tamborinada,
l'Altaveu de Sant Boi, el David, l’Ecolleure... 

Arreu connecta amb naturalitat amb el públic
i converteix les seves actuacions en una festa.

Família FesxupMira com sona! Cançons de tardor


