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Homenatge Nacional a Ia $ardana
L'Obra del Ballet Popular, conscient de que compleix un acte de

servei a la Sardana i al Sardanisme, suspén aquest any la designació

de Giutat Pubilla i proposa que sigui la idea de Gatalunya.Giutat Ia que

encapgali I'HOMENATGE NACIONAL DE CATALUNYA A LA SARDANA,

i Barcelona Ia que quedi constituida capitalitat de la Sardana 1979. Aquest

acte tindrá lloc el dia 22 d'abril.

Audició de Reis

Tindrá lloc a la Plaqa de la Vila, a dos

quarts d'una del migdia, a cárrec de la

COBLA «SITGETANA»

A.E. Talaia BAS19790100_096



Carniseria

GATSERRA

Carrer dels Caputxins, 28

Tel. ag¡ 27 92

TAXIS
TUTUSAUS

SERVEI ESMERAT

Carrer Havana, n.o 6
Tel. 893 01 33

Vilanova i Ia Geltrú

FLORISTERIA

EL CAMPAI\AR
P. Bernet

OBSEQUIS FLORALS

Garantia del bon gust

Plaqa Rectoria, 4 Teléf. 893 14 66



Noticiari Noticiari Noticiari

Activitats d'Amics de la Sardana
d u rant

GENER. Daa 22. HOMENATGE A JOA.
OUIM SERRA. Gobla "La,Principal" de [a
Bisbal.

FEBBEB. Dia 19. Audició de sardanes.
Cobla Sitgetana.

ABRIL. Dia 2. Gomissió APLEG DE lá
SARDANA.

Gobles «La Principal, de La Bisbal, Giu.
tat de Girona i Els Montgrins.

Dia 23. Diada de Sant Jord¡. Audició a
cárrec de la cobla La Principal del Camp,
patrocinada per la Gaixa d'Estalvis del
Penedés.

Dia 29. Conferéncia amb iHustracions
musicals sobre el tema ELS NOSTRES
COMPOS¡TORS (I) JOSEP BLANGH I REY-
NALT, per Eugeni Molero.

Dia 30. Diada Universal de la §ardana.
Proclamació de la Pubilla vilanovina de la
Sardana: Montserrat Raventós, acompa-
nyada per les senyoretes Neus Brull i
Rosa M.' Sole¡. Audició matí i tarda pet
les cobles "Sitgetana" i ola Principal del
Camp".

MAIG. Dia 6. Gomenqament d'un curset
de sardanes a I'escola Montserrat.

Dia 13. Audició amb ginesta. Gobla La
Principal de Girona.

JUNY. Dia ll. Aplec a La Bisbal. Gobles
Marina, Baix Empordá, Garavana i «La Prin-
ciPal' ds La Bisbal.

Dia 24, Audició amb motiu de Ia Festa
Major del Barri de Sant Joan. Gobla La
Principal del Gamp.

Dia 30. Audició amb motiu de la Set-
rnana del Mar, Gobla Laietana.

JULIOL. Dia 10. Sant Gristófor. Audició
cobla Sitgetana, patroc¡nada per la Gaixa
d'Estalvis del Penedés.

Dia 16. Aplec a Ripoll. Cobles «Giutat
de Girona", «Els Montgrins", "La Princi-
pal" de La Bisbal i oGaravana".

AGOSI. Dia 9. Goncert de gala amb
motiu de! 90 aniversari de la fundació de
la cobla "La Principalo de La Bisbal als
iardins del Museu Romántic Can Papiol.

I'any 1978
Dies 10-16. Acampada a la Vall de pine

ta i ascensió al Mont Perdut (3.353 me.
tres).

SETEMBEE. Dia 9. Audició Cobla "Laie.tana». Patrocinada per la Gaixa d'Estalvis
del Penedés.

Dia 16. Audició cobla «Sitgetana». patrG
cinada per la Gaixa d'Estalvié del pededés.

