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Loboista tarsarí Marc Bonastre
Riu i la viofinista calaceitana
Aurora FontobaValsells són dos
dels musics seleccionáts oer for-
mar part de l'Orquestrá de Jo-
ves lntdmrets dels Paisos Cata-
lans, qué tocará üna pega de
Joaquim Serra Corominas en
l'any en qué es commemora el
centenari del naixement de1
compositor de Peralada.

Les melodies del  poema
simfónic Puissoliu ressbnaran
a les parets dé l'abadia de Sant
Miouel de Cuixá el divendres
24, a les nou del vespre.Aquest
concert s'emmarca a la te¡cera
trobada anual de la formació
musical, la segona que es duu
a terme a la Universitat Cata-
lana d 'Est iu,  del  15 al  26
d'agost.

Durant aquests dies, 1a
seixantena de músics orovi-
nents de tots els punti geo-
eráfics de l'ámbit catalá "com-

faginaran un pla de treball es-
oecífic de vuit hores i mitia
áiáries amb el component més
lúdic de I'UCE", ségons expli-
caoer a Sardaneiantla coordi-
naáora de l'OJIPC, Magdalena
González Cresoí. Ent¡e les
classes que s'impartiran "des-

taquen les que segueixen el
mdtode cos-art". que s'encaren
"a evitar lesions ára i en el fu-
tur".Tota una feina oue culmi-
nará amb un eruegistiament, el
segon, grácies a la col.laboració

lJ0rquestra Jove dels
Paisos Cata la ns interpreta
Serra Corom¡nas a I'UCE

Joaquim sena (orominas
I L'empordanés Joaquim Serra
Corominas va compondre obres
musicals per a formacions que
van des de la cobla fins a l'or-
questra simfónica. Durant aquest
any es commemora el centenari
del seu naixement

de l'emissora radiofdnica Cata-
lunya Música.

Si I'any passat la trobada es
va dedicar al compositor bar-
celoní Enric MoreraViura amb
obres com lrdíbil i Mandoni,
enguany s'homenatja Matilde
Salvado¡ Segarra. A mes de to-
car una pega de la composito-
ra castellonenca i de Sera Co-
rominas, I'Orquestra de Joves
Intém¡ets dels Paisos Catalans
tindñ en el seu repertori les
obres El Combat i A les costes
meditetdnies, de Jaume Pahis-
sa Jo, i Quadres d'una exposi-
c ió del  rus Modest  Petróvi tx
Mússorgski.

L'OJIPC, nascuda eI 2004

amb I'imouls de l'entitat ma-
ilorquina 

-Forum 
Musicae, bus-

ca "teixir una xarxa d'intercan-
vi entre joves provinents de te-
rritoris amb una mateixa cultu-
ra perqud siguin ambaixadors
d'una tasca de recuoeració del
nostre ric patrimoni musical",
remarca González Crespí.

Per aquest 2007, la formació
musical, dirigida des dels seus
in ic is pel  prest ig iós di rector
Salvador Brotons Soler. té ore-
üst un concert al paranimi de
la Universitat de Barcelona oer
al próxim 5 de novembre, a-les
vuit del vespre, dins del XXI
Cicle de Música de la i¡stitució
docent.

Dissabtg25 d'agost
18.00 h:Cobla Ciutat de Cervera.
Alpicat (Se9riá), parc del Graó.
| ó.JU n: LOOta blrontna-
Miralcamp (Pla d'Urgell).
22.00 h: Cobla La Principal de
Berga.
Escaldes-Engordany (Andorra),
n lere  fnnr ín rpn<

22.30 h:Cobla Riella d'Agramunt.
Lleida (Segriá), plaEa Ricard
Vinyes.
23.00 h:Cobla Quatre Vents.
Les Borges Blanques (Ganigues),
plaga del Terrall.

Diumenge,26 d'agost
13.00 h:Cobla Onze de Setembre.
La Granadella (Ganigues), plaga
de Ia Vila.
1 3.45 h:Cobla Jovenívola
d'Agramunt.
Penelles (Noguera).
1 9.00 h: Cobla Ciutat de Cervera.

