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EL TENOR I LA COBLA

E

L TENOR, Albert Deprius, una de les veus més destacades del moment, i LA COBLA,
Ciutat de Girona, conjuntament us presentem un concert on farem un viatge en el repertori
vocal amb una varietat d’estils, interpretant una selecció de temes de gran qualitat.
Un recull del millor repertori amb arranjaments especials per a la fusió entre la VEU i la cobla
oferirem cançons clàssiques (lied), cançó catalana, sarsuela (àries), i sardanes. Entre d’altres
podrem gaudir de la cançó que esdevingué el màxim estàndard de la música vocal popular
catalana, ROSÓ, Pel teu amor; la cançó EVOCACIÓ AL PIRINEU de la Sarsuela Cançó d’amor
i de Guerra; L'EMIGRANT poema líric amb excel·lència de la cultura; sardanes cantades com
Maria de les Trenes, Somni.
També podrem gaudir solament de la cobla amb algunes interpretacions d’una selecció d’obres i
música per a cobla. Un concert dirigit a tots els públics i per a qualsevol esdeveniment: festes majors, concerts de música,
festes per a la gent gran, festivals de música, cicles de concerts.
Intèrprets:

Cobla Ciutat de Girona

Albert Deprius, tenor		

Jesús Ventura, director

PROGRAMA
Cobla
EMPORDANESA 					Joaquim Serra
Cobla i veu
ROMANÇ DE SANTA LLÚCIA 				
Eduard Toldrà / Josep M. de Sagarra
ABRIL 							
Enric Morera / Josep M. de Sagarra
LA GAVINA 						
Frederic Sirés / Jesús Ventura
L’EMIGRANT 						Amadeu Vives / Jacint Verdaguer
Cobla
MAREGASSA (tenora solista: Josep Coll)			J.Gispert
Cobla i veu
ROSÓ (Pel teu amor) 					
J.Ribas i Gabriel / Miquel Poal-Aregall
ET PORTARÉ UNA ROSA 					
Anton Parera Fonts / Josep M. Andreu
EVOCACIÓ AL PIRINEU					
Rafael Martinez Valls / Víctor Mora
Cobla
T’ENYOREM 						M.S.Puigferrer
Cobla i veu
MARIA DE LES TRENES 					Josep Saderra
SOMNNI 						
M. S. Puigferrer / Manuel Pont i Bosch
LA PUNTAIRE						
Lluís Badosa / Josep M. Bello
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35 PREMIS CERET-BANYOLES 2019

E

l passat diumenge 10 de novembre a Ceret
vàrem tenir la Festa del 35è Premi de composició
de sardanes Ceret-Banyoles. Després d'escoltar les
cinc sardanes finalistes, el Jurat format per Lionel
Berbain, Bernat Castillejos, Agustí Coma Alabert i
Joan Gibert, va emetre el seu veredicte:
1r Premi: "De Peralada a Barcelona"
de Dani Gasulla Porta
2n Premi: "Presagis" de Francesc Cassú i Jordi
3r Premi: "Albirant l'horitzó" de Lluís Gual Gasull
4t Premi: "Garbinet de Sant Feliu"
de Jaume Cristau Brunet
5è Premi: "Records del futur" de Manel Vall Vallvé
El públic també va votar i la sardana escollida com a
premi popular va ser la d'en Jaume Cristau "Garbinet
de Sant Feliu".
Al matí del mateix dia, a l'Ajuntament de Ceret, es va firmar el conveni entre els dos Ajuntaments i els Foments per
organitzar els Premis d'aquest any i del proper. Varen firmar l'alcalde de Ceret, Alain Torrent, i el regidor de Cultura de
Banyoles, Miquel Cuenca. També els dos Presidents del Foment de Ceret, Josep
Vidalou i de Banyoles, Joan Lleal.

El Foment us desitja unes
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ESBART FONTCOBERTA
EL 2019 DE L’ESBART FONTCOBERTA DE BANYOLES

L

’any 2019 ha estat un any de transició per l’Esbart Fontcoberta
de Banyoles. Tancàvem el 2018 havent estrenat l’espectacle
Fusió, conjuntament amb l’Esbart Castelló. Així, aquest 2019
ha servit per posar les cartes sobre la taula i decidir cap a on
vol caminar l’entitat en els propers anys.
Primer de tot, es va decidir que se centrarien els esforços
en formar als darrers juvenils que s’han incorporat al cos de
dansa. Actualment, en són 6 entre els 12 i els 16 anys. En
aquest sentit, a més de la classe que fan els divendres amb la
Laida Tanco, també s’han incorporat en dinàmica del cos de
dansa. Així, han arribat a participar en diverses actuacions del
cos de dansa. D’aquesta manera s’assoleix un dels reptes més
complicats dins de la dansa tradicional catalana: el de donar
continuïtat als i les joves que porten anys a l’entitat.
Així doncs, establertes les bases del cos de dansa del futur
ara ja es pot començar en treballar en nous projectes. Aquests
nous projectes, d’una banda, passen per acabar de formar i
d’integrar el grup de juvenils de l’Esbart Fontcoberta. De l’altra,
s’està duent a terme una recuperació de coreografies que
l’Esbart havia ofert al públic temps enrere. Aquestes danses
estan marcades per ser interpretacions de poques parelles.
D’altra banda, com és habitual, també ha tingut diverses
actuacions al llarg de l’any. Així, un any més, el cos de dansa
i l’infantil van actuar a Crespià. A més, també hi hagut les
tradicionals ballades de Fontcoberta i Banyoles per la diada
del 11 de setembre. Un altre parada habitual dels darrers anys,