Dia 77. Aplec a Badalona. Gobles Giutat
de Girona, "La Principal" de La Bisbal,
Selvatana i Badalona.

Daa 22. lV Aniversari de la Colla Sarda.
nista VOLEBANY. Gobla S¡tgetana.

OCTUBRE. Dia 8. Organització de I'Aplec
de Tardor a I'ermita de Lurdes. Cobla-Sit
getana.

Dia 22. Festes de Sant Martlriá a Ba.
nyoles. Gobles: Selvatana, Els Montgrins,
"La Principal" de La Bisbal i Ciutat de
Girona,

NOVEMBRE. Dia 5. Ruta Rornánica del
Penedés (l). Sant Sebastiá dels Gorgs, Es.
piells, Terrassola i Lavit, Les Gabanyes i
les Massuques.

Dia L Curset de sardanes al local so-
cial.

Dia 26. Audició de sardanes. Cobla Sit-
getana, patrocinada per la Gaixa d'Estalvis
del Penedés.

DESEMBRE. Dies 8-10. Ascens¡ó als Bas.
timentr i Pic de I'lnfern.

Dia 26. Sant Esteve. Audició cobla Slt.
getana,

FREMIS JOAOUIM SEBBA

El passat diumenge dia 26 de novem-
bre tingué lloc al Palau de la Música Ga-
talana, el concurs musical "Joaquim Serra
1978»'

Resultá guanyadora la sardana oRogc*
de Tardor" de Félix Martínez Comín, el
segon premi fou per Ia sardana "Gampa-nes i coloms" de Ramon Martí i Teixidor
i el tercer per Ramon Vilá amb la sardana
titulada "Flors I violes". La part artística
ana a cárrec de les cobles .La Principal"
de La Bisbal i Selvatana.
Manifestacions musicals



L'any 78 i Ia sardana
(i II )

L'aolec d'lqualada arribá a la fita im-
oortahtíssimi del seu 50 aniversari. Amb
áquest motiu foren organitzats una série
d'áctes commemoratius de gran relleu i
prestáncia, segons corresponia a I'esdeve-
niment evocat.

Enguany I'aplec de Ripoll commemorá el
seu vint-í-cinc aniversari. Serví de cloen-
da al mateix un extraordinari concert de
sardanes i obres per a cobla, amb la .in-
tervenció de *La Principal" de La Bisbal
i la "Ciutat de Girona" I I'estrena d'una
sardana del mestre Conrad Saló (.Mil'le-
nari") dedicada al mil'lenari de la consa-
oració de la basílica del monestir de San-
á Maria de Ripoll.

Alguns aplecs han presentat enguany
una ñovetat digna d'esment: la preséncia
del President de la Generalitat de Cata'
lunya, honorable Josep Tarradellas. Comp-
tarán amb la visita del President els
aplecs de Santa Coloma de Gramenet i

Calella.
Entre els aplecs de nova aparició cal

esmentar els de Castelló d'Empúries (Alt
EmpordáJ i Sant Feliu de Pallerols (Gar-
rotxa), els quals esdevingueren molt exi-
tosos ¡ foren culminats amb sengles con-
certs de sardanes i obres per a cobla.

A nivell Ce concerts algunes de les ma-
nifestacions més importants s'han produi't
a Vilanova {Homenatge a Joaquim Serra,
concert de l'aplec i dels 90 anys de .La
Principal" de La Bisbal), Terrassa, Sallent,
Figueies, Olot, Torroella de Montgrí, Be-
sahl, Molins de Rei, Palafrugell, etc.

Cal no oblidar els actes del pubillatge
de la sardana els quals tingueren lloc en-
guany a la localitat de Tona (Osona). El
text del missatge al món sardanista fou
degut a I'escriptor Joan Alavedra.

