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Sr. Jordi Saura i Tarrés 
 
El Jurat del Premi Nacional Agustí Borgunyó acordà atorgar 
per majoria la distinció de la present edició, al Sr. Jordi 
Saura i Tarrés, pel tractament rigorós i de divulgació, de 
la música simfònica o de lliure format per a cobla, en el 
programa ESPERIT DE FESTA de Ràdio Sabadell i per 
l'excel·lent treball de presentació dels concerts. 
 
Sobre el Sr. Jordi Saura i Tarrés 
 
Nascut el 1960 a Sabadell, estudià Història de l'Art 
(especialitat d'art medieval) i és autor de diferents articles 
a la col·lecció Catalunya Romànica, d'Enciclopèdia 
Catalana. 
 
Entrà a la cultura tradicional i popular a través de les 
sardanes de competició, una activitat que ja venia de 
família. Ha format part de juntes directives de diverses 
entitats i col·labora amb aquelles que li demanen. Ha 
aportat diferents escrits a publicacions i butlletins d'entitats 
de cultura tradicional i popular. I escrigué el guió 
dramatitzat de l'espectacle de dansa tradicional Què farem, 
què direm... estrenat el 2011. 
 
Les diferents col·laboracions l'han portat a presentar 
espectacles, concerts i actes organitzats per diverses 
entitats i associacions, intentant aplicar sempre principis de 
rigor. 
 
El setembre del 2004, amb Lluís Subirana, començà 
l’aventura radiofònica a Ràdio Sabadell. Fins al moment 
són ja 9 temporades amb 390 programes de l’Esperit de 
Festa i 390 de Sardanes a RS94.6. L’estiu del 2011 féu 10 
programes que amb el títol de L’esperit de la festa emesos 
per la COM. 
 
La difusió de la cultura tradicional i popular, en el sentit 
més ampli, sota una mirada rigorosa, tota la cultura en 
general, i la programació de música que sempre respon a 
l’argumentari del guió són el distintiu d’aquests programes. 
Des de fa ja més d’un any un dels apartats que donen 
forma a L’esperit de la festa el dedica a la música de 
format lliure per a cobla, una part molt important del 
nostre patrimoni que és imprescindible difondre i fer 
conèixer. 
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