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2019, s’anuncia com un any particularment 
ric i alegre per Perpinyà, elegida capital 
de la Sardana, un prestigiós títol que li 
permetrà gaudir durant tot l’any d’una 
difusió excepcional.

Aquesta dansa en rotllana que agermana, de la qual alguns en 
situen l’origen en la Grècia an-tiga i els escrits d’Homer quan 
descriu l’escut d’Aquil·les, es perpetua segle rere segle amb gràcia 
i alegria a través d’aquests homes i dones, mans entrellaçades, per 
tal de transmetre un missatge d’unió, de partició i de pau al so de 
l’acompanyament de la cobla que li dóna el ritme.

Així doncs, és tota una ciutat que es prepara per posar-se al diapasó 
per tal de celebrar en un esperit entusiasmador una tradició secular, 
símbol de fraternitat i d’identitat cultural, reina de l’expressió 
popular catalana per excel·lència, i ser-ne l’ambaixadora predilecta 
tot al llarg d’aquest any.

Aquesta designació capital de la Sardana que ve a honorar i 
recompensar la Fidelíssima Vila de Perpinyà per la seva dedicació 
i la seva implicació en el manteniment d’una tradició popular 
sempre viva, es tradueix per l’organització de tot un reguitzell 
d’esdeveniments i d’animacions culturals i lúdiques destinades a 
promoure la sardana, en posar de manifest tant la part musical com 
la dansa que n’és l’essència i també molts altres aspectes…

Així, per tal de convidar-hi i sensibilitzar tots els públics, cursos 
d’iniciació a la dansa, exposicions d’instruments tradicionals 
moderns i antics i de ceràmiques, campionat de sardana, projeccions 
de pel·lícules d’època i concerts en els llocs més emblemàtics i 
prestigiosos de la nostra preciosa ciutat així com també nombroses 
sorpreses… són algunes de les activitats i animacions que ritmaran 
el calendari perpinyanès 2019 per major gaudi de tots, amateurs, 
professionals, novicis… amb un esperit molt càlid, festiu i instructiu!

Jean-Marc Pujol,
batlle de Perpinyà,

president de Perpinyà Mediterrània Metròpoli
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DISSABTE 16 DE MARÇ

˚ A partir de 10 h 00

Proclamació de la capital de la Sardana
Sala de les Llibertats, 3 carrer Edmond Bartissol, Perpinyà
· Proclamació de Perpinyà capital de la Sardana 2019.

· Projecció de la pel·lícula promocional sobre Perpinyà la Fidelíssima.

· Discurs de les autoritats.

· Presentació de la sardana de l'any interpretada per la cobla 
Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.

· El circuit entre els diferents llocs dels actes del dia serà acompanyat 
pel grup Jutglars. 

Museu Casa Pairal, El Castellet, plaça de Verdun, Perpinyà
· Inauguració de l'exposició Sardana: entreu a la dansa.
La sardana fa part de les icones ineludibles de la cultura catalana. 
Per aquest motiu sovint és present i els seus símbols utilitzats a les 
nombroses imatges publicitàries del territori. 
Per tant, què és la sardana? Tantes preguntes a les quals el museu 
Casa Pairal donarà clarícies.
L'exposició es podrà visitar fins al 27 d’octubre del 2019.

Casa de la Vila, plaça de la Llotja, Perpinyà
· Descobriment de la placa inaugural de Perpinyà capital de la Sardana.

Plaça de la Llotja, Perpinyà
· Ballada de sardanes amb la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de 
Perpinyà.

· Concert de la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila 
de Perpinyà amb Leslie Malet.

Subjecte a canvis



DIMECRES 20 DE MARÇ

˚ 9 h 00

Curset de sardana
Conservatori Montserrat Caballé, 1 carrer dels Joglars, Perpinyà
Curset d’ensenyament de la sardana per als estudiants estrangers.

DIUMENGE 31 DE MARÇ

˚ 9 h 00

Taller de perfeccionament 
Sala Paulin Gourbal, carrer Général de Gaulle, Vilanova de la Raó
Per als Esbarts de Catalunya Nord.

DIMARTS 9 D’ABRIL (pels alumnes de CE1 i CE2) 

DIJOUS 11 D’ABRIL (pels alumnes de CM1 i CM2)

˚ 9 h 00

Fes-te-cat 
Palau Pams, 18 carrer Émile Zola, Perpinyà
· Dictat en català.
Dictat en català pels alumnes de les escoles primàries immersives  
i bilingües de la Vila de Perpinyà. En col·laboració amb l’Aplec. 