Enguany podseí un relleu especlal el
concert de cloenda del Festival de Música
de S'Agaró, encomanat u ¡u 

"s!l¿ 
«La

Principal" de La Bisbal, amb I'asslsténcia
al mateix del President de la Generalitat.
La cobla de La Bisbal ha actuat per cin-
quena vegada consecutiva a I'esmentat

Festival, fet insólit dins els annals del
mate¡x, el qual compta amb la participa-
ció de primeres figures a nivell interna-
cional.

Els Dimecres Musicals de la RTVE de-
dicaren un dels seus concerts [11 de ge-
nerJ a la figura del mestre Joaquim Serra.
L'acte tingué lloc al Palau de Ia Música
Catalana, amb la intervenció del "Trio Ciu-
tat de Barcelona", la soprano Francesca
Callao, el pianista Pere Vallribera (direc-
tor del Conservatori del Liceu) i Ia cobla

"La Principal" de La Bisbal.
Pocs dies després (22 de generJ la nos-

tra entitat homenauava també al mestre
Joaquim Serra, a través d'un concert cele-
brat al temple de Santa Maria de La Gel-
trú i a cura de "La Principal" de La Bisbal.

Figueres convocá un certamen de com-
posició (obres pianístiques) a la memória
del gran compositor Francesc Basil (1905-
1975). A la manera de cloenda del cer-
tamen tingué lloc un concert a dues co-
bles, amb interpretació de diverses obres
del músic evocat.

La Bisbal dedicá el seu aplec i diversos
actes: a la figura de I'antic director de

"l-a Principal', .losep Maria Soler (1872-
ls36), el nom del qual fou Posat a un
dels carrers de la ciutat. Sembla que en
data propera la vila de Caldes de Mala-
vella dedicará una de les seves vies més
céntriques al mestre Mas Ros.

L'aplec de C¿';á de la Selva fou dedicat
al mestre Modest Puig, durant molts anys
orofessor de la cobla "La Selvatana". I en
bl de les Roquetes fou homenatjat el po-
pular fiscornaire Josep Puig "Moreno".
Sitqes dedicá un concert al mestre Ma-
nuál Saderra i Puigferrer, i Cardedeu, San-
ta Coloma de Gramanet i altres poblacions
homenatiaren al mestre Conrad Saló.

Banyoles esdevingué novament la capi-
tal de'la sardana en ocasió de les seves
Festes de Sant Martiriá, les quals comp-
taren amb la participació de diverses co-
bles, entre les quals cal esmentar les
quatre primeres de I'hora actual: .La Prin-



cipal¡ de La Bisbal, "La Selvatana', .Els
Montgrins, i .Ciutat de Girona» El fa-
mós óoncert de música per a cobla fou
encomanat enguany a tres de les cobles
esmentades ("Els Montgrins» no actuaren
aquell dia). La cobla de La Bisbal oferí una
versió antoldgica de la suite "Fulls piri-
nencs» (Vilamanyá). Els mestre Conrad
Saló dirigí el conjunt de les tres cobles
en la interpretació de I'episodi simfÓnic

"El timbaler del Bruc, del mestre Josep
Maria Vilá i Gandol (1904-f937). El flabio-
Iaire Lluís Buscarons i el contrabaíx Delfí
Sunyer acreditaren el seu grau de virtuo-
sisme a través de la interpretació del
quart temps de la suite "La Garrotxa'
(PaulísJ encomanat únicament a aquests
dos instruments, acompanyats de triangle.

Discografia

La cobla "La Selvatana", després d'un
llarg paréntesi de silenci, ha donat a co-
néixer dos LP. Un d'ells inclou les sarda-
nes finalistes en el certamen "Premis Joa-
quim Serra" i dues interpretacions fetes
conl'untament amb I'Orfeó Catalá (Phonic
DRL 6003). L'altre disc presenta sardanes
d'autors diversos (Edigsa). Cal remarcar,
pel damunt de tot, les excellents inter-
vencions del tenora Josep Mir i el t¡ble
Raimond Sabater.