Alcanás (Segana), pla6a del
Mercat.
1 9.00 h: Cobla Juvenil Ciutat de
Solsona.
Solsona (Solsonés), passeig Pare
Claret.
1 9.00 h: Bellpuig Cobla.
La Seu d'Urgell (Alt Urgell), plaCa
de les Monges.
19.00 h:Cobla Onze de Setembre.
Lleida (5egriá), plaea de les
Magnólies.
Festa Major del bani de Baláfia.
20.00 h:Cobla Riella d'Agramunt.
Agramunt (Urgell), plaga
Mercadal.
20.00 h:Cobla Tánega Jove.
Tánega (Urgell), plaga del Carme.

Dilluns,2Td'agost -

12.30 h:Cobla Ciutat de Girona.
La Seu d'UrEell (Alt Urgell), plaqa
Catalunya.
20.15 h:Cobla Ciutat de Girona.

La 5eu d'Urgell (Alt Urgell), plaga
de les Monges.

Dimarts,23 d'agost
12.30 h i 20.15 h:Cobla La
Principal de la Bisbal.
La Seu d'Urgell (Alt Urgell), plaga
Catalunya.
22.00 h: Bellpuig Cobla.
Andona la Vella (Andona), plaga
Guillemó.

Dijous,30 d'agost

22.00 h
Almacelles (Segriá), plaga Fonuny.

Divendres,3l d'agost
1 3.00 h:Cobla Quatre Vents
d'Agramunt.
Agramunt (Urgell), plaga del
Mercadal.
21.30 h:Cobla Tlnega Jove.
Almenar (Segriá).

Torna diumenge el
Campionat de Colles
Sardanistes a Juneda
Tai com us avangávem la set-
mana passsada, ha arribat
i'hora de reprendre els con-
cursos del Cámpionat de Co-
lles Sardanistes de laTerra
Ferma 2007.

Aquest diumenge, a partir
de la una del migdia, la plaEa
de l'Església de Juneda aco-
lürá ies colles que ballaran al

so de la cobla Ciutat de Sol-
sona.

Abans, perb, a partir de les
12 del migdia, s'obriran les
inscriocions i l 'abillament.
que tindrá lloc al poliespor-
tiu. El concurs de Juneda pre-
cedirá els cinc concursos que
es realitzaran du¡ant el mes
de setembre.

Amb el fi nal d'agost, Almacelles
clourá elcicle de sardanes
Cada di jous dels mesos de
juliol i agost, a les L0. del ves-
pre, l'Agrupació Sardanista
d'Almacelles ha orsanitzat
un cicle de ballades i curs de
sárdanes per als que han vol-
gut aprendre o perfeccionar
o. fins i tot. tal com ens han
dit els organitzadors, apren-
dre a comptar i repartir la
sardana. La iniciativa és el

tretzd any que es repeteix i
cont inua sent  un éxi t  per
omplir les nits d'estiu a sar-
danistes i no sardanistes de la
població.
El cicle es van iniciar al pati
oe la ¡agraoa rami l la,  oes-
prés es va traslladar al Casal
i fa utr temps té lloc a la
plaga Fortuny, on es continua
fent en I'actuaiitat.

XIV Festivalde Música Popular i
Tradicional Catalana a la Granadella
La Granadella está prepara-
da per acollir el Festival de
Música Tfadicional i Pooular
Catalana, que arriba engua-
ny a la catorzena edició. La
música popular i tradicional
és durant aouests tres dies la
protagonistá. Dins els actes
previstos no hi podia faltar,
tal com no ha faltat en els
darrers anys, una ballada de
sardanes.  oue t indrá l loc
demd diuine:nge, a les 13.00

hores, a cirrec de la cobla 11
de Setembre.

Així doncs, tant avui
com demá, la música tradi-
cional i popular catalana em-
plenará els carrers de la Gra-
nadella.

Per a més infórmació, po-
deu consultar la següent
página web: http : / /lagrana-
dell a culturu. x ctl. n e t / Tl a di -
c i o  n  a l s  /  2  0  0  7  /  t r  a  d i c i o  -
nab_2007.htm


