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ANNA ABAD I GILS (Tarragona, 1992)

És una compositora i cantant que compta ja amb cert bagatge en els escenaris, 
en el món de la cançó, la composició, la cobla i la música tradicional. Va iniciar-se 
en la música als 4 anys de la mà del piano. Anys més tard s’encuriosí per altres 
instruments i estudiaria flabiol, tenora i tible, instrument que actualment toca. 
Després de finalitzar els seus estudis acabaria interessant-se i ampliant durant 
vuit anys més el seu aprenentatge en l’àmbit de la composició amb el mestre 
Conrad Setó i posteriorment amb Jordi Clapés.

La seva passió per la composició es deixaria entreveure a l’edat dels 15 anys, 
moment en què l’Anna escriuria la seva primera sardana i el seu primer musical. 
Amb 19 anys, tindria el seu primer contacte amb el món de la cançó d’autor, fet que 
la portaria a treure el seu primer projecte discogràfic sota el nom artístic d’Anna 
d’Ivori amb el seu disc debut Rere els Vidres (2017) i posteriorment amb Ales de 
paper (2021) on mescla la seva passió pel cant amb la composició i on va arranjar 
les cançons del disc per ser gravades amb l’Orquestra de la Universitat Rovira i 
Virgili. Abans, però, es formaria a nivell vocal de la mà d’Angie Rodríguez i Anna 
Luna al Taller de Músics. La seva peculiaritat tímbrica vocal la va portar també a 
la final del càsting del programa The Voice of Germany celebrada a Berlin o a 
viatjar fins a Itàlia per musicar, arranjar i interpretar una poesia musicada en honor 
de les víctimes dels terratrèmols del 2016. En els darrers anys la seva música ha 
estat reconeguda amb diferents distintius: va obtenir el 2n premi Carles Sabaté a 
la millor cançó en català de l’any, va ser seleccionada per Lluís Llach com a semi-
finalista del certamen Terra i Cultura per la poesia musicada L’amor jugava a 
perdre’s de Miquel Martí Pol, va obtenir l’accèssit del Premi Joventut de la Sardana 
de l’any 2020 amb la sardana A temps! i recentment ha guanyat el Premi Joventut 
de la Sardana de l’Any 2021 amb La plaça de les il·lusions.

Actualment l’Anna segueix treballant en la composició i la música des de diferents 
àmbits i un dels seus darrers projectes destacats ha estat precisament la creació 
dels arranjaments per a cobla de l’espectacle InTriot, un concert escenificat amb el 
grup vocal In Crescendo, la cobla Maricel i ella mateixa com a cantant i pianista.

EL PARATGE DE LES ESTUNES 
Suite per a dues cobles, narrador 
i percussió.

Deien els avantpassats banyolins que 
en aquest bosc de roures i alzines, 
al peu de la carretera de Mieres, 
sempre ha estat difícil discernir 
entre la ficció i la realitat i que, dins 
les esquerdes verticals de les grans 
pedres que el caracteritzen, hi viuen 
uns éssers invisibles a la llum del dia 

però personificats en forma de dona 
durant la nit. Mossèn Constans, arran 
dels misteris que rodejaven aquest 
indret escrigué ...en les nits de clara 
lluna, en les nits de calma i de dolcesa, 
s’oïa el finíssim i llunyà ressò d’una 
música fantàstica.... i algú assegurà 
haver contemplat, una nit d’aquestes, 
els encantats fent la sardana damunt 
les aigües platejades de l’estany. Les 
seves mans tenien el color de l’ivori, 
llançades a l’atzur, les seves cabelleres 

sedoses pessigollejaven la nítida pell de 
sos braços nus i sos peus bellugadissos 
jugaven temorosament amb la 
superfície mansoia de l’aigua...

Aquesta obra presenta sonorament 
aquest paratge únic, la seva llegenda 
i els cants que entonaven les dones 
d’aigua, fades o “goges” mentre, com 
ja escrivia Jacint Verdaguer, filaven 
i contemplaven l’estany des de Les 
Estunes.



JOSEP-MARIA SERRACANT I CLERMONT (Sabadell, 1946)

Enginyer Tècnic Quimic. Etapa industrial a l’empresa familiar desenvolupant 
maquinària tèxtil. Patents, publicacions i conferències internacionals. 
Compositor autodidacta de sardanes des dels 16 anys. La primera el 1963: A 
la meva Montserrat. Al 1968 amb Somnis de nina inicia una segona etapa ja 
amb coneixements més sòlids i obté un accèssit al concurs d’autors joves de 
l’ACFB amb ...eixos penyals coberts de romaní (1970). Seguiren, entre altres, 
A Sabadell (1972) i Tramesa a l’amic (1973), ambdues per a dues cobles.

