Infants i joves del Raval i Badalona Sud
toquen per primera vegada amb l’OBC
“Et toca a tu” és un concert social que té lloc aquest divendres 17 de febrer (20 h; preu de l’entrada: 3
euros) a L’Auditori i en el qual per primera vegada sentirem l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC) tocant conjuntament amb nens i joves del Centre Xamfrà del Raval de Barcelona i de
l’associació Barris en Solfa de Badalona Sud.
En aquesta ocasió, als músics de l’OBC se sumen 20 infants i joves del cor i grup d’Orﬀ del Centre Xamfrà i
20 joves del conjunt instrumental Barris en Solfa, format per 180 instruments ètnics i de percussió. Els
músics de l’OBC i els infants han conviscut durant una setmana compartint assajos i coneixements per
preparar el concert.
El concert començarà amb la popular Canción de cuna para dormir un negrito de Xavier Montsalvatge, de
qui enguany celebrem el centenari del naixement, que interpretaran conjuntament l’OBC i el grup coral
Xamfrà.
Quadres d’una exposició de Módest Mussorgski serà l’obra central del concert i de la qual l’OBC
interpretarà diversos fragments i variacions acompanyada pel conjunt instrumental Barris en Solfa. Cada
nen tocarà una mitjana de 8 instruments diferents, com el hang, el didgeridoo i la taula. El grup d’Orﬀ del
Centre Xamfrà també interpretarà dues variacions de les Promenades de l’obra de Mussorgski.
Xamfrà és un centre de música, teatre i dansa; un projecte de la Fundació l’Arc Música que treballa amb
infants, joves i adults, principalment del barri del Raval. Xamfrà fa servir les arts com a eina educativa i de
cohesió social.
Barris en Solfa és un projecte socioeducatiu d’excel·lència pedagògica i artística impulsat pel Consorci de
Badalona Sud. L’objectiu és la creació d’una orquestra infantil i juvenil a Badalona Sud que afavoreixi la
inclusió social i el diàleg multicultural.

