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rNFoRMrcró SARDANlSTA

Durant molts anys i per raons de tots prou coneguCes,
1a cultura catalaria ha trobat tota mena de diflcultats per
a poder manifestar-se i desenvolupar-se amb un mínim de nor-
ma1ita.t. La sa.rdana, com a part integrant de1 fet cultural
catali, també ha topat molt sovint amb els mateixos obsta-
cIes. I1a i-nformació entorn de l-a sardana, els sar,lanistes
i Ies cobles ha estat feta, durant anys i anys, en condicions
molt precbri-es en tots els aspectes.

Tot ba-qant-nos en e1 s f ets posltius oue s t han anat
produÍnt en a.ouests darrers temps, nosaltres tenim Ia pon-
fianga dipositada en un demá miIIor, on 1a vida del no:tre
poble puguj- manifestar-se obertament en totes Ies seves fa-
cetes. Per aixb assistin joiosos a 1'esclat de les infini-
tes activltats própies del nostre viure co1.1ectiu, gue cer-
quen e1 suport, tan escaient i significatiu, dé 1a nostra
estimada sai'dana. Per aixb tambá valorarem tots aouel-1s es-
forgos encaminats a vi-vificar aouest camp gai-rebé erm de Ia
lnformació sardan ista.

Tots eIs sarda¡ristes dels Paisos Catalans (i nosal-
tres amb el]s) ens mostrarem complaguts davant eI naixement
dtun'.br€an drexpressió i opinió, obert a tota mena de cri-
teris i tendéncies, que es faci ressó de 1e-q manifestacions
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sardanistes oue es produeixin arreu de 1a nostra terra,
siguin qui si.guin l1urs organitzadors, i oue en donar
e1s primers passos ho 'faci amb el front a1t i seré i els
bragos oberts de bat a bat, sense odis, sense egoÍsmes,

-qense enveges, sense excloure ningú, sense oblid.ar eap
entitat, per rnodesta que sigui, amb e1 vertader afany de

retre un servei a tots eIs sardanistes dels Paisos Cata-
1a¡s i a 1a causa que ens uneix.

Si fos aixl nosaltres recol zarlen 1¿ iniciativa
amb totes les nostres energies. 51 no fos dráquesta ma-

nera, ens doldria arribar a 1a conclusló que, una vega-
da nés, era desaprofitada 1a gran oportunltat que una
sbri-e de factors favorabl-es havien posat a lrabast de 1a
nostra m'á.

AMICS DE LA SARDANA

de l'A.E. Tataia

****

ASSEMBf,EA

En e1 proper butlletl donur"*
de la nova junta de lrentitat,
sions més importants.

u co.rli*"r el resultat
aixl con les conclu-

Propera audició de sardanes

Dia 24 u" t"ofil;r: uo" ouarts druna der

Cobla: ((La Sitgetana>>

lloc: Plaga de 1a Vj-1a



ACTIVITATS DIAMICS DE LA SARDANA DURANT LIANY 1979

GENER.- Dia 6. Audició de sardanes. Cobla Si.tgetana.
I'EBRER.- Dia 17. Audició de sardanes. Coblá La Principal cle Ll-agos-

tera.
MARQ.- Curset d.e sartlanes a1s jardins ilel Co1.legl de 1a Casa d'En-

par.
Dia 25. Ruta Románica pel Penedé§ (III). Sant Miquel d.e §e-
gur - Santa Oliva.

A¡RIL.- Dia 1. Comissió rrr mlec DE tA SARDANA. Cobles; La Prlnci-
pa1 det Llobregat, Ciutat de Girona, Bages i La ?rincipal
de Llagostera.
Dia 23. Sant Jordi, patró de Catalunya. Audició amb ta co-
bla La Principal de1 Camp.

Dia 29. Diada Uni.versal de la Sardana. Proclamaci.ó de 1a pu-
bi1la vil-anovina tle 1a Sarda¡a: Maria Assumpció Jové, acom-
panyada per 1es senyoretes Núria Borrás i Manuela Raya.

Audj.ció matí i tarda amb Ies cobles La Princi.pal de1 Camp i
Sitgetana.

MAIG.- Dia 26. Extraorilinárla autlició amb la participació cle fa co-
bla Oficial de 1a Generalitat de Catalunya tT,a ?rlncipal'r de

1a Bisbal.
JilNY.- Ediiló del número CENT de1 nostre butlletí.

Clausura del curset de sardanes a1 Col.Iegi de 1a Casa drEn-
par.
Dia 1J. Participació a La Trobada sardanista Intercomarcal a

Sant Pere de Riuclevitlles.
Dia 30. Audició de sardanes. Cobla Sitgetana.