ha estat Llívia on el cos de dansa ha tornat per tercer any
consecutiu.
Respecte a les ballades de l’any, volem parar atenció en el
que es va viure a Crespià. L’Esbart Fontcoberta a finals de
l’any passat va patir una pèrdua molt gran. La Paquita ens va
deixar i l’actual cos de dansa i molts antics balladors no van
voler perdre l’oportunitat de dedicar la ballada a ella. També al
nostre “jefe”, a l’Antonio Jaén, per tota la dedicació que posa
en el dia a dia de l’entitat. Així la darrera de les danses que va
oferir l’Esbart va ser la Quadrilla de Martorell, una coreografia
molt estimada per la Paquita i que, a més, definia molt bé el
seu caràcter.
Va ser un moment molt emotiu per a tots els que coneixíem a
la Paquita i no volíem deixar de comentar-ho.
D’altra banda, enguany també hem pogut celebrar alegries.
Una de les balladores més veteranes del cos de dansa la Judit
Vilaseca s’ha casat. Com és tradició, se li va dedicar un ball
que es va interpretar a la sortida de l’església. Gràcies a la
col·laboració del coreògraf de l’Esbart de Rubí, Jordi Rubio,
vam poder oferir el ball del córrer.
Per últim, també s’ha de posar la mirada en el futur de l’esbart.
Entre els infantils i els grups juvenils hi ha un total de 35 infants
entre els 3 i els 12 anys. A més, el proper 14 de desembre tota
aquesta canalla, com en els darrers anys, oferiran danses per
diversos indrets del centre de Banyoles.

Foto de grup de tots els que vam dedicar la Quadrilla de Martorell a la Paquita.
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LES COLLES BANYOLINES
APLEC 2019

CAMPIONA DE CATALUNYA!

E

L

l 5 i 6 de juliol va ser l'aplec de la Sardana
de Banyoles. Enguany vam iniciar la festa
el divendres el vespre amb el 25è aniversari del
festival folklòric on van participar grans esbarts
internacionals. En aquesta ocasió el festival es va
fer en el recinte de l'aplec, a tocar de l'estany, entre
les pesqueres Santa Rosa i d'en Malagelada. A 2/4
de 10 del vespre i amb un ambient de ple estiu, vam
poder gaudir de les actuacions de l'Esbart cultural
Artistic Society "Tamnava" de Sèrbia, l'esbart Nie
ot shopluka de Bulgària i l'Esbart Dansaire de Rubí
de Catalunya. L'esbart de Rubí ens va oferir una
part del ball de gitanes en commemoració dels 50
anys de la seva creació.
L'endemà, el dissabte de bon matí, ja es van
començar a preparar els actes de l'aplec de tarda
i nit. La festa del soci i sòcia del Foment amb una
arrossada popular va donar el tret de sortida a la
jornada sardanista.
La cobla Sol de Banyuls ens va oferir un cafè
concert que va animar la sobretaula per començar
escalfar motors per la marató de sardanes
programada. Una ballada distesa i molt familiar.
Al llarg de la tarda vam comptar amb la cobla
principal de Porqueres, cobla sol de Banyuls i
la cobla principal de Banyoles que una darrera
l'altra van configurar un programa sardanista de
gran qualitat i amb gran assistència de balladors,
balladores i públic en general.
El concurs de sardanes improvisades, la 14a
trobada de puntaires, el 12è concurs de puntes
de coixí, les parades de productes de cultura
popular... van anar configurant una jornada amb
bona companyia i amb un paisatge al costat de
l'estany immillorable.
Un cop feta la botifarrada popular a l'hora de sopar
es va iniciar la sessió de sardanes de la nit. Vam
acabar la vetllada tot gaudint d'una il·luminació
fantàstica que permetia prendre la fresca d'una
nit de juliol amb bon ambient, bona música i bona
companyia.

