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Inauguració de la 
capitalitat de BCN 2014

La Santa Espina. Obra original d’Enric Morera
presentada a Barcelona l’any 1907

Concert final de 
La Sardana de l’Any

Festa de carrer amb entitats 
i grups  de cultura popular i 
tradicional del teixit associatiu 
de  la ciutat de Barcelona.

Proposta en format concert basada en l’obra de teatre líric català 
escrita per Enric Morera amb lletra d’Àngel Guimerà.  Amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Rubén Gimeno i els 
solistes Anna Alàs, David Alegret i Enric M.- Castignani.

L’Auditori acollirà la gran 
final d’aquest concurs 
amb un concert de cobla, 
orquestra i cors.

Capital de la Sardana
Barcelona 2014

ENTREVISTA

‘Abordem La Santa Espina 
com si es toqués 
per primera vegada’
La Santa Espina vista per Rubén Gimeno, director 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès

El titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) afronta 
la direcció de la partitura escrita per Enric Morera fa més 
d’un segle amb fidelitat a la tradició musical en què s’em-
marca i conscient de l’impacte que va generar en el moment 
de la seva presentació a l’antic teatre Principal. 04

L’AGENDA DE LA CAPITALITAT
Calendari dels actes principals de la capitalitat 
de la Sardana de Barcelona 2014 
Concerts, exposicions, conferències i debats 
omplen una graella amb més d’un centenar 
d’activitats per a tots els públics. 08

MONOGRÀFIC ESPECIAL · BARCELONA, CAPITAL DE LA SARDANA 2014

CONCURS DE ROSES
El concurs internacional de roses noves que se 
celebra al Parc de Cervantes acollirà el bateig de 
la nova rosa Sardana
La cita anual ha traçat sinergies amb les entitats 
culturals de Barcelona. 07

En la imatge, ideada pel fotògraf Josep Maria Alguersuari i presa des d’un helicòpter, es veuen dues colles sardanistes amb la ciutat de Barcelona al fons. Foto: J.M. Alguersuari



Barcelona es converteix en la ‘capital de la Sardana 2014’
SOBRE LA CAPITALITAT

El proper 8 de 
març comença el 
programa d’actes de 
la capitalitat, que 
s’allargarà fins el 
febrer de 2015

El proper dissabte, 8 de 
març, Barcelona donarà el 
tret de sortida de manera 
solemne als actes de la capi-
talitat de la Sardana 2014, 
un projecte que aposta per 
la promoció de la sardana i 
la difusió de noves propos-
tes vinculades al coblisme 
actual. 

Un acte protocol·lari 
obert al públic, al fossar de 
les Moreres, a partir de les 
11.30 h, seguit del pregó 
de l’escriptor Màrius Serra 
i una ballada de sardanes 
amb la cobla Sant Jordi – 
Ciutat de Barcelona, inici-
aran la celebració que con-
tinuarà, a partir de les 17 h, 
a l’avinguda de la Catedral.

En aquest escenari hi 
haurà propostes per a tots 
els públics: Jaume Barri i 
la cobla Xica, el grup Ma-
cedònia, que estrenarà nou 
espectacle amb la cobla 
Lluïsos de Taradell, i un fi-
nal de festa amb missatge: 
La cultura és... nostra! 

Tot plegat vertebra un 

programa que els orga-
nitzadors d’aquesta efe-
mèride, la Coordinadora 
d’Entitats Sardanistes de 
Barcelona, defineix com 
a integrador atès que és 
‘capaç de sumar al propi 
món de la sardana d’altres 
manifestacions de caràcter 
tradicional’. 

Amb tot, la inaugura-
ció oficial de la Capitalitat 
culminarà una setmana 
després amb la interpreta-
ció de l’obra La Santa Es-
pina d’Enric Morera, amb 
lletra d’Àngel Guimerà, 
estrenada l’any 1907 al te-
atre Principal basada en la 
versió editada el 2011 per 
l’editorial Boileau. 

Rut Martínez

Pregó a càrrec de Màrius Serra

El joc i l’enginy de Màrius Serra de ben segur captivarà 
el públic assistent al pregó inaugural de la capitalitat.
Escriptor, traductor i per damunt de tot un verbívor molt 
estimat,  Serra s’adreçarà al món sardanista de manera clara 
i propera.Convé no deixar escapar l’oportunitat d’escoltar-
lo obrint una porta a la imaginació i perquè no, a la reflexió.

Redacció

‘Capital de 
la Sardana’ 
una eina de 
projecció

El projecte ‘capital de 
la Sardana’, impulsat per 
la Federació Sardanista 
de Catalunya, la Unió de 
Colles Sardanistes de Ca-
talunya i l’Obra del Ballet 
Popular, té com a objectius 
principals contribuir a am-
pliar la difusió, el conreu i el 
prestigi social de la sardana, 
incrementar la seva cohesió 
en l’àmbit cultural en els 
territoris al nord i sud de 
Catalunya i Andorra, i tam-
bé promoure i projectar el 
municipi designat com a 
‘capital de la Sardana’ tant 
a l’interior com a l’exterior 
de les fronteres polítiques 
del país.

Per la seva banda, la co-
missió ‘capital de la Sarda-
na’, col·lectiu independent 
que neix de la pròpia soci-
etat civil i que està format 
per membres de les tres 
entitats promotores del 
projecte,  és qui vetlla per 
implantar i desenvolupar el 
projecte de la capitalitat en 
l’àmbit esmentat anterior-
ment, que inclou tres estats 
europeus.

El nomenament de Bar-
celona com a ‘capital de la 
Sardana 2014’ esdevé, en 
aquest sentit, una oportuni-
tat única per situar la dansa 
nacional de Catalunya i, per 
extensió, els moviments que 
s’hi vinculen (com els que 
aglutina el coblisme actual 
o manifestacions pròximes 
a la pròpia sardana provi-
nents d’altres àmbits de la 
cultura popular i tradicio-
nal) en un punt de centrali-
tat fonamental en relació al 
discurs i la creació artística 
contemporània.

Aquest nomenament co-
incideix en el temps amb la 
celebració dels actes del tri-
centenari dels fets de  1714, 
així com del nomenament 

de Barcelona com a Capi-
tal de la Cultura Catalana, 
projectes als quals la prò-
pia Federació Sardanista 
de Catalunya aporta idees 
pròpies. 

Barcelona articula per a 
aquest 2014 un programa   
d’activitats que a partir 
d’allò més proper, més lo-
cal, desgrana un projecte 
de país amb clara voluntat 
universal, essent la capita-
litat un atractiu també a 
nivell internacional. 

