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Organitza:

Amb el suport de:

2o dimecres, 17 / gener  
19.30 Molí de l’Anguila
Aprèn, balla, perfecciona... Cada dimecres, sardanes!
Cada dimecres, del 17 de gener al 18 d'abril, ens trobarem al Molí 
de l’Anguila per aprendre a ballar sardanes amb els que encara no 
en saben, per perfeccionar amb els que no en saben prou o 
simplement per ballar i estar en bona companyia amb els que no 
els cal ni una cosa ni l'altra.

diumenge, 28 / gener  
11.30 Sant Pau de la Calçada
Aplec de Sant Pau
Tradicional aplec a l’ermita de Sant Pau amb la Cobla Foment del 
Montgrí, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura. 
Hi haurà venda de flaones.

divendres, 2 / febrer
21.00 La Cate
Víctor Català, la senyoreta de l'Escala
Espectacle multidisciplinari de la companyia Terratrèmol Produc-
cions per a tots els públics basat en la història real i l’obra literària 
de l’escalenca Caterina Albert i Paradís. La música, i en particular 
la sardana, hi té un paper fonamental. 

dissabte 3 i diumenge 4 / febrer 
Centre ciutat
Visites guiades: En Pep de la tenora
Recorregut de descoberta de la història de la sardana a la ciutat i 
dels músics que la van escriure, especialment Pep Ventura.

dissabte 3 de febrer: 11.30 h i 16.30 h - Diumenge 4: 11.30 h
Lloc de trobada: Oficina de Turisme. Pl de l'Escorxador, 2.
Visita gratuïta - Places limitades. Cal reservar

dissabte, 3 / febrer 
19.00 Auditori Caputxins
CLOENDA BICENTENARI  PEP VENTURA

19.25  Exposició virtual: “Sardanes”
Presentació pública de l’exposició virtual titulada “Sardanes” 
dedicada, també en bona part, a Pep Ventura. Treball realitzat 
per Joaquim Rabaseda i Anna Costal, en coordinació amb la 
Confederació Sardanista de Catalunya i l’empresa Bisdixit.

19.45  Presentació: Això no és una biografia de Pep Ventura
Presentació de la monografia publicada per l’Editorial 
Gavarres que, amb motiu del bicentenari de Pep Ventura, la 
Confederació Sardanista de Catalunya va encarregar a 
Anna Costal Fornells (doctora en musicologia i professora 
de l’Escola Superior de Música de Catalunya), qui fa una 
relectura del mite historiogràfic del músic. 

21.00  Concert presentació del CD Pep Ventura. Música 
romàntica a Figueres
Concert amb la Cobla de Cambra de Catalunya per presentar 
el CD editat pel Departament de Cultura de Generalitat de 
Catalunya dins la col·lecció Fonoteca de Música Tradicional 
Catalana amb motiu del bicentenari de Pep Ventura. Ha estat 
enregistrat per la mateixa Cobla, sota la direcció de Jesús 
Ventura i l’assessorament d’Anna Costal.

diumenge, 4 / febrer 
12.00 Rambla
Ballada de cloenda del bicentenari
La cloenda del bicentenari de Pep Ventura vol tenir una 
vessant popular i festiva amb una ballada de sardanes a la 
Rambla amb la Cobla Flama de Farners.

diumenge, 4 / febrer 
18.00 Auditori Caputxins
Concert: “Figueres en gala”
La cobla Reus Jove presenta un espectacle que a la primera 
part recrearà un programa radiofònic, amb la participació del 
locutor Jordi Saura, en record de la figura de Pep Ventura en 
el seu bicentenari i dels inicis del Foment de la Sardana de 
Figueres l’any 1927.
A la segona part podrem gaudir de música per a cobla i sardanes de 
la mà d’il·lustres figuerencs. El programa inclourà alguna estrena.

diumenge, 11 / febrer 
18.00 Auditori Caputxins
Conferència-Concert: Record a Muriel Casals
Dos actes en un: 
Conferència “Partitures amb missatge subliminar”, a càrrec de 
Jaume Cristau i Brunet, amb la col·laboració de la Cobla Rossinyolets.
Concert de sardanes a càrrec de la Cobla Rossinyolets amb l’estrena 
de la sardana Tot recordant Muriel Casals, de Jaume Cristau.
Organitza: Òmnium Cultural Alt Empordà.

