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Josep Maria Ribelles va més enllà
L'arpista presenta nou repertori el 19 de desembre a Mollet del Vallès
Arpista i vallesÃ , els darrers anys Josep-Maria Ribelles ha dut el so de l'arpa celta i la tradiciÃ³
de l'arpa catalana una mica mÃ©s enllÃ . Aquest dissabte 19 de desembre ho continuarÃ fent
presentant un nou espectacle i nou repertori al Fiveller de Mollet del VallÃ¨s (22 h, 5 euros amb
piscolabis inclÃ²s).

Ribelles (arpa celta, arpa catalana, mandolina i flabiol) estarà acompanyat al nou espectacle de
Marc Vila (percussió), Antonio Meléndez (busuqui), Gerard Alís (sac de gemecs) i
Andrea Fernández (flautes). El títol del nou espectacle és Enllà. "M'agrada molt aquesta
paraula, com sona i el que significa", comenta l'arpista. El repertori serà en bona part de temes
nous. La majoria seran composicions pròpies de Ribelles. I tot i que segueixen patrons i ritmes
tradicionals, hi ha molta més creació que a les peces del seu disc Ondines ballen (Armando
Records, 2011). El nou repertori es completa amb danses provinents de comarques com el
Ripollès i aquelles característiques suites que, combinant músiques pròpies i tradicionals, ja són
marca de la casa. "La idea principal d'Enllà és explicar en quin moment creatiu sóc ara i presentarho en directe".
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Pel que fa a la nova formació, Ribelles considera que "són músics que tenen moltes coses a dir i
que amb les seves aportacions permeten obrir el món de l'arpa d'una manera diferent". Algunes
de les composicions d'Enllà, a més, formaran part del nou disc de l'arpista, que actualment està
produint l'acordionista basc Kepa Junkera al País Basc i que està previst que es publiqui cap a la
primavera vinent. També a la primavera, Ribelles participarà al prestigiós cicle de folk Los viernes
de la tradición, a San Sebastián de los Reyes.
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