oEls Montgrins" presentaren un nou
disc de la série monográfica promoguda
per l'Obra del Ballet Popular. El disc en
qüestió inclou dotze sardanes molt esco-
llides i representatives del mestre Josep
Blanch Beynalt (1888-1954). Les interpre-
tacions semblen millorables en molts as-
pectes, excepte pel que fa a les interven-
cions del magnífic tenora Josep Gispert.
Acompanya al disc un opuscle molt com-
plet i ben il'lustrat amb un estudi entorn
de la figura del mestre Blanch degut a

l'historiador empordanés Albert Compte.
En data més recent "Els Montgrins'

han editat un altre disc LP amb sardanes
del mestre Ricard Viladesau (Columbia
DCS 15136), entre les que destaquen les
famoses obligades de tenora "Llibertat" i

"Triomfadora" i la de tible .lmpetuosa".
Aquestes sardanes tinguérem ocasió d'es-
coltar-les en ocasió del nostre aplec i a
cura de l'esmentada cobla, excepte "lm-
petuosa" que fou interpretada de forma
inimitable pel tible Joan Parés ("La Prin-
cipal" de La Bisbal).

Una cobla modesta, *La Principal" del
Llobregat, ha tret també un disc LP de
sardanes, que forma part de la ja esmen-
tada série editada per I'Obra del Ballet

Popular. El disc en qüestió está dedicat al
compositor escalenc Josep Vicens "Xaxu'(1870-1956). Les interpretacions, forga pul-
cres i acurades, foren enllestides, segons
es fa constar en el mateix disc, quan
encara formava part d'aquesta cobla l'ex-
cel.lent tenora Jaume Vilá. El disc es com-
plementa amb un interessant estudi de-
d¡cat a la figura de l'avi Xaxu i el seu
món de pescadors de L'Escala. L'autor
d'aquest estudi és el compositor i musi-
cóleg Lluís Albert.

.La Principal" de La Bisbal ha donat a
conéixer diversos discs LP, alguns d'ells
d'una importáncia capital. Un d'ells (Dis-
cophon Ster 122) inclou les obres fina-
lístes en el certamen "Premis Joaquím
Serra, i es complementa amb altres obres
del mateix autor. A través de les seves
interpretac¡ons La Bisbal acredita, una ve-
gada més, la seva primacia absoluta i in-
discutible. Un altre disc molt interessant
de la cobla bisbalenca és el que presente
baix etiqueta .Discophon" (Ster-132), el
qual inclou la seva versió de la suite
.Mediterránia-3" del mestre Rafael Ferrer,
guardonada amb el Premi Pau Casals l'any
1976 i estrenada en Ia seva versió defini-
tiva per l'esmentada cobla dirigida per
l'autor a la nostra c¡utat (gener del 77) en
concert promogut i organitzat per «Amics
de la Sardana". De tota manera, el disc
més important que ha enregistrat en
aquests darrers temps la cobla de La Bis-
bal és el commemorat¡u del seu 90 ani-
versari, amb una antologia de sardanes
d'autors diversos, totes elles (o els seus
autors) vinculades a la famosa formació
de la capital del Baix Empordá. Aquest
disc fou presentat a Vilanova durant el
transcurs del concert commemoratiu del
90 aniversari de nLa Principal" de La Bis-
bal Uardins de Can Papiol, agost del 1978),
acte també promogut i oroanitzat per

"Amics de la Sardana". El disc es com-
plementa amb un opuscle que constitue¡x
un document molt valuós pels estudiosos
del tema, car presenta una série de dades
molt interessants entorn del passat his-
tóric de la cobla bisbalenca, juntament
amb treballs deguts a l'historiador bisba-
lenc. Pere Lloberas, I'escriptor Josep Pla
i el nostre col.laborador i amic Eugeni Mo-
lero. Durant I'any 78 la cobla de La Bisbal
també doná a conéixer un disc LP que
inclou diverses sardanes dedicades a la
ciutat de Sabadell, interpretació excepcio-
nal, peró obres molt mediocres, excepte
tres o quatre.

