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1. Maquinaigües, el cd 

Aquest nou cd, el cinquè disc d'estudi del grup La Tresca i la Verdesca, és el recull de les cançons 
que el grup va composar expressament i a encàrrec del Museu de les Aigües de Cornellà de Llo-
bregat en el marc dels actes de celebració del centenari de la central Cornellà, l'any 2009. 

Les cançons de Maquinaigües són el repertori d'un concert desMnat a infants i públic familiar 
que es va representar una vintena de vegades dins la Sala de l'Electricitat del Museu, amb la fi-
nalitat de posar en valor la història de la Central Cornellà, el patrimoni industrial i la cultura de 
l'aigua.   

En el concert, s’il.lustrava el funcionament de la Central Cornellà en els seus inicis, quan va co-

mençar a abasMr d’aigua la ciutat de Barcelona i les seves rodalies. 

Per això hi trobarem l’element aigua i la industrialització de principis del segle XX com a fils 
conductors. 

Els 7 temes que el conformen s’han enregistrat a Bitstudi sota la producció i edició musical del Xa-
vier Batllés (músic, arranjador i productor de trajectòria dilatada) i segueixen un fil, un argument. 

El recorregut de l’aigua que va de les profunditats de l’aqüífer del riu Llobregat, passa pels pous 

que la pugen fins a la Central des d’on és bombejada cap a tota la ciutat, arribant a les cases de la 
gent que la uMlitzarà en el seu fer quoMdià de beure, cuinar, rentar-se… i que la deixarà marxar ai-
güera avall sense més. 

Aquest recorregut el farem escoltant el disc i des d’una òpGca molt humana, mitjançant diferents 

personatges, viatjarem per com de dura era la feina dels obrers d’aquella època, de les relacions 

que s’establien en aquella societat o del que va suposar que l’aigua corrent arribés a les cases de la 
gent. 

La música compta amb una diversitat d’instruments molt rica que combina els samplers amb les 

sonoritats més orgàniques, s’hi busca apropar-nos al concepte de l’aigua i dels seus usos i també 
que ens transporMn a la revolució industrial i la seva maquinària. Per perseguir totes aquestes so-

noritats contemplem una gamma d’instruments que van des dels més contemporanis i associats a 
la música moderna fins a instruments tradicionals i objectes quoMdians, propis de la cultura popu-
lar: 
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Veus, guitarres acúsMques i elèctriques, baix, charango, flautes, acordió diatònic, pandero quadrat, 
àmfores i gerres de fang, cubells, galledes, raspalls, eines i ferramenta diversa (com claus angleses, 
llimes, tornavisos o peces de ferro), xiulets, bases rítmiques, la mateixa aigua amb esquitxos i 
bombolles... 
En aquest disc, el grup compta amb la col.laboració de músics i amics com Xavier Lozano, Guillem 
Aguilar, Clara Ayats i Maria Porcar. 

Escolta el disc
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Durant el confinament, el grup ja va publicar un single com a avançament del disc: la cançó Pou  

Les  il.lustracions del llibret i el suport del cd són a càrrec de la Noemí Villamuza que ja va 
acompanyar el grup en el seu quart disc: «La Nena dels pardals» (Temps Record 2017) i el dis-
seny ha anat a càrrec de la Lina Vila.  

El disc ha estat editat per la discogràfica Temps Record, amb qui el grup ha editat tots els discos 
de la seva trajectòria. 

2. Origen del projecte: 

Aquesta història neix l’any 2008 quan el Museu de les Aigües de Cornellà encarrega a la Tresca i 

la Verdesca la producció d’un espectacle fet a mida. L’any 2009 se celebraria el centenari de la 
Central de Cornellà, on el Museu està ubicat. 

La Tresca i la Verdesca col·laborava habitualment al museu oferint espectacles d’animació com 

Històries d’aigua o ZUM, formant part de la programació arhsMca i educaMva que el museu ofe-
ria. 

