
Els Grallers del Sandvitx

Aquest grup de grallers format per graduats en música tradicional 
a l’ESMUC farà passar una bona estona a tot aquell qui vulgui 
escoltar la seva música. Amb la formació tradicional de tres gralles 
i timbal aquest grup farà un recorregut de temes tradicionals del 
repertori del Ball de Gralles passant també per temes actuals de 
Lluís Llach ,Metallica,Michael Jackson,Stevie Wonder,ABBA o 
fins i tot de Rock espanyol.



Els seus components:

 Alba Logan Sallent:
Nascuda a Manresa s’inicia en el món 

de la gralla als vuit anys i és membre 
dels geganters de Manresa des de llavors. 
Té el graduat mitjà de viola cursat al 
Conservatori de Manresa i és graduada a 
l’ESMUC amb el títol superior de Música 
Tradicional.

Ha tocat i toca en nombrosos grups 
com: “5fònics”, “3 o Res”, “Dimbaya”, 
“Nocterum”, “Metralla”, “Ganxets”, 
“Xarop de Canya”, “Els Berros de la Cort”, 
“La Coixinera”, “Vatua l’Olla” i un llarg 
etcètera.

També dona classes de viola i gralla a 
nombroses escoles del Territori.

Quim Boix i Pijoan:
Nascut a Badalona i graduat en flabiol i 
tamborí a l’ESMUC amb el títol Superior de 
Música Tradicional.
Es dedica professionalment   a la interpretació 
i docència d’aquest instrument des de fa deu 
anys. Imparteix Classes de flabiol i tamborino 
a l'escola de Música tradicional de Badalona i 
l’Escola de Música Tradicional de Sant 
Cugat. Ha impartit classes a altres centres, 
com l'escola de música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú. Toca en grups com: 
“Grallers Caramuixa”, “Espremulls, cobla de 
Ministrers”, Cobla Iluro, “Tonàlics”, Perdigots, 
Cobla de flabiols” i un llarg etcètera.



Roger Cucurella Guillamón:
Nascut a Barcelona s’introdueix en el 
món de la gralla l’any 1998 a través dels 
Geganters de Parets del Vallès. Obté el 
títol de grau mitjà de Clarinet a l’Escola 
Municipal de Música de Parets del Vallès 
i és Graduat a l’ESMUC amb el títol 
Superior de Música Tradicional . 
Combina la docència amb les actuacions i 
ha actuat amb grups com: “Godlethe”, 
“Xarop de Canya”, “Artristras”, “La 
Cremallera Teatre”, “Rovell d’Ou”, “Els 
Laietans”, etc i ha estat fundador 
d’espectacles com “Funky a l’Olla” o 
grups com “La Canya Borda”.

Condicions tècniques:

Escenari mínim de 6x4
Vestuari amb taules, bany i aigua corrent
Aigua mineral
Equip de so



RIDER recomanat:

Distribuidor:

Ara Toca Scp

C/ del Rec, soterrani B

08401 Granollers, Barcelona
Roger Cucurella Tlf: 636174069