O Acaba en plrg. següent
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L'alty 78
i la sardar:a
O Ve de Ia plgina anterior

La cobla "Els Montgrins" té en prepa-
ració un disc amb sardanes dedicades á
la localitat de Cardedeu. Es tracta del
riegon LP que apareix amb obres referides

I{a nort el mestre Rirnban
En data encara recent morí a la ciutat de Girona el compositor Artur Bim-

bau. Nascut a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordá) l'any 1898, havia residit
durant molts ánys a la localitat d'Agullana (Alt Empordá). Les seves sardanes,
senzilles i espontánies, corresponen estéticament a la línia definida per l'apor-
tació dels Bou, "Xaxu,, Saderra, etc.

Algunes de les seves sardanes més divulgades han estat .No¡es palamosi-
nes,, «Cantant la festa", "Gratitud", "La canqó de la cósta", "Figueres, mare
de la sardana,, etc. Anys enrera va escriure una sardana dedicada a la nostra
ciutat, el títol de la qual és "Vilanova ila Geltrú". Fou enregistrada en disc per
la cobla "La Selvatana". Temps enrera la cobla "EIs Moritgrins", baix la direc-
ció del mestre Josep Cassú, enregistrá un LP de sardanes del mestre Rimbau.
La ciutat de Figueres dedicá I'edició d'enguany del seu aplec a Ia figura sim-
pática i bonhoniosa del mestre Rimbau

a I'esmentada població del Vallés Occi-
dental. La cobla "Ciutat de Girona" enre-
gistrá, baix la direcció del mestre Lluís
Albert, un disc de sardanes del segle XlX,
el qual apareixerá en data imminent. Fi-
nalment "La Principal, de La Bisbal enre-
gistrará o haurá enregistrat quan aquestes
iatlles vegin la claror tres LP, un d'ells
dedicat al compositor terrassenc Heribert
Segalá, un altre amb sardanes de Francesc
Mas Ros i el tercer amb obres d'autors
diversos.

Concert al Palau d"e la
Generalitat

El dia 2'l de desembre tingué lloc al Saló de Sant Jordi del Palau de Ia
Generalitat un concert de sardanes i obres per a cobla protagon¡tzat per "La
Principal" de La Bisbal.

La famosa agrupació empordanesa oferí aquest concert al President Tarra-
dellas pel fet d'haver-li estat reconeguda la seva condició de "Cobla Oficial
de la Generalitat de Catalunya,.

El programa -que havia estat elaborat seguint les indicacions del Presi-
dent- incloia sardanes dels mestres Enric Morera, Juli Garreta, el vilanoví
Eduard Toldrá, Emili i Conrad Saló, i Rafael Ferrer i dues obres per a cobla de-
gudes a Josep i Joaquim Serra.

"La Principal" ens proporcioná una série d'interpretacions antolÓgiques, acre-
ditant, una vegada més, la seva primacia indiscutible. El mestre Conrad Saló
dirigí les obres per a cobla amb una gran dosi d'energia i seguretat.

El President Tarradellas lliurá als components de la cobla la insígnia d'argent
de la General¡tat. El concert, que posseí una forga emotiva impossible de des-
criure,. finí amb .Els Segadors'.

Pre-sident: Saly¡do¡.Rutí - §ec¡etarir Jau¡¡-e Da!i-.--I--G*. Y-ilasq-c¿, Vil4n-ova



DROGUERIA BELLES ARTS

JOSMARC
DROGUERIA

Esmalts - Vernissos - Papers Pintats

ARTICLES PER A BELLES ARTS
Teles i bastidors

Cavallets, estoigs i pinzells
Tubs d'oli i aquarel-la

i tot el referent a l'art pictóric

EMMARCATGE DE QUADRES

ALVARO pintor
Treballs en pintura, decoració i retulació

Rambla del Castell, I - Drogueria
Rambla de la Pau, 4 - Edifici de la Caixa

VILANOVA I LA GELTRU
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