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Granados sona a través de la cobla
La Bellpuig Cobla estrenarà a l’Auditori Enric Granados l’arranjament
d’una sardana per a piano escrita pel compositor lleidatà l’any 1914

Al concert de Sant Esteve
d’enguany hi ressonaran les
notes del compositor Enric
Granados, nascut a Lleida el
1867. Serà a l’auditori llei-
datà que porta el seu nom. I
és que la Bellpuig Cobla hi
estrenarà un arranjament de
Concepció Ramió sobre una
sardana del 1914 que el cèle-
bre músic va dedicar a un
company pianista, el nord-
americà Ernest Schelling.

“És bastant complexa enca-
ra que segueix l’estructura
convencional de les sardanes
pròpies de principis del segle
XX”, explica per a SARDA-
NEJANT Concepció Ramió,
arranjadora de la peça i direc-
tora titular de la formació. I
afegeix que “té dos curts i dos
llargs i com a final té un curt
amb un acabament més lent”.

“Val la pena”, sentencia la
també pianista. Tant és així
que avança que “estem en
converses” amb l’editorial de

música Boileau per publicar
les partitures al llarg del
2010. De fet, aquesta peça
podria entrar en la gravació
que la Bellpuig Cobla vol en-
registrar durant el primer tri-
mestre de l’any que ve.

“La idea va ser de la
Bellpuig Cobla, m’ho van
proposar i després he investi-
gat que té dos sardanes per a

piano”, explica Ramió, la di-
rectora titular de la formació.
L’altra composició “és una
fantasia plena d’estructures
pianístiques que és de difícil
adaptació per a un conjunt
instrumental”.

Un repertori dedicat als
clàssics

“Totes les peces tenen una
dimensió que val la pena de
destacar dins d’una mateixa
vara de mesurar: la de la sar-
dana digna i de qualitat.”

Aquesta és la presentació que
fa Concepció Ramió del re-
pertori de dissabte. Hi sona-
ran obres de Francesc Basil,
Josep Serra, Eduard Toldrà,
Juli Garreta, Francesc Pujol o
Manuel Oltra.

També hi haurà concessions
per al públic amb peces com
El cavaller enamorat, de Joan
Manén, o Les fulles seques,
d’Enric Morera. La Bellpuig
Cobla també interpretarà la
sardana Ball de Bastons de
Josep Prenafeta, estrenada
durant l’Aplec de Lleida en
homenatge a l’Any Joan
Amades.

El programa finalitzarà amb
Suite segarrenca de Joan
Lluís Moraleda, una obra amb
la qual “durant anys es va ser
reticent a ser interpretada
perquè es creia que les cobles
no tenien prou capacitat”
—destaca Ramió, una percep-
ció que es va trencar a partir
dels anys noranta.

Santaengràcia i Serrano
guanyen la beca Bernat
El tiblaire deVerdú Sergi San-
taengràcia, músic de 19 anys
de la Bellpuig Cobla, ha
guanyat la beca Josep Maria
Bernat per a joves instrumen-
tistes de cobla, segons la deci-
sió presa el dissabte 12. El ju-
rat va decidir concedir el reco-
neixement compartidament
amb el trompetista Gerard Ser-
rano, de 20 anys i natural de
l’Hospitalet de Llobregat.

La beca, concedida per
l’ajuntament de Bellpuig i Mú-
sics per la Cobla, ha comptat
aquest any amb el jurat fomat
pels músics Manuel Oltra, Jor-
di Molina, Jesús Ventura i Jo-
sep Maria Serracant; el regi-
dor d’Acció Cultural, Ramon
Forcat, i l’alcalde de Bellpuig,
Ramon Jounou.

A més, per la seua banda,
Albert París, de Músics per la
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Els ateneus reconeixen
el programa ‘Mans’
El programa Mans de Catalun-
ya Ràdio, dirigit i presentat per
Quim Rutllant i Ester Plana, va
rebre dimecres passat el premi
de reconeixement als mitjans de
comunicació professional de la
Federació d’Ateneus de Cata-
lunya.

Durant l’acte de lliurament,
que va tindre lloc al Palau de
Pedralbes de Barcelona, també
es van entregar guardons en les
categories de mitjans de comu-
nicació d’associacions culturals,
a la innovació i a l’activitat so-
ciocultural.També es va premiar
la creativitat en les arts escèni-
ques, la música i la cultura po-
pular i tradicional.A més de re-
conèixer l’esponsorització i el
mecenatge, l’ateneu de l’any i la
renovació generacional dels ate-
neus.

El jurat de l’edició d’engua-
ny ha estat format per Xavier
Capdevila, director del progra-
ma casteller Quarts de nou de
TVC; l’actor Pere Ventura i
Gal·la Cortadelles, antropòloga
cultural i economista.

Una colla ponentina en
un anunci televisiu
La colla Sol Ixent, deVilanova
de Bellpuig, apareix en una
anunci televisiu encarregat pel
Centre de la Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional
(CPCPTC) de la Generalitat i
que s’emet des de dilluns passat
i fins al 31 de desembre.

Sota el lema Per la Cultura
Popular, som-hi l’anunci per a
televisió combina imatges de
diables, bastoners, gegants,
capgrossos, bestiari i castellers.
Tot, juntament amb el text
“Som el foc, el ritme i la força.
Som el cel i l’infern. Estimem la
gent i els colors. I tots junts fem
la festa”.

El CPCPTC ha anunciat que
ha fet una falca per a ràdio i
una altra per a televisió i que
l’emissió es fa a través de canals
de la Corporació Catalana de
MitjansAudiovisuals i “d’altres
mitjans de comunicació”, sense
especificar quins. Tampoc ha
aclarit qüestions com la motiva-
ció de la campanya, el cost o
qui l’ha realitzat. SARDANE-
JANT ho ha preguntat als res-
ponsables de l’ens, que no han
donat cap resposta.

El GSM homenatja el
seu fundador
Una comitiva del Grup Sarda-
nista Montserrat de Lleida es
va desplaçar dissabte fins a Ba-
dalona per homenatjar Jaume
Solsona, impulsor de l’entitat.
La sortida es va emmarcar en
l’excursió anual per portar el
pessebre elaborat pels socis
més petits i que enguany van
regalar a Jaume Solsona. El
fundador del GSM, quan va
ser destinat a Lleida com a
germà marista, també va rebre
el pin d’or de l’entitat de mans
de l’actual president, Jordi Vi-
vas.

L’acte va comptar amb la
presència de membres de dife-
rents generacions de dansaires.

Enric Granados

Dissabte 26

19.00 h: Concert amb la
Bellpuig Cobla
Lleida, Auditori Enric
Granados.
Diumenge 27

19.00 h: Concert amb la
Cobla Ciutat de Terrassa.
Mollerussa, l’Amistat.
Divendres, 1 de gener

19.00 h: Concert amb la
Bellpuig Cobla.
Balaguer,Teatre municipal.

Afalaga de
valent que informadors sarda-
nistes prenguin SARDANEJANT
com a referència.Ara bé, caldria
que avisessin l’audiència, citant
la pàgina, quan copien ja que
mereixen saber qui ha elaborat
la informació i,en cas contrari,es
podria entendre com un plagi.

Cobla, ha actuat com a secre-
tari.

El premi, dotat en 2.500 eu-
ros, es lliurarà durant el con-
cert que la Bellpuig Cobla farà
a la seua localitat el dimecres
6 de gener.