La sardana, en el seu ves-
sant musical i coreogràfic, 
entesa com a reclam per als 
qui ja la coneixen però tam-
bé amb capacitat de seduc-
ció per als qui en són aliens. 

El programa d’actes de 
‘Barcelona, capital de la 
Sardana 2014’ treballa en 
paral·lel una línia de pro-
ximitat i  una segona de di-
vulgació i internacionalit-
zació de la dansa i la música 
associades a la sardana i la 
cobla. 

Músiques d’arrel, tradici-
ons fidels al passat amb un 
present sòlid i un futur ab-
solutament prometedor.

El concert de La Santa 
Espina tindrà lloc el dis-
sabte 15 de març a les 21 h, 
al Barcelona Teatre Musical 
i es basa en la versió origi-
nal per a orquestra sim-
fònica, solistes i cor mixt. 
L’Orquestra Simfònica del 
Vallès, sota la batuta del 
seu titular, Rubén Gimeno, 
abordarà aquesta fita. 

Però Barcelona tot just 
comença aquest mes de 
març a desgranar les claus 
d’aquesta commemoració, 
que s’allargarà fins ben 
entrat el 2015, quan s’es-
devingui el traspàs amb la 
ciutat de Calella (el Mares-
me). En el calendari, hi ha 
marcades estrenes com la 

del compositor Xavier Pa-
gès en el marc de la final 
del concurs La Sardana de 
l’Any –el proper 3 de maig, 
a L’Auditori-, festes com el 
Dia Universal de la Sarda-
na –el 22 de juny, al Tibida-
bo-, i per damunt de tot, la 
voluntat de vincular el sar-
danisme a desenes d’actes i 
celebracions que tenen lloc 
de manera periòdica a la 
ciutat de Barcelona. Un bon 
exemple n’és el concurs anu-
al de roses que se celebra al 
Parc Cervantes –a principis 
de maig- o les exposicions 
temàtiques realitzades en 
col·laboració amb el Museu 
d’Història de Catalunya o la 
Biblioteca de Catalunya. 

ACTE INSTITUCIONAL DE  PROCLAMACIÓ · 8 DE MARÇ · FOSSAR DE LES MORERES

Acte de nomenament

Víctor Sallés, coordinador 
del projecte ‘capital de la 
Sardana’, serà l’encarregat 
en nom de la comissió or-
ganitzadora d’oficialitzar 
el   nomenament de la ciutat 
de Barcelona com a  ‘capital 
de la Sardana 2014’. Amb 
la lectura de l’acta de pro-
clamació s’enumeraran els 
mèrits i singularitats que 
han portat la ciutat a os-
tentar aquest títol durant 
un any.
Aquest fet esdevé una  pro-
clama pública que significa  el 
tret de sortida al programa 
d’actes oficial.

Barcelona exercirà la 
seva capitalitat fins el fe-
brer de 2015, moment en 
què Calella (el Maresme) 
n’agafarà el relleu.

Símbols commemoratius

Lliurament de la bandera:
L’alcalde d’Arenys de 

Munt traspassarà al seu ho-
mònim barceloní la bandera 
que ha presidit els actes cele-
brats al llarg de l’any 2013 a 
la vila maresmenca. 

El traspàs de la bandera 
apel·la simbòlicament al re-
lleu que es duu a terme cada 
any entre les ciutats nomena-
des capitals de la Sardana.

Placa commemorativa: 
Amb la descoberta de la pla-

ca es vol deixar constància 
de l’esdeveniment en un mur 
de la ciutat. La placa, que 
conté el logotip de la capita-
litat, esdevindrà així un tes-
timoni de la capitalitat per 
a les futures generacions de 
barcelonins.

Himne dels Segadors

Per cloure l’acte institu-
cional de proclamació, la 
cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona interpretarà 
l’himne Nacional de Cata-
lunya. 

Seguidament el públic 
assitent podrà gaudir 
d’una ballada de sardanes 
relacionades amb la ciutat 
que tindrà lloc a la placeta 
de Montcada (accés lliure). 

Serà llavors quan la co-
bla estrenarà la sardana 
de  la capitalitat  ‘Barcelo-
na 2014’  escrita per Jesús 
Ventura, autor de nombro-
ses sardanes i música per a 
cobla.  

Aquesta peça serà in-
terpretada als principals 
actes sardanistes progra-
mats durant  tot l’any.

SOBRE EL PROJECTE CAPITAL DE LA SARDANASALUTACIÓ DE L’ALCALDE 

La nostra cultura tradici-
onal i popular és un dels ele-
ments que més contribueixen 
a projectar Barcelona al món 
com a ciutat de cultura, co-
neixement, creativitat, inno-
vació i benestar. 

Enguany, Barcelona té el 
gran honor de ser la ‘capital 
de la Sardana’. Una magní-
fica ocasió per fer que enca-
ra més gent conegui i estimi 
la nostra dansa, i una gran 
oportunitat per reconèixer la 
tasca que fan moltes perso-
nes i entitats per difondre-la 
a casa nostra i arreu del món.  

La sardana, que arribà a 
Barcelona des de l’Empordà 
a finals del segle XIX i que va 
arrelar amb força a la nostra 
ciutat, gaudeix avui dia d’una 
gran vitalitat i constitueix un 
dels nostres grans actius cul-
turals. 

Per això us convido a par-
ticipar en l’ampli ventall 
d’actes que ha elaborat la Co-
ordinadora d’Entitats Sarda-
nistes de Barcelona i que, sens 
dubte, reforçaran els vincles 
d’unió entre la sardana i la 
capital de Catalunya. 

Xavier Trias,  alcalde de Barcelona



BCN, 8M, 20h:
La cultura és... 
nostra!

Figures paralitzades en-
mig del batibull del centre 
de Barcelona. Espectado-
res d’una realitat trepidant 
que engoleix els individus 
i les comunitats. Potser a 
vegades només necessitem 
una veu que s’aixequi per 
sobre de les altres, algú que 
apunti allò que molts fa 
temps que pensen, que ne-
cessiten, que volen... Un crit 
com una espora: La cultura 
és... nostra! 

Al Pla de la Catedral, els 
pensadors alcen el dit per 
dir-hi la seva. Busquen llocs 
alts per ser els xamans de 
la tribu i mirar cap al fu-
tur:  ‘La cultura és la suma 
de totes les formes d’art, 
d’amor i de pensament que, 
al llarg del temps, han per-

mès a l’home estar menys 
esclavitzat’; ‘Cultura és tant 
la poesia dels poetes literats 
com la poesia que es tro-
ba en un cançoner popu-
lar. Cultura és tota creació 
humana’; ‘La cultura és el 
somriure que brilla per tot 
arreu’; ‘La tradició és un 
guia, no un carceller’. Veus 
que ens arriben d’arreu i 
de tots els temps (Malraux, 
Freire, Sommerset, Unamu-
no, Confuci...) per tal d’om-
plir-nos el pap de raons. 

