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AMADEU ROSELL & ILLI-NOIS FOLK BAND és una banda de folk  
 
“Tots junts vencerem”. Homenatge a Pete Seeger 
 
Tot remenant vells cançoners i buscant en discos i llibres hem tornat a trobar antigues i noves cançons 
d'aquell vell folk americà. 

La música folk i country ja era un pilar fonamental en la música americana, peró va ser curiós que tornés 
a agafar protagonisme al final dels anys 50.  
Es en aquest període que va tornar a sorgir gent de generacions anteriors que tenien un molt important 
bagatge en la cançó popular com Pete Seeger, Leadbelly o Woody Guthrie, gent que volia recuperar les 
tradicions populars, músiques i cançons, per divulgar-les a les masses. 
Es tracta d'una dècada amb grans canvis socials als EUA: la lluita pels drets civils de totes les persones, 
l'anti-racisme, la guerra del Vietnam, la integració dels immigrants,.... 

El concert es basa en el repertori d’en Pete Seeger, (Nova York, 3 de maig del 1919 - Beacon, Nova 
York, 27 de gener de 2014), va ser un cantautor i activista polític que, interessat no solament pel folk del 
seu país, viatja arreu del món tot cercant cançons per incorporar-les al seu repertori i així donar-les a 
conèixer. 
Després d'haver estudiat periodisme a la Universitat Harvard, durant anys va estar recorrent arxius i 
biblioteques d'arreu dels EUA recopilant peces tradicionals, rescatant i creant-ne de noves de forma 
pionera a les dècades del 1950 i 1960 al seu país. Molts dels seus enregistraments han esdevingut 
himnes dels moviments pacifistes i ecologistes. 
 
De les seves cançons, les noves les hem traduït i adaptat a la nostra instrumentació. Les velles només 
ha calgut tocar-les una altra vegada per tornar a descobrir tot el seu encant. Podem destacar-ne Petons 
mes dolços que el vi, Si tots els pobles, Un cel blau per sostre, Les patates, Erie Canal, Guantanamera, 
El riu és molt ample, Que se n’ha fet d’aquelles flors, Blues de l’home angoixat, Cant de jardí..., etc.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Illi-nois Folk Band : Fitxa tècnica.  

Músics: 
- Amadeu Rosell   Veu, guitarra acústica i acordió diatònic 
- Pep Solà    Bateria 
- Jordi Palau    Flauta travessera i veu 
- Pep Sánchez   Contrabaix 
  
Disposem de un equip de so NEXO de 6.000 w  
- Amadeu Rosell i Tudanca  Tècnic de so 

 
Si voleu més informació:  Tel. 639 375657 o bé    A/e:  amadeu@amadeurosell.cat   


