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Sardanes i Universitat
L'edcl6 d'enguan de la Unlversltat Catalana dEstlu ha tlngut p€r escena,rl la

loca¡¡tart de Pra& de Conflen,t, a la Catalunya, Nord. Vol,e,m remarcar la novetat
que oon§,t¡tueix 'la preséncia de la sardana entre,m,¡g dels dhrersos apartats del
nostre món, cultural que foren ob'[.eote des;tudl. Entré les personal¡ttats en'oarrega-
dies tflmpa,rtir lee lligo,ns de te,mratíca sarda¡rista cal esm,entar la inten¡e,nció del
notable compositor, m,usicül,eE i ptr llcis'ta e,mpordanés Lluís Albert persona gue
gaude'ix rl'un, inm,egqhle pre,§tigi d¡'ns aquast án¡b¡t, car no en va 'ha con'trlbuil
a descobdtr i dlvulgar diversos aspectes tota,l,me'nt inédlts del passat sarda,l¡¡sta.

La p,resé,ncia de la sa'rda'na, la seva rea,l,ltat i !a, seva pro,blemat¡qa a la Uni-
u'ersitat Catala,na dEstiu e,ns alegra de debó, car a'qu,est fet constltueix u:n reco-
n€'ixe,ment 'implícit no sols de la seva lmportáncia a n[vell histór¡,c, sinó ta,mbé de
la seva vlgéncia e,n el món actu€,|. Agu€st in,lerés per a pcda.r-la conéixer 'i es-
tutüar ens sembla, altament po6¡tlu,

lgualrnent hauria estat mo,lt in,te,ressa,nt la pnesén,oia a la Universitat d'Est¡u
d'algun director de cob,ia, qu,i ha,ur'ia pogut apo'rtar inform,aclons de primera má
(generalment desconegudes) entorn de 'la s;ituació a,ctuaf de ,la cobla, tant p€l
que fa a,ls asp,eotes artíst¡,crs. i téon'i,cs (neperto,ri, a,uto,rs ,nous, instruments, ins-
tru,me,n,tistes, prog,¡¿*"* criterri musical &'l públt,c, mra,nca d'u'na 'l,nf,o,rmació objec-
t'iva i una críiica especialitzada, 'etc.), corn als de t¡pus eeonómia.

La salda,na havia t¡ng'u.t u,na oerta relació a,mb la u'nirvers¡tat en ocasló dels
cursos ,per a ,estrangers organitz'ats per la Universitat de Barcelo,na (Central).
En aqrurell cas es tractava du,n vincle. més aviat supe'rficia'l i gairebé a,n'ecdótic.

Cal es,pe,rar i desitiar que a part¡r cfaqueot contacte ¡l1,icla,l d'engu8n,y la
saüda,na a,ryibi a arrelar a| sl de la Un,fue'rsrltat 'Gatala'na. La seva mateixa rea'
Ilta,t, |a seva sig'nif¡,ca,ció i el seu parper digu'em,ne histórl'c db §up'ort C.e la cata'
ls,ni{at iusi'iftca,ríen prou aqusst fet.

ATIIGS DE LA SAFBIÍII

,t¡ 1

A.E. Talaia BAS19790900_103



NOVELTY
Llistes de noces

Obiectes de regol i decorocró

C/. Llibertot, 42 - Tel. 8933ó99

MOBLES CUINA
Avingudo delGorrof,2

contonodo correr de lo Unió

VILANOVA I LA GELIRU

Cerámica Vilanovina

Santia g o

CERAMISTA

Rambla Principal, 68
Tel. 493 43 63

C/. dels Caputxins, 33
Tel, A93 29 49

Vilanova i la Geltrú

PER FORMATGE
I PERNIL

Gasa 0¡l
Formatgeria

Plaqa dels Cotxes, 6
Vilanova. i la Geltrú

Gampillo
Ai g u a- Gas- Electri citat

ELECTRICA

Vilanova i la Geltrú
C/. ,Anco¡-a, B
Tel,8931426



Recordeu!!

Dia 7 d'Octubre de L979

APLECdeTARDOR
a I'ermita de Lurdes

Sardanes - Cross - Jocs Infantils - Concurs de

Dibuix - Castells - Cant Coral - Ball de Gralles

Concurs d'arrds - Concurs d'estirar corda.

