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Més de 30 pianistes espontanis han passat aquest
dissabte pel Museu Abelló en una activitat oberta i
participativa
Aquest dissabte, durant tot el dia, el Museu Abelló ha posat un piano de
cua a disposició de qualsevol persona. L’activitat, en el marc de l’exposició
Vestigis del modernismes. Entre salons. Granados & Pellicer, ha obtingut
una excel·lent resposta de públic, tant de pianistes com d’oients.
Un total de 32 pianistes espontanis han passat pel Museu Abelló aquest dissabte
per tocar el piano de cua que s’havia posat a disposició del públic. Els pianistes,
de totes les edats i condicions (amateurs, alumnes, aficionats, professionals...),
s’han assegut espontàniament per delitar el públic amb la seva actuació. El piano
ha estat actiu en tot moment, gràcies als pianistes que s’hi han acostat i que, fins
i tot, han regalat actuacions a 4 i 6 mans.
Aquesta original activitat, amb el títol “Torna-la a tocar”, s’ha programat en el
marc de l’exposició Vestigis del modernismes. Entre salons. Granados & Pellicer,
en què la música hi té un paper molt destacat i en què es buscava recrear
l’atmosfera dels salons musicals de la Barcelona modernista, on es relacionaven
el compositor Enric Granados i el pintor Carles Pellicer (mestre de Joan Abelló).
Paral·lelament, les portes del Museu Abelló han estat obertes perquè qualsevol
persona pogués apropar-se a escoltar les actuacions improvisades dels pianistes
i, al mateix temps, visitar l’exposició.
Per dinamitzar l’activitat, també s’han programat dos concerts durant el cap de
setmana, tots dos amb un gran èxit de públic, amb prop d’un centenar de
persones (tot i la intensa pluja que va caure divendres al vespre). D’una banda,
divendres al vespre va actuar el conjunt Trio Jakob, amb la molletana Carla
Peña (violoncel), l’Asier Merino (violí) i l’Imanol Casan (piano); i dissabte al
migdia, el conjunt Langsam Trio, format per professors de l’Escola Municipal de
Música, va oferir un concert que va acabar amb un vermut per a tots els
assistents.
(Adjuntem diverses fotografies de les activitats)
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