


Anam a sac! - 2021

Projecte Assac és un conjunt musical en format trio creat en l’estiu de 2020. Els integrants són Carles Planells a
la bateria i percussions ètniques, Sebastià Llabrés a la veu i guitarra elèctrica i Càndid Trujillo a les xeremies,
flabiol i tamborí, tarota i percussions tradicionals. La idea arrenca de Sebastià i Càndid, que es coneixen a
Cas Canar el 2011, i d’ençà no han deixat de compartir experiències musicals i festives en grups com Eixut,
Taverners, Islanders, Guiri Attitude 3.0 i múltiples col·laboracions. El percussionista Carles Planells, es va sumar
a la formació en el primer projecte sobre el calendari nadalenc que varen dur a terme el Nadal de 2020.

Sebastià Llabrés compta amb una llarga experiència als escenaris com a cantant, guitarrista i arranjador de
moltes cançons del seu grup actual, Islanders. A més està vinculat a la música tradicional ja que forma part
del grup Qanarusa. Càndid Trujillo és intèrpret de les xeremies i es dedica l’ensenyament i divulgació d’aquest
i d’altres instruments tradicionals. Gaudeix d’una experiència com a intèrpret en grups folk-rock com com
Taverners i Eixut. Participa i col·labora habitualment com a sonador amb diferents colles de xeremiers. Carles
Planells, és percussionista i bateria en diverses formacions com Islanders, Hugo Socrate Band, Maria
Vermella, etc. A més, és un apassionat en conèixer i aprendre a tocar instruments de percussió de diferents
països i cultures.

La identitat pròpia de Projecte Assac és la barreja entre uns instruments tradicionals molt arrelats a la nostra
cultura, com són les xeremies, la veu com a eina ancestral i primitiva, les percussions del món i la guitarra
elèctrica com a referent de la música moderna. La seva posada en escena és senzilla i professional, els
arranjaments són acurats i detallistes, aquest fet fa que la tonada i cançó que presenten prenguin un caire
innovador.



Anam a sac! És la segona proposta de Projecte Assac. És un espectacle adreçat per a tots els públics,
pensat per a celebrar el calendari festiu tradicional o popular en general. Es caracteritza per ser un
concert versàtil i adaptable a les circumstàncies en quant a espai i repertori.
Sorgeix amb la intenció de fer sentir la música en directe i la festa des d’un context ampli amb tonades
i lletres enriquidores. És una selecció de cançons, tonades i poesies musicades la nostra terra
relacionades amb esdeveniments populars, fites històriques i la història de Mallorca i els Països
Catalans. La proposta també reivindica algunes tonades d’autors contemporanis i les barreja amb
sons d’instruments tradicionals. La formació aposta de valent per a l'aportació de noves melodies i
arranjaments al nostre cançoner popular i tradicional sovint tan folkloritzat i arraconat.
El missatge musical a través de la guitarra elèctrica i la veu que aporta Sebastià Llabrés reflecteixen la
potenta projecció que tenen aquestes cançons, moltes d’elles extretes dels cançoner populars i
tradicionals catalans. El versat rítmic de Carles Planells hi aporta un sacseig rítmic molt personal i
acurat que juntament amb les melodies dels instruments tradicionals enriqueixen la proposta d’una
manera innovadora. El concert es pot definir com una actuació pulcre de música alegre, efectista i que
va directa al cor dels oients que de ben segur ho gaudiran.

Els objectius de la proposta musical són la celebració, animació i projecció de diferents esdeveniments
mitjançant un recital de cançons. Promocionar el calendari festiu, la divulgació del cançoner popular
de Mallorca i la llengua catalana.
També la difusió dels instruments tradicionals de la nostra cultura i d’altres, la barreja amb instruments
de la música contemporània des d’una vessant artística de qualitat, pedagogica i mantenint un format
musical senzill.
L’oferta d’un repertori ampli amb la capacitat d'adaptació a les circumstàncies en què s'ha d’actuar.



REQUERIMENTS TÈCNICS:

Es tracta d’un format prou senzill, pel que fa a les necessitats tècniques i logístiques. No es requereix cap tipus
de cadafal en especial.

Pel que fa l’equip de so:

veu 1: shure sm58

veu 2: shure sm58

guitarra: linea DI

intruments de percusió,
intruments de vent,

xeremies bordons:

shure sm58

xeremies grall, tarota,
flabiol:

bombo bateria:

plats i caixa bateria:

shure sm57

shure o similar

micròfon d’ambient

equip d’altaveus: 2u.

equip de monitors: 2u.

taula: 7 canals
*Si l’organització no disposa d’equip de so, el grup pot aportar el seu.



REPERTORI

1. Al Vent (Raimon, arranjament Projecte Assac)
2. El Cant dels Ocells (Pau Casals i Defilló)
3. Dansa de la Primavera (Maria del Mar Bonet)
4. Ses Panades (Siurell Elèctric)
5. Tira-li (popular, arranjament Raphel Pherrer)
6. Fandango Pollencí (tradicional)
7. Ara que tinc vint anys (Joan Manuel Serrat i Teresa)
8. El bandoler (Lluís Llach i Grande)
9. Les teves mans (poesia de Joan Brossa i Cuervo,

arranjament de Projecte Assac)
10. Pitgem sa neu (tradicional)
11. De jo et vas despediguent (UC)

12. Venen ses festes (Miquela Lladó, Música
Nostra)

13. Torna, torna Serrallonga (Els Esquirols)
14. Cançó del Beure (Jaume Arnella)
15. Dues poesies musicades: Damià Huguet

(arranjaments Projecte Assac)
16. Dues poesias musicades: Miquel Àngel Riera

(arranjaments Projecte Assac)
17. No en volem (popular)
18. Jotes vitenques (populars, arranjament

Projecte Assac)
19. La darrera i no en cant d’altra (popular)

ACTUACIONS DESTACADES:

2020
19 desembre, Claustre del convent. Lloret de Vistalegre
20 desembre, Església, Pina

2021
2 de gener de 2021, Església Randa
3 de gener 2021, Plaça de l’Ajuntament, Montuïri
3 de gener 2021 . Pati de les escoles, Costitx.
29 de maig, Teatre de Petra.



Imatge promocional

MP3 DE LA FORMACIÓ:

Al Vent (clica a sobre)
El Cant dels Ocells (clica a sobre)

Al Vent

https://soundcloud.com/candidxeremier/al-vent
https://soundcloud.com/candidxeremier/el-cant-del-ocells


imatge d’un recital al Claustre de Lloret de Vistalegre



PRESSUPOST TOTAL: 858.00 €
Aquest pressupost inclou el 10% d’IVA i les despeses en altes i baixes a la seguretat social.

PER A PROPOSTES I INFORMACIÓ, CONTACTA DIRECTAMENT AMB ELS MÚSICS:

Càndid Trujillo +34 665 875 448
Sebastià Llabres +34 635 994 146

CONTRACTACIÓ

https://lh6.googleusercontent.com/n3wu2rAnHxkhv1rEKwRBJ7x2aUz0g3hRn9bbSOgDrMSkw7Khu1WZTDrdZmM_RSA0GgNoso8g413J72uebKXtBuuZUvNHIJ9hjwHXY60TDLADI9HI7hD6=w1280
mailto:cornamusic@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=34665875448&text=&source=&data=
https://api.whatsapp.com/send?phone=34635994146&text=&source=&data=
https://www.artescenics.com/ca/contacte/