Organitza: Amics de la Sardana

de I'Agrupació Excursionista Talaia



Noticiari

DISCOG.RAFIA FESTIVAL DE MÚSICA DE S'AGARÓ

El paréntesi de les vacances d'estiu ens
ha permés d'escolta'r amb ca'lma un disc
de música catalana que ria porta temp§ en

6l ,mercat. Es tracta d'un LP (Zatiro ZL223F)
enregistrat per,l'orquestra «Maravella» baix
la direcció del seu titular, mestre Lluís
Ferrer. 'E{ disc en qüestió ¡n,clou dos re-
culls de mot¡us populars 'catalans, e{s quals
actualment serve¡xen de base per als tra-
di,cionals concerts de festa ma¡or. Els re-
culls en qüestió han estat elaborats amb
gust i elegáncia, a través d'uns arrania-
ments mo{t ben €structurats. La ¡nterpre-
tació és 'pulcra i acurada. Pel q'ue ta a la
temática estr¡ctament sardanista remanca-
reún la presén,cia en aquest disc de dos
solistes d'innega,ble relleu: el tenora Agus-
tí Plan¡ol i el f¡scorn Pere Cortada.

Per sise'na vegada conse'cutiva la cobla
«La Principal» de La Bisbal ha ¡nterv¡ngui
en el Festival de Música do S'Agaró, degá
dels eue téne,n lloc 'durant els mesos d'es-
t¡u als Paisos Catalans. Enguany «'La Prtn-
cipal» protagonitzá el concert de cloenda
ofe,r¡nt sardanes 'd'autors diversos i una
glossa d'Ho.norat Vilamanyá. Cal destacar
la intervenció del tible Joan Parés, en tn'
terpretar amb la seva veheméncia i pre'
cisió habituats la sardana «Encisaciora»
(Boix - Vilallonga). lgualment digna d'es-
ment fou l'execució de la sardana «L'ove-
lla perduda», de Josep Pi i Pascual, de

Pals, obra que rarament e§ toca. El culto
a la sardana de caient més popular es
materialitzá a través d'una versió cá¡rda
i emotiva de «Mlmosa» (Vicen9 Bou)

Acaba de fer eparició un disc LP d€
sardanes enreg¡strat per la cobla «La Prin-
cipal» de La Bisbal, baix la direcció del
mestre ,Conrad Saló [Discophon, St€r-136).
Aquest LP inclou sar'danes J'autors diver-
sos (Basil, Conrad 'Saló, M. S. Puigferrer,
Ricard Lamote de Grignon, Bou, Mas Ros,
Roure i Jané i Segalá). Una vega<la més
la cobla bisbalonca a,credita la seva pri-
macia indiscut¡b¡e en el génere. Particular-
ment rellevants són les interv¿ncions dels
seus solistes de tible i tenora: Joan Parés

i Jaum,e Vilá, respectivament.
llom anun'cia pel proper més d'octubre

I'aparició d'un nou LP de la cobl¿ bisba-
lenca ,igualment dirigida pel mestre Saió,
el qual inclou, entre moltes l'altres, peces
tan atractives com {a sardana de Vicenc
Acuña «Ciutat submergida» ¡ la fa¡rtas¡a per
a cobla «Presents de boda» (Jose,p Serra).

Per més endavant hom preveu l'a'paricló
de nous LP de l'esmentada cobla, un d'ells
amb coberta dissenyada ,pel famós artis-
ta Modest Cuixart, gran adrmirador de la
formació bisba.lenca.

CASAMENT

El president de la nostra entitat, Salvador
Butí i Pa'pio'l i la sots-president M.a loarme

Barceló i Martí s'uniren en matrimoni el
passat dia 26 de iuliol a l'església de'l cas-
tell de Subirats (Al rPenedés). Després de
la cerimónia e6 celebrá una audició de
sardanes a cárrec de Ia cobla Sitgetana, on
el flabiolaire de la cobla Manel Rius, es-
trená la sardana «Salvador i M.a Carme»
dedicada als nostres amics.

Des del nostre butlletí, els desitgem mol-
ta felicitat.

V Aniversari de Ia colla
sardanista Volerany

El proper dissabte dia 22 de setembre,
aniversari de la colla sardanista Volerany,
tindró lloc uno oudició de sordones o les set
del vespre, o lo Plogo de lo Vilo, o cürrec
de lo coblo Sitgefono.



Noticiari

cANVts DE M|SSICS
recció del mestre Conrad §aló, Jose'p Rou-
ra esdevingué un dels nostres solistes de
tenora més qua,lificats i solvents. L'any
1978 abandonaria «La Principal» de La Bis-
bal entrant a formar part de la cobla «Mi-
ramar», de Figueres.

