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La nova Salamandra obre
les portes amb més activitats
El nou espai es converteix en la seu de la Casa de la Música Popular i permet augmentar l’oferta
La Salamandra, un
dels espais musicals
més emblemàtics
de la ciutat, acaba
d’estrenar local al
235 de l’avinguda
del Carrilet

La Casa de la Música
Popular ha multiplicat
les activitats. DJ, caixó
flamenc, gospel, claqué,
guitarra per cantar o
tècniques d’escenaris,
són alguns dels cursos

Després d’onze anys promovent la música a la ciutat, la
Salamandra ha fet un pas endavant i acaba d’inaugurar una
nova sala que guanya en espai
i en qualitat. Durant un temps
conviurà amb l’antic espai, si
bé aquest, afectat per un pla
urbanístic, desapareixerà pròximament. La nova Salamandra, que ha
canviat el barri del Centre pel de
Sant Josep, continuarà promovent
l’afició per la música i donant suport
als músics. Prova d’això és que les
noves instal·lacions permeten augmentar les activitats de la Casa de la
Música Popular. “Ara la Salamandra
serà la seu de la Casa de la Música”,
diu el director de Salamandra, David
Lafuente.
Si bé la inauguració institucional
i musical de la Salamandra va tenir
lloc la setmana passada, per presenciar el primer concert en la nova
sala caldrà esperar al 8 de novembre, amb l’actuació de Muchachito
Bombo Infierno. “Estem preparant
un car tell de luxe per començar
amb força la nova etapa”, diu David
Lafuente.
Pel que fa a la Casa de la Música
Popular, es tracta d’una iniciativa de
l’Ajuntament, la Generalitat i Salamandra que es va posar en marxa
el passat curs. Les seves activitats
estan pensades tant per a professionals de la música com per al
públic en general. Segons el tinent
d’alcalde de Cultura i Educació, Mario Sanz, “aquest projecte cultural
és un revulsiu per a la ciutat. Està
dirigit a la gent que li agrada la mú-

sica i també a la gent que fa música.
La nova Salamandra serà un espai
de difusió de qualitat i donarà la
possibilitat de gaudir de cultura de
proximitat”.
Pel que fa als cursos que ha programat la Casa de la Música, David
Lafuente ha explicat que es multipliquen les activitats. “Repetim
tres tallers que van tenir molt d’èxit
el passat curs: DJ, caixó flamenc i
gospel, i apostem per altres tallers
nous dedicats a professionals de la
música i també al públic general”.
De cara als professionals, l’oferta
es concreta en cursos de diferents
especialitats de DJ com scracth i
turntablism o tècniques d’escenari.
El públic en general podrà gaudir
del curs de claqué o del de guitarra
per cantar. “És un curs adreçat a
gent que vol aprendre els acords
de la seves cançons preferides per
cantar-les. Creiem que tindrà molt
d’èxit”, explica Lafuente. El professor
d’aquest curs és el cantautor hospitalenc Dani Flaco.
La Casa de la Música Popular
també ha iniciat contactes amb altres entitats per a projectes conjunts. Així, per exemple, ofereix un
tastet d’instruments de l’escola de
música Flotats. Les persones interessades poden rebre una classe de
franc en aquesta escola d’aquell instrument que els agrada per saber si
realment és el que volen estudiar.
D’altra banda es realitzaran cursos per a estudiants d’instituts.
Es tracta dels tallers de producció
musical o de tècniques d’escenari.
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La Salamandra es va inaugurar amb una festa el passat dia 18

La nova Salamandra és un espai polivalent que ha guanyat
amplitud i qualitat. Té un afo-

rament de 800 persones,
amb una sala més diàfana.
L’escenari també té majors
dimensions i permet activitats
escèniques, a més de concerts. Es compta amb càmeres
que projectaran en tres punts
diferents de la sala, per permetre el vídeo art, i amb una
pantalla per a projeccions. A
més, s’ha creat un estudi de
gravacions i sales per a activitats paral·leles.
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L’apunt

La nova Salamandra compta amb més espai

