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FOTO: Aj. la Seu d’Urgell / El Ball Cerdà es farà a la plaça Patalín

FOTO: Arxiu Violant i Simorra / Enric Vigo –al mig, assenyalat amb una creu– amb un grup de dansaires

Un manuscrit reivindica
la figura del folklorista
pallarès Enric Vigo
A principis del segle XX introduí les
danses de la seva terra a Barcelona
Enric Vigo, nascut a Saverneda el 1865, va escriure un
manuscrit on explica les danses i els cants del Pallars. Ara,
l’historiador Ignasi Ros l’ha transcrit i el publicarà a la tardor
Sort
ACN
Enric Vigo va ser un folklorista
pallarès que de jove va emigrar
cap a Barcelona on feia de fuster. Durant els anys que va viure
al Pallars Sobirà va formar part
d’importants orquestres de l’època que anaven de poble en poble
tocant balls per les festes majors.
Tot aquest bagatge se’l va emportar cap a Barcelona on el va intro-

duir als esbarts dansaires que es
formaven a principi de segle XX.
Juntament amb Mossèn Vicenç
Bosch, d’Esterri d’Àneu, van ensenyar tot el repertori que havien
après al Pallars al primer esbart
que es crear a la capital catalana.
Per tant, sobre el 1910, totes les
danses que ballaven els esbarts
dansaires de Barcelona eren de
repertori estrictament pallarès,
segons explica l’historiador Igna-

si Ros. Entre els anys 1912-1914,
Vigo va escriure un manuscrit,
Records de les danses antigues
de la meva terra, on explica les
danses i balls cantats de molts
pobles del Pallars, conservat a
l’Arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, a l’Abadia de
Montserrat, que és el que ara ha
transcrit Ignasi Ros i que veurà
la llum a la tardor. Amb aquesta
publicació es complirà un dels desitjos de Vigo; reivindicar el seu
paper en el món de les danses
populars a Catalunya i de manera
especial al Pirineu.

La Seu d’Urgell comença
aquest dilluns els assajos
del tradicional Ball Cerdà
El Ball Cerdà, un dels actes centrals de la Festa Major de la capital de l’Alt Urgell, que va ser
declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, celebrarà una nova edició el proper
diumenge 25 d’agost.
Aquest dilluns, però, i al llarg
de tota la setmana prèvia, tindran lloc els assajos per poder

participar-hi al pati de les Monges. Els assajs es realitzaran en
tres torns; les nenes i nens fins
a 8 anys ho faran a les 18.00 hores, els joves de 9 a 15 anys a les
19.00 i els balladors a partir de
16 anys a les 20.00. El Ball Cerdà
es farà a la plaça Patalín, acompanyat amb la música d’una cobla.

Jordi Savall,
protagonista del
Festival de Música
Antiga de Poblet

Trobada gegantera,
diables i concerts
en la Festa Major
de Penelles

Poblet tornarà a convertir-se
en la capital de la música antiga
amb la setena edició del Festival que té la direcció artística
de Jordi Savall i que enguany
proposa reflexionar al voltant
del concepte Metamorfosi.
Precisament, el músic d’Igualada serà un dels grans protagonistes oferint tres concerts.
A més, se celebraran dos matinals i tres conferències.

La Festa Major de Penelles,
que començarà el proper 21
d’agost, va presentar un programa d’activitats per a totes
les edats. El dissabte al matí es
farà una jornada GarGar que
acabarà amb un vermut musical a càrrec de Joan Balcells; a
la tarda se celebrarà la tercera
trobada gegantera i a la nit concerts amb Fa1na, Contraband i
Band The Cool.