La Tresca i la Verdesca / Maria Barberà maria@latresca.com  / Telf: 639769027 / www.latresca.cat

https://www.youtube.com/watch?v=o82BSu-aHaU
https://www.noemivillamuza.com/
http://www.linavila.es/
https://www.tempsrecord.cat/ca/
mailto:maria@latresca.com
http://www.latresca.com/


En concret, La Tresca rep l’encàrrec de crear un concert per a públic familiar, amb música origi-
nal i que il·lustrés el funcionament de la Central Cornellà en els seus inicis, quan va començar a 

abasMr d’aigua la ciutat de Barcelona i les seves rodalies.  
 
La Tresca crea un concert amb composicions fetes expressament i cosides amb una teatralitza-

ció que intentava recrear com era la vida dins d’aquella central a principis del segle XX. El fil 

conductor era l’aigua i el seu recorregut al llarg de la central, des que era extreta amb pous de 

l’aqüífer del Llobregat fins que arriba a les cases de la gent. 
 
La direcció arhsMca la van encarregar a la Iolanda Llansó de Xirriquiteula teatre, que també en 

va fer el vestuari. El concert l’interpretaven en directe els 4 membres que en aquell moment 
formaven el grup. Es representava en mig de la sala de màquines del museu. Es va representar 
una vintena de vegades durant la celebració del centenari de la central. 
 

Passats els anys, La Tresca no ha oblidat el valor i la qualitat d’aquelles cançons i, 10 anys 
després el grup les ha repescat i les ha enregistrat en un disc.  

3. L’Espectacle  

Un cop el grup decideix enregistrar el disc, valoren la possibilitat de repescar aquell concert i 

prendre’l com a punt de parMda per a la creació d’un espectacle nou, un concert per a públic 
infanMl i familiar per a realitzar en teatres i sales. 
 
Per la seva creació aquesta vegada compten amb la dramatúrgia de Marc Angelet i la direcció 
arhsMca de Guillem Albà. També amb el disseny de llums de l'Anna Boix. 
El grup ja ha fet dues residències arhsMques amb els directors a Badalona (Teatre Zorrilla) i a 

Vianova i la Geltrú (a casa dels Estaquirot Teatre), tenen previst reprendre l’acMvitat després 

d’altres projectes que han sobrevingut, segurament cap a mitjans de 2021. 

4. El llibre 

Aquest projecte ha anat evolucionant segons el seu pas per la vida i com l’aigua, ha anat desen-
vocant en diferents espais, quan La Tresca es va posar a treballar amb la il.lustradora Noemí Vi-
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llamuza per les imatges del cd, de seguida es van adonar que Maquinaigües també era una his-

tòria per plasmar en un conte, així que el grup va escriture un relat que està en mans de l’Edito-
rial Andana, juntament amb el treball de la il.lustradora i està previst que es publiqui per Sant 
Jordi. 

 

5. La Tresca, d’on venim? 
La Tresca i la Verdesca és un grup de música per a tota la família que aposta pels espectacles de 
creació i per un repertori amb cançons de composició pròpia. Va oferir la seva primera actuació 

l’abril de 1998. www.latresca.cat 
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1998 la tresca i la verdesca 

La Tresca i la Verdesca realitza la seva primera actuació l’abril de 1998 a la Garriga, per l’A.E. 
Jaume Oliveras. Els seus membres fundacionals són en Claudi Llobet, en Toni López i en Jordi 
López. 

La tresca sempre s’ha idenMficat amb el món de les abelles per la seva manera d’organitzar-se i 
de treballar, però no és fins el Carnaval de 1999 que decideixen encarnar-se en aquest insecte. 

Des d’aleshores cada cop que pugen dalt d’un escenari per a fer el seu espectacle, ho fan sota la 

pell d’una abella. El seu primer espectacle es diu “això, allò i allò altre” que amb el temps evolu-

cionarà a “Zum”. 

