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CERCANT EL SO DE LA SARDANA 
                                                       
Dedicada a Ramón Martí Queraltó.  Estrenada l'11 de Juny Dedicada a Ramón Martí Queraltó.  Estrenada l'11 de Juny Dedicada a Ramón Martí Queraltó.  Estrenada l'11 de Juny Dedicada a Ramón Martí Queraltó.  Estrenada l'11 de Juny 
de 2.016 a Balàfia (Lleida) per la Cobla Contemporde 2.016 a Balàfia (Lleida) per la Cobla Contemporde 2.016 a Balàfia (Lleida) per la Cobla Contemporde 2.016 a Balàfia (Lleida) per la Cobla Contemporània.ània.ània.ània.    
 

“D'un robust bon humor, girant , anant i venint amb lleugeresa, “D'un robust bon humor, girant , anant i venint amb lleugeresa, “D'un robust bon humor, girant , anant i venint amb lleugeresa, “D'un robust bon humor, girant , anant i venint amb lleugeresa, 
amb gràcia , enjogassat.amb gràcia , enjogassat.amb gràcia , enjogassat.amb gràcia , enjogassat.    
 Gravant sentiments de sons de celestial contemplació. Gravant sentiments de sons de celestial contemplació. Gravant sentiments de sons de celestial contemplació. Gravant sentiments de sons de celestial contemplació.    
 La sardana és la joia de la seva vida, la porta al cor, és la dansa  La sardana és la joia de la seva vida, la porta al cor, és la dansa  La sardana és la joia de la seva vida, la porta al cor, és la dansa  La sardana és la joia de la seva vida, la porta al cor, és la dansa 
dolça i natural com la seva  cata.ladolça i natural com la seva  cata.ladolça i natural com la seva  cata.ladolça i natural com la seva  cata.lanitat.nitat.nitat.nitat.    
 Hi ha un amor correspost entre el Ramon i la sardana. “ Hi ha un amor correspost entre el Ramon i la sardana. “ Hi ha un amor correspost entre el Ramon i la sardana. “ Hi ha un amor correspost entre el Ramon i la sardana. “    
 

La sardana et cerca a tú i tú cerques la sardana.La sardana et cerca a tú i tú cerques la sardana.La sardana et cerca a tú i tú cerques la sardana.La sardana et cerca a tú i tú cerques la sardana.    
 