dimarts, 20 / febrer  
19.00    Consell Comarcal Alt Empordà
Inauguració exposició temes sardanístics
Fins al 6 de març.
Manel Martínez, pintor de Llançà, fou alumne de Josep Martínez 
Lozano. Buscant temes per a les seves obres, es va acabar aficio-
nant a les sardanes. El seu treball sobre el sardanisme queda 
reflectit als olis, acrílics i aquarel·les que va pintar.
Basili Gironés, jove fotògraf escalenc, va realitzar l’estiu passat 
per encàrrec de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu de l'Escala una 
exposició de trenta-vuit imatges relacionades amb una audició de 
sardanes que porta per títol “Altres mirades sardanistes”.

diumenge, 25 / febrer 
10.00 Carpa de Vilatenim
Cloenda del Campionat de Catalunya de la Unió de Colles 
Colles vingudes de tot el país participaran en l’acte de cloenda de 
la temporada sardanista a Figueres. 
A les deu del matí, a la carpa de Vilatenim, començarà la cerimò-
nia de lliurament de trofeus i recordatoris de la temporada 2017. 
També hi haurà espectacles lúdics oberts a tothom. La jornada 
s’acabarà amb un dinar de germanor.

divendres, 2 / març 
19.00 Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Una màquina d'espavilar ocells de nit
Fa uns anys, Jordi Lara va escriure el recull Una màquina d'espa-
vilar ocells de nit, que encara ara fa les delícies dels lectors sarda-
nistes i dels que no ho són. Més tard, Arnau Tordera en va fer un 
espectacle que ell mateix (veu i guitarra) ara recrea per a la cloen-
da de la Capitalitat 2017 acompanyat de la ceretana Aurora 
Vizentini (tenora i flabiol).

CLOENDA DE
LA CAPITALITAT
DE LA SARDANA
dissabte, 10 / març 
11.00 Biblioteca Fages de Climent
Contacontes: Sardanes, collarets de colors!
Tota bona cloenda ha de ser una festa. Per aquest motiu, Bel 
Contes i Montserrat Segura s'han posat d’acord per oferir un 
colofó atractiu per als nostres nens i nenes, amb la sardana i 
els seus diversos aspectes (música, dansa, fantasia) com a fil 
conductor. En aquest recorregut per la nostra dansa nacional 
trobareu nens i nenes que aprenen a ballar sardanes, que 
n’escolten, que fan castells... I un Pep Ventura ben petit que ja 
somia les sardanes que el faran conegut.

diumenge, 11 / març
11.00 Plaça de la Música (Eixample)
Festa popular d'inauguració del monument a la sardana
La Capital de la Sardana serà recordada a l’espai públic 
figuerenc a través de l’escultura de Núria Surribas que se 
situarà a la plaça de la Música, a l’Eixample. Per a la inaugura-
ció farem una festa popular que començarà a les onze del matí 
a la Rambla amb una cercavila de les entitats de cultura 
popular de la ciutat. Sardanes amb la Cobla Costa Brava i un 
dinar de germanor a preus populars clouran l'acte.
Hi col·labora l’Associació de Veïns de l’Eixample.

diumenge, 11 / març
19.00 A determinar
Acte de cloenda. Estrena de l’espectacle: Triplepicat
La renovació de la sardana es va fer, entre d’altres, gràcies a la 
col·laboració de tres persones (Pep Ventura, Andreu Turón i 
Miquel Pardas), que hi van aportar el seu ofici (músic, lutier i 
ballador, respectivament), i de tres poblacions (Figueres, 
Perpinyà i Torroella de Montgrí). 
Per recordar-ho i cloure la Capitalitat, Jordi Molina ha bastit un 
espectacle a partir d’un guió de Jaume Nonell, narrat per Cristina 
Cervià i interpretat per músics i balladors de les tres viles.
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*Tots els actes d’aquesta programació són d’   entrada gratuïta.


