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Carniseria

GATSERRA

Garrer dels Gaputnins, 28

Ie!. 893 2l g2

Uilanoua i la Eeltrú

TAXIS
TTJTUSAUS

SERVEI ESMERAT

Garrer dg l'Harana, [.o 6
Iel. 893 0I 33

Uilanora i la Geltrú

ABFTAI{AI\/T
PASTISSERIA

Buffet salat
?izzeria

PASTISSOS
Whisky
Curaeao
Conyac
Cointreau

Garrer de I'ligua, 102 - Iel. 893 30 16 ' Uilanora i la Geltrú



Aplec de tardor

PROGRAMA D'ACTES
Dium,eng.e, dla 7 d'octubre

A {'es 7.30: Sortida d'auto.cars, a la Rambla Samá, davan,t del Grup Escolar.

A l,es 8.00: Obertura of¡c¡al de l'Aplec.

A !€s 8,30: §anta Missa a l'erm'ita.

A les 9.00¡ Esmo,rzar de gormanor. (lnscrip,ció local social).

A ,!es 9.3i: XV Cross Ta{aia, Vila,nova-Cim Tals.ia-Lu,rdes,

A les 9,45: Ginka,ma, (feme,nim, mascul,¡na ¡ ¡,nfant¡l).

A les 10.fi): X Concurs.de dibuix rápid (¡nfan:'il i iovenil).

A les 10.3ü: Audtció de sardanes, Cobla «Sitgetana» i Concurs de Ce.lles €spont¿nt€s.

A les 12.60: Ac uació cie la colia de Castellers «Bordégassos de V'ilan'cva» i t'te la Co-
ra'l «La Unió Vllanovina».

A l,es 13.15: Re,p,ari¡me.nt de prem;is del Cross, Ginkama i Go.n'cu,rs de Dibuix rápid,

A 'les 13.30: Gon,curs'd'arrós a la cassola.

A l,es 15.3G: Jocs infan,tils i g'ran xoco'latada.

A les 16.15: Gon,curs de corda (casats contra solters).

A les 17.00: Actuació dels Falco,ns db Vilanova.

A les 17,30: Ball de Grarlles.

A|es 18.45: Cant derls adéus.

A les 19.00: Clausu,ra de l'Aplec i at¡tocars'de tornada,

Organ¡tzac¡ó de l'Aplecr

AMICS DE LA SARDANA DE L'4, E. TALAIA
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Noti c íari No ti ci ari - Noticiari
L'APLEC DE CATALUNYA A CUIXA

El passat dia 9 de setem'bre, es cele,brá a
Sant 'Miquel de Cuixá (Conflent) el XXVIII
Aplec de Sardanes de 'Catalunya. Fa vint-,¡-
set anys que .l'Obra del Ballet Fopular esta'blí
l'Aplec de Sardanes de Cata'lunya a Mont-
serrat. Aquest any ,la 'convo,catória de l'Aplec
coinc¡deix am,b l'efemérides de l'onzé ,cente-
nari de la fundació del ,cenobi de Sant rMique'l
de Cuixá per 'l'Abat Oli'ba. Es cregué doncs
oportú, traslladar al monest¡r de Sant Miquel
l'Aplec d'enguany.

S'iniciare,n 6¡s rp¡eparatius de I'ofrena amb
un recordatori mural en ferro foriat, obra .de

Xavier 'Corberó, am'b in,Clusió de pedres pro-
cedents d'edificis que Oliba cuidá d'aixecar
a Montserrat, R,i,poll, Besalú, Vic, Scala Dei,
Poblet i ci'altres.

'EIs vehic'les van sortir de Montserrat el dia
abans i 'portaven la d¡ta ofrena junt amb Ia
bandera 'de l'A'plec seguint Ia ruta de Man-
resa, Vic, 'Ripoll, Besalú, Girona, Figueres,
vers La Jonquera, on s'hi passá 1a nit, per se:
guir l'endemá cap a Ferpinyá, Prada ,i Cuixá.

A part de'ls actes tradic¡onais de I'A,plec i

de les acostumades'ballades de sardanes, cal
fer esment de les ofrenes sirnbóliques que
van ser presentades al O,fici conve,ntua'l que
s'hi celebrá.

