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Divendres, 3 de juny del 2011

Divendres, 3 de juny
Barcelona: Parc de la
Ciutadella, a les 10.30, cloenda
de la campanya El País a l’Escola,
amb la cobla Marinada.

Dissabte, 4 de juny
Almacelles: 15è Aplec
d’Almacelles, a les 18.30 h i
22.30 h, a la plaça Sardana i
Pavelló, respectivament, amb la
Cobla Contemporània.
Juneda: Ballada per a la gent
gran, a les 13.00 h amb la Cobla
Municipal de Lleida.

Diumenge, 5 de juny
El Tarròs: Audició de sardanes, a
les 13.30 amb la Cobla Tàrrega.
Calella: 84è Aplec de la
Sardana. Aplec Pairal de
Catalunya. Concurs de colles
improvisades. Concurs i votació
popular, 10.30 i 16.00 al patí de
l’Ós del parc Dalmau, cobles
Marinada, Jovenívola de
Sabadell, Els Montgrins i La
Principal de la Bisbal.

Dimarts, 7 de juny
Lleida: Ballada de sardanes al
centre cívic de Balàfia, a les
20.00 h amb la Cobla
Contemporània.

AGENDA

MARC ROVIRA
❘ GRANOLLERS ❘ El músic Josep Coll
(Foixà, 1976) va rebre aquest
dissabte el Premi Sardana de
l’Any 2010, el premi popular
que atorguen els assistents a la
final del concurs que enguany
es va celebrar a Granollers.
Amb 36 anys, és la segona ve-
gada que Coll recull aquest
guardó. En aquesta ocasió ho
va fer per L’encís del Ripollès.
Fa només dos anys, la peça
guardonada va ser Al mestre

Puigferrer. El 2005 ja havia
quedat entre els deu finalistes
amb Joliua parella. L’encís del
Ripollès és una peça encarre-
gada per l’Agrupació Sardanis-
ta de Ripoll, per retre home-
natge als 19 pobles del Ripo-
llès i la seua tradició sardanis-
ta amb les trobades correspo-
nents. En aquesta sardana,Coll
hi aboca records de Ripoll,
Camprodon, Ribes de Fresser
o Núria, indrets on el compo-
sitor havia estiuejat. En decla-

racions a Sardanejant, Coll ha
descrit la sardana guanyadora
com una peça “tècnicament
senzilla, planera i de caràcter
ballador” que permet escoltar
“contrastos festius amb con-
trastos emotius”. Pel composi-
tor, és “una satisfacció” tornar
a guanyar aquest premi popu-
lar ja que, per ell, significa que
els “cants, melodies i ritmes
han arribat al cor dels sarda-
nistes’’.

Per la seua part, el joveMarc

Timón (Castelló d’Empúries,
1980) es va endur el Premi de
la Crítica per Please don’t Stop
the Music, una obra valorada
pels col·laboradors de les 33
emissores que han difós durant
tot l’any les eliminatòries
d’aquest concurs. Jordi León,
ambGinesta florida, es va ha-
ver de conformar amb un ac-
cèssit, de la mateixa manera
que MarcelArtiaga, amb Ani-
versari daurat.

L’acte de lliurament dels

guardons va tindre lloc alTea-
treAuditori de Granollers dis-
sabte passat, i les cobles Mari-
nada i Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona van ser les encarrega-
des de fer sonar les sardanes fi-
nalistes que els assistents van
votar.

L’acte també va servir per
estrenar Rebombori, un mun-
tatge de Jordi Paulí que integra
80músics de cobla, banda, gra-
llers i l’artista Núria Feliu com
a rapsoda.

sardanejant
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‘L’encís del Ripollès’, del compositor empordanès
Josep Coll, premi popular Sardana de l’Any 2010
El compositor Marc Timón s’endú el Premi de la Crítica amb ‘Please don’t Stop theMusic’

JOAN PONS

CescGelabert obrirà el Grec 2011
amb‘Lamuntanya al teu voltant’
M.R.
❘ LLEIDA ❘ Per primera vegada, el
Festival Grec de Barcelona
obrirà la programació amb
una companyia de dansa ca-
talana. GelabertAzzopardi hi
estrenarà Lamuntanya al teu
voltant. És un espectacle amb
música de Borja Ramos i sar-
danes de Francesc Cassú,To-
mas Gil i Membrado, PepVen-
tura, pel qual Gelabert iAzzo-
pardi han comptat amb la
col·laboració de Perejaume,
Carles Santos i la Banda Mu-
nicipal de Barcelona.Amb La
muntanya al teu voltant, que

es podrà veure el 17 i el 18 de
juny alTeatre Grec de la capi-
tal catalana, Gelabert explo-
ra el tema de la presència amb
una clara complicitat cap a la
tradició catalana, i fusiona així
el seu món poètic i abstracte
amb elements de la cultura ca-
talana.Dotze ballarins de sar-
danes contrastaran l’exhibició
amb 12 ballarins de dansa
contemporània. D’aquesta
manera,Gelabert, que va con-
cebre l’espectacle a la darre-
ra Fira de la Mediterrània, do-
ta de modernitat la dansa na-
cional de Catalunya.

Mollerussa supera ambèxit
el 32èAplec de la Sardana
M.R.
❘MOLLERUSSA ❘En un ambient fut-
bolista i amb el pensament de
molts sardanistes aWembley,
que esperaven amb candale-
tes el partit entre el Barça i el
Manchester United,Mollerus-
sa va celebrar amb èxit el seu
32èAplec de la Sardana. La
trobada va servir per home-
natjar quatre entitats del mu-
nicipi que celebren aniver-
saris aquest 2011 (Grup La
Xarxa, DiablesARF,Associa-
cióAtlètica Xafatolls i l’Orfeò
Renaixença) i que van rebre
una peça de ceràmica amb

sardanistes. Entre la ballada
de la tarda al Parc Municipal,
i la de la nit, al Pavelló 11 de
Setembre, unes 350 persones
van aprofitar aquest dissabte
per gaudir de la festa sarda-
nista de la capital del Pla
d’Urgell, un aplec que engua-
ny ha coincidit amb el 65è
aniversari de l’Agrupació Sar-
danista que s’encarrega de
l’organització. Josep Prena-
feta, DolorsViladrich i Sebas-
tià Gràcia també van tindre
el seu petit homenatge amb
tres sardanes en memòria a la
seues figures.
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