JUL1OL.- Dla 10. Sant Cristbfor. Audici6, cobla Sitgetana.
Dia 22. Aplec a Ripo1l. Cobles: tlLa Principalrt d.e la Bisbal ,

. Amoga, Ciutat de Girona i La Pri-ncipal de Cassl.
SETEMBRE.- Dia 16. Aplec a Badalona. Cobles¡ Badalona, Clutat de Gi-

rona, 'T,a ?rincipal tt de 1a Bisbal 1 Costa Brava.
Dia 22. V Aniversarl de la Co1la Sarclanista VOLERANY.

Audició cobla Sitgetana.
oCTUBRE.- Dia 7. organització DE L'APLEC DE TARDOR a 1'ermita de Lur-

des. CobIa Sitgetana.
Dia 21. Festes de Sant Martirü a Banyoles. Cobles: Ciutat
Ce Girona, Iliramar, Selvatana i mLa Princlpal'rde Ia Bisbal .



NOVEMBRE.- Dia 17. Audició a 1a Plaga cle ta Vila amb la cobla
Sitgetana.

DESEMBRE.- Dia 2J. Rtta Románica pe1 Penedés (IV). Moja - Santa
Margarida i E1s Monjos - La Sanabra - Sant Lloreng de

Ia Font
Di.a 26. Sa¡t Esteve. Audició de sardanes. Cobla Sitge-
tana.

-NCTICIARI -

NAIXEMENT

A 1a ]lar dels nostre-c amics i components de 1a co1la
sardanista VOLERANY, Jordi de Ramón i Mercé Saburit, srha vist
alegrada amb 1a vinguda de1 segon f111, una nena que porta el
nom de Mireia. Moltes felicitats.

lTlNURARIS P¡;R CONEIXER CATALT]NYA (VI) - Ruta románica pel
Penedés

Dia 1O de febrer

Hora: 9.10 a la P1a9a dels Quarters

RUTA: Sant Mlcuel de lvlarmellar

Desnlagament: Cotxes particulars

Porteu calgat adequat, doncs caldr) cami-nar una ¡oica.

Interessats passeu pel 1oca1 social, e1s dirnecres,
divendres i dlssabtes de B a 10 de1 vespre.

t{til



GIRII[Uil

DISSABTE, 2 DE FEBBER

PBfIGBAIIil[ D'IGITS

t$00

A les IO,30 de ta nit,
A .LA SALA,

A les tO,3O de la nit,
A "LA SALA"

de Mantons

Ball de I'Antifag
Amenitzat pel conjunt

LOS BUFALOS

DISSABTE, 9 DE FEBRER

Selectíssim Ball

A,men¡tzat per
,ORQUESTBA MIRAMAR

DIVENDRES, 15 DE FEBBEB

L'ARRIVO

A les 7.3O del vespre
A la Plaga de I'Estació

per retre la benvinguda a

SA MAJESTAT EN
CARNESTOLTES



Tot seguit, cercavila a la Plaea de la Vila

SERMÓ

A les lo,3o de la nit a .LA SALA'

Ball de L'Arrivo

Amenitzat pel
GRUPAMISTAT

DIUMENGE. 17 DE FEBBER

Participació a

Les Comparses

Ales6,3Odela tarda,alaPlaga de les Cols, ballaOa poprta, Oe

Les Danses de Vilanova

pIMARTS, rg oe reenei A las les 9 del vespre, sortida
Cel nostre estatge social. de

La Comparsa del Vidalot

A les 1l de la nit AI PAVELLÓ VUNICIPAL D'ESPORTS

Ball del Vidalot amb el conjunt MATIZ

Soci: tr¡omr h bra prticiprciíi ü mr aqr¡t¡ ¡ct!t.



«La Principal » de La Bisbal

a Vilanova

f^

La

cobla de la Bisbal aI
Ge1 trú ( 22-t-L918 ).

Temple de Sta. Maria de

Homenatge a Joaquim Serra.

Dissabte, dia 1 de marg de 1980,

a dos quarts d'onze de 1a n1t

cclicEnr DE sApDAliEs r uúsrcl pER A coBLA

u .irr"" de Ia
Ccbla Ofjcial de 1a Generalitat de Catalunya

)T,A PRINCI?A],il DE LA B]SBAL

Reserveu 1a data. Ja us informareu de1 programa 1 el lloc
on se celebrar) e1 Concert. Rebreu e1 prograroa a finals
Ce1 mes de febrer.



Vull saber

Qui. és eI mestre JOAQUIM I'ERRER ?

P.- En plauria coniixer algunes dades biográfiques entom
del músic Joaquim Ferrer. És cert cue havia estat mes-

tre dren l,luls Llach ? S. B.