2000-2004...”A quant va la mel?”...el primer disc 

No és fins a finals el març de 2000 que s’incorpora en Carles Pérez formant part del grup fins 

l’any 2013. 
Poc a poc la tresca es va donant a conèixer entre els companys de professió. El reconeixement 
professional dels col·legues fa que aquests els demanin parMcipar en els seus disc. Les col·labo-
racions amb en Roger Canals i en Rah-mon Roma esdevenen les seves primeres experiències en 
un estudi de gravació. 

L’ interès de la tresca pel joc popular i tradicional, els porta a crear l’espectacle “A quant va la 

mel?” amb la col·laboració i l’assessorament de l’Oriol Ripoll, expert en jocs i amic del grup. 
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L’espectacle s’estrena el desembre de 2002 a la Fira del Joc i la joguina diferent de Tona. En 
aquesta nova proposta fan jugar al públic en un format molt diferent al que venien fent fins 
aleshores, aquest nou espectacle esdevé més peMt, més ínMm, més mimat i més proper. 

El 2003 parMcipen en el disc fora son (Temps record) versionant una cançó de Lluís Llach “la 

meva terra” i una de Raimon “indesinenter”.

És el 2004 quan editen el seu primer disc la tresca i la verdesca (Temps record). Es tracta d’un 

recull de 12 cançons representaMves del repertori del seu espectacle “Zum”. Aquest primer disc 
rep molt bona críMca i molt bona acollida, i esdevé un reconeixement del públic vers la seva 
proposta arhsMca. 

2004-2008...”Històries d’aigua”... la consolidació del grup... 

El grup a poc a poc es va consolidant professionalment fins que l’any 2005, decideixen dedicar-

s’hi exclusivament. Renoven el vestuari de l’espectacle Zum, així com la imatge corporaMva. 

Cada any que passa augmenta el seu nombre d’actuacions. El grup es consolida professional-
ment. 

L’esMu de 2005 estrenen el seu tercer espectacle “Històries d’aigua”. Aquest cop abandonen de-

finiMvament l’entorn abellísMc per endinsar-se en les històries aigualides de quatre banyistes 

que fan una proposta d’animació remullada: música i jocs d’aigua des d’un plantejament soste-
nible i diverMt, musical i poèMc. 

Al final d’aquest primer decenni, el grup està immers en mulMtud de projectes. Cal destacar 

l’espectacle i els tallers a mida pel Museu Etnològic de Barcelona, la composició de cançons per 

al moviment d’esplais MCEC i la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus, la composició 

de la sintonia pel programa infanMl de ràdio “Bon dia menuts” de Ràdio Tordera i la traducció i 

adaptació de material de publicacions de pedagogia musical, del francès a l’espanyol, per a 

l’editorial Fuzeau. 

2008-2013...de la consolidació als grans canvis... 
Després de deu anys de vida i havent arribat a una consolidació professional, comencen a gene-
rar-se dins del grup noves inquietuds; comencen a sorgir els primers símptomes de cansament 

respecte l’animació, el grup creix musicalment i també en la seva voluntat d’oferir la seva músi-

ca més enllà de les dinàmiques pròpies de l’animació. 

Aquest neguit comença a canalitzar-se en la creació d’un espectacle per encàrrec del Museu 
Agbar i en el disseny del seu segon disc. 

Durant aquest període el grup renova la seva imatge, tot i que mantenen l’abella en el logoMp, 
canvien els colors i la Mpografia corporaMva. 
Amb aquest canvi, volen donar pas a un terreny més neutre de cara a noves propostes de futur. 
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En aquest període, coincidint amb la gran crisi econòmica, comencen a succeir tot un seguit de 
canvis impensables a principis de 2008. 

El 2009 Estrenen l’espectacle Maquinaigües 1909, una producció del Museu Agbar de les Ai-
gües, en moMu de la celebració del centenari de la Central de Cornellà. 

