
 
 
 

Concert_ 
 

Divendres 7 d’abril de 2017 a les 22.00 h  

Alidé Sans i Sarabat 
Nit d’Aran al C.A.T. 

 
 

La veu en aranès pren l’escenari del Tradicionàrius de la mà d’Alidé Sans i Sarabat_ 
 
Alidé Sans escriu, composa i interpreta les seves 
pròpies cançons des de ben jove.Una veu que 
despunta lliure, amb una energia indomable i en 
aranès. Per a aquesta ocasió i per presentar el 
dics Eth Paradís ei en tu l’acompanya el 
guitarrista de Llenguadoc Paulin Courtial, amb qui 
treballa des de la tardor de 2015. 
 
Alidé Sans (guitarra, acordió diatònic i veu) i 
Paulin Courtial (guitarra) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarabat és un grup de musica tradicional i folk, creat a l'any 2009, canten en llengua aranesa, en 
occità i alguna en català. El grup està format per sis músics que interpreten els temes amb 
instruments tradicionals propis de la cultura aranesa i occitana. Entre els instruments destaquen 
l'arpa, la mandolina, la viola de roda, els acordions diatònics, flauta, flauta de 3 forats, cornamusa 
gascona i grall de pastor entre d'altres. 
 



Alidé Sans - www.alidesans.com 
A l’escenari, determinació i temperament s’acompanyen d’una guitarra, acordió o piano, tot 
dibuixant-nos algunes situacions de la nostra realitat quotidiana i fent-nos reflexionar sobre 
diferents aspectes de nosaltres mateixos, i de la societat, amb una barreja de frescor, vitalitat, força 
i innocència pròpies d’una jove, crescuda entre muntanyes. La seva veu en occità i aranès, planeja 
per l’escenari com una presa de consciència cap a una llengua que li és pròpia. 
 

Per a aquesta ocasió, es presenta en format duo, al costat del guitarrista de Llenguadoc Paulin 
Courtial, amb qui treballa des de la tardor de 2015. Professor de guitarra a la regió de Tolosa i 
graduat superior en guitarra clàssica, forma part de la nova generació d'artistes que operen en 
diversos camps musicals. Caracteritzat per una actitud força activa en la música contemporània, 
aporta el seu toc personal a la música d’Alidé a través d’un so modern i una tècnica depurada.  
De tot això en resulta una forta connexió arrelada en les seves dues llengües comunes, l’occità i la 
música.” 
 

Del dics editat per Columna XXI, Eth Paradís ei en tu, Alidé en parla amb en Jordi Martí Fabra a 
l’entrevista publicada a Enderrock (http://www.enderrock.cat/edr/numero80/noticia/636) 
(...) El que sí que veig és que tinc una part més fosca i una altra de més il·luminada, i això es plasma 
en el disc. El títol també fa referència a això: la idea central és que el paradís és un estat mental que 
depèn en bona part de tu. Pots escollir la llum i la foscor, i jo trio les dues. 
 
Sarabat 
En el seu repertori, Sarabat combinen temes de composició pròpia amb d'altres provinents a la 
tradició aranesa i occitana que han estat arranjats pel grup. Fins a l'actualitat, Sarabat ha editat 2 
CD'S: el primer, Bramatopin, consta de 10 temes que barregen cançons pròpies amb adaptacions de 
cançons tradicionals, i el segon, de nom Ath Torn Deth Haro, recull tots els balls tradicionals que es 
ballen a l'Aran en les seves festes tradicionals, especialment les fetes de la nit de Sant Joan que es 
ballen al voltant del Haro (falla) mentre aquest crema. 
 

Jordi Bardella: baix 
Paco Boya: veu i acordió 
Tonho Cuito: veu, flautes, percussió 
Anna Geli: veu, percussió i guitarra rítmica  
Mercè Morera: acordió 
Llibert Ribó: arpa, viola de roda, mandolina 
 

Consulta tota la programació a www.tradicionarius.cat 

Segueix-nos a les xarxes socials_ 

 

Subscriu-te al butlletí l’Artesà  a tradicionarius.cat 
Si ets subscriptor, t’informarem de les activitats programades, les notícies destacades i les promocions per 
concerts a preus especials 

Informació d’interès_ 
Divendres 7 d’abril de 2017 a les 22.00 h – C.A.T. 
Taquilla 12 € / anticipada 10 € / Amics del C.A.T. 6 € 
Entrades anticipades a www.entradium.com 
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