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L’espectacle de música i dansa ‘Essencials’
commemorarà Mollerussa Capital de la Sardana
La posada en escena tindrà lloc el dissabte 2 de desembre, a les 10 de la nit, al Teatre L’Amistat
ESBART JOAQUIM RUYRA

La Cobla dels Sons Essencials
i l’Esbart Joaquim Ruyra de
Blanes estrenaran a casa nostra l’espectacle Essencials,
després de debutar a Xangai
el mes de setembre passat.
L’Agrupació Sardanista de
Mollerussa commemora i tanca de forma oficial els actes i
activitats que, amb motiu de la
capitalitat, van tenir lloc a la
Capital del Pla d’Urgell.
Amb aquest acte, l’Agrupació vol agrair el suport rebut en
tot moment per part d’institucions, entitats, empreses, particulars, socis, sòcies i amics i
amigues sardanistes.

L’agenda
Ballada nadalenca
3 de desembre a les 5 de la
tarda. Centre de Congressos
d’Andorra la Vella. Bellpuig Cobla.
Ballada de sardanes
de Festa Major
6 de desembre a les 12 del
migdia. Plaça Països Catalans.
Torres de Segre. Cobla Costa
Brava.
21è Sardanadal
16 de desembre a les 5 de la
tarda. Pavelló de l’Oli. Les Borges
Blanques. Cobla Selvatana i la
participació de la Colla Brut
Natura.
Retalls de Cobla. Concert
Cobla Reus Jove
16 de desembre. Teatre Armengol. Bellpuig.
Ballada de Sardanes
23 de desembre a les 6 de la
tarda. Plaça de la Paeria. Lleida.
Cobla Municipal de Lleida.

TRADICIÓ I MODERNITAT

Els balls, a càrrec de
l’Esbart Joaquim Ruyra,
barregen tradició i
noves creacions
Essencials és un espectacle
que combina música i dansa i
que s’inspira en les tradicions
però alhora mira al futur.
Els balls, a càrrec de l’Esbart Joaquim Ruyra, barregen tradició i noves creacions
amb coreografies del patrimoni català i creacions d’autors
com Manuel Cubeles o Albert
Sans. En les coreografies del
grup també hi han participat

Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.

en altres ocasions coreògrafs
de la talla de Cesc Gelabert,
Joan Serra i Montse Colomé.
L’actual director de dansa de
l’esbart és David Martínez.
La Cobla dels Sons Essencials és una formació musical encapçalada per Marcel Caselles.
Instruments de cobla es mes-

clen amb percussions ètniques i
veu. Els gèneres típics catalans
com el contrapàs, la sardana,
la jota o el ball pla es posen al
servei de la tradició oral, amb
tocs de jazz i el Mediterrani
com a teló de fons.
Mollerussa es va proclamar
Capital de la Sardana el 12 de

març del 2016 i va concloure
la seua capitalitat a finals de
febrer del 2017 amb la festa
de les Colles Sardanistes. L’ha
succeït Figueres el 2017 i les
properes capitals sardanistes
seran Montblanc el 2018, Perpinyà el 2019 i Sant Feliu de
Guíxols el 2020.
COBLA JOVENÍVOLA

La Cobla Jovenívola
d’Agramunt estrena
logotip pel seu aniversari
Organitza tot un seguit d’actes al llarg del 2018
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Concert a l’auditori del Casal Agramuntí.

AM

colorista, la pàgina web de la
Cobla es renova tant visualment com en l’àmbit dels continguts. La discografia, l’agenda dels pròxims concerts o actuacions, els actuals membres
de la formació, la història, l’actualitat i el repertori omplen
de contingut i d’informació la
nova pàgina.
El tret de sortida dels actes
de celebració va tenir lloc el
passat diumenge 26 de novembre a les 12 del migdia al Casal
Agramuntí, amb un concert
a càrrec de la Cobla amb un
repertori de sardanes i obres
interpretades al llarg de la seua història. El concert va ser
dirigit per Jordi Guixé.

ALB

La Cobla Jovenívola d’Agramunt celebra els trenta anys
de la seua fundació amb una
profunda renovació de la imatge corporativa. Per escollir el
nou logotip, la Jovenívola va
convocar un concurs de disseny en el qual es van presentar dissenyadors i aficionats
d’arreu del país. La barcelonina Alba Morella Teixidor va
ser la guanyadora del concurs,
dotat amb 150 € de premi. El
nou logotip combina l’skyline
de la població amb els perfils
dels diferents instruments de
la cobla en una clara intenció
d’arrelament de la formació i
la seua vila.
Amb una imatge atrevida i

❚ Cursos de sardanes a Alcarràs, Alguaire, Almacelles, Artesa de Lleida, Granyena de les
Garrigues, Lleida i Mollerussa.
Consulteu dates i horaris a la
pàgina web de la federació
www.sardalleida.cat.

Nova imatge corporativa de la formació musical.

La Cobla Jovenívola d’Agramunt es presenta en públic l’11
de setembre del 1987 arran
d’una iniciativa de l’Escola
de Música i del seu fundador,
Ricard Bertran. Altres músics
i directors il·lustres de la formació han estat Joan Farreny,
Jordi Vilaró, Dolors Ricart i
Esteve Molero en l’actualitat.
Al llarg dels anys, la Cobla s’ha
endinsat en altres estils musicals amb produccions pròpies, a banda de la sardana, com
ara Els sons ancestrals del Mar
Negre i la Mediterrània i Recordansa, juntament amb els
companys del Grup Sardanista
Estol-Espígol i el Grup Escènic
Agramuntí, i l’estrena de l’espectacle audiomusical Aigua,
dirigit per Esteve Molero durant l’acte de proclamació de
Mollerussa Capital de la Sardana 2016.
Concerts, ballades i l’enregistrament d’un nou CD de sardanes, entre altres activitats,
ompliran l’agenda de la Cobla
Jovenívola d’Agramunt al llarg
de tot l’any 2018 per celebrar
aquest importat aniversari.

