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Mollerussa estrena una sardana
dedicada al Museu de Vestits de Paper
Jordi Castellà firma la tercera sardana dedicada a la capital de la Sardana d’enguany
La primera va ser Mollerussa
Capital de la Sardana 2016,
d’Òscar Barqué, la segona, 70
anys de l’agrupació Sardanista, d’Antoni Saladrigues i la
tercera serà Vestits de Paper,
de Jordi Castellà. Mollerussa
ja té tres sardanes dedicades
al municipi, totes estrenades
aquest 2016, en motiu de la capitalitat de la Sardana. Aquesta darrera, de Castellà, recrea

DEFENSA DEL PATRIMONI

L’enregistrament servirà
perquè es posi de
manifest la implicació de
la ciutat i la seva gent
una visita al Museu de Vestits
de Paper en els curts, i el procés de creació d’una de les peces que alberga en els llargs.
S’estrenarà aquest dissabte,
a partir de les 7, aprofitant la

presentació del CD enregistrat per la Cobla Jovenívola
d’Agramunt, on es recullen
11 sardanes. Les 8 restants
són temes representatius de
Mollerussa que encara no han
estat mai enregistrats, ni en
el recopilatori editat pel 50è
aniversari de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, ni en
l’editat pel centenari del Teatre
L’Amistat, el 2005. L’estrena
d’aquesta sardana i la presentació del disc servirà també
per fer un reconeixement a totes les empreses i institucions
que han contribuït amb el seu
patrocini, als diferents actes
organitzats amb motiu de la
capitalitat. Precisament el disc
és patrocinat per Tallers Antoni Miquel SL i Serveis Rosselló
SL. I l’enregistrament servirà,
també, perquè es posi de manifest la implicació de la ciutat
i la seva gent en defensa del
patrimoni cultural català com
és la sardana.

MARC ROVIRA

Barqué i la partitura de ‘Mollerussa Capital de la Sardana 2016’.

MARC ROVIRA

El tible Xavier Piñol
celebra 25 anys
com a intèrpret
Vint-i-cinc anys com a intèrpret de tible no es fan cada
dia. Xavier Pinyol els celebra
el proper 2017 i per aquest
motiu, al costat de la cobla
Marinada, ofereix un nou
concert Mirant al meu voltant! - tible i sardanes. És
un muntatge que selecciona
sardanes de reconeguts compositors com Joaquim Serra,
Conrad Saló o Josep Maria
Tarridas, que han influenciat Piñol al llarg de la seva
carrera. A més, s’incorporen
temes del mateix Piñol com
ara Batuc de Roure, un tema
que ha estat escrit originalment per a cobla i batucada o
grup de percussió. El projecte
podria culminar amb l’enregistrament d’un disc.
GUILLEM URBÀ

Imatge de la Nit de la Sardana de l’any passat a les Borges.

La Nit de la Sardana ja
escalfa els motors
Falta menys d’un mes per a
la Nit de la Sardana, la cita
més important del sardanisme de la Terra Ferma i gairebé
l’única oportunitat per reunir
agrupacions, colles i personalitats. Per això, la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida ja fa dies que
treballa en l’organització de
l’esdeveniment i tot i que encara falten molts serrells per
polir, el programa comença a
fer goig. De moment, i prenent
el model de Nit de la Sardana
que ha donat bon resultats els
anys anteriors, es treballa per

oferir un espectacle de cobla,
que dirigirà Joan Farreny i
que comptarà amb la Cobla
Tàrrega i la Cobla Lo Castell.
L’actuació serà a L’Amistat i
per això, seguidament, es farà
la inauguració d’una exposició fotogràfica que precediria
la visita al Museu Vestits de
Paper i un còctel. A l’hora de
sopar l’activitat es traslladarà al Resquitx on, a banda de
l’àpat, es lliuraran els Premis
Sardalleida i Rotllana. Una ballada de sardanes serà, com no
podia ser d’altra manera, el fi
de festa perfecte.

La Festa dels Súpers de l’edició del 2015.

Un any més, sardanes per als Súpers
La Cobla Contemporània estrenarà dues sardanes a la Festa
dels Súpers de dissabte vinent, a l’Estadi Lluís Companys
Ja fa temps que l’esdeveniment
infantil més multitudinari del
país, la Festa dels Súpers, reserva un espai a la sardana.
Enguany no serà excepció i,
com sempre, la Cobla Contemporània n’és la protagonista.

Almenys de l’actuació, a les
14.20 de dissabte, a l’escenari
de l’Estadi Lluís Companys
de Barcelona. La formació
taronja estrenarà 25 Súpers,
un tema de Jeroni Velasco,
representant de la cobla, que

incorpora diferents sintonies
que han estat presents durant
els 25 anys del Club Súper 3.
La formació també interpretarà per primer cop en públic
Ballant i gaudint dins un taxi,
de Raul Lacilla, director.