Aquest espectacle esdevé una experiència fronMssa en la vida del grup. L’encàrrec per part del 

Museu Agbar arriba en el moment en que el grup senMa més necessitat d’expressar-se en un 
format diferent del que venien fent. Maquinaigües 1909 esdevé un concert teatralitzat, el públic 

ja no balla, roman assegut a les cadires del museu observant l’espectacle, aquest canvi suposa 
un creixement arhsMc per part de tots quatre, i a més a més, per primer cop la tresca es deixa 
dirigir per una mirada professional externa. La Iolanda Llansó, de Xirriquiteula Teatre, amiga 

personal del grup n’és la directora i amb ella s’inicia una relació que creixerà. 

“Quatre” 

L’altre experiència que vehicula el neguit del grup és l’edició del seu segon disc “quatre” (2010). 

Des de 2004 la tresca havia nodrit els seus espectacles de noves cançons a més d’altres d’inèdi-
tes. A diferència del primer disc, en aquest segon totes les cançons són de composició pròpia. 

Amb aquest disc el grup s’apropa més a un públic familiar i es deslliga així de la música pròpia-
ment infanMl, la formació dedica especial cura als arranjaments musicals, les lletres i la sonoritat 
de cada cançó. 
El disc es diu 4 perquè aquest nombre està ínMmament lligat a la vida del grup, de fet n’és una 

representació d’aquell moment. Amb 4 La tresca i la verdesca reivindica el treball col·lecMu ja no 

només d’ells 4, sinó de tota la gent que els ha ajudat al llarg de la seva vida junts. 

“Per un instant” 
Un cop el segon disc és al mercat, retorna el neguit arhsMc reforçat per la baixada de feina gene-
ralitzada, ja no hi ha encàrrecs a vista i les contractacions baixen en picat. Finalment troben un 

camí en la creació d’un nou espectacle seguint l’experiència del concert teatralitzat Maquinai-

gües 1909. Juntament amb Xirriquiteula Teatre, creen un nou espectacle que recull l’experiència 

viscuda més els concerts de presentació del disc “Quatre”. La Iolanda Llançó els torna a dirigir, el 
maig de 2011 comencen a treballar en el nou espectacle. Per un instant explica les dèries, ma-

nies i gràcies del Jordi, el Toni i el Claudi, s’estrena el 27 de desembre al SAT de Barcelona. 

Canvis 
Tot el procés de creació del Per un instant es fa sense el Carles, que canvia el seu rol dins del 

grup ocupant-se únicament a les feines d’oficina. Paral·lelament a aquestes feines d’oficina en 
Carles va desenvolupant les seves pròpies inquietuds fins que, finalment, a mitjans de 2013 dei-
xa definiMvament el grup. 
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Cada cop el treball diari amb Xirriquiteula teatre és més colze amb colze, aquesta nova dinàmica 

fa que s’ajunMn per comparMr local. Després de 14 anys de vida a Sant Adrià de Besòs, la tresca 
es muda a Badalona. 

2013-...inici d’una nova tresca 

Molt a poc a poc va tornant la feina i els encàrrecs. El nou espectacle “Per un instant” roda per 
molts teatres de Catalunya i les Illes Balears. 

Mitjançant en Jordi Roura, pioner de l’animació a Catalunya amb Ara va de bo, reben l’herència 

de l’espectacle de peMt format Tabalet que han representat durant més de 20 anys. Per al grup 
representa un honor, una responsabilitat i un reconeixement. La Tresca decideix no modificar 

l’espectacle ni canviar les cançons, solament fan els seus propis arranjaments musicals i seguei-
xen donant vida al conillet Tabalet. 

L’Endrapasomnis 

A finals de 2013 tornen a trucar a la porta de la tresca per fer cançons a mida, d’aquesta manera 
componen la cançó Circorts pel FesMval de Circ del barri de les Corts de Barcelona. El 2014 re-
ben un altre encàrrec per part de les Biblioteques Públiques de Catalunya del Departament de 
Cultura de la Generalitat i en surt la cançó Biblioferit , que alhora es converteix en un vídeo. 