La rebel·lió està servida. A 
partir d’ara, no serviran de 
res les normes, les etiquetes, 
les modes... La cultura és... 
nostra!

La subversió interior 
traspassa la pell i s’enxar-
xa amb la del costat. Junts 
podem construir -podem 
ser- una festa. Som ambici-
osos i toquem el cel; donem 

Ester Plana

vida i sentit a personatges 
fantàstics de cartró pedra; 
alliberem els anhels que els 
avantpassats van amagar 
a dins de les danses i els 
renovem, els utilitzem per 
aquest  ‘ara’ i aquest  ‘aquí’. 

Una vibració ens sacseja: 
‘El lloc de la dansa és a les 
cases, als carrers, a la vida’; 
‘A ningú li importa si no 
pots dansar bé, només ai-
xeca’t i balla’; ‘La dansa és 
el moviment de l’univers 
concentrat en una perso-
na’; ‘Ballar és somniar amb 
els peus’. I somiem un lloc 
sense compartiments, sense 
disciplines, sense gèneres, 
sense etiquetes... i el fem 
possible. 

Amos del foc que tot ho 
purifica, vénen els dimonis 
burletes. Ens escupen gus-
pires de veritat per desen-
tumir-nos els ossos i, com 
una provocació, conjuren 
l’essència més volàtil de la 
festa. 

L’espora engendra i tornem 
a ser allò que havíem obli-
dat de nosaltres mateixos. A 
partir del 8 de març: 
La cultura és... nostra!

La sardana, la cobla i la cultura 
d’arrel com no s’han vist mai

El cap de setmana 
del 8 i 9 de març, 
Barcelona obrirà les 
portes a un any ple 
d’apostes de futur 
per al sardanisme i 
la cultura popular

Quim Rutllant

Coincidint amb els actes 
inaugurals el matí del dis-
sabte dia 8 de març, l’As-
sociació de Catifaires de 
Catalunya crearà una gran 
catifa de flors que perfilarà 
tot el carrer dels Arcs,  fins 
entrada la Plaça Nova, a 
l’Avinguda de la Catedral.

La celebració de la tarda, 
de caràcter festiu, comença-
rà a les cinc, amb torn per 
al públic infantil i juvenil.

Les escales de la catedral, 
convertides en escenari pri-
vilegiat, sentiran una de les 
fusions més recents de l’àm-
bit de la cobla: Jaume Barri 
i la cobla Xica.

Barri és un dels anima-
dors infantils amb més re-
nom d’arreu del país, un 
bon coneixedor del públic 
infantil (i no tan infantil), 
de les seves exigències i 
sinceritats (cruels, molt so-
vint). 

En aquest cas s’acompa-
nya d’una mitja cobla en 
un espectacle on s’enllacen 
cançons, danses i històries, 
amb l’únic objectiu d’en-
grescar la plaça i oferir-los 
l’oportunitat de compartir 
amb tothom una estona di-
ferent.

La cobla Xica és una 

formació que neix amb la 
voluntat d’acostar la sono-
ritat dels instruments de 
la cobla als més joves i en 
aquest primer projecte que 
presenta, li dóna una pro-
funditat musical a l’espec-
tacle que lidera en Jaume 
Barri, en una barreja mai 
fins ara explorada davant 
de públic familiar i infantil.

La tarda seguirà amb 
una estrena de luxe. Amb la 
complicitat del grup Mace-
dònia, les cinc fruites i els 
seus músics, compartiran 
escenari amb la cobla  Llu-
ïsos de Taradell. Macedònia 
és un grup musical periòdi-
cament camaleònic que ofe-

reix un pop rock jove. Sobre 
l’escenari, les cantants pre-
senten una proposta fresca 
i franca que fa còmplice el 
públic de la festa. 

A les seves melodies i lle-
tres, absolutament connec-
tades amb el jovent d’avui, 
ara hi afegim els instru-
ments de la cobla i obrim 
tot un món sonor a un pú-
blic jove que, per ara, els és 
desconegut.

Per tancar la jornada de 
dissabte, a partir de les vuit 
del vespre l’Avinguda de la 
Catedral es convertirà en 
una gran proclama de reno-
vació. Més de 400 actuants 
prendran part d’un espec-
tacle fet expressament per 
a l’ocasió. El crit serà  La 
cultura és... nostra!

L’espectacle utilitza ele-
ments de la cultura d’arrel 
prou coneguts, però amb un 
format nou. Hi prendran 
part nou esbarts de la Ciu-

tat de Barcelona, set colles 
sardanistes, una colla cas-
tellera, els gegants del Pi 
de la ciutat i tot el seu se-
guici, ballarins i membres 
de Comediants. La música 
la posarà la Cobla Catalana 
dels Sons Essencials, amb el 
suport final de la Cobla per 
la Independència, que farà 
aparèixer més de 100 mú-
sics per tota la plaça.

L’espectacle inaugural 
de la capitalitat l’han ide-
at Montse Colomé, Ester 
Plana i Jordi Vidal, amb la 
tasca tècnica d’Amunt Pro-
duccions. I com una  carta 
de presentació, posa la cul-
tura popular al servei del 
públic del segle XXI uti-
litzant les seves transgres-

sions, els seus orígens més 
remots i la seva estètica.

Tot plegat per demostrar 
que el nostre llegat cultural 
“de tant vell, és nou” - pa-
rafrasejant Marcel Casellas 
(director de la cobla i en-
carregat dels arranjaments 
musicals d’aquest especta-
cle)-.

Sense complexos ni falses 
modèsties, la capitalitat de 
la Sardana començarà amb 
una proposta que projec-
ta la cultura popular (amb 
la sardana com a excusa, i 
per extensió totes les seves 
mostres) cap al futur. Un 
públic que no té manies, 
que vol participar i que re-
clama que la cultura torni 
al poble. Lluny d’un esno-
bisme imposat i de ‘moder-
nors’ acomplexades, per fer-
nos sentir orgullosos d’un 
patrimoni que és viu, que 
discursivament té futur i 
que... és nostre.