a colla N.I.N.S. ha acabat la temporada 2019 revalidant el títol de
campiona de Catalunya en categoria infantil. Aquest any es va començar
amb un gran repte a assolir, per una banda poder tornar al graó més alt del
podi del campionat i per l'altre estrenar i mantenir dues colles banyolines a
la mateixa categoria. Així doncs es va començar la temporada amb dues
colles infantils, la colla N.I.N.S. i la colla FENT GRESCA. Des del primer
dia les dues colles han anat participant en el campionat comarcal i la colla
N.I.N.S. ha participat també en el campionat de Catalunya. Aquesta situació
és d'una gran excepcionalitat en el món sardanista i n'estem molt orgullosos.
Més d'una vintena de nois i noies sardanistes, apassionats per la dansa,
per la música, per l'ambient de colla... és un gran repte que s'ha pogut anar
consolidant al llarg de tot l'any.
Us podem ben assegurar que veure sortir un galop de 12 parelles de nois i
noies entregats i motivats és una gran alegria i perquè no dir-ho... de desig
per la resta d'entitats.
La colla alevina TREN PINXO també ha pogut continuar participant en
alguns concursos del campionat, aquesta temporada amb gran participació
de nenes.
La colla gran BANYOLES i la colla veterana CLAROR DE GOGES també
han participat del campionat gironí amb molt bons resultats. La colla Claror
de Goges, ha quedat subcampiona de Catalunya.
La temporada l'acabem amb aires de nous canvis pel nou any, ja sigui perquè
la colla infantil ha de canviar de categoria, per nous reptes en el campionat,
noves organitzacions de les colles...
De ben segur que les noves idees i motivacions faran encarar una temporada
ben interessant. De moment acabem aquesta tot preparant la GRAN QUINA
DE
LES
COLLES
SARDANISTES
i
una festa de final de
temporada per poder
celebrar tots els èxits i els
esforços de dansaires,
equips
d'entrenadors
i grada d'animació....
Gràcies a tots i a totes
per la dedicació!
Bones festes colles!
Colla N.I.N.S. i Fent Gresca.

EL FOMENT - 27

6

FESTA MAJOR DE SANT MARTIRIÀ

E

ls dies 19, 20 i 21 d'octubre vam celebrar la Festa Major
immersos, un any més, en la situació traumàtica que vivim
a Catalunya. Això va fer que s'anul·lessin alguns dels actes
programats. Per part del Foment tots els actes es van fer però
amb la lectura d'un manifest que manifestava el nostre rebuig de la
sentència i demanant l'alliberament dels presos polítics i el retorn
dels exiliats.
El dissabte es va desenvolupar amb normalitat. Al matí l'audició de
sardanes d'autors banyolins, una tradició centenària, va ser ben
acollida amb un fulletó per seguir la programació. A la tarda el cafèconcert a les 4 no va funcionar i haurem d'estudiar com organitzem
aquesta estona fins a l'arribada de la faràndula. Després, els balls
de passada i les danses varen ser multitudinàries.
El diumenge va començar amb pluja i el concurs de colles es va
traslladar al pavelló de La Draga. És evident que cal fer-lo a la
Plaça però a la Draga va quedar molt bé. Tot i el bon ruixat que va
fer a l'hora de dinar, a la tarda el bon temps ens va acompanyar
i la Competència de Cobles es va desenvolupar amb normalitat i
la sardana estereofònica SOMNI, dirigida enguany pel prestigiós
director Sr. Edmond Colomer, va ser més espectacular que mai
però caldrà estudiar bé l'efecte dels llums.
El dilluns una pluja intermitent va fer que les sardanes de la tarda
es fessin a l'envelat. Al matí, al concert "Festa de la Música per a
Cobla" vàrem poder escoltar les dues obres d'estrena dels Premis
Ceret-Banyoles de l'any passat: "Deconstrucció" de Marcel Sabaté
i "La màgia de l'estany" de Jesús Santaliestra. Dues composicions,
una més clàssica i l'altra més atrevida i molt potent, que passaran
a engruixir el ja voluminós arxiu de les obres inspirades en l'estany
on hi ha les nostres músiques més estimades. Per acabar, altre
cop "Vent d'octubre" amb les tres cobles, les veus de l'Alba Bosch
i la Nataliya Nesterchuck i la direcció d'en Paco Viciana. Amb la
pantalla reproduint les imatges de repressió viscudes i la lletra del
poema d'en Josep Navarro Santaeularia, a més d'un se li va fer un
nus a la gola...

Sortida al concurs de Perpinyà, diumenge 1 de juliol.
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GRUP CLOS ASSESSORS
SERVEI PROFESSIONAL D’ASSESSORAMENT
C. Àngel Guimerà, 17 | 17820 BANYOLES
Tel. 972 584 105 | banyoles@closassessors.com
C. Vista Alegre, 7 | 17004 GIRONA | T. 972 224 849 - 972 224 850
clos@closassessors.com | www.closassessors.com

CLOS RIBAS
CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Col·laborador de corredoria: Joaquim Duran Ametller | info@closribas.com

IMPRESOS - DIFUSIÓ CULTURAL
FOMENT DE LA SARDANA BANYOLES - Apartat 125

c/ Sant Martirià, 17-19 - Tel. i Fax 972 57 07 42
17820 BANYOLES - i.palmada@gmail.com