EL M'ESTBE «PEIXERO» FOU EVOCAT
DIGNAME.NT

Després d'un llarg paréntesi hom torná
a reinstaurar l'aplec de la sardana cie Pa-
lamós. L'edició d'enguany constituí un acte
d'homenatge a la rnemória del músic pa-
lamosí Josep Casanovas «Peixero», desta-
cat instrumentista d'orgue, tible i ¡lauta i
estimable compositor ¡ pedagog. El me§-
tre «Peixero» fou fundador, al costat i'al-
tres músics empordanesos, l'any 1888, de
la cobla «La Principal» de La Bisbal. En
el programa de l'aplec d,e Palamós Ia seva
figura ha estat evocada p,er un bon de¡xe-
ble seu: el fiscornaire i compositor Enric
Vilá i Ar'mengol, fill de Calonge.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIi|SICA
DE BARCELONA

Per primera vegada {a sardana ¡ ia co-
bla seran presents al Fest¡val lnternac¡ona'l
de Música de Barcelona, manifestació ar-
tíst¡ca que es posá en funcionament l'any
1963. A l'edició d'enguany (octu'bre) tlndrá
lloc un concert d'homenatg€ als mes.!.es
Pau i Enric 'Casals. Aquest concert, comp-
tará amb la part¡ci,pació de diversos intér-
prets ¡ grups vocals í ¡nstrumentals, entre
ells la Cobla Oficial de la Generalitat de
Catalunya, «La Principal» de La Bisbal, la
qual interpretará sardanes dels germans
Casals i Juli Ga'rreta.

«CANIGó»

Aquest és el nom de l'es'pectacle escÜnic
sobre textos de mossén Cinto Verdaguer
que ha estat donat a conéixer darrera-
ment a diversos indrets de la nostra terra.
Les ¡l'lustracions musicals foren encoma-
na<Jes al prestigiós com'positor Félix Mar-
tínez i ,ComÍn, havent-s€ encarregat d'en-
registrar-les la cobla «La Principai» del
LIob,regat.

Sembla sgr que el tenora Joan Roca. de
la cobla «Ciutai de Girona», abandonará les
seves act¡vitats artíst¡ques en finir la tem-
Dorada actual. Joan Roca, ¡nstru'ment¡sta oe
bots notables, ingressá a la «Ciutat cie Gi-
rona» l'any 1978, on subst¡tuÍ al tenora
Jaume Calí. Anter¡orment havia format part
de les cobles «Girona» i cOosta Brava»

entre a'ltres. Joan Roca s'ha caracteritzat
en tot moment Pel seu so net, Ia seva
bona dlcció i les' seves magnÍfigues facul'
tats.--''El 

capdavante'r artístic de la «Ciutat cje

e¡roná»-,' mestre Lluís Buscarons, a més
de 

- 
cónf ¡rmar-nos la notícia ens anticipá

áue ianv v¡nent la seva cobla comptará
amb els serveis d'un iove pri'mer tenora'
deixeble de Josep Mir, que actuaiment lcr-
ma part de la cobia -:,to:",,

De fonts confidencials, peró molt ben as-
sábentades, sabem que en finir la tempo-
rada actuai 1979-Bo el tenora Josep Roura
s'acomiadará de la cobla. Josep Roura és

un orofessional de válua indiscutible, nas-
cut 

'a la vila d'Amer (La Selval ¡ format ar-
tíst¡camenl al co6tat del seu pare, que

també havia tocat la tenora. Assolí una
oran notabilltat durant els anys cinquanta
én esdevenir solista de la cobla «La Prin-
cipal» de Girona, aleshores de gran pres-
ti!i, sota el rrnestratge del mestre Manuel
Sáderra i Puigferrer. 'Durant aquella etapa
Josep Roura i els seus companys de «La

Prlniipal» de Girona enllestiren a Franoa,
uns énregistraments antoldgics de sarda-
nes (en aigun cas encara no superats) que
dirigí el me6tre Pau Casals.