ESPECTACLE INAUGURAL · 8 DE MARÇ · AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Amb el concert de 
Macedònia s’obre 
tot un món sonor 
a un públic jove 
que, per ara, els és 
desconegut

Lluny d’esnobismes 
imposats i de 
‘modernors’ 
acomplexades

Els espectadors 
reclamen pujar 
a l’escenari i 
l’escenari baixa al 
carrer. La cultura es 
viu, no es mira

El grup Macedònia i Lluïsos de Taradell. Foto: La Fotogràfica



La Santa Espina vista per Rubén Gimeno, director de l’OSV 

‘Abordem la reestrena de La Santa Espina 
com si es toqués per primera vegada’

ENTREVISTA

El titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) afronta la direcció de la partitura escrita per Enric Morera fa més d’un 
segle amb fidelitat a la tradició musical en què s’emmarca i conscient de l’impacte que va generar en el moment de la seva estrena.

Rubén Gimeno (València, 1972) ha fet evident, 
d’ençà de la temporada 09/10 en què va assumir 
la titularitat de l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
que el model d’orquestra tradicional, centrat 
únicament en abordar les grans obres de repertori, 
necessita una revisió clara. L’OSV, tot i la crisi, 
ha consolidat la fidelització del públic gràcies a 
la seva temporada de concerts estable al Palau 
de la Música Catalana, on convida artistes com 
el rotund Ara Malikian o el violinista i director 
italià Enrico Onofri, sense oblidar col·laboracions 
importants amb promotors locals o produccions 
de gran format com Victus, creada a partir de 
l’exitós llibre d’Albert Sánchez Piñol. Gimeno, a 
poques setmanes de trepitjar el BTM, reconeix 
que la direcció de La Santa Espina requereix, 
més enllà de rigor i ofici, una aposta valenta per 
la creativitat, atesa la manca d’enregistraments 
íntegres de l’obra.

Com sonarà La Santa Espina de Rubén 
Gimeno?·El més curiós d’afrontar una obra amb més 
de cent anys d’història –recordem que Morera 
la va estrenar al teatre Principal de Barcelona 
l’any 1907- és que els músics ens hi acostem com 
si es toqués per primera vegada, per a nosaltres 
és principalment una descoberta. Quan abordes 
el repertori clàssic de concert, en un 90% de 
vegades comptes amb referències discogràfiques, 
indicacions dels compositors, etc. Però en aquest 
cas sobretot he imaginat, he descobert, he 
recreat en relació a aspectes com els tempos de 
la partitura. Una obra com aquesta t’obliga a ser 
més creatiu del que és habitual.

Es troben a faltar indicacions en la 
partitura?·Les indicacions de Morera tenen més a veure 
amb el caràcter de l’obra que no pas amb 
l’especificitat interpretativa. En aquest sentit 
són habituals referències com ‘Amb calma’, ‘Poc a 
poc’... Això t’obliga, fins a cert punt, a imaginar 
com havia pensat Morera aquella escena, aquella 
línia melòdica, aquella intervenció del cor... No 
oblidem que l’obra va ser tot un èxit en l’any 
de la seva estrena, se’n van fer més de dues-
centes representacions, i això vol dir que tant 
Morera com Àngel Guimerà, autor de la lletra, 
van ser capaços d’articular una obra del gust 
del públic de l’època. Aquest factor suma una 
responsabilitat extra al fet de presentar-la un 
segle després, en un context totalment diferent. 

Trobaríem punts de contacte entre el 
teatre líric català – La Santa Espina n’és 
un exponent clar- i la sarsuela, un gènere 
que precisament ha treballat de manera 
recent amb l’OSV?·Sens dubte; n’hi ha, i força. Penso que tant 
el teatre líric com la sarsuela van aconseguir 
connectar amb el públic perquè plantejaven 
en els seus respectius fils argumentals aspectes 
relacionats amb la vida real de les persones. En 
el cas de La Santa Espina hi ha un seguit de 

Rut Martínez

‘La cultura popular 
i la vida quotidiana. 
En aquest binomi, 
músics i lletristes de 
l’època van trobar-hi 
la clau per arribar 
de manera directa al 
públic’ 

referències argumentals a elements tradicionals, 
barrejats amb personatges màgics (bruixes, 
bruixots...) que enllaçaven directament amb 
la vida al camp. La cultura popular i la vida 
quotidiana. En aquest binomi músics i lletristes 
de l’època van trobar-hi la clau per arribar de 
manera directa al públic. En el cas particular 
d’aquesta obra, sí és veritat que la música 
té moltes característiques pròpies de l’estil 
compositiu ja no només del propi Morera sinó de 
la música catalana que s’escrivia a començaments 
del segle XX. Les danses, per exemple, hi són molt 
presents. I no només la sardana: també altres 
tipus de danses com la jota aragonesa. Tal vegada 
ho expliqui el fet que bona part dels compositors 
de sarsuela, que van gaudir de molt èxit, eren 
catalans que treballaven a Madrid. Són, per tant, 
dos mons que es toquen en molts moments.

La Santa Espina aguanta bé el pas del 
temps, tenint en compte precisament 
aquest vincle argumental lligat a la 
quotidianitat de l’època?·Penso sincerament que sí perquè, una vegada 
més, els grans temes de l’obra, més enllà de les 
anècdotes, són universals i els sentiments humans 
no han canviat massa. Per contra, probablement 
una representació escenificada seguint les 
indicacions del llibret (a nivell de gestualitat, 
vestuari, elements escènics) ens resultaria una 
mica estranya. Però si ens referim a la música i a 
l’argument de l’obra, veurem que l’essència dels 
personatges ens remet a homes i dones actuals. 
Aspectes com la lleialtat o l’amor són valors que 
haurien de ser presents en la nostra societat. El 
que em sorprèn precisament de tot això és el 
perquè obres de tant èxit han caigut en l’oblit; 
saber per quina raó una obra com aquesta queda 
tancada en un calaix i no és representada en la 
seva totalitat durant tants anys.

En quin sentit ho diu?·Les orquestres ens nodrim bàsicament de les 
obres de repertori i aquestes són les que són, 
en nombre, autoria i estil. És fonamental que 
aquestes obres del gran repertori orquestral hi 
siguin però també és clau, i és per a mi un gran 
repte, ser partícips de recuperacions com la que 
ens ocupa. Per als directors és un incentiu i una 
satisfacció descobrir juntament amb els músics i 
el públic obres com La Santa Espina. Jo mateix 
havia escoltat poca cosa de Morera i no n’havia 
dirigit mai res. Resulta molt estimulant pensar 
en com interpretarem el número divuit de l’obra, 
el de la famosa sardana. Hi ha tot un viatge previ 

‘El que em sorprèn 
precisament de tot 
això és el perquè 
obres de tant èxit han 
caigut en l’oblit’

La Santa Espina
15 de març de 2014 - Barcelona Teatre Musical · Obra original d’Enric Morera estrenada el 1907 



abans d’arribar a aquest punt i començar de 
zero és apassionant. Em fa una il·lusió especial 
la interacció entre el cor –que té un paper molt 
important al llarg de tota l’obra-, els cantants 
i l’orquestra. És bàsica la feina creativa que 
haurem de fer tots junts perquè entre tots 
crearem de nou aquesta obra. 

