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La colla Xàldiga durant l’exhibició.

AFC OlesA

MArC rOvirA

el rosselló es prepara per  
a l’Aplec i la trobada del 
saltem i Ballem d’adults
El certament serà el dia 1 de juliol a la plaça de l’Església

El dissabte 1 de juliol, i dins 
dels actes del 23è Aplec del 
Rosselló, tindrà lloc la 24a 
trobada del Saltem i Ballem 
d’Adults. Una trobada orga-
nitzada des de la Federació 
Sardanista de les Comarques 
de Lleida, des del sector de 
l’ensenyament de sardanes 
Saltem i Ballem. La presi-
denta Pilar Torrades, explica 
que varen rebre “amb molta 
il·lusió” la proposta de l’ajun-
tament del Rosselló i que de 
ben segur els sardanistes que 
s’apropin al poble es troba-
ran molt a gust i podran gau-
dir d’aquesta festa sardanis-
ta. Tanmateix, el regidor de 
cultura, Manel Plana, fa una 

crida i anima els sardanistes i 
els que no ho siguin, a visitar 
el poble, ja que no sempre es 
pot dir que se celebra la tro-
bada del Saltem i Ballem. “Al 
poble del Rosselló som gent 
d’acollida, sempre, però es-
pecialment aquest 1 de juliol 
vinent.” La cobla encarregada 
d’amenitzar la trobada serà 
la Jovenívola d’Agramunt, 

que començarà a tocar a les 
8 del vespre, amb el galop 
d’entrada de les colles i tot 
seguit ballaran una sardana 
de lluïment i una de punt lliu-
res, després serà el moment 
de presentar una colla nova 
–i jove–, la colla Purpurina, 
on també farà entrada a pla-
ça amb un galop, després és 
el moment de la sardana de 
germanor i la colla alevina 
aprofitarà per lluir-se, i en-
cara hi haurà temps perquè 
tot el públic assistent pugui 
ballar una sardana. L’Acte 
també comptarà amb un so-
par que precedirà l’Aplec, que 
constarà de 9 sardanes de 7 
tirades i balls vuitcentistes.

jovenívoLa d’agramunt
serà la cobla encarregada 
d’amenitzar la trobada, 
que començarà amb el 
galop a les 8 del vespre

Olesa de Montserrat tanca un 
mes de juny ple de sardanes
Tot esperant la Festa Major, que serà el 23 de juny vinent
Coincidint amb el 60è aniver-
sari de l’ACF Olesa Sardanista, 
aquest mes de juny ha realitzat 
bona part del actes destacats, 
com l’espectacle familiar de 
Jaume Barri i la Cobla Xica, en 
el marc del Concurs del Color a 
l’Asfalt, el concert de la Cobla 
Catalana dels Sons Essencials 
amb Mesclat després del se-

guici i Ofrena a Santa Oliva, 
ballades, una de les quals amb 
l’Exhibició de la Colla Xàldiga 
que, segons Pere Salvador, “va 
ser una oportunitat immillora-
ble d’acostar la sardana espor-
tiva al públic en general”.

Ara toca esperar la Festa 
Major, el dia 23 de juny, a la 
plaça de l’Ajuntament, també 

hi haurà un munt de propostes 
sardanistes, com els especta-
cles familiars com el Gira i gi-
ra. Vinga, no paris de saltar, 
de la Bellpuig Cobla amb els 
Polcasol3, o el Sardaxou amb 
la Cobla Contemporània i no hi 
faltarà la ballada de sardanes 
més tradicional amb la Cobla 
Vila d’Olesa.

Aquest diumenge, 18 de juny, 
es commemora el Dia Univer-
sal de la Sardana i des de la 
Confederació Sardanista de 
Catalunya, que gestiona l’efe-
mèride des de fa 5 anys, s’han 
registrat fins a 29 esdeveni-
ments previstos en els quals 
la peça que sonarà de forma 
unitària serà Una mirada, 
de Pep Ventura. S’ha esco-
llit aquest tema perquè aquest 
2017 se celebra el bicentenari 
del naixement de l’impulsor 
de la sardana moderna. Per 
diumenge, però, es farà servir 
una versió reinstrumentalit-
zada de Lluís Albert. Albert 
va treure’n el compàs de pas 
doble per deixar-la en format 
sardana. 

La celebració del Dia Uni-
versal té activitats a espais 
emblemàtics com la Catedral, 
un esdeveniment que subs-
titueix la ballada que l’any 
passat va tenir lloc al Tibi-
dabo. Fora de les frontere-

res catalanes també hi haurà 
repercussió, amb ballades a 
Madrid, al Santuari de Lour-
des, Tolosa de Llenguadoc i 
Portvendres. 

L’objectiu d’aquest dia és 
difondre el concepte i el so 

de la sardana arreu. Des que 
el 1960 el va instituir l’Obra 
del Ballet Popular, cada ve-
gada són més les agrupacions 
i cobles que hi participen. La 
Confederació facilita la parti-
cel·la perquè la peça escollida 
cada any sigui present de ma-
nera unitària a tots els actes 
sardanistes que se celebren 
arreu del món.

la colla Guspira, a punt per al 
campionat de Catalunya juvenil
La colla Guspira del Grup 
Sardanista Montserrat (GSM) 
de Lleida és l’única colla llei-
datana que participa al Cam-
pionat de Catalunya en la 
categoria juvenil. El primer 
dels quatre concursos que té 
el certamen es va celebrar 
aquest dissabte a Palamós, 
amb la victòria de la colla Es-
tel de les Gavarres, que es va 
imposar en les dues sardanes 
de lluïment, i que va ser la 
guanyadora l’any passat. Els 
lleidatans s’hauran d’enfron-

tar en tres concursos més a 
les colles Cabirols, de Saba-
dell, Creixent, de Canet de 
Mar, Estel de les Gavarres, 
de Cassà de la Selva, Joves 
Laietans de Barcelona, Mont-
seny, de Vic, i Nova Tarra-
gona Dansa, de Tarragona. 
Només les tres millors clas-
sificades en els quatre con-
cursos de Palamós, Canet de 
Mar, Cassà de la Selva i el 
Vendrell podran passar a la 
gran final de Valls prevista 
per al 5 de novembre.

‘Una mirada’, la 
sardana estrella  
del Dia Universal
Pep Ventura és l’autor de la peça que 
més sonarà aquest diumenge

La colla guspira al concurs de Lleida.

fora deL paíS
es realitzaran exhibicions 
de sardana a Madrid, 
lourdes, Tolosa i 
Portvendres