Als claustres de l'Abadia de ,Cuixá el mes-
tre Max Havart professor d'instruments cata-
lans dels conservatoris de Perpinyá, Cerei i

Amélie-les-Bains, interpretá a la tenora «Ei
cant dels ocells», melodia que fou molt es-
timada ,pel mestre Pau Casals,

Ta,mbé a la tom'ba de Pcmpeu Fabra es va
colocar un ram de llorer del iardí de Ia casa
de lPrat de ia Fiba, apcriació de Ia vila de
Castelltercol.

Durant el dia es celebraren diverses aucii-
cions de sarLlanes a cárrec de Ies ccb'les
«Els tlnics» i «Ccmbo-Gili», Ballets i Cangons
caialanes. Va ser doncs, una gran Diada Sar-
da n is ta.

le'brá a{egrement am'b una audició que va te-
nir lloc el dia 22 de sete,m'bre a 'la 'Placa de
la Vila a sota les vo,ltes a cárrec 'de rla cobla
«La 'Sitgetana», doncs 'la forta ,pluia impedí
fer-ho al mig de la Plaoa. Un cop ecabada
l'audició, 'la colla es traslladá a{ nostre loca'l
sooial on se ,celebrá un sopar de germanor.

Becordem que aquesta 'Colla fou fundada
l'any '1975 i es va estrenar el dia 22 de se-
tembre de l'any esmentat al Concurs de co-
lles de Tarragona. Mo'ltes felicitats Volerany
i endavant!!

APLECS DE TARDOR

Dia 7 d'octubre a Ripollet (Vallés occiden-
tal), matí i tarda al Pati de 1''Escola, Josep M.
Ginesta amb les cobles La Principa.l de,l Llo-
bregat, Els Montgrins, Ciutat de Girona i Jo-
venícola de Sabadell.

Dia 12 d'octubre a Les Roquet€s-Barce¡ona
(Barcelonés), matÍ, tarda i nit al Parc de la
Guineueta amb les cobles Selvatana, La Prin-
cipal del L{obregat i «La Pr.incipal» de la Bis-
bal.

Dia 14 d'octubre a Mataró (Maresrme), matí
i tarda al Pati del Col.legi Valldemia amb ¡es
cobles «La Princi,pal» de la Bisbal, Ciutat de
Girona, Marina, 'Costa Daurada i Laietana.

f!-EMIS JOAOUIM SERRA

En,s ha ,estat confirm.at p:,ls organilzado,rs
d:l Pre,mi Joaquim Serra que etl ,proper dia
18 de nove¡mrbre tindrá llo,c al Palau de la
Mú.sl.ca de Barcelona ,la final de l'es,me,n,tari
cetri¿,r,:,en a,mrb ,la parti,cipació d,e les cobles
"La Pi i,:cipal" de Ia Bi,Eb:,1 i La Serlvata,nT.

NAIXEMENT

V ANIVERSA'RI
D,; LA COLLA SAFDANISTA VOLEIRANY

Encara que i'audició del 5é aniversari fos
p-issaCa per aigua, 'la colla Volerany, ho ce-

Els nostres socis i amics Antcni Sagarra i

V¡rtut Castro, ha vist a'legrada novameni lá
seva llar amb la vinguda del segon fill, una
nena que porta e{ ncm de Mcntserrat Moltes
f elicitatsl!



Bases del V Concurs de Colles Espontinies
Aplec de Tardor 1979

Organitza Colla Sardanista VOL'E'BANY

1. Les colle,s faran la seva inscripció a la Secretaria de I'Ap'lec abans de ccmenqar
la tercera sardana de l'audició.

2 Tota colla deurá ¡nscriure's amb un no,m or¡g¡nal.
3. Polrarr part¡cipar anelles de quatre tparelles m¡xtes.
4. 'Eis balladors fará un mÍnim de 3 anys que no hauran part¡ci'pat en un 'Concurs de

Colles Sardanistes.
5. Es puntuará elegáncia, coniunt, interpretac¡ó ¡ compás, i es tin'dran en compte les

circumstán'cies de cada colla,'per exemple: edai.
6. Hi 'haurá premi especia'l per la colla que es 'presenti amb el ,m'illor ncm.
7. 'El iurat estará .format ,per 'comiponents de Ia colla Sardanista Volerany.
B. 'El veredicte 'del iurat es donará a conéixer abans de l'úitima sarCana del maií.