Parli’ns de l’elecció de les veus. Hi 
trobem solistes molt reconeguts...·Cert, les veus solistes, totes tres,  són grans 
veus i això és molt important. Comptem amb 
una veu com Anna Alàs, amb una trajectòria 
creixent, al costat del tenor David Alegret i el 
baríton Enric Martínez-Castignani, cantants 
amb una carrera important, també fora 
de Catalunya i d’Espanya. He pensat que 
necessitàvem gent del país però amb unes 
característiques molt determinades a nivell 
tècnic i vocal. En relació al cor, i sense oblidar 
els molts –i bons- cors professionals que hi 
ha al país, penso que el cor de Vilafranca és 
perfecte per a aquest projecte. 

Aquesta és una obra pensada per al 
lluïment dels solistes?·No especialment. La Santa Espina està 
escrita en un registre que farà brillar molt 
els cantants, però el paper del cor és bàsic, les 
seves intervencions (tant en qualitat com en 
quantitat) atorguen a la proposta un gruix 
espectacular. Es produeix un joc curiós i és que 
les parelles dels dos personatges principals 
(Gueridó i Rosa Vera) no tenen paper cantat, 
només parlat.  Sobta com personatges que 
tenen un paper realment important en 
la trama no compten amb intervencions 
cantades. És per aquest motiu, i per tal de 
facilitar la comprensió de la història, que la 
versió que presentarem al Barcelona Teatre 
Musical conté totes les claus de l’argument. I 
aquestes seran explicades per un narrador. Al 

cap i a la fi parlem d’una obra de teatre; teatre líric, sí, 
però teatre. 

Assumint aquest concert, l’OSV continua 
consolidant el seu paper d’orquestra versàtil. 
N’està especialment satisfet? ·Sense dubte, una de les grans qualitats de la 
Simfònica del Vallès és aquesta voluntat de continuar 
creixent, provant, jugant, descobrint... Aquesta 
reflexió sobre l’actitud crec que ha de ser molt present 
en totes les orquestres. Penso en les formacions joves 
que comencen a fer espectacles incorporant moviments 
escènics (com la JONC), segurament perquè el perfil 
de músic que exigeixen les orquestres professionals 
és avui més complet que fa vint anys. Un perfil més 
obert, sense fronteres, sense apriorismes. És evident 
que hi ha escenaris europeus que encara no necessiten 
aquesta versatilitat perquè omplen les seves sales de 
concerts setmana rere setmana (Amsterdam, Berlín, 
etc.) però són excepcions. Part de l’èxit del Vallès és 
precisament aquesta fidelització del públic, que va en 
augment i que té molt a veure, al meu entendre, amb 
els formats de concert que estem presentant.  

Per últim, què li diria al públic que escoltarà 
per primera vegada La Santa Espina? ·Sobretot que deixin enrere les pors. Els qui 
programen, els qui toquen, el públic... Massa vegades 
tenim por d’escoltar una cosa diferent, una cosa que 
no coneixem. Deixem-nos sorprendre. El públic del 
passat, en l’època del barroc, per exemple, estava 
avesat a formats més propers als concerts de jazz, on 
la improvisació era habitual. Eren, d’alguna manera, 
més lliures que nosaltres. Quan parlem de tradicions, 
d’escoltar sempre les mateixes obres de la mateixa 
manera, a quina tradició ens referim? A partir 
de quan? Jo proposaria al públic que esperi amb 
il·lusió aquesta proposta i que sobretot es doni una 
oportunitat per descobrir aquest món tan ric que és 
el nostre patrimoni musical. Si els músics som capaços 
de transmetre il·lusió cantant i tocant, estic segur que 
el públic la copsarà.

La sardana 
a debat, a 
l’IEC i al 
Born CC

d’orígen medieval. Una set-
mana més tard, Joaquim 
Agulló parlarà de La tenora 
i la barítona de l’IEC, punt 
de trobada de ciència i tra-
dició.

 A partir del mes de se-
tembre, l’escenari de les xer-
rades es traslladarà fins al 
nou espai Born Centre Cul-
tural amb un cicle de confe-
rències i ponents de primer 
nivell que tindrà lloc cada 
primer dijous de mes fins al 

Durant el mes d’abril, a 
la sala Prat de la Riba de 
l’Institut d’Estudis Cata-
lans,  (carrer del Carme, 47), 
coneguda  com la Casa de 
la Convalescència,  se cele-
braran dues conferències 
relacionades amb els ins-
truments de la cobla i la 
cultura popular. 

Romà Escalas, musicòleg, 
dedicarà un dijous al vespre  
a parlar de Les xeremies 
i dolçaines, un món sonor 

desembre. El cicle s’iniciarà 
amb una conferència de Se-
bastià Serrano, catedràtic 
de lingüística general, que 
analitzarà les claus de la re-
alitat sardanista des d’una 
perspectiva social.

El mes d’octubre serà el 
torn de l’historiador Anto-
ni Dalmau, que centrarà la 
seva xerrada dins del marc 
general de les tradicions 
d’aquest país, tan diverses i 
d’evolucions molt diferents. 

‘Resulta molt estimulant pensar en com interpretarem 
el número divuit de l’obra, el de la famosa sardana’

La Santa Espina
15 de març de 2014 - Barcelona Teatre Musical · Obra original d’Enric Morera estrenada el 1907 

Vicky Peña, 
narradora de luxe

La reconeguda actriu Vicky Peña participarà com 
a narradora en la reestrena de La Santa Espina,  el 
proper 15 de març al BTM. Peña llegirà fragments 
del llibret original escrit per Àngel Guimerà per 
tal de facilitar al públic assistent la comprensió 
argumental de l’obra. La versió íntegra del text 
es podrà llegir en la futura edició en CD d’aquest 
treball, prevista per a l’estiu del 2014.

REFLEXIÓ I DIVULGACIÓ A L’ENTORN DE LA SARDANA

La proposta del periodis-
ta Josep Maria Casasús, que 
tindrà lloc el mes de novem-
bre, versarà sobre la relació 
entre el fet sardanista i la 
comunicació i esdevindrà el 
prèambul de la clausura del 
cicle, un mes després, amb 
una conferència sobre sar-
danisme, identitat i país. 

