
� �
�

Antic, ‘retro’ i discos
Lleida (Segrià)
Triple manifestació firal,
aquest cap de setmana a Fira
de Lleida.
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Sardanisme a Ponent
Mollerussa (Pla d’Urgell)
Demà, 22a Nit de la Sardana;
el dia 25, Premis de la Capital
de la Sardana 2016.
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Arròs covat,
per al gat!

Després d’Arenys de Munt
2013, Barcelona 2014,
Calella de Palafrugell
2015, Mollerussa 2016 i
Figueres 2017, quina serà
la capital de la sardana el
2018? Per conèixer la res-
posta, ens haurem d’espe-
rar fins al 25 de novembre,
data en què es lliuraran els
Premis de la Capital de la
Sardana 2016 (Teatre de
l’Amistat de Mollerussa,
19 h). Abans, però, tindrà
lloc la gran cita del sarda-
nisme lleidatà. La 22a Nit

de la Sardana, l’acte cab-
dal del sardanisme a Po-
nent, portarà demà a Mo-
llerussa un programa que
inclou un concert musical,
sopar, el concurs de colles
improvisades i la ballada
de sardanes. L’han prepa-
rat la Federació Sardanis-
ta de les Comarques de
Lleida i l’Agrupació Sarda-
nista de Mollerussa.

Els actes de celebració
s’iniciaran a les set de la
tarda al Teatre l’Amistat
amb un concert de música
per a cobla i la cloenda del
42è Campionat de Colles
Sardanistes de la Terra

Ferma. La Cobla Tàrrega,
al costat d’instrumentis-
tes de diverses cobles de la
demarcació de Lleida, ofe-
rirà aquest concert, que
engloba atractives i dife-
rents propostes d’inter-
pretació per als instru-
ments de cobla. Seguida-
ment, s’inaugurarà l’expo-
sició L’Amistat: seu del
sardanisme a Mollerussa,
i es durà a terme una visita
al Museu Vestits de Paper,
on s’oferirà un còctel als
assistents. L’exposició es-
tarà oberta fins al dia 18
de desembre.

Com ja va passar fa dos

anys, en la 20a Nit de la
Sardana, que també es va
celebrar a Mollerussa, el
restaurant Resquitx s’en-
carregarà del sopar, un pas
imprescindible perquè tot
el públic pugui recuperar
forces i acabar la jornada
ben animat. Per als més jo-
ves, s’ha preparat un con-
curs de colles improvisades
i desordenades, una inicia-
tiva que combinarà dan-
saires de diverses colles i
edats. Primer, participaran
en la tercera gimcana i, des-
prés, en el concurs.

Per tal de dinamitzar
la festa, l’organització ani-

ma els assistents a com-
partir missatges, vídeos i
fotografies a les xarxes so-
cials amb l’etiqueta #Nit-
delaSardana2016. La ba-
llada de sardanes, amb
la Jovenívola d’Agramunt,
tancarà el programa sar-
danista, mentre que la fes-
ta encara continuarà amb
moltes més sorpreses.

Nit de la Sardana
b 19 de novembre, al Tea-
tre l’Amistat.

Premis de la Capital
b 25 de novembre, al Tea-
tre l’Amistat.

a Un concert per a cobla donarà demà el tret de sortida a la 22a Nit de la Sardana a L’acte cabdal
del sardanisme a Ponent inclou la cloenda del Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma

Mollerussa és la seu de la gran
cita del sardanisme lleidatà

Maria José Rodríguez
LLEIDA

15a Nit de la Sardana, que també va tenir lloc a Mollerussa, l’any 2009, amb els guardonats amb els premis Rotllana ■ ARXIU

El Teatre de la Llotja de
Lleida presentarà demà la
cinquena edició del The
Best On, l’únic certamen
de companyies professio-
nals de dansa urbana que
es fa arreu d’Europa.
Aquest certamen reunirà
més de 400 ballarins, de
15 companyies nacionals i
europees, al damunt de
l’escenari.
Aquestes companyies, al-
gunes d’elles procedents
d’Itàlia, França i Alema-
nya, són el resultat final
d’un procés de preselec-
ció, en el qual s’ha hagut de
descartar una xifra simi-
lar de grups, alguns d’ells
també estrangers. El di-
rector de Dancescape i co-
organitzador de l’esdeve-
niment, Xavier Blanco, ha
explicat que aquest procés
de selecció s’ha basat en
criteris de professionali-
tat, qualitat i trajectòria
dels participants. L’objec-
tiu del The Best On trenca
amb el format tradicional
de competició fet fins ara i
busca sensibilitzar i atreu-
re la dansa urbana als es-
pais teatrals i a tots els pú-
blics. Paral·lelament al
concurs, s’han preparat
una sèrie d’activitats com
ara els tallers o rodes de
freestyle. ■

Més de 400
ballarins
participen al
The Best On


