
L’Escola Folk del Pirineu s’ha
proposat promoure el Ball d’Ho-
menatge català als pobles del Pi-
rineu i d’aquesta manera contri-
buir en la seva consolidació arreu
del país. El Ball d’Homenatge és
una coreografia curta com ho és
el popular aurresku del País Basc.
Amb aquest objectiu, músics i
dansaires de l’entitat assagen des
de fa mesos la coreografia i la par-
titura de la peça amb la intenció
d’estrenar-la durant la festa final
de l’actual curs.

El responsable de l’Escola Folk,
el músic i dinamitzador cultural
Tito Peláez, ha explicat que durant
el curs tots els alumnes de l’entitat
han treballat la partitura del Ball
d’Homenatge i, paral·lelament,
un professor ha ensenyat la coreo-
grafia a tres noies estudiants. Pe-
láez ha explicat que la finalitat de
la iniciativa és tenir aquest «ball
de benvinguda» per honorar tant
autoritats com representants ins-
titucionals o membres d’altres es-
coles o entitats que estiguin de vi-
sita. La coreografia del Ball d’Ho-

menatge simbolitza l’entrega del
cor i l’ànima a la persona o insti-
tució honorada. Peláez ha expli-
cat que «farem el Ball d’Homenat-
ge les vegades que faci falta si ve
una autoritat o una persona im-
portant... tant un president, un
conseller de Cultura o uns amics
del País Basc, és a dir en ocasions

especials; recordo que en l’inter-
canvi amb una escola del País
Basc, l’any passat, l’últim dia uns
nois ens van dedicar l’Aurresku, i
llavors vam pensar que seria bo
per part nostra també oferir
aquest reconeixement». Peláez ha
remarcat que l’Escola Folk ha de-
cidit arrencar aquesta tradició al

Pirineu seguint l’exemple que van
establir  fa deu anys els seus crea-
dors amb un seguiment baix
arreu del territori, de moment:
«És una cosa que potser arrela o
potser no arrela, però com a Esco-
la Folk volem que els nostres
alumnes sàpiguen tocar i ballar el
Ball d’Homenatge».

Deu anys de promoció lenta
El Ball d’Homenatge català va ser
creat l’any 2009 pel músic Jaume
Arnella i el coreògraf Joan Serra.
La música està basada en la polca
del Ball de Gitanes de Sant Celoni
i es pot interpretar amb un únic
instrument, sigui guitarra o acor-
dió, o en grup. Igualment, la dansa
està inspirada en la tradició cata-
lana i posada en escena per un o
diversos dansaires. L’Escola Folk
del Pirineu l’està assajant amb tres
dansaires. En els últims anys la ce-
lebració del Ball d’Homenatge ha
despertat algunes controvèrsies
polítiques, per bé que la seva uti-
lització encara no està molt estesa
en els protocols de benvinguda
dels actes institucionals.

MIQUEL SPA ARSÈGUEL

L’Escola Folk promou l’arrelament
del Ball d’Homenatge al Pirineu
L’entitat forma músics i dansaires perquè difonguin i consolidin el ritual com l’aurresku català

ESCOLA FOLK

Dansaries de l’Escola Folk practicant el Ball d’Homenatge

la Delegació del Pirineu de la
Demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ha lliurat aquesta setma-
na els tretzens Premis COAC per
a Treballs de Recerca 2019 d’estu-
diants de batxillerat dels instituts
de les comarques de l’Alt Pirineu
i l’Aran. El primer premi ha estat
per al treball de recerca «Disseny
d’un habitatge bioclimàtic a la
Seu d’Urgell», de l’alumne Joan A.
Garreta de l’institut Joan Brudieu,
segons han informat des del
Col·legi d’Arquitectes. Els accès-
sits han estat per al treball «Aque-
lles muntanyes que s’han anat al
cel», d’Andrea Nadal i Aina Flix,
també de l’institut Joan Brudieu,
i per a «El secret de l’Alt Pirineu:
les cabanes de pastor», d’Eulàlia
Ramon, de l’institut El Pont de
Suert. L’entrega dels premis es va
fer dijous a la Biblioteca Sant
Agustí de la Seu sota la presidèn-
cia del delegat del Pirineu del
COAC, Ricard Lobo. L’objectiu del
premi és fomentar l’interès entre
els alumnes de batxillerat pels tre-
balls sobre l’arquitectura.

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

El disseny d’una
casa bioclimàtica
a la Seu guanya el
premi del Col·legi
d’Arquitectes
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