MÉS COMENTARIS I DEDICATORIES

“No sóc objectiu, però voldria ser honest. D’acord, el Pau és el meu fillol, el Guillem el meu
nebot, l’Arnau el germà de la meva amiga, decididament... no puc ser objectiu. Però...
puc ser honest? Crec que si.  No tinc por d’equivocar-me si dic que la Bandarra és un dels
pocs productes de la creativitat artística local, amb capacitat per generar consens massius
favorables, més enllà dels elements del seguici popular i de la Coral Flor de Lis.  No tinc
por d’equivocar-me si dic que una immensa majoria de montblanquins i montblanquines
es senten orgullosos de la BSO, i això no es baladí en una societat com la nostra, i molt
menys en relació amb una música, una escenografia i una teatralitat com la de la BSO.  No
tinc por d’equivocar-me quan penso, al sentir la Bandarra per carrers i places, que és una
de les millors maneres d’ocupar l’espai públic de casa nostra i fer bellugar peus, cames,
culs, braços, i ... sobretot, sobretot, consciències, de la nostra gent.  Masses vegades ens
pensem que els polítics canvien el món: doncs no és veritat; el món el canvien els poetes,
els artistes, els creatius, els homes i dones realment lliures, i això és el que em sembla que
és la BSO: un espai de llibertat.  Ja sento el saxo: È questo il fiore del partigiano o bella ciao
bella ciao bella ciao ciao ciao è questo il fiore del partigiano morto per la libertà.  La flor del
partisà mort per la llibertat. Visca la Bandarra i el seu cant a la llibertat, la seva llibertat!!!. I
que per molts anys!!!”
Matias Vives
24.03.11

“Giro el cap endarrere i em poso a recordar tot el que he viscut jo amb la Bandarra, tan
quan hi estat a dins com quan us he acompanyat per arreu on he pogut, i me n’adono de
tot el profit que n’he pogut arribar a treure. Amb vosaltres vaig conèixer estils musicals que
ignorava, m’he fet molts tips de ballar, saltar, cantar, cridar i sobretot SEMPRE ACONSEGUIU
ARRANCAR-ME UN SOMRIURE. També crec que he de donar les gràcies a la Bandarra per
haver-me donat la possibilitat de conèixer algunes persones molt interessats, tan a nivell
musical com a nivell humà.
Recordo quan vam començar, assajant sota el pont de la carretera, (on em donava la
sensació que tots els mosquits em picaven només a mi!!!) i veig en el què us heu convertit
ara i se’m posa la pell de gallina de veure com la vostra voluntat i empenta us han portat a
acaronar les estrelles, i el millor és que us ho mereixeu.
Sou realment autèntics, i m’agradaria que aquesta fos la marca de la casa i no ho perdéssiu
mai. No oblideu d’on vau sortir i us ajudarà a tocar de peus a terra i no deixar el camí que
heu agafat.

Des que vam començar som molts els que hem anat entrant i sortint de la casa, i que
després de cinc anys algú es recordés que jo també hi era m’ha realment emocionat,
gràcies per recordar-vos dels que ara us acompanyem, com uns dels vostres millors fans i
seguidors.
Moltíssimes felicitats Bandarra!! Cuideu-la molt entre tots i feu-la créixer i sonar per tot el
món com ho heu fet fins ara!!!
Un petó i una abraçada molt gran d’una ex-bandarra, però la vostra millor seguidora!!!”
Maria dels Torrents Cendra Biarnau
Banda de Música Verge de la Serra I EX BANDARRA

“Ritmes brasilers amb música per bandera, ànima de festa i un sentiment especial, no
només és música sinó una filosofia de vida, una lluita constant d’una gent que ha volgut
aixecar una nova visó, un nou concepte de família, coratge, esforç, companyerisme,
amistat, treball, suor, esperança, passió, confiança, implicació i energia són uns dels valors
que us acompanyen i que ens transmeteu a nosaltres i per tot arreu on aneu. Sou un equip,
sou un.”
Anònim

