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AETFIIL SAFIDANISiTA

DIUUENGE. 19. DIADA DE PASQUA

A 1es set de la tarda, extraordinárla audicló de sardanes

a 1a Placa Llailoae¡e , a cárrec tle la cobla

EtS TIONTGRINS

DIJOUS. 23. DIADA DE SANT JORDI

A 1es vuit ttel vespre, audi.ctó a Ia Plaga tle Ia V1la, a

cárrec de Ia cobla

LA PRINCIPAL DET CA¡.IP

Hi haurb venda de roses durant 1'audic16.

DIUMEIT¡GE. 26. D1ADA UNMRSAL DE LA SARDANA

A 1es sis de Ia tarda 1 a le ?1a9a ile Ia Vila

Ptoclanacló de la Publlla dg La Saratana ate Vila¡rova

Parlanent a cura de Xavler 0r¡1o1s.

A 1es set cle Ia tartta, auillctó a¡b Ia cobla

SENSACIó
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Amics de !a Sardana al mestre Conrad Saló

'T,a Prlnclpalri (le Ia bisbal acreditb, una vega-
da més, Ia seva condició de cobla soblrana.

rrAnics de 1a Sardana'r vol-ia dedicar un tribut especial
a la figura de1 mlstre Conrad Saló, capdavanter lnfal.1ib1e
de 'La Principal f' cle Ia B1sba1 durant ta¡ts en]'s" Pel aques-
ta. raó contractb 1a cobla oficial de la Generalitat i. estlr.rc-
turá un prograna de contingut rlquíssim"

Absent e1 nestre Sa1ó per raons de salut, ca11a sltuar
Ia seva 'Prlncipal tr sota una batuta experta i plenament res-
ponsable. Per aquest motlu cercaren 1a col.laboració d'un
dels pocs dlrectors que coneixen a fons 1a cobla i en saben
treure un rendlment optlm: Rafael Ferrer.

En 1'aspecte artÍstlc eI concert celebrat el dia 28

de narg aI temple d.e La Geltrrí constitul un trionf totar,
assolint una fita nolt diflcil drigualar, tant pel que fa a

1a dignitat de1 prograna, corn a Ia categoria de les lnter-
pretaci.ons, co¡¡r a la conunlcació intirprets-auditori.

EI CONJ UNT 
-IN 

STRUMETj TAI

Existia gran expectacló i interüs per raó d.e la nova
vinguda de tT,a Principal " a Vilanova. ta for¡nac:.ó Ae la ca-
pital del Balx Enpordá, que es troba en r¡na de les etapes
nés brillants de }a seva llarga histbria, prepará acurada-
nent eI prograüa d.el concert que havia d'oferir-nos, el
qual incloia obres de gran riquesa musical i atractiur Qüe
posaven a ?rova Ia coherbncia del bloc instmnental i Irex-
pressivitat dels sol-lstes.

D'un cap a lraltre del- concert e1s components de la
cobla posaren de ¡oanifest Ies qualitats que fan drelLs els
nostres especialistes nés capacltats i solvents. En aquest
aspecte ca1 esnentar e1 bon gust, la delicadesa, sensibi-
Iitat deL tenora Jaume ViIL, que no és ni ha estat nai un

instrunentlsta barroer, sinó un artista acurat, Qüe viu in-
tensanent les obres que interpreta. AI costat seu Albert



üonJó esdevé sempre e1 segon tenora afinat i precÍs, capag
de resoLdre Ies obres més conproneses. Pe1 que fa als tl-
bles, tant Joan Parás con Lluls Turet són flgures prou co-
negud.es 1 acreditailes. Joan Parés,a més de Ia seva forga 1

vehembncia, posseelx una gran expressivltat, cosa que fa que

les seves intervencions siguin, avul per avui, literalnent
lninltables.

E1 gran bloc instn¡nental de1 netall, 1]u{, en tota
1a seva dinensló, les seves condicions privllegiades. EI
trlo de tronpetes integrat per Joan Sadurnf, Joan Vl1a¡¡o-
va l Ernest llarga1l , posseelx ne:¡rl i potencial i, aI natelx
tenps, matlsa anb una gran delicadesa 1 pulcritud. El nateix
hen de dir referent aI gran tronUó t'tartf Telxidor, anb Ber-
nat Sellens en el segon paper. EIs fiscorzraires Josep Riu-
malló 1 Josep Cassú constituelxem ta^nbé un capltol apart
pel que fa a la seva eflcácla, precisició i cornpenetracló
gairebé increíble. EI so dels I'Ranpone't d.'aquests dos i.ns-
tn¡nentistes constitueix quelcon senblant a una patlaa dror
que enbolcalla les interpretacions de la cobla blsbalenca.
Ilnalnent, Joan Xandrlch és nn contrabalx que té una gran
forga en e1s "pLzzicato" 1 posseeix un excel.lent doninl de

I I arquet.

UN PROGRAI.IA A]i TOLOGIC

Tots aquests elehents, rlgorosament preparats, lnte-
grant un conjunt sollttfssin, honogeni 1 serb foren els en-
carregats de traduir 1 lnterpretar un progr€una en eI qual
es trobaven representades algunes de les flgures nás repre-
sentatives del panorana de ta núsica per a cobla.

