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sardanejant

“Sardanegem el foc”
Tàrrega, entre la vintena de poblacions que
rebran la Flama del Canigó amb sardanes

El pedagog i Premi Nacional
de Cultura Popular 2006, Joan
Soler iAmigó, anima que “en-
voltem, saltem, sardanegem el
foc!” en el seu missatge amb
motiu de Sant Joan. L’escrit
serà llegit en diverses pobla-
cions dels Països Catalans on
arribarà la Flama del Canigó
per encendre les fogueres. So-
ler iAmigó fa referència a la di-
rectiva europea que regula l’ús
de la pirotècnia i demana que
“cap burocràcia no prohibeixi
les nostres fogueres ancestrals,
ni amenaci la nostra tradició
foguera, ni ofegui la nostra llen-
gua, ni retingui la nostra lliber-
tat”. El també escriptor dema-
na que “cada foguera sigui un

referèndum popular per les
nostres llibertats”.

Les comissions locals han or-
ganitzat diverses activitats per
al 23 de juny per rebre els por-
tadors de les torxes. Una vin-
tena de poblacions acolliran
ballades de sardanes, entre les
quals hi haTàrrega. La cobla
de la ciutat hi farà una audició
al final d’un acte que co-
mençarà a un quart de vuit del
vespre, a la plaça del Carme.

Quaranta-un ajuntaments
ponentins i quatre de l’Alt Pi-
rineu han aprovat mocions per
declarar Sant Joan com a Fes-
ta Nacional dels Països Cata-
lans, segons dades d’Òmnium
Cultural.

me, màxim reconeixement
de l’ajuntamentmaresmenc.
L’acte va comptar amb una
audició de sardanes per part
de la Cobla Montgrins.

L’Aplec de Cappont
homenatja la
Bellpuig Cobla

El 16èAplec de la Sardana
de Cappont, que coorganit-
zen el Grup Sardanista
Montserrat i el Col·lectiu
Cultural de Cappont, va ho-
menatjar dissabte la Bellpuig
Cobla pels seus 25 anys.L’ac-
te va haver de traslladar-se,
per la pluja, al Pavelló de
Vidre dels Camps Elisis de
Lleida.

Rosell, que va incloure
la sardana a la
campanya, guanya les
eleccions del Barça

Sandro Rosell va incloure
una audició de sardanes a la
campanya per a les eleccions
del FC Barcelona. La Cobla
Maricel va tocar a la seu elec-
toral el passat 6 de juny.Ro-
sell, a qui no es va veure ba-
llar durant l’acte, serà el nou
president del club.

ElMundial de
piragüisme, animat
ambuna ballada

El Campionat del Món de
descens d’aigües braves, que
va acollir Sort entre el 7 i el
13 de juny, va comptar dis-
sabte amb una ballada de
sardanes a partir de la repro-
ducció d’enregistraments.

Nohi haurà Jove Cobla“per
restriccions pressupostàries”
LaUniversitat Catalana d’Estiu atura la iniciativa endegada l’any passat

La Jove Cobla dels Països Ca-
talans no es repetirà enguany
per les “restriccions pressu-
postàries” que té la Universi-
tat Catalana d’Estiu (UCE), se-
gons van explicar a SARDANE-
JANT fonts de l’entitat.

La iniciativa que va sorgir
l’any passat com a proposta del
llavors rector, l’historiador Jau-
me Sobrequés, es va encarre-
gar al músic MarcTimón.Ac-
tualment, el rector és el filòsof
Jordi Sales i Coderch. La reta-
llada també s’ha notat, com ex-
pliquen les mateixes fonts, amb
l’endarreriment d’un dia i tin-
drà lloc entre el 16 i el 24
d’agost. L’UCE combina forma-

ció i entreteniment. “Hem ha-
gut de reduir i buscar bé de
preu”, va afirmar Joan Malu-
quer, secretari de l’ens. Motiu
pel qual han apostat“per espec-
taclesmés nous que consagrats”.

Es manté el curs de sardanes i
la ballada

Un edició més,TeresaVinyes
ensenyarà sardanes en un ta-
ller, que es realitzarà del 17 al
18 i del 20 al 23 d’agost.Tot i
que per ara no apareix al pro-
grama, Maluquer ha assegurat
que hi haurà una ballada de sar-
danes amb la Cobla Casenoves,
a partir de dos quarts de deu
del vespre.

Tampoc hi haurà orquestra i el
Cor Jove només hi farà el
concert final

L’Orquestra de Joves Intèr-
prets dels Països Catalans
(OJIPC) enguany no hi farà es-
tada, ja que, segons expliquen
des de l’UCE, el pressupost es
va invertir en el concert del cin-
què aniversari al Palau de la
Música Catalana.

