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Sardana a Calonge
per a Ricard Viladesau
El concert se celebrarà el 22 de juny i el 27 de juliol se’n farà un altre al

Castell de Calonge, també en homenatge al músic i compositor calongí
Robert Roqué

tarda. També hi haurà concurs de
colles improvisades, trobada de
puntaires i de col·leccionistes de
plaques de cava, com cada any, a
més d'exposició de bonsais.
En el decurs de l'aplec es faran diversos sortejos. La sessió de la tarda
enguany començarà a les , perquè
hi ha un programa molt dens. I es
farà amb la intenció de no acabar
tan tard al vespre, aspecte considerat important per molta gent.
A la vigília hi haurà una ballada
sardanista infantil, amb la participació de les escoles de La Bisbal i comarca, i de la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.

GIRONA

APLEC D’ANDORRA
■L'organització del concert de sardanes Viladesau i d’obligades ha
canviat la data i ara se celebrarà el
divendres  de juny. D'aquesta
manera es facilitarà l'assistència de
sardanistes a la Sardana per la Llibertat, la gran rotllana que envoltarà
l'estany de Banyoles el dissabte 
de juny, ja que ambdós esdeveniments coincidien. El concert, malgrat canviar de data, manté l'hora, a
les  h, i la ubicació, la platja de
Torre Valentina de Calonge i Sant
Antoni. La part musical anirà a càrrec de la cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona.
El concert serà, per les peces que
s'hi interpretaran, un dels actes centrals de la celebració de l'Any Viladesau. Aquest any commemora el
centenari del naixement del conegut intèrpret i compositor. Així, al
llarg del  se celebraran d'altres
activitats, d'entre les que també sobresurt el concert el divendres, 
de juliol, al Castell de Calonge, amb
La Principal de la Bisbal i solistes
convidats; el concert de dissabte, 
de novembre titulat Viladesau, de
músic a mite amb la cobla Ciutat de
Girona i el concert de cloenda a l'Auditori de Girona, previst pel dissabte,  de gener de .
La relativa proximitat geogràfica
i la pràctica coincidència d'hora entre el concert i la sardana reivindicativa dificultava la implicació
sardanista a ambdós esdeveniments. Per això des de l'organització
s'han fet les gestions corresponents
per poder canviar la data i impulsar
la Sardana per la Llibertat, però
també per tenir un bon ressò del
concert en honor de la figura de Viladesau.
L'esdeveniment
l'organitza
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Girona i la Confederació Sardanista de
Catalunya. A més a més, també
s'emmarca en el projecte  Any
Cultural Europeu.

APLEC DE LA BISBAL
Dissabte i diumenge, tenim un

dels aplecs més antics, el de la Bisbal, el dissabte a les  de la tarda (davant el cine Mundial) amb l’escola
de cobla Conrad Saló i el diumenge
al passeig Marimon Asprper, en sessions de matí i tarda i la col·laboració musical de les cobles, Bisbal

Demà dissabte se celebra la a

L’AGENDA
APLECS
 DISSABTE, 9

Andorra la Vella  Plaça del poble. Cobles:

Ciutat de Terrassa, Mediterrània i Bellpuig
Cobla. 17.40 h i 22.15 h
 DIUMENGE, 10

 DISSABTE, 9

La Bisbal  Davant cine Mundial Cobla de

l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.
18.00 h
Sant Antoni de Calonge  Plaça. Cobla

Reus Jove. 18.30 h

La Bisbal d’Empordà  Passeig Marimon

 DIUMENGE, 10

Asprer. Cobles: Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell, Montgrins, La Principal de la Bisbal i
Escola de cobla Conrad Saló. 10.00 h i 16.00
h

Maçanet de la Selva  Plaça. Cobla Osona.