Si 'rAura de1 Tura" (Conrad SaIó) constitul un pbrtic
nolt escaient a travás de f inpacte del bloc del netaIl,
'Pastoral'r esdevinguá una autbntlca fillgrana nuslcalr Den-
tre '1[ra verge veIlatr (Serrat), 'EI neu gra de sorra" (Jo-
sep Serra) i 'lPescaalore, bons catalanstt (Bou), assoliren fi-
tes nolt altes pel que fa a I'enotlvitat 1 sentlnent. Joan

Parés Ilul 1es ser¡¡s condi.ctons úniques a trav6s de 'Gallar-



dia" (Conrad Saló), nentre '§irona" (Morera), nodel de for-
ga 1 esperit racial, fou }a cloenda cáIida i vibrant oue co-
rresponia a Ia prinera part del concert.

A la segona part tinguérem oportunltat cl'escol-tar una

extraorclinbria sar:dana del nestre Pulgferrer 'Porugatt, a la
que seguiren tres composieions degudes al mestre Conrad Sa-

1ó: 'T,a Pallaresia" (amb una destacada interr¡enció def tible
Joan Parés)r "Solennitat" i 'tsls ocelIs et canten", €D finlr
Ia qual es produÍ una de les ovacions més llargues de Ia nit.

Pel que fa al poena "Tarilorada" (Rafae1 Ferrer) dj.reu
que es tracta druna obra perfectanent enquadrada dins I'es-
tittca d'aquest artistar pe9& nolt original, conplexa I an-
blciosa, concebuda per ta1 de posar a prova totes les possi-
billtats d'aquest conjunt extraordinárl que és T,a Principalfr
de la Bisbal, car no en va fou dedicada pel seu autor al nes-
tre Conraa Saló. 51 aI llarg de tot el poena f interEs cte

lraudl.tori es nanté a través drun plantejanent coherent i
equ1l1brat, e1 cliuax emotlu ereix nás I rnés fhs desemboear

en una nena cl'apoteosJ. flna1 en e1 oual el so de 1a cobla
bisbalenca presentá qualitats i natisos que senblen propis
cltun orgue.

Referent a }a tasca del nestre Rafael Ferrer, dlren que

aquest gra¡¡ núsic fou, una vegada nés, el director dtorques-
tra expert, i rigorós que tots conelxen. Defugint les espec-
tacularitats i les intervencions efectistes 'rde cara a 1a ga-
leriarr, ens oferl una petita llieó entorn de quina na¡rera ca1

tractar la cobla per tal de treure'n e1 naxin profit.

I'ETS INOBLIDABLES

I'Amics de la Sardana m ens encarregaren de Ia presenta-
ctó Ael concert, després d'unes panules de salutacló del Pre-
sident de lrentltat, Salvatlor Sut{ f del degb dels actuals
professors de Ia cobla bisbalenca: l,lartl Telxidor. Cal remar-
car també la lnten¡encló espontlnla 1 cordial del- mestre Ra-

fael Ferrer, donant a conblxer les raons que lrinpulsaren a

escriure eI poema mtardoradaÍ i dedlcar-lo al nestre Safó i
posant de nanlfest lrafecte que sent envers la ciutat de Vi-



lanova, on havia nascut eI seu benvolgut nestre Eduard Toldrl.
Per especlal desig de I'artista Antoni Soler i Pedret

( Ia col.taboració del qual tant regraclem) i de la nostra
entltat, el dibuix 'I,es nans deL nestre rr ( que aparelxia re-
protluit en eI prograrna del concert) havia d'ésser IIlurat
a1 mestre Conrad Saló. En abséncia del mestre, 1'actual cap-
tlavanter artlstic de 1a cobla bisbal-enca, nestre Josep Cassú,
el rebé de mans de Ia regj-dora de cultura del nostre Ajunta-
ment, Assumpta Balg. El nestre Rafael Ferrer rebé una repro-
ducció de Ia r!1ulassa" deguda a lrartista vilanovl Joan Ilf.

Aquesta és, en apretada slntesl, J.a hlstbria drun con-
cert riquÍsstn de contingut, tant en I'aspeete puranent nu-
sical con en lremocional, concert que finf amb la lnterpre-
tacló de tT,a Santa Espj-na'r i de] qual els nombroslssins assis-
tents -e1s ba¡cs del temple foren insufj.cients- en consert¡a-
ren un gratlssim recorcl.

El nestre Conrad

Ferrer en una de

E. M.

Saló conversant anb eI mestre Bafael
les seveg estades a Vlla¡¡ova.



Golla Fletorn

EI passat dlssabte dla 21 dq marg, lrAssem-
blea d'Anics de Ia Sardana doni el vlst-i-plau definitlu a

1a seva unló anb ta Co1la Sardanista Retorn, Ctonant un caire
oficial a aquest fet, que no podla tenlr cap altre final, p€r
]a bona voluntat 1 I'afany que posarem les dues parts.

Con a Col1a Sartlanista Retorn dels Amics de

Ia Sardana, avui per prinera vegada, dlsposen drun espai en

aquest Butllet{ 1 vol-em aprofitar-ho per nanifestar e1 golg
que sentln de trobar-nos entre vosaltres' pero sobre tot' per