Totes les conferències i 
xerrades d’aquest cicle són 
gratuïtes.Redacció

David Alegret, tenor (Gueridó)

Anna Alàs i Jové,  mezzosoprano (Rosa Vera / Dardell)

Enric Martínez-Castignani, baríton (Ulric)



La Santa Espina
15 de març de 2014 - Barcelona Teatre Musical · Obra original d’Enric Morera estrenada el 1907 

Rondalla en tres actes i sis quadres · Música d’Enric Morera (1865-1942) ·Llibret d’Àngel Guimerà (1845-1924)

Veremadors, Traginers, Trepitjadors, Fradrins cantaires, Bruixes i Bruixots, Abracandaris i Abracandàries, Dones de 
moreria, Donzelles catalanes
Cavallers, Magnats, Patges, Corsaris, Soldats,  Alabarder major

 (*) Vestuari d’Anna Alàs cedit per Modart

Maria Amor de Gueridó ·
 
Arnold Príncep i futur rei · Laia Mare de Maria i masovera  (Isabel Moreno) · Jordi Pare de 

Maria i masover
 
(Xavier Pomerol) · Babarotes

 
(Lluís Cabal)

Pa-i-ceba, Cigonya,  Apagallums, Teranyines, Secallona, Ficatatxes, Cercapous, Tallanous, Pegadolça, Bruixes i bruixots
Restany, Ciríac, Urla, Godmir, Cavallers d’Arnold

Orquestra Simfònica del Vallès · Rubén Gimeno, director 
Coral Polifònica de Vilafranca (David Hernàndez i Urpí, director)

VEUS SOLISTES

NARRADORA

PERSONATGES PRINCIPALS DEL LLIBRET

ALTRES PERSONATGES

La Santa Espina se circumscriu dins del 
moviment anomenat Teatre Líric Català, que el 
musicòleg Xosé Aviñoa limita entre els anys 1894 
i 1908. Músics de la talla de Granados o Pahissa, o 
el mateix Morera, juntament amb escriptors com 
Guimerà, Rusiñol o Pitarra, entre d’altres, es van 
comprometre a produir obres líriques a cavall 
entre l’òpera italiana, l’imponent espectacle 
wagnerià i la sarsuela espanyola. Tot plegat amb 
un intent de produir un veritable teatre musical 
català autòcton.

Una de les produccions més significatives 
d’aquest Teatre Líric Català fou precisament 
La Santa Espina. El divuitè dels vint números, 
corresponent a l’acte tercer, donà lloc a la famosa 
sardana amb el mateix nom, convertida en 
emblema del catalanisme polític, particularment 
gràcies a la prohibició expressa del Governador 
Civil de Barcelona, general Losada, l’any 1924.

La rondalla de La Santa Espina fou estrenada 
al teatre Principal de Barcelona el 19 de gener 
del 1907 i es va tornar a programar el desembre 

del mateix any, amb un total de més de dues-
centes representacions. La producció va anar 
a càrrec d’Espectáculos y Audiciones Graner, 
sota la direcció teatral de Modest Urgell. L’èxit 
que va obtenir l’obra va ultrapassar totes les 
expectatives, ja que no era habitual que una obra 
musical es mantingués en cartell més d’un parell 
o tres de setmanes. Fins i tot la pròrroga va durar 
més del que es preveia a causa de la continuada 
aclamació popular.

L’argument de l’obra és de caràcter fantàstic, 
amb tots els elements propis del gènere 
d’aquesta època: bruixes, bruixots, sirenes, 
reialmes de terres llunyanes, encanteris... Tot 
plegat amb un rerefons de reivindicació nacional 
en uns moments polítics molt delicats i tensos 
per a la societat catalana i el catalanisme polític. 
Pel que fa a la música, la partitura de Morera 
es manté dins de l’estricte àmbit tonal i sempre 
molt d’acord amb el caràcter del llibret.
El número que després es convertiria en la 
popular sardana es troba, com hem dit, al tercer 

acte de l’obra i correspon al moment en què es 
presenten les captives catalanes. Després d’una 
introducció de caràcter poètic i evocador, seguit 
d’un motiu de dansa, comença la intervenció 
de la secció femenina del cor que irromp a 
escena amb els coneguts versos ‘Som i serem 
gent catalana’. De fet, però, la sardana de l’obra 
comença directament als llargs, coincidint amb 
la modulació a menor. La música inicial difereix 
dels curts de la sardana, ja que la mètrica de la 
melodia és diferent, fins al punt que amalgama 
compassos ternaris amb binaris. Morera va 
adaptar aquesta música per convertir-la 
definitivament en sardana independent el 
mateix 1907. La primera versió amb lletra 
que se’n conserva és l’enregistrament d’Emili 
Vendrell datat l’any 1918, en el qual només hi ha 
text als llargs, que és on encaixa correctament 
amb la música. Posteriorment se n’han fet 
diferents adaptacions en què la lletra comença 
també als curts.
Font: Ed. Boileau La Santa Espina (1a edició, desembre 2011)

Gueridó (tenor) Pastor i protagonista  
  

David Alegret
Rosa Vera / Dardell (soprano) Enamorada d’Arnold

 
Anna Alàs i Jové (*)

Ulric (baríton) Trobador del príncep Arnold
  

Enric Martínez -Castignani

Vicky Peña



EN CONCERT · 3 DE MAIG · SALA PAU CASALS DE L’AUDITORI

La Sardana de l’Any  
Concert final a L’Auditori de Barcelona

Joaquim Rucabado

La Sardana 
de l’Any 
torna a 
Barcelona

Aquest concurs de gran 
popularitat, celebrat en dues 
etapes, arriba enguany a la 
seva vint-i-cinquena edició.

La primera d’elles s’inicia 
l’any 1971, en el marc del 
programa APLEC de ‘Radio 
Juventud, la voz de Cata-
luña’ i es perllonga fins l’any 
1986, data en la qual ‘Radi-
ocadena’ va deixar d’eme-
tre per a incorporar-se a la 
xarxa de ‘Radio Nacional de 
España’.

Va ser l’any 2004 quan la 
Federació Sardanista de Ca-

talunya va decidir recuperar 
el certamen i celebrar el con-
cert final al Palau de la Mú-
sica de Barcelona. Des de la 
seva creació, el concert final 
de La Sardana de l’Any ha 
tingut un caràcter itinerant. 
Fruit d’aquesta itinerància 
s’ha celebrat en les sales més 
emblemàtiques del nostre 
país.

Aquesta efemèride coincideix
amb la capitalitat de la
Sardana de la ciutat de Bar-
celona i amb els actes del tri-
centenari dels fets de 1714. 
Per totes aquestes raons es 
va escollir Barcelona i, con-
cretament, L’Auditori de la 
ciutat, per celebrar-hi el con-
cert final.