El guiatge del mestre Josep Maria Bernat esdevé clau per anar progressant en 
els seus coneixements tècnics. Montserrat 1974 sardana d’ofrena a la Mare 
de Déu de Montserrat fou mereixedora del primer accèssit del Premi Joventut 
de la Sardana de l’Any el 1975. Noces a Vic i A una moreneta de Moià obtenen 
ex-aequo el Premi Joventut al 1976. Novament amb Camí de nit obté el Premi 
Joventut el 1978. Segueixen Montcau (1976), Intimitats (1980), Sant Pere de 
Bertí (1997) ....

La seva sardana Nissaga obté un accèssit als Premis Basil 2005, Viola 
sylvestris és premiada amb el segon premi al Memorial F. Martínez Comín 
al 2006. L’any 2007 obté un accèssit al Premi SGAE amb la sardana Visions 
paradisíaques i el 2009 guanya el Premi SGAE amb Paisatges de Ponent 
amb amics.

En el camp simfònic per a cobla ha escrit el poema Castellsapera 940 per a 
dues cobles i percussió (2006), la Fanfàrria i marxa lenta per a cobla (2007), 
el poema simfònic La veu de la vida i de la terra per a dues cobles i percussió 
(2009) i el petit poema per a cobla dedicat a la seva esposa Montserrat, en el 
seu traspàs, Mentre te n’anaves (2010).

L’Obra del Ballet Popular li atorga, l’any 2005, la Medalla al Mèrit Musical i 
membre actiu de la Junta de Joventuts Musicals de Sabadell des del 2000, el 
2015 el distingeixen amb la Batuta d’Honor de JMS.

L’encàrrec pel Premi Ceret-Banyoles 
2023 era fet a en Jesús Ventura. 
Malauradament el compositor, músic, 
director, comunicador i bon amic va 
traspassar el mes de maig passat i ens 
calia trobar un compositor que pugues 
vehicular l’homenatge que mereix 
el mestre desaparegut. En Josep-
Maria Serracant va acceptar la nostra 
proposta...

...ja des d’ara treballaré amb tot 
l’entusiasme. Tinc la intenció 
d’escriure una obra de record d’en 
Jesús, expressant els sentiments que 
la seva manca ens produeix seguits 
de la glossa de tot el que ens ha deixat 
tant humana com artísticament; un 
final positiu de la seva petjada per la 
vida. 

Complanta i goig per a un músic 
Podria ser el seu títol...

Em basaré en el text que Jordi Lara 
m’escriurà i que serà interpretat per 
una mezzosoprano acompanyada 
d’una cobla amb un estol de 
percussions...



Organitza

I el suport de

Patrocinen Amb la col·laboració de

GUARDÓ DELS 
PREMIS CERET-BANYOLES
 

L’artista i bon amic Jordi Bosch “Barraca” 
ha dissenyat una escultura per poder 
lliurar als guardonats amb els Premis.

Partint de la figura de fusta i terracota 
(cada peça era original) que va dissenyar 
per les anteriors edicions, ens ha obsequiat 
amb un nou disseny que permetrà fer-ne 
reproduccions en bronze o alumini.

Com l’anterior, ha estat pensada per transmetre i simbolitzar la 
ciutat de Banyoles i el món de la sardana. En funció de com es 
col·loqui, pot tenir diferents lectures: La B de Banyoles, les voltes 
de la Plaça Major, la Competència de Cobles (CoCo), la sardana 
o una gota d’aigua de l’estany.

El mateix autor, després de donar-hi moltes“voltes”, ens ha 
proposat anomenar-la així : “VOLTES” 

FESTA DE LA MÚSICA 
PER A COBLA

És el tradicional concert del dilluns de 
la Festa de Sant Martirià que se celebra 
des del 1972. Al programa hi figuren les 
estrenes de les obres guardonades als 
Premis Ceret-Banyoles en la convocatòria 
que fem, cada dos anys, des de Banyoles.

Enguany, al concert del dilluns 24 
d’octubre podrem escoltar l’obra 
d’encàrrec de l’Anna Abad “El paratge de 
Les Estunes”.

L’any vinent, al concert del dilluns 
23 d’octubre de 2023, escoltarem 
l’obra que Josep-Maria Serracant està 
composant d’homenatge a Jesús Ventura 
malauradament traspassat el mes de 
maig passat.