Planoles  Aplec de Sant Antoni. El Puig Co-

bla Osona. 12.00 h
Sant Joan de les Abadesses  Aplec a l’Er-

mita de Sant Antoni. Cobla Foment del Montgrí. Matí i tarda.
Toluges  Parc Clairfont. Cobles: Tres Vents i

18.00 h
Olot  Barri de Bonavista. Cobla La Principal

d’Olot. 18.00 h
Palafrugell  Plaça. Cobla Contemporània.

11.00 h
Ripoll  Pista coberta de Sant Pere. Cobles.

Mil·lenària i Vents de Riella. 17.00 h. 13a Festa del soci de l'Agrupació Sardanista.

Contemporània. 15.30 h

CONCERTS

 DIMECRES, 13

 DILLUNS, 11

Camprodon  Aplec de Sant Antoni. Davant

Barcelona  Palau de la Música. «Cançó

ermita Cobla Canigó. 15.00 h

AUDICIONS
 DIVENDRES, 8

Cotlliure  Centre Cultural. Cobles, Mil·lenà-

ria i alumnes de l’escola de Perpinyà. 18.00 h
Pineda  Plaça Ajuntament. Cobla La Princi-

d’amor i de guerra» amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (La Principal de la
Bisbal). 19.00 h

CONCURS DE COLLES SARDANISTES
 DISSABTE, 9

Palamós  74è Concurs. Esplanada del port.

pal de Cassà. 12.00h

Cobla Reus Jove. 22.00 h

Jove, Jovenívola de Sabadell, Montgrins , La Principal de la Bisbal i Escola de cobla Conrad Saló.
Si bé hi ha cap sardana d’estrena
aquest any, sí s’interpretaran sardanes de les que es pot consideren
«recuperades», o «poc programades», entre d'altres la commemoració del è aniversari del naixement de Rossend Palmada, o de Josep Coll Ligora, i el è aniversari de
la mort de Jaume Roca Delpech o
Francesc Juanola. Per descomptat,
es commemorarà especialment

l'any Viladesau, amb motiu del centenari del seu naixement, perquè va
viure força anys a la la Bisbal, al mateix Passeig. I es farà interpretant la
sardana universal de l'any, Festeig,
a càrrec de la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Salo, així
com també tocant sardanes d'ell en
la ronda d'obligades de la tarda sencera. Es comptarà amb les exhibicions de les colla Joia, dels amics de
la Sardana de La Bisbal i Comarca,
al matí, i també de la colla Aires Gironins, del GEIEG de Girona, a la

Festa de la Sardana de les Valls d’Andorra, a les . i a les . h a la
plaça del poble d’Andorra la Vella
amb les cobles: Ciutat de Terrassa,
Mediterrània i Bellpuig Cobla.
De manera breu direm que els
seus orígens sorgiren de la il·lusió
d’un grup de sardanistes que volgueren constituir una associació
dins el marc legal, que es regiria segons les lleis i les ordenacions establertes al país, i així, el dia  de setembre del , fundaren l’Agrupació Sardanista Andorrana.
Els seus estatuts foren aprovats
pel M. I. Consell General de les Valls,
el dia  de març del .
De llavors ençà, l’Agrupació Sardanista Andorrana ha gaudit de la
contribució generosa i desinteressada dels seus socis, de la benvolença del Govern, Comuns i altres Entitats.
S’ha tingut cura del bon funcionament i s’ha vetllat per la seva continuïtat. A més de l’organització de
l’Aplec, en el decurs de l’any es desenvolupen altres activitats organitzades per l’Agrupació.
Aquesta Agrupació és una de les
entitats socioculturals més antigues
del Principat.

APLEC DE TOLUGES
En parlar d’aquesta població ens
hem de referir a La Pau i Treva de
Déu que fou un moviment social
impulsat al segle XI com a resposta
de l'Església i dels pagesos a les violències perpetrades pels nobles feudals. Es poden considerar l'origen
de les Corts Catalanes.
I, Toluges, malgrat pertànyer a
una administració no catalana estricta, serva la seva identitat catalanesca i la sardana hi és conreada
amb escreix.
Diumenge, fan el seu Aplec, al
parc Clairfont, amb les cobles, Tres
Vents i Contemporània, a partir de
les . h.