El dia 3 de maig,  a dos 
quarts de sis de la tarda, la 
sala Pau Casals de L’Audi-
tori es vestirà de gala per 
acollir una nova final, on el 
públic assistent podrà deter-
minar amb els seus vots la 
sardana que considera més 
popular d’entre les estrena-
des el 2013. 

Les 25 edicions de La Sardana de l’Any
1972 - Barcelona, col·legi dels Maristes 
1973 - Sabadell, La Faràndula
1974 - Figueres, Teatre Las Vegas
1975 - Igualada,  Ateneu Igualadí
1976 - Tarragona, Teatre Metropol
1977 - Olot, Teatre Principal
1978 - Girona, Teatre Municipal
1979 - Vic, Pavelló Municipal
1980 - Lloret de Mar, Palau d’Esports
1981 - Badalona, Teatre La Salut
1982 - El Vendrell, La Lira Vendrellenca
1983 - Santa Coloma de Farners, Teatre Catalunya
1984 - Torroella de Montgrí,  envelat
1985 - Sant Sadurní d’Anoia,  Ateneu Agrícola
1986 - Santa Perpètua de Mogoda,  Teatre del C.  Parroquial
2005 - Barcelona, Palau de la Música 
2006 - Cervera, Teatre La Passió 
2007 - Cornellà de Llobregat,  Auditori
2008 - Reus, Teatre Fortuny
2009 - Girona,  Auditori 
2010 - Perpinyà, Palau de Congressos
2011 - Granollers,  Auditori 
2012 - Lleida, La Llotja 
2013 - Tarragona, Teatre Tarragona
2014 - Barcelona, L’Auditori

El concert final del 
concurs conegut 
com La Sardana de 
l’Any torna a la 
ciutat comtal 
després de 10 anys.
Serà el 3 de maig 
a les 17.30h a la 
sala Pau Casals 
de L’Auditori de 
Barcelona, en un 
concert amb cobla, 
orquestra i cors 
irrepetible

Víctor Rodríguez

Cada any, d’entre les més 
de 3.000 activitats sarda-
nistes que se celebren arreu 
del país, s’estrenen nombro-
ses sardanes. Cada peça es-
trenada pot optar a partici-
par al concurs La Sardana 
de l’Any.

Aquest certamen les 
dóna a conèixer  setmanal-
ment a través de la pàgina 
web www.lsda.cat i per més 
d’una trentena d’emissores 
de ràdio, on els oients voten 
quina sardana de les propo-
sades els ha seduït. 

De totes les participants 
durant l’any, només 10 arri-
ben a la final on seran inter-
pretades davant un auditori 
que espera escoltar-les per 
votar-les in situ. Al final del 
concert, es fan públics els 
resultats de la votació del 
premi popular així com el 
premi de la crítica, aquest 
segon  emès per un comitè 
format per músics i compo-
sitors reconeguts. 

Enguany, partint d’un 
format innovador, a la pri-

mera part prendran el pro-
tagonisme les cobles Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i 
Mediterrània que interpre-
taran les 10 sardanes  fina-
listes. 

A l’espera de l’escrutini, 
la segona part començarà 
amb l’orquestra Simfònica 
GIOrquestra que,   junta-
ment amb la Polifònica de 
Puig-reig, les corals Càrmi-
na, Sant Jordi, i Òpera de 
Cambra de Sant Cugat amb 
la solista Núria Prats al 
capdavant, seran els prota-
gonistes sota la direcció de 
Marcel Sabaté.
Serà llavors el moment 
d’escoltar la Glosa de 
l’Emigrant de Salvador 
Brotons, i les sardanes 
Marinada d’Antoni Pérez 
Moya i Somni de Manel Sa-
derra i Puigferrer així com 
els espectadors podran es-
coltar l’estrena d’El crit del 
temps, una composició de 
Xavier Pagès per a orques-
tra, cobla, cors i veu blanca 
solista, inspirada en els fets 

de 1714, que pujarà a l’es-
cenari per dirigir totes les 
formacions.

Entrat el vespre i amb el 
veredicte ja de la sardana 
de l’any fet públic, serà el 
moment de la interpreta-
ció de la peça guanyadora. 
En sortir al carrer, la dansa 
prendrà de nou el protago-
nisme amb una ballada de 
sardanes a càrrec de la co-
bla Mediterrània ara ja a 
l’Atri Central de l’Auditori.

Aquest 2014 serà l’any de 
la sardana a la ciutat comtal 
i per això, assistir al concert 
final de la sardana de l’any 
esdevé, sens dubte, una cita 
a remarcar dins el calendari 
musical de la ciutat. 

Concurs internacional de roses noves de Barcelona i bateig de la rosa Sardana
Víctor Rodríguez

Aquest concurs dedicat a 
les arts florals que reuneix 
els experts internacionals en 
roses, enguany té la sardana 
com a amfitriona. El roserar 
del Parc de Cervantes acolli-
rà aquesta efemèride de res-
sò mundial que premia cada 
any l’elecció de la millor rosa 
i hostatjarà, durant els dies 
9 i 11 de maig, un reguitzell 
d’activitats  amb motiu del 
bateig de la rosa Sardana.

Divendres serà el torn de 

la Banda Municipal de Bar-
celona, que oferirà un con-
cert de peces relacionades 
amb l’esdeveniment.  

El diumenge el luthier Pau 
Orriols pronunciarà una 
conferència sobre el ginjoler 
i la seva relació amb els ins-
truments de la cobla, el grup 
escènic de l’Agrupació Cul-
tural Folklòrica de Barce-
lona oferirà un racó poètic i 
es farà un taller de sardanes 
per a infants i joves. 

Serà llavors el moment de 
la presentació i el bateig de 
la rosa Sardana, una nova 

espècie que es donarà a co-
nèixer durant l’acte i que 
serà batejada científicament 
amb el nom de la nostra dan-
sa. 

Amb la col.laboració de 
Núria Feliu, que apadrinarà 
l’acte, es plantarà un exem-
plar al roserar, de manera 
que passi a formar part de 
la col·lecció de més de 10.000 
espècies.

Finalment, la cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona 
serà l’encarregada de posar 
l’apunt musical a l’acte amb 
una audició de sardanes

Concert de la Banda Xerrada sobre el ginjoler Racó poètic amb Núria Feliu Tallers per als més petits Ballada de sardanes

Un indret especial per a 
un concert singular de la 
Banda Municipal de Bar-
celona que, sota la direcció 
de Henrie Adams, oferirà 
un reguitzell de sardanes i 
obres per a cobla adaptades 
per a banda.