Però l’encàrrec de més envergadura és el que els fan la companyia Teatre al Detall, aquest con-

sisteix en musicar el seu nou espectacle l’Endrapasomnis, un conte original de Michael Ende i 
adaptat per Jordi Palet. Per primer cop la tresca posa música a lletres que no han composat ells 

mateixos, i també per primer cop es converteixen en músics de directe. D’aquest projecte en 

surt un disc, l’Endrapasomnis (Temps Rècord, 2014), nominat als premis Enderrock com a millor 
disc de música familiar de 2014. 

L’espectacle rep un reconeixement espectacular del públic que valora molt posiMvament la fusió 

de les dues companyies en la realització d’aquesta proposta arhsMca. Aquest reconeixement 
arriba també el 2015 guanyant el premi de la críMca en la modalitat de teatre per a públic fami-
liar. 

La nena dels pardals, Premi Enderrock 2018 

Després de la reeixida experiència de l’Endrapasomnis, la Cia. Teatre al Detall els torna a dema-
nar que composin i musiquin les cançons per a un nou espectacle, La nena dels pardals, així 

doncs, entre l’esMu, la tardor de 2016 i ben entrat l’hivern de 2017, treballen en el nou projecte. 

Un projecte on repeteix el mateix equip de l’Endrapasomnis (Jordi Palet, J.M. Segura, Víctor 

Peralta, Yuri Plana, Sergi Cugat) i s’hi afegeixen la Noemí Villamuza a les Ilustracions i el Jorge 
Caballeo i el Xavi Chamarro en el tractament digital i animació de les il·lustracions. 
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L’estrena de “la nena dels pardals” va ser el 4 de març de 2017 i esdevé un èxit tant de públic 
com de la críMca:  

“El mateix equip que ens va oferir el memorable espectacle L´Endrapasomnis ha portat a l´esce-
nari La nena dels pardals…acurat al detall, Teatre al detall amb el tercet musical La Tresca i la 
Verdesca…” Ferran Baile; 

“La Tresca i la verdesca torna a sumar-hi la seva música (aquest cop posen ells la cançó en la ma-
joria dels passatges)...Una preciosa oportunitat per commoure's junt infants i adults...Es mereix 
llarga gira.” Jordi Bordes. 

“...com ja va passar amb L'Endrapasomnis, torna a posar un llistó molt amunt i a tenir en comp-
te dins de l'àmbit del teatre familiar...” Andreu Sotorra; 

“Compta també -i molt!- la música original interpretada en directe pels tres components de La 
Tresca i la Verdesca que han teixit una extraordinària complicitat amb la Txell Botey i el Xavi 
Idàñez...” Iolanda G. Madariaga. 

L’espectacle entra en gira rebent una gran acceptació per part del públic, en la seva adaptació al 
castellà viatja fins a Madrid.  
El 2018 reben per segon cop el PREMI DE LA CRÍTICA 2018 al  MILLOR ESPECTACLE FAMILIAR. 
PREMI BUTACA 2018 al  MILLOR ESPECTACLE FAMILIAR. Aquell mateix any el públic de La Mos-

tra d’Igualada els otorga el Premi al millor espectacle de LA MOSTRA 2018. 

Així com van fer amb l’Endrapasomnis, decideixen que les músiques de “La nena dels pardals” 
també es poden enregistrar, i gràcies a una campanya de micromecenatge, el Setembre de 2017 

surt el llibre/cd de l’espectacle. 

Després de 20 anys de professió, el reconeixement en forma de premis arriba amb “la nena dels 
pardals”, el disc guanya el premi ENDERROCK DE LA CRÍTICA 2018 al millor disc de música fami-
liar i és finalista al PREMI ENDERROCK 2018 (votació popular) al millor disc de música familiar.

Descarrega’t imatges i tall de música (publicable) aquí
Escolta el disc

Per concertar entrevistes contacteu amb: Maria Barberà: maria@latresca.com, 639769027
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