R.- El mestre Joaquln Ferrer i Amer nasquá a Verges (Balx
Empordá) 1'any 1.92t (28 dtabril), en e1 si d'una famllia
de músics que constituía eI basament de la cobl-a l-ocal
rEmporitanart, rie 1a que arribaren a fornar-ne part: eI seu
pare, Josep tFepet" I'errer (primer tenora); e1 seu oncIe,
I{ane1 Amer (contrabaix); eI seu germá, Ma¡eI rTrlanelic'l

(fiscorn) i- e11 mateix, fiscorn.
Fou deixeble ctels mestres Joaquim Valtespí i Fran-

cesc Civil i Castellvl. Instrumentista de pi-ano, orgue,
trombó j- fiscorn; director, compositor i arranjador de gran
talent. Algunes d.e les seves sardanes més conegudes son:
flOapvespre il, tEesigtt, ItAfecte tl, rT, I avi de casaft, tT, ? aplec
d.e lrAIiangaI, 'rReviu 1a i1.lusiótr, etc. En col.1aboracló
amb eI seu bon ami.c i company, el fiscornaire Enric Vilá,
ha escrit rDansaires palamoslns rf i rlEstimat amic [ (obliga-
cla de dos fiscorns). Les seves sardares es caracteri-tzen
pe1 bon gust i inspiració dels seus moti-us i per 1a rique-
sa cle les instrumentacions ¡ 1es quals son considerades roo-

dáliques pels entesos.
Després druna Ilarga estada a 1a cobla "I)npori-tana't,

de 1a que havia esdevingut di-rector, assurl 1a direcció ar-
tlstica (l.g57) de l-a cobla-orquestra 'T,a PrincipalI de Gi-
rona (actualnent anomenada "Atlirtida ") l1oc en e1 que suc-
ceia aI gran músic Manuel Saderra i Puigferrer. tT,a Princi--
palI de Gi.rona era, en aquells moments, una tle les primeres
cobles eatalanes. Grácies a1 talent i a1s esforgos de1 mes-
tre Joaquim Ferrer, liesmentada cobla mantingué aquesta po-



sicio privilegiada mentre eII en fou responsable.
Posterlor¡nent abandoná aquesta agrupació trasll-a-

dant-se a lrestra¡ger (Franga i Suíssa) on formá part,
com organi-qtar cle diverses agrupacions d.e gran prestlgi.

En retornar a Catal-unya ingress) (1.gZO) dtorga-
nista en un petit conjunt d.e Torroella de Montgrl, fins
que ltany 1.974 entrá a formar part de la cobla rBalx Em-

pordár, de Palanós.
En la faceta de plani.sta 1 organlsta és bon conei-

xedor i dominador d'aquests difÍcils instruments, no sols
pe1 que fa al jazz i la música lleugera, sinó també al gé-
nere clássic, que esti.ma pel darnunt de tot. Beferent aI
fiscorn és considerat un dels mj-11ors fiscorns segons',
atesa 1a seva gran musicalitat i precisió. Mentre fou d.i-
rector cle 'T,a Prlncipalr tle Glrona stencarregá deI prlmer
trombó, instmment oue també tocava amb gust i talent.

Tá enregistrade-s en disc diverses sardanes seves,
amb la cobla rT,a Principaltt de Girona, baix 1a seva direc-
ció, tenora: Lluls Cotxo (Hispavox).

Efectivament, e1 mestre Joaquim Ferrer doná a conEi-
xer algunes noclons de música a un infant anomenat Lluls
Llach, fill de1 metge de Verges, que posteriorment esdevin-
dria un dels nostres ca¡tautors ,é" admirats.

EQUIP DE RECERCA

Qes pteguntes ad¿ecadcs a aqu.sta seceió podeu dipositat4es a Aa bústla

dc 2'cnütat

Impressió en offset - Tallers Carles Pujades

Secretarl! Jaune Da11i?resident: Salvador Butl



Casa Andreu

Gran assortit de discs
i tota mena d'articles

BUR G EI'S

Obcrt tot I'anf

Rambla Castell, 46
Teléfon 893 1930

Vilanova i la Geltrú

C/. Sant Sebastiá, 24
Teléfon 493 07 70

Estanterres, rnobi liari
d'oficina

i auxiliars a la

Plaqa de la Vila, 1

Teléfon 893 15 aA

Perfumeria Paquita

Amb Estheticienne
Diplomada en Estética,
Visagisme i Corporal

Sarrt Gregori,20 - Tel. 89313 75
VILANOVA I I.A GELTRU



0tAtuAs

Distribuidor de cuines
VEGASA

Francesc Maciá, 92
Vilanova i la Geltrú

cEFAMtcA - vtoEE - JoEB EtoAcrtca
MABUETEB PLABTIC I FUB?A
TBENE ELEcfFtcB I AEPoMoDEL!3ME

gonbi

mobles
deconoclo

Jr15

correr de lo llibertot, 52
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