Museu Casa Pairal, El Castellet, plaça de Verdun, Perpinyà
· Visita de l’exposició Sardana: entreu a la dansa. 

Palau Pams, 18 carrer Émile Zola, Perpinyà
· Animació entorn del tema de la sardana en companyia de Ramon 
Gual, Cantant català.

DIVENDRES 12 D’ABRIL

˚ 18 h 00

Jacques de Noëll: compositor de sardanes 
a l’inici del segle XX
Palau Pams, 18 carrer Émile Zola, Perpinyà
Conferència a càrrec de Josiane Cabanas. 
Subjecte a canvis



DISSABTE 13 D’ABRIL

˚ A partir de 11 h 00

Festival de música sacra 
Plaça de la República, Perpinyà 
El Festival de música sacra en col·laboració amb el Centre d’art 
sacre de Sainte-Anne-d’Auray animaran el centre ciutat històric 
amb representacions a diverses places així com cursos d’iniciació.

˚ 18 h 30 

Festival de música sacra 
Catedral Sant Joan Baptista, plaça Gambetta, Perpinyà
Un concert clourà el dia amb la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila 
de Perpinyà del País català i el Bagad del centre d’Art sacra de 
Sainte-Anne-d’Auray del País bretó.

DIVENDRES 26 D’ABRIL

˚ 20 h 00

XXX Nit literària de Sant Jordi  
Palau de congressos Georges Pompidou, plaça Armand Lanoux, 
Perpinyà
Organitzada per Òmnium Cultural Catalunya Nord. Entrega de 
premis literaris entre els quals el premi de Narració infantil i el 
premi Joan Blanca atorgats per la Vila de Perpinyà. La sardana serà 
present a la nit sota diferents formes.

DISSABTE 27 D’ABRIL

˚ De les 9 h 00 a les 19 h 00

Sant Jordi al carrer
Voral Sébastien Vauban, plaça Gambetta, plaça Aragó…, Perpinyà
Com cada any amb motiu d’aquesta festa, el llibre i la rosa es troben 
per parlar-nos de bellesa, d’amor i de reconciliació amb la lectura. 

˚ 10 h 30

Llocs identitaris de la sardana 
à Perpinyà i à Rosselló
Vestíbul de la sala Aragó, Casa de la Vila, plaça de la Llotja, Perpinyà
Inauguració de l’exposició realitzada per l’Arxiu municipal Camille 
Fourquet de la Vila de Perpinyà, es podrà visitar fins a finals d’any.

DIVENDRES 17 DE MAIG

˚ 18 h 00

Trobada entre la sardana i la ceràmica
Sant Vicens Ceràmiques, 40 carrer Sant Vicens, Perpinyà
Inauguració de l’exposició Trobada entre la sardana i la ceràmica  
amb la col·laboració de la Vila de Perpinyà, la Fundació Firmin Bauby 
i el Consell departamental dels Pirineus Orientals. 
L’exposició es podrà visitar fins al 30 de juny del 2019.
Subjecte a canvis



DISSABTE 18 DE MAIG

˚ De les 10 h 00 a les 19 h 00

Diada catalana a Les Coves 
Ajuntament de barri Est, 1 carrer de les Caranques, Perpinyà

DIUMENGE 19 DE MAIG

˚ 11 h 00

5è concurs de sardanes de Perpinyà 
Plaça de la República, Perpinyà
La Vila de Perpinyà, Perpinyà Mediterrània Metròpoli en col·laboració 
amb la Federació sardanista del Rosselló i la Unió de colles gironines 
organitzen a Perpinyà el cinquè concurs de sardanes. Un gran dia 
de competició que reunirà colles d’arreu dels Països catalans. Els 
dansaires uniran les seves mans, al so de la cobla per tal de formar 
rotllanes sagrades i així demostrar tota l’habilitat que exigeix aquest 
art rigorós. Amb la col·laboració de la cobla Mil·lenària, Fidelíssima 
Vila de Perpinyà.

DISSABTE 25 DE MAIG

˚ 10 h 00

Jornada intergeneracional
Plaça de la Victòria, Perpinyà
Una jornada intergeneracional tindrà lloc a la plaça de la Victòria on 
els sardanistes veterans ballaran al mig d’aquesta plaça emblemàtica 
de la Vila. Mentrestant els alumnes de cobles es prepararan amb 
els professors de músiques tradicionals del conservatori Montserrat 
Caballé. A la tarda els alumnes presentaran els seus treballs als 
veterans i tots plegats formaran rotllanes festives. Els perpinyanesos 
també estan convidats a ballar la sardana. 