“Gràcies pels bons i intensos moments que ens heu fet viure. Només dir-vos que n’esperem
molts més !!! Continueu amb la mateixa energia !!! Brindem per vosaltres Bandarres!!!
La Bandarra m’és quelcom familiar. I no perquè els seus membres em siguin familiars. En
conec a pocs, però ei: dos d’ells són cosins! Un per part de pare, i l’altre per part de mare!
Un al repenique i l’altre al saxo! La fusió de famílies: de pitos i percus. Així doncs, la meva
consciència principal de la Bandarra es basa en dinars familiars, ja sigui per escoltar la
idea de posar-li a un grup B.S.O., comentar el desgast físic d’una combinació maratoniana
d’actuacions en una sobretaula de diumenge, descobrir festes de Catalunya i rodalies, i
gaudir amb l’entusiasme amb el que em parlen d’un superbolo aquí i allí. I a nivell musical,
la Bandarra és una referència al mateix temps que una experiència paral·lela, i no són
poques les vegades que n’he escoltat vivències o comentat aquest o aquell aspecte de
la jugada. Com mola estar en un grup d’amics que s’ho passa bé coneixent món amb un
instrument a la mà, i compartint taula i viatges, eh? La Bandarra, és això: un camí per fernos savis abans no arribem vells a l’illa!”
Matias, el cosí
La BandSambant

“I ja són cinc anys i la nena ha crescut... Com molt bé sap ella, em va fer molta il·lusió
el primer disc: JALEO, PATILLA I FREESTYLE, i sobre tot, no ho nego una de les cançons,
imagino que sap de quina parlo*. Un plaer es escoltar-lo una i una altra vegada, espero que
no es ratlli mai!!!”
Abert Garcia Pallí
*Nota de l’editor: “Equipo A vs. Magnum”

“Si Sant Francesc pogués parlar... Quantes vegades hi ha ressonat el so de la Bandarra,
quants cops els seus vidres han vibrat amb els vostres vents i percussió... Esperem que ho
faci molts cops més!”
Santi Fernàndez & família
Escultor & artistes

“Mossèn Birra, Clown a la Fira de Música al Carrer de Vilaseca ’09: Premi a millor espectacle
per tots els públics i Responsable i ànima dels projectes paral·lels “La Makabra” i “The
Parranda”, també ens envia la seva felicitació:
I QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS !!! VISCA LA BANDARRA NANUS !!!”
Francesc “Kiku” Invernón

“Per moooolts anys bandarra!!!! I per mooooooooooooolts més..... “La música és amor,
són sentiments i evoca emocions. La Bandarra ens regala ritme, vitalitat i amor”. Gràcies
bandarraes !! És un petit escrit, però teniu tot el meu carinyo.”
Xita Amill

“El responsable de la primera actuació bandarra als Coros de la Barceloneta envia una sola
paraula, que vol dir moltes coses:
BANDARRETAIRES!!!”
Dídac Cascales Guevara
Barne Batuque

“BANDARRES D’ARREU DEL MON!! SEGUIU ENDAVANT AMB MÉS FORÇA!! PROJECTES COM
EL VOSTRE SÓN DEL TOT NECESSARIS PER AL BENEFICI DE LA CULTURA POPULAR. EL
CARRER ÉS DE TOTS!! I VOSALTRES HO FEU POSSIBLE!! UNA ABRAÇADA DELS DRINKERS MÉS
BANDARRES!!”
Litris Arqué
Always Drinking Marching Band

“Jo sóc més d’imatges, a mi no se’m dóna gaire bé això de dir coses, però vinga,
va: Impressionant conjunt i boníssimes versions musicals. Tant de bo hi hagués més gent
amb aquest esperit de fer coses bones. La meva sincera admiració. Felicitats Bandarres i
espero que seguiu així, o millor, per molt més temps !”
Jordi Balanyà
Fotògraf i audiovisual