El Cor Jove dels Països Ca-
talans, que forma part de l’es-
tructura de l’OJIPC, farà la seua
estada de formació a Mallor-
ca i només es desplaçarà fins
a Prada de Conflent per fer-hi
el concert.

BALLADES
Dissabte, 19 de juny
19.00 h: Cobla La Principal de
Berga. Organyà, p. Homilies.
Diumenge, 20 de juny
11.00 i 18.30 h: Cobla
Contemporània. Escaldes-
Engordany, plaça dels Coprínceps.
11.00 h: Cobla Jovenívola
d’Agramunt. Balaguer, Sant Crist.
12.00 h: Cobla Quatre Vents
d’Agramunt. Lleida, av. Blondel.
12.00 i 19.00 h: Bellpuig Cobla.
La Seu d’Urgell, p. Catalunya.
17.30 h: Cobla Quatre Vents
d’Agramunt. Alguaire, p. del Riu.
Dimecres, 23 de juny
19.15 h: Cobla Tàrrega.Tàrrega,
plaça del Carme. Rebuda de la
Flama del Canigó.

Diumenge,
Dia Universal

Serrano, segon, i
Castellà, tercer, a
l’Individual d’Igualada

El revessaire Lluís Serrano
va aconseguir dissabte el se-
gon lloc de la categoria gran
del concurs d’Igualada pun-
tuable per a l’Individual de
Catalunya de sardanes re-
vesses, davant de LaiaGrau-
pera i darrere de Miquel
Grau. Serrano, natural
d’Igualada, competeix en-
guany com a lleidatà, “per
fer honor a la ciutat on visc”.
En veterans, el cerverí Joan
Castellà va assolir la tercera
posició, darrere deVíctor Sa-
llés iAssumpta Padrós.

Sanjosex es planteja
incorporar la cobla
en un disc

El músic Carles Sanjosé
(Sanjosex) ha escrit al seu
bloc d’Internet:“No m’es-
tranya que enRogerMas po-
si instruments de cobla als
seus discos o directament al-
gun tros de sardana, perquè
en l’àmbit musical és molt
potent, bonic, interessant...”.
Sanjosex afirma: “He pen-
sat que potser no tardaré gai-
re a posar una cobla en un
discmeu.” L’empordanès va
guanyar el Premi Enderrock
2008 de la crítica al millor
disc de cançó d’autor pel tre-
ball Temps i rellotge.

Amargós dirigeix la
cobla de l’ESMUC
El compositor JoanAlbert
Amargós va dirigir dilluns la
cobla de l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ES-
MUC) en un concert de
cloenda del curs. L’actuació
va tindre lloc a la sala Oriol
Martorell de l’Auditori de
Barcelona.
La formació va tocar obres
de Francesc Cassú,Pitu Cha-
morro, Manel Camp, Feliu
Gasull i Joan J. Blay.També
va interpretarVariants de co-
lors, un homenatge d’Amar-
gós a Joaquim Serra.
Amargós ha estat guardonat
com el millor arranjador del
2009 per l’Acadèmia espa-
nyola de lesArts i les Cièn-
cies de la Música.

El guanyador de La
Sardana de l’Any,
homenatjat al seu
poble

Sígfrid Galbany, guanyador
del certamen de votació po-
pular La Sardana de l’Any
per Cap d’Any aTossa, va
ser homenatjat dissabte al
seu poble, Cabrils, per unes
tres-centes persones.Galba-
ny va rebre la Creu del ter-

AgendaUna trentena de poblacions,
segons dades de la Federació
Sardanista de Catalunya, ce-
lebraran actes durant el Dia
Universal de la Sardana, que
enguany s’escau el 20 de juny.
Entre els municipis on es farà
hi ha Lleida, Balaguer, la Seu
d’Urgell,Alguaire i Escaldes-
Engordany.AAlguaire tindrà
lloc dins de la Festa del Riu per
la Pau,que començarà a les 11
delmatí ambun esmorzar pre-
parat per l’associació de do-
nes delMerlí i continuarà amb
la interpretació de la sardana
commemorativa del dia: Es-
calenca, de Pere Mercader.A
les dos del migdia hi haurà un
dinar popular i la Cobla Qua-
treVents oferirà una audició a
la tarda.

FE D’ERRORS
La cobla va ser present al con-
cert delMemorial Ricard Cua-
dra, de la Patum de Berga.
Vam publicar, per error, que
el difunt músic berguedà es
deia Ramon Cuadra. Discul-
peu les molèsties.

Assaig de la Jove Cobla en l’edició de l’any passat.
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