DIMARTS 4 DE JUNY

˚ 19 h 30

Projecció
Sala Marcel Oms, Institut Jean Vigo, 1 carrer Jean Vielledent, Perpinyà
Projecció d’un muntatge a partir d’extractes de pel·lícules amateurs 
de les col·leccions de l’Institut Jean Vigo sobre la dansa i les 
tradicions populars a Catalunya Nord.

DIMECRES 5 DE JUNY

˚ 18 h 00

La sardana: un patrimoni!
Casa de la Generalitat, 1 carrer de la Fusteria, Perpinyà
Inauguració de l’exposició La sardana: un patrimoni! de l’Arxiu 
municipal Camille Fourquet de la Vila de Perpinyà. 
La Casa de la Generalitat, també proposarà una conferència Dalí i 
la sardana.
Subjecte a canvis



DISSABTE 15 DE JUNY

˚ 17 h 00

Trobada gegantera  
Passejada Maillol, Perpinyà
Enguany la colla gegantera de Perpinyà celebra els seus 30 anys. 
Per aquesta ocasió, trenta parelles de gegants vinguts d’arreu de 
Catalunya es reuniran a la passejada Maillol a Perpinyà. Una cercavila 
tindrà lloc al centre ciutat històric, a continuació davant el palau de 
congressos Georges Pompidou es formarà una sardana gegantesca 
ballada pels gegants. Després d’aquesta demostració es farà una 
ballada de sardanes amb la col·laboració de la cobla Tres Vents.

DISSABTE 22 DE JUNY

˚ 10 h 30

Animacions Festa Major
Carrers i places del centre de la ciutat, Perpinyà
Tot al llarg de la tarda nombroses animacions i una cercavila tindran 
lloc al centre de la ciutat, després tothom podrà gaudir d’una sardana 
i d’un vermut a la plaça de la República. A la nit un gran ball popular 
plaça de la Victòria tancarà aquest dia festiu.

DIUMENGE 23 DE JUNY

Missa de Sant Joan Baptista
Catedral Sant Joan Baptista, plaça Gambetta, Perpinyà
Ball d’ofici amb la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
A la sortida de missa, un antic costum animarà la plaça: el 
contrapàs. La particularitat del contrapàs és que únicament el 
ballaven els homes en semi cercle. Amb el pas del temps, les 
dones el pogueren ballar i l’únic lloc en què la interdicció encara 
perdura és Prats de Molló. Actualment el contrapàs ha caigut en 
desús i la sardana l’ha substituït. A Prats de Molló, encara es 
balla el contrapàs en la més pura tradició. Aquesta dansa ballada 
únicament pels homes s’executa, amb motiu de les festes del 
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poble, en particular per la festa de l’Ós i algunes vegades durant 
manifestacions culturals catalanes arreu de Catalunya.

ELS DILLUNS 1r, 8, 15, 22 i 29 DE JULIOL 
ELS DILLUNS 5 i 12 D’AGOST

˚ De les 19 h 30 a les 20 h 30

Cursos de sardanes
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Organitzats per la Federació sardanista del Rosselló. 

˚ De les 21 h 00 a les 23 h 30

Ballada de sardanes 
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Interpretada per la cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.

DISSABTE 13 DE JULIOL

˚ De les 10 h 00 a les 22 h 00

Adifolk
Carrers i places del centre de la ciutat, Perpinyà 
Pel tercer any consecutiu, Adifolk, associació per a la difusió del folklore 
català omplirà els carrers principals del centre vila de Perpinyà amb 
nombrosos grups de tots els àmbits de la cultura popular: esbarts, balls 
de bastons, bèsties de foc, vinguts d’arreu de Catalunya… Enguany la 
sardana hi tindrà un paper destacat, ja que l’esdeveniment s’emmarca 
en els actes de Perpinyà capital de la Sardana 2019.

DILLUNS 19 D’AGOST

˚ De les 19 h 30 a les 20 h 30

Cursos de sardanes
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Organitzats per la Federació sardanista del Rosselló.

˚ De les 21 h 00 a les 23 h 30

Ballada de sardanes 
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Interpretada per la cobla Albera.

DILLUNS 26 D’AGOST

˚ De les 19 h 30 a les 20 h 30

Cursos de sardanes
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Organitzats per la Federació sardanista del Rosselló.

˚ De les 21 h 00 a les 23 h 30

Ballada de sardanes 
Plaça de la Llotja, Perpinyà
Interpretada per la cobla Les Casenoves .
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