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CONCERT D’HIVERN  
27 de gener de 2018 a les 7 de la tarda 

 

TEATRE SAGARRA · SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

 
SardaRock amb la 
CONTEMPORÀNIA 



 
 
La Cobla Contemporània és ben coneguda per la seva peculiar 
manera d’amenitzar les audicions; ja fa anys que en la diada de 
la Festa Major d’hivern de Santa Coloma ens acompanya amb 
un vestuari acolorit i alegre, introduïnt en el programa algunes 
composicions que fusionen la sardana amb músiques i temes 
d’altres estils que fan que la nostra dansa tradicional prengui 
nova volada i afegeixi un punt de divertiment més actual, 
mostrant-la així ben viva, sempre com a complement a les 
peces clàssiques que són el cos immutable del repertori. 
 
L’espectacle d’avui “SardaRock” ve ser una extensió d’aquest 
esperit de mestissatge, reunint una diversitat  de motius, amb 
predomini  “rocker”  que de fet  ja procedeix de la unió del  
folklore blanc americà i la música popular negra. 
 
Ens agradaria que gaudissiu d’aquest original concert, que com 
sempre dona el tret d’inici a les activitats que juntament amb 
les d’AMICS DE LA SARDANA us anirem oferint en el curs de 
l’any present. 
 
 

     
       La junta del Patronat pro Aplec del CEP 

 
 
 
  
 

    
PROGRAMA 

   1. Sardanes al cine de Jeroni Velasco Corzo 

       2.  Entre pallassos i arlequins de Martí Fontclara Palomeras 

    3.  Galaica de Raül Lacilla Crespo (Solista de gaita) 

    4.  Mare meva! de Maria Mercè Navarro Galindo 

   5. It’s now or never de Xavier Ventosa Molner 

      6.  La boda de Luís Alonso (Intermedi) de Gerónimo Giménez                   
Bellido (Solista de castanyoles Gabriel Robles Ortega) 

    7.  L’abella picapedra de Robert Agustina Busquets 

    8.  Batman! Quin temps fa? de Gerard Pastor López 

    9.  SardaRock de Jeroni Velasco Corzo (Solista de guitarra       
elèctrica Jordi Muñoz Colon)                                 

 10.  Bravo, Nino! de Daniel Gasulla Porta 

     11.  Roure vell a Mallorca d’Agustí Serratacó Costa 

     12. SardaPoquet de Jeroni Velasco Corzo 