Jósep Roura abandoná la cobla «La

Princip'al» de Girona (1957) per tal de sub§-
titu¡r al mestre Josep Coll a la cobla «Bar-
celona». Després d'una llarga estada a la

co;bla (Ba'rcelona», on portá a terme tas-
ques artístiques (concerts i enregistraments)
de gran reileu, feu una estada a Franga,
amb actuacions als estud¡s de la O.R.T'F.,
retornant anvs després a Catalunya, havent
tocat el tibl.e durant un any a la cobla «lris»
do Salt i dos anys Ia tenora a la «Costa
Brava». L?ny 1971 entraria a formar part
de «La Principal» de La Bis'bal. Baix la di-



lI tA MAS
Distribuidor de cuines

VEGASA

Francesc Maciá, 92
Vilanova ila Geltrú

Reparacions
bobinatges de tota

mena de
Motors Eléctrics

Ta llers
SfITER

Carrer Unió, 9B - 1OO
Teléfon 493 OA 42

Carniseria

GATSERRA

Carrer Caputxins, 28
Tel, 893 27 92

Vilanova i la Geltrú.1

TAXIS
TUTUSAT]S

SERVEI ESMERAT

Carrer Havana n.o 6
Tel. 893 01 33

Vilanova i la Geltrú



UUll SIBER

L'historial artistic Ce la
Cobla «La Selwatarr.a»

P. - Ern plauria molt reDro ffiorl¡adó entorn de l'hlBtorfa{ artlstlc de la
cobla ¡la Selvatamr (8. Negra).

R. - Malgrat quo hi ha qui creu haver desco'bert la cobla-orq,uestra «La Sel-
vatana» en data recent, l'historia'l d'aquesta formacló és molt dilatat 'i brillant. Per
man,ca d'espa¡ ens veurem obligats a facflltar sols algunes de les dades més sig-
nificatlves. Aquesta prestlgiosa forma,ció fou fundada (1913) a ,la vila de Cassá de
la Selva per ¡niclat¡va dels músics Pere Arpar, Pere iMercader i Andreu i altres,
havent estat designat d¡rector el mestre Ramon Serrat (1883-19t44). «'La Selvatana»
vingué a establir una ,lÍnia de cont¡nuitat am'b altres prestigioses agrupacions mu-
sicals que hav¡en ex¡stit anter¡ormont a l'osmentada localltat de la comarca de
la Selva. «La Solvatana» esdevingué rben aviat un con'¡unt ,que gau'dí de moita ano-
menada, deguda especia'lrnent a la preséncia en els seus rengles del gran instru-
mont¡sta d€ tonora Josep'Coll (1893-1965).

Han €stat mo,lt nom'brosos els músics de 'prestigi que han format part d'aqu€s-
ta cobla en un moment o a,ltr€ de la seva tra,lectór¡a. Cal esmentar al fla,biola¡re
Josep Gravalosa, el t¡ble Robert Vilallonga, el cornetí Martí §aló i el seu fill Em¡l¡,

els trompetes Amadeu 'Rovira i Man,uel Comadevall, e'ls fisco'rns Josep i Modest
Puig, el contrabaix De.lff Sunyer, el dir€ctor de cobla i compositor Josep Alber-
tí, etc.. etc.

L'any 1959 «La Selvatana» enllestÍ uns enreglstram€nts sardanistes de gran
quatitat per a la casa Odeón-Regal. Aquests enregistraments, quo foron dirig¡t8 ¡

sup€rv¡sats personalment pel mestre Josep Coll, incloien sardanes degudes als
mqstres: Joaqu¡m Serra, Antoni Catalá, Josep Serra, Josep Coll, Josep Albertí, Cas-
siá Casademo,nt, Enric 'Casa,ls, e'tc.

Al llarg dsl seu histo'rial «La Selvatana» 'ha intervingut en co,ncerts i audicions
de máxlm relleu, tant a 'Catalunya c@n a l'estranger. En l'actualitat participa r€-
gularm€nt €n el festival dels «Promis Joaq'uim Serra» al Palau de la 'Música 'Ca-

ta{ana de Barcelona. Entre els seus icomponents de l'hora present ca,l €amentar el
tenors JGep M¡r, notable instrumentista. deixoble de Josep Coll; el tlble Raimond
Sabater; el flabiolaire Francesc Cortada; etc., etc. El seu ca'pdavanter artístic és
el mestre Pere Fontás, ¡nstrum€nt¡sta de fiscorn, tro'mbó i piano, fill d'Amer, com-
positor i arranla'dor de gran ano,menada.

Discografia: En formació de cobla: Regal. Belter, Can¡gó-Sayton, Edlgsa ¡

Phon¡c. Anys enrera enregistrá un 'LP de sardanes d'autors d'iversos dedicades a

Vilanova ('Edigsa). Formació de música lleugera: Ar.tequfn.

EOUIP DE REGCNGA

President: Salvador Butí - Seeretari: laume Dallá - T. G. Vilaseca, Vilanova
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