Audició de l'Aplec de Tardor
Tindrá lloc el dia 7 d'octubre a 1es 10,30 del matí, davant 'l'es'planada de 'l'ermita

amb él següent programa:

1. La colla dels seize P. Fontás
2. A,munt i endavant F. Mas 'Ros

3. Vents de carroig J, Bonaterra
4. §alvador i Maria Carme M. Rius
5. L'Aplec d'Angiés F. Mas Ros
6. Ídols 'de fang Ventura Tort

Patrocinada ,per {a 'Caixa d'Estalvis de'l Penedés.

Banyoles: Festes de Sant Martiriá
D¡urmenge, d,ia 21 d'octubre de 1979

'Matí al 'Ca'mp d'Esports: 'Concurs de Colles'Sardan¡stes.

Tarda: Gran audició de Sardanes a Ia Plaea de les 'Voltes, amb les qltatre 'primeres
cotbles cie'ls 'Paisos Catalans.

lnscripcions: A l;estatge de l'A. E. f alaia, carrer Comer§, 4. 'Dilluns, Cimecres i di-
vendres de B a 10 del vespre.



VUIL SABER
OUI ES PAU MARONS?

P.: Ern pod,ríeu dir qui és e,l músic que firma 'les sardanes baix el ,pseudóni,m de
Pau Marons?

Resposüa: Amrb el ,pse,udóni,m de Pau Marons finma ,les seves sa,rdanes de oaire
més popular el mestre Emili Saló i Ramell germá del ,mestre Conrad Saló, director de

la cobla «La Princi'pal» de la'Bisbal.

Es avantpassats dels germans Saló radicats a Palau-sator (Baix Empordá), havien
estat dedicats al conreu de la sardana curta i el contrapás.

'Emiii Saló (1905), després d'una breu estada a Montserrat (1913), estudia música
amb el mestre Josep Maria Soler i compobició amb el músic francés 'Cantelou,be. Va

fer'l'aprenentatge de corne,tí al costat del seu pare Martí, enlrant a formar part de la

cobla «La Principal» de ,la Bisbal a l'any (1923), després d'haver estat ccmponent de
les cobles «rEls Escolans», de Sant Sadurní d'Anoia i «'La Selvatana», de ,CaCá de 'la

Selva.
Un cop finida la guerra civil, abandoná la cobla bisbalenca i entrá a formar part de

diverses agru'pacions que actuaven a l'estranger (Centre Euro,pa i Orient). Flet¡rat de
la seva tasca d'instrument¡sta, viu a Barcelona i es dedica a ,la compos,i.ció.

Les seves sardanes,porten un segell característic i posseeixen una gran origlnal¡tat.
Descriurem unes quantes sardanes d'aquest músic. Entremig de les seves 300 sardanes
i a'ltres obres ,per a co'bla cal esmentar: «Antonia», «Jo'liua», «AIdarull de festa», «E'l

petit Emili», «Tardorenca», «Gaia Tardor», «La de morenor genti'l», «Gus,pira», «Engru-
na», «Tra'muntanada», «Ventada de mar0», «La Sardana del Marrec», «Fortitud», «El

falguerer», «EIs setges de Girona», «Les coves de'Montgó», «'El castell de Montgrí»,
«Duet festiu», «EIs dos valents», «Refilen els fiscorns», «El bruel .de Pals», «El Mcreno
¡ el Roset», «Palau del vent», «Petits catalans», «Troba olotina», «Mestre.Soler»,-étili
les obres per a cobla «El comte Garí», «El vell Ter», «Estampes empordaneses» iaitres.
Ca'l fer esment de la sardana que el mestre Emili Saló dedicá a ta ncstra c¡utat «Via-
nova joiosa», que fou estrenada per «La Principal» de la Bisbal el dia 2 d'abril Ce 1978

amb ,motiLr del l'l Aplec de la Sardana de Vilanova.

Equip de recerca

LES FREGUNTES ADRE9ADES A AOUESTA SECC¡O PODEU DIPOSITAH.LES A

LA BUSTIA DE L'ENTITAT.
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Rambla Principal, 1

i Carrer Soler, 12


	BAS19791007_104_0000.pdf
	BAS19791007_104_0001
	BAS19791007_104_0002
	BAS19791007_104_0003
	BAS19791007_104_0004
	BAS19791007_104_0005
	BAS19791007_104_0006
	BAS19791007_104_0007



