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Les activitats de l’Esbart català de dansaires tenen el suport de: 

 

       
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

L’ús de les castanyoles com a  

acompanyament del ball 
 

 

 

 

 

amb  

Consol Grau 
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L’ús de les castanyoles com a acompanyament  
del ball 

amb Consol  Grau.  Mestra i concertista de castanyoles 

 
Consol Grau inicià l’estudi de les castanyoles, l'any 1975 amb el Mètode 
de n’Emma Maleras, sota la direcció de la pròpia autora, finalitzant al 1982 
amb Matrícula d’Honor. 

La seva inquietud per aprofundir en l’estudi de les castanyoles fa que l’any 
1981 ampliï els seus coneixements musicals en el Conservatori Superior de 
Música del Liceu de Barcelona. 

Al 1997 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya li 
concedeix l’habilitació específica per impartir docència en la matèria de 
castanyoles. 

Els primers concerts els va fer com a membre del Cor de Castanyoles 
dirigit per Emma Maleras. Com a solista ha realitzat diversos recitals, 
acompanyada de diferents intèrprets i agrupacions musicals arreu. A l’any 
1981 entrà a formar part de l’Orquestra de Cambra d’Acordions de 
Barcelona (O.C.A.B.) on intervé assíduament com a solista de castanyoles. 

Té una activitat pedagògica extensa: des de 1991 és la directora de “TOCS 
– Cor de castanyoles Emma Maleras”.  Ha impartit diferents cursos arreu: 
Colònia,  Valencia, Sitges, Wiesbaden, semestralment des de 2000, i 
Berlín, anualment des del 2007. Al curs 1998-1999 és professora de 
castanyoles a l’Institut del Teatre de Barcelona, Conservatori Superior de 
Dansa i des del  curs 1997-1998 a l’Institut escola artístic Oriol Martorell. 

Amb Consol Grau descobrim el plaer de ballar acompanyant-nos amb les 
castanyoles. 

        No hi falteu! 
 

 

Dissabte 19 de novembre 

  
Horari : de 16’30 a 19’30 h. de la tarda 
Lloc: La Casa dels Entremesos. Plaça Beates, 2. Barcelona 
Preu d'inscripció: 8 € 
 
Podeu reservar plaça a l’adreça electrònica 
info@esbartcatala.org 
 
Podeu fer el pagament del curs: 
- ingressant l’import de la matrícula al compte següent,  indicant 

el vostre nom complet:    
ES37 2100 3282 67 2200155987 

- el mateix dia del curs. 

 

 
També us convidem a:  
 

Ballada del soci – Festa del 108è Aniversari 
Música i músics de l’Esbart Català de Dansaires 

 
Dissabte 26 de novembre, a les 18h.   
Sala gran de l'Espai Francesca Bonnemaison 
C. Sant Pere Més Baix, 5 de Barcelona 
Entrada lliure.  
 
Acte adherit a 
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