La fusta del ginjoler s’uti-
litza per a instruments com 
gralles i tenores, constru-
ïdes artesanalment arreu 
de Catalunya. Pau Orriols 
explicarà la relació entre 
aquest arbust i la instru-
mentació de la cobla.

L’any 2007 Núria Feliu ela-
borà un llibre-CD on recita-
va sardanes populars, Amb 
un format diferent i en un 
indret únic, la reconeguda 
Núria Feliu serà l’encar-
regada de dur la poesia al 
roserar.

Petits, joves i grans tindran 
també el seu protagonisme. 
Monitors i sardanistes de 
competició ensenyaran la 
dansa per tal d’endinsar-se 
per primer cop a la sarda-
na amb la ballada que se 
celebrarà a continuació.

La cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona oferirà una 
audició de sardanes amb 
títols al·lusius a les flors. 
Una oportunitat única per  
donar a conèixer la sardana 
als principals experts mun-
dials en roses.

El crit del temps, 
una composició per 
a orquestra, cobla, 
cors i veu blanca 
solista inspirada en 
els fets de 1714 de 
Xavier Pagès

Marcel Sabaté, director de la GIOrquestra i de la cobla Sant Jordi - CdB



AGENDA
Calendari dels 
actes principals 
de la capitalitat 
de Barcelona 
2014

8 de març 15 de març 

3 de maig 8 de maig 9 de maig 11 de maig 

24 de maig 

11.30h Acte de proclamació - Fossar de les Moreres
12.00h Ballada de Sardanes - Placeta Montcada
A l’Avinguda de la Catedral:
17.00h Concert Jaume Barri i la cobla Xica
18.30h Concert Macedònia + cobla Lluïsos de Taradell
20.00h Espectacle La cultura és... nostra!

Proclamació ‘Barcelona, capital de la Sardana 2014’ La Santa Espina
21.00h Concert al BTM
Venda d’entrades a 
través de Ticketmaster
Preus: 35/25 euros 

La Sardana de l’Any
17.30h Concert a la sala 
Pau Casals de L’Auditori
20.00h Ballada de sardanes 
a l’Atri central
Informació i venda a
www.auditori.cat

9 de març 

11.15h Ballada de sardanes 
a l’Avinguda de la Catedral
Cobla Ciutat de Cornellà

Inauguració de 
l’exposició Vicenç 
Bou
19.00h Inauguració al 
Museu d’Història de 
Catalunya
19.30h Apunt musical 
al Hall del Museu

Concurs de roses al Parc de Cervantes 

17.00h Concert de la Banda 
Municipal de Música al 
Parc de Cervantes

Bateig de la rosa Sardana
10.30h Xerrada sobre el 
ginjoler, racó poètic amb 
Núria Feliu, tallers per a 
nens i ballada de sardanes

Trobada sardanista 
de Casals de Gent 
Gran
11.00h Trobada al Parc de 
l’Espanya Industrial amb  
la coblaLa Principal del 
Llobregat

30 de maig 
Cloenda ‘el país a 
l’escola’
11.00h Trobada d’escoles 
de la campanya 
a la Plaça
Comercial 
del Born

31 de maig 
Fira modernista de l’Eixample

11.00h Ballada de sardanes amb pianola de manubri al 
carrer Girona-Mallorca
19.00h Concert Recordant El Dorado al Passeig de St. 
Joan amb la cobla Mediterrània i Mercè Martínez

10 de juny 
Memorial Jacint 
Verdaguer
17.00h Acte cultural amb 
la cobla Jovenívola de 
Sabadell i Valentí Maymó 
a la casa-museu Vil·la 
Joana

22 de juny
Dia Universal de la Sardana
11.30h Ballada de sardanes 
a la plaça dels Somnis del 
Parc del Tibidabo
17.00h Concert de cobla al 
Temple del Sagrat Cor

24 de setembre29 de juny

21 d’octubre 28 de novembre

MITJANS COL·LABORADORS

EDICIÓ: Coordinadora d’Entitats Sardanistes de Barcelona
MAQUETACIÓ I DISSENY: Roser Casals i Toni Valls
CORRECCIÓ:  Gemma Fornés

c. Montsec, 20-22, baixos - 93 319 76 37
bcn2014@capitaldelasardana.cat

Concert Banda 
Municipal de 
Barcelona
19.30h Concert de música 
per a cobla adaptada 
a la banda, dirigida 
per  Salvador Brotons, a 
L’Auditori

Concert de carilló

Concert de sardanes al pati 
dels tarongers del 
Palau de la Generalitat 
en el marc de 
les Festes 
de la Mercè

Presentació del llibre La sardana a 
Barcelona i del CD enregistrat per la 
Banda Municipal de Barcelona

A l’Espai 4 del Palau de la Virreina es presentarà el llibre 
escrit per Jesús Ventura i el CD de sardanes i música per a 
cobla adaptada per a banda

28 de novembre
Lliurament dels 
premis ‘capital de 
la Sardana’

19.00h Lliurament al  
Saló de Cent.  Ajuntament de 
Barcelona.
19.30h Apunt musical

Conferències i debats
Carrer de Carme 47, Sala Prat de la Riba:
3.04 - 19h Un món sonor d’origen medieval. Romà Escalas
10.04 - 19h La tenora i la barítona de l’IEC.  Joaquim Agulló
El Born Centre Cultural:
4.09 - 19h Sardanisme i societat. Sebastià Serrano
2.10 - 19h Sardanisme i tradició. Antoni Dalmau
6.11 - 19h Sardanisme i comunicació. Josep Maria Casasús
4.12 - 19h Sardanisme, identitat i política

Agenda detallada a la pàgina web
www.capitaldelasardana.cat/bcn2014DANSARÀ

(*) Durant tot el dia 8 tindrà 
lloc al carrer dels Arcs la 
Trobada Nacional de Catifaires (*) Consultar descomptes

Coincidint amb la proclamació de Barcelona com a ‘capital 
de la Sardana 2014’, la Federació Sardanista de Catalunya 
impulsa la creació d’una nova publicació titulada Dansarà, 
nom inspirat en la imatge que l’artista Perejaume va crear 
amb motiu de la primera ‘capital de la Sardana’,  Arenys de 
Munt.  Aquesta nova capçalera, de periodicitat bimensual, 
tractarà temes relacionats amb la sardana i la cultura 
popular des d’un punt de vista atractiu per al públic 
generalista. El primer número coincidirà amb la celebració 
de la final de La Sardana de l’Any,  a principis de maig. 

MITJÀ OFICIAL