COBLA LA BISBAL JOVE
La cobla Bisbal Jove ha estrenat el
seu nou espectacleSsshhht! a l'Espai
Ter de Torroella de Montgrí, coproductor de la proposta.
Es tracta d'un espectacle per a cobla innovador, ple d'humor i bon ritme pensat per a tots els públics. De
fet, l'objectiu «és reivindicar, en la
formació de la cobla, la jazz band

La FRASE
Les cobles, els
músics, els
compositors, les
sardanes són un
patrimoni viu lligat a la
cultura popular, i a la
música tradicional que
des de les arrels ens
identifica com a poble»
 Gerard Cruset i Galceran
Director del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

catalana, una formació de mil cares
i atractiva per al jovent».
La proposta té una durada d'
hora i s'hi interpreta tot tipus de música amb una formació de cobla. La
seva contractació es pot fer directament a través de la cobla Bisbal Jove:
bisbaljove@gmail.com o al telèfon
  .
L'espectacle Ssshhht! es posiciona com el relleu de la proposta precedent Tututs que també es va estrenar a l'Espai Ter, el , coproduït igualment.
Des de llavors s’ha representat en
una cinquantena d'ocasions per tot
el territori català. Igualment,
Ssshhht! vol ser un espectacle en
gira. Per aquest motiu a la presentació a Torroella s’invità els programadors de diferents equipaments
escènics i musicals de les comarques de Girona.
A més a més, el curs escolar , Ssshhht! serà també una activitat educativa que s'oferirà en el
marc del programa escolar L'Aula a
l'Espai Ter' als nois i nois de cicle
mitjà de l'Educació Primària.
L'Espai Ter de Torroella de Montgrí vol ser «un punt de suport a la
creació musical, especialment la
música popular i tradicional catalana».
Per això compta amb la Bisbal
Jove, una de les formacions de cobla
més singulars del país per les seves
apostes musicals.

DISC DE CONTRABAIX
A la casa de la Sardana el proper
 de juny presentarran un nou CD
de sardanes ben original, que sota
el títol De Pujals dels pagesos a Brussel·les, ofereix un recull de sardanes
obligades de contrabaix amb acompanyament de piano i flauta, i que
s'ha editat en homenatge al president Carles Puigdemont. Acabat el
concert de presentació, tots els
interessats podreu adquirir el nou
CD.
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L’Escola de Msica i Conservatori
inicien els concertsde final de curs

Actuaci6de la JoveOrquestraSimfbnicadel Vall~s

REDACCl6 panoramainternational avui
en dia, I’alemany, Wolfgang
EmanuelSchmidt., que interDidgidapel seutitular aquespretar&el ’Concertper a violonta temporada, I’Orquestra
cel ndm.1, en Mi bemoll major,
SimfOnicade1 Valles ofedra el
seu darrar concert d’aquesta op. 107’, de Xostak5vitx.
A la segonapart, la ’Simfctemporada dem&divendres 8
nia ndm. 2 "Petita Rdssia"’ de
de juny (19 h) al Teatre de
Txaikovski clour& una temporaFar&ndulade Sabadelli dissabda integrada per set concerts
te 9 de juny 18 .30 h) al
a la capital vallesana i tretze
lau de la Mdsica Catalana de
a Barcelonaen la que ha estat
Barcelona(Sota la batuta del
seudirector titular desdel se- la vint-i-dosenaedici5 del cicle
SimfSnics al Palau. D’aquests,
tembre passat, James Ross i
la participaci6 d’un dels violon- JamesRoss haur~ didgit cinc
programesa Sabadeli i sis a
cel.listes m~sdestacats del

Barcelona en la $eva primera
temporada
corn a titular.
D’altra banda,seguint la tend~.ncia regular de I’orquestra
en incloure bandes sonores
musicals de cinema corn a
normalitzaci5i integraci6 en el
repertori de concert, el programainclour& la suite musical
de ’Doctor Zhivago’ composta
per Maurice Jarre. Ambaquesta obraJarre va encisar el planeta amb una tonada que encaixava una hist5ria d’amoren
tempsde revoluciS. La tonada
tenia un nom: Lara. ¯

EL MUNDO.
VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018
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Concierto. El director británico ofrece en el
Auditorio Nacional un recital sobrecogedor
junto a la Filarmónica de Berlín en su gira
de despedida de la legendaria formación

AUF
WIEDERSEHEN,
MISTER
RATTLE
POR DARÍO
PRIETO MADRID

Se tiende a pensar en la
música de las grandes
orquestas centroeuropeas
como oscura y severa, que
hace buena la inscripción
de la Gewandhaus de
Leipzig: «En las cosas
serias está la verdadera
alegría». Pero Simon
Rattle (Liverpool , 1955)
ha conseguido que la
Filarmónica de Berlín,
acaso la más prestigiosa
orquesta del mundo en
este momento, consiga
combinar una dimensión
humana con esa otra, más
sobrecogedora, que marca
su leyenda.
Prueba de ello fue su
entrada ayer en el
escenario del Auditorio
Nacional, en el primero de
los dos conciertos
españoles de su gira de
despedida de la formación
berlinesa (este viernes
actúa en el Palau de la
Música Catalana de

Barcelona con el mismo
repertorio). Sir Rattle lo
hizo mientras sus músicos
atacaban los primeros
compases de Danza en el
volcán, la obra compuesta
expresamente por Jörg
Widman para este adiós del
director británico a la que
ha sido su casa durante los
últimos 16 años. Con las
manos en los bolsillos,
paseando entre los atriles
de los músicos, ojeando las
partituras y mirando de
soslayo al público cuando
terminó de recibirle con
aplausos, Rattle arrancó las
risas necesarias para
rebajar la gravedad de la
situación y convertirla en lo
que se espera de las últimas
veces: una fiesta.
La pieza de Widman,
estrenada hace apenas 10
días, empieza y acaba como
una big band, pero entre
medias hay lugar para que
el despliegue instrumental

Simon Rattle, al frente de la Filarmónica de Berlín, durante su visita a Madrid en 2015. J. D. R.
(vibráfonos, contrafagot,
celesta...) demuestre su
nivel de la Philharmoniker.
La gran mayoría de las
formaciones naufragarían
en la complejidad de piezas
como ésta o la que le
acompañó en la primera
parte del programa, la
Sinfonía núm. 3 de Witold
Lutoslawski. Pero en la
batuta de Rattle y en las
manos de los músicos
berlineses se convirtieron
en un festín de sonidos, de
dinámicas que iban de los
pianissimos a los grandes
orgasmos de cuerdas.
Lejos de despreciar las
piezas de repertorio

2018

reciente, el público
aplaudió el desafío en un
Auditorio que aparecía
rodeado de los grandes
tráilers en los que la
Filarmónica lleva sus
preciados instrumentos.
Pero el momento clave
de la despedida de Rattle
estaba en la segunda parte
del programa, con la
Sinfonía núm.1, en do
menor, op. 68, de Johannes
Brahms. Fue ahí, en los
ecos de Beethoven que
recorren los cuatro
movimientos, donde la
Filarmónica de Berlín deja
sensaciones difíciles de
olvidar: un sonido corpóreo

que parece materializarse
en el paladar.
Ya no veremos más a
Rattle como director
artístico de la orquesta
berlinesa, lo cual no quiere
decir que no se pueda
seguir disfrutando de su
experiencia al frente de la
London Symphony
Orchestra, cuyas riendas
tomó el pasado septiembre.
Pero el potente programa
educativo desarrollado por
el inglés en la capital
alemana durante estos tres
lustros garantiza que algo
de Rattle permanecerá
siempre vivo en la
Philharmoniker.

festivalfadomadrid.com
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