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Música per a desaparèixer en

temps convulsos
8 agost 2021
La Comella, espai escultòric i de natura que ha creat i fet
créixer l’escultor Rufino Mesa aquests últims anys, ha rebut
aquest diumenge una visita necessària en aquest món actual on
tot són presses, tensions i la tristesa del Covid i els seus
efectes. A les 11 del matí, el mestre Rodolfo Castagnolo ha
iniciat una mena de ritual musical i espiritual que ha
captivat a la trentena d’assistents a l’activitat.

Castagnolo, músic procedent de Mendoza, a l’Argentina, ha
utilitzat instruments rituals, una guitarra, el violí, efectes
sonors, loops i samplers per anar creant un petit paisatge
sonor que ha anat creixent fins arribar a esdevenir una mena

de bosc musical ple de calma on l’espectador hi podia
transitar i abandonar-s’hi. L’experiència ha estat única i ha
garantit moments de confort interior a molts dels presents.
Acte seguit, el músic i tots els presents a l’acte s’han
desplaçat fins l’anell de pedra, una de les més de 120
escultures repartides a les vuit hectàrees que ocupa la
Comella. Allí, aprofitant els forats d’una de les de les
pedres que ara s’ha convertit en un autèntic litòfon (xilòfon
de pedra), Rodolfo Castagnolo ha improvisat una petita peça de
percussió.
Amb trobades com aquestes es demostra que realment cal guanyar
temps propi per a dedicar-lo a activitats útils que a més
aporten situacions de pau i relax del tot necessaris.
Castagnolo, músic molt proper al món xamànic, és una d’aquells
creadors que ara, molt més que en altres moments, poden omplir
buits i solucionar certes emocionalitats.
L’activitat musical de Rodolfo Castagnolo és molt àmplia. Aquí
us compartim dos vídeos seus.

626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email

Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
*

FINALITAT:

l’enviament

de

notícies

i

comuniaciones

d’altafulles.cat.
* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
Follow
Follow
Follow
Follow

Qui som
Contacta
Publicitat
Avís legal
626 863 848 – WhatsApp
© 2020 Altafulles ~ info@altafulles.cat | weBDesing: efeonce
626 863 848
Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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