DE
LA

53è APLEC

SARDANA

CONCERT COBLA PRINCIPAL DE LLOBREGAT
2 MAIG 18.00 h TEATRE DE LLORET

Homenatge a Jaume Cristau
Record a Yasuji Fusano

Arriba el mes de maig i, com l’any passat, ens acostem a un aplec que no pot obrir les
portes de bat a bat a causa de la pandèmia, situació que està afectant tots els aplecs gironins i de tot el país aquests primers mesos d’activitat d’aquests esdeveniments anyals.
Alguns aplecs han estat posposats, altres anul·lats i uns quants, tal com ocorregué
passat l’estricte conﬁnament de l’any passat, substituïts per concerts o audicions-concert. Aquest serà el cas del nostre aplec d’enguany: l’única activitat serà un concert al
Teatre de Lloret.
No obstant això, pretenem fer el que teníem programat l’any passat: reconèixer com
solem fer cada any la feina d’un personatge destacat de la sardana. Enguany, havia de
ser i serà el compositor Jaume Cristau, per la seva feina de músic, compositor, i la seva
relació amb Lloret, cosa que el fa mereixedor del nostre homenatge.
També volem tindre un record destacat pel desaparegut Yasuji Fusano, tot un exemple
d’integració al nostre país i al nostre poble, un puntal imprescindible en les ballades i
ensenyança de la sardana de fa molts anys, i amb qui sempre es podia comptar en qualsevol activitat lloretenca sardanista i esportiva. Amb la seva absència, queda un buit
destacat a la plaça.
I també farem un primer apunt del 50è aniversari de la proclamació de Lloret com a
Ciutat Pubilla de la Sardana, ara Capital de la Sardana. Entre moltes altres coses, en
queda el monument de l’artista Domènec Fita, recentment traspassat, situat al costat de
llevant del passeig. Tot això va ocórrer el 1971.
A banda d’aquests reconeixements, s’estrenaran tres sardanes que hi estan relacionades, escrites pel mestre Cristau i dedicades a temes lloretencs: Lloret 2020, dedicada a
l’aplec, Lloret recorda a Fusano, dedicada al nostre company, i Del groc i del vermell,
totes tres inèdites i de les quals La Principal del Llobregat ens en farà sentir els sons.
Amb tot això, almenys l’aplec seguirà el seu camí d’aquest 2021, tot esperant que l’any
que bé es pugui tornar a la normalitat pel que fa a les ballades de sardanes i a les trobades dels aplecs.

DIUMENGE 2 DE MAIG
A les 18 h, al Teatre de Lloret, concert amb la Cobla Principal del Llobregat.

PROGRAMA:
1
2
3
4

Del groc i del vermell [estrena] (Jaume Cristau)
Lloret de Mar 2020 [estrena] (Jaume Cristau)
Lloret recorda a Fusano [estrena] (Jaume Cristau)
Lloret Ciutat Pubilla (Domènec Moner)

5
6
7
8
9
10

Evocació (Joaquim Serra)
Girona 1808 (Ricard Viladesau)
Ventada de març (Emili Saló)
Suite Xostakóvitx (Francesc Cassú)
Camí de la UNESCO (Anna Abad)
El batallador (Enric Massana / Joan Lluís Moraleda)

Durada aproximada 90 minuts.
Les invitacions es poden aconseguir a la pàgina www.teatredelloret.cat
o a El Puntet, a partir del dimecres 28 d’abril.
Aforament limitat en funció de la normativa que marqui en cada moment
el Procicat.

Ho organitza:

Aplec adherit:

Hi col·laboren:

