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La Portàtil FM i Riu, en la vintena edició del
Festival folk Balla Montornès

NOTA DE PREMSA

La plaça de Pau Picasso acollirà el dissabte, 8 de juny a partir de les
21 h, la vintena edició del Festival folk Balla Montornès organitzat
per la Colla de Drac i Diables amb la collaboració de l’Ajuntament
Després de 20 edicións, el Festival Folk Balla Montornès és un dels més consolidats al
territori. Tradicionalment se celebrava a l'era de Can Masferrer, però l'any 2009 a
causa de les obres de l'AVE, es va traslladar a la plaça de Pau Picasso, al mig del
poble, i s'hi ha quedat.
Aquest dissabte la Colla de Drac i Diables torna a presentar una proposta
engrescadora per als qui els agrada la música, i més si és animada i ballable, amb La
Portàtil FM i Riu.
També hi haurà servei de bar per poder refrescar-se i fer un mos durant les
actuacions.

Algunes dades dels grups:

La Portàtil FM és un conjunt d'arrel tradicional caracteritzat per la seva versatilitat,

per l'ACORDIÓ DIATÒNIC negre, pel virtuosisme de la seva FLAUTA TRAVESSERA i
per la base contundent d'un CONTRABAIX.
Tenen editats quatre treballs discogràfics des del 1994 amb Ball al Diatònic, passant
per Complicitats del 2000, Ple de Ball al 2004 i el darrer de l’any 2010 amb Caselles –
Portàtil, dotze temes del prolífic compositor Marcel Casellas
La proposta de La Portàtil.FM basa el seu atractiu en una capacitat poc usual de
comunicació amb el públic, al qual incita a ballar les més oblidades danses populars.
Ells ensenyen l'essència d'aquestes danses; el públic rep el missatge i es posa a
ballar.

RIU: El setembre de 2010, cinc joves van iniciar un nou projecte amb l’objectiu de

treballar la música popular dels Països Catalans des d’una nova perspectiva.
Amb el denominador comú estilístic definit, els Riu comencen a elaborar un repertori
farcit de melodies d’arreu i alguna composició pròpia. Peces instrumental
confeccionades en forma de sets de melodies i cançons populars cantades, com ara
Lo Tio Pep.
Al febrer de 2011 presenten el seu primer treball discogràfic Riu. Durant aquest any
realitzen més d'una trentena d’actuacions destacant la FiM de Vila-Seca, el Desfolca’t
de Calaf, els Jeudis a Perpinyà i el CAT de Gràcia. La projecció del grup es confirma
amb la presència a la final del concurs SONS de la Mediterrània al novembre de 2011.
Enguany presenten el seu segon treball Riu Amb Canya!

