Nota de premsa

15 de maig de 2018

L’Aplec de la Sardana de Mollerussa acollirà una prova pilot de promoció de la
sardana revessa.
Joan Pons lliurarà el seu arxiu documental sardanista a l’Agrupació de Mollerussa.
L’Aplec de Mollerussa, que tindrà lloc el pròxim dissabte 26 de maig de 2018, serà la
seu d’una prova pilot d’àmbit nacional d’un concurs individual de sardana revessa
entre els assistents. Amb aquesta iniciativa, promoguda pel projecte revesses.cat amb
el suport de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, es pretén donar a conèixer i
difondre aquesta modalitat de sardana.
Aprofitant el moment de pausa en el canvi de cobla en la ballada de la tarda, es
proposarà al públic assistent que participin en aquest
aquest concurs, el qual consistirà a
esbrinar el triatge de dues sardanes. El guanyador o guanyadora s’endurà un premi per
gentilesa de l’Agrupació de Mollerussa.
La sardana revessa és una modalitat de composició sardanista concebuda com un
repte, amb l'objectiu
ctiu d’esbrinar-ne
d’esbrinar ne el tiratge, això és, saber quants compassos formen
els curts i quants els llargs.
Joan Pons lliurarà a l’Agrupació Sardanista el seu fons documental i d’imatges de la
història de la Sardana a Mollerussa.
Abans de començar el sopar de l’aplec, en Joan Pons, antic secretari de l’Agrupació,
lliurarà a la junta el seu arxiu documental i historiogràfic amb el recull de la trajectòria
de l’entitat sardanista des dels seus inicis fins als nostres dies. L’arxiu també conté
imatges de colles sardanistes
rdanistes i ballades de sardanes de principis del segle XX.
L’arxiu, amb documentació històrica i imatges, s’ha digitalitzat per un millor accés i
consulta d’aquest impressionant fons i es lliurarà en un disc dur extern. La setmana
següent a l’aplec es farà
rà el traspàs físic de tota la documentació.

Gràcies a la tasca duta a terme durant tots aquests anys, l’Agrupació Sardanista de
Mollerussa comptarà amb uns dels arxius històrics més importants en l’àmbit
sardanista.
Ballada de tarda i de nit
L’aplec de Mollerussa s’iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda en el parc municipal de
Mollerussa amb les primeres cinc sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola d’Agramunt.
Seguidament tindrà lloc el concurs de revesses i posteriorment tancarà la ballada una
audició de també cinc sardanes amb la Bellpuig Cobla.
La ballada de nit, i com és tradicional, tindrà lloc en el Pavelló 11 de Setembre un cop
finalitzat el sopar de l’Aplec als volts de 2/4 d’11 de la nit. La ballada, de 10 sardanes
de 7 tirades, alternarà la interpretació de les dues cobles, Jovenívola d’Agramunt i
Bellpuig Cobla, les quals interpretaran un repertori que combina autors clàssics i
actuals.
Sopar i sorteig de regals.
A 2/4 de 10 de la nit tindrà lloc, en el Pavelló 11 de setembre, el tradicional sopar de
l’aplec, el qual aplega al voltant de 200 comensals. El preu del menú és de 15€.
Gràcies a la col·laboració de 15 establiments i empreses de la ciutat, l’Agrupació
sortejarà lots de productes i obsequis entre tots els assistents, tant en el transcurs de
la ballada de tarda com de la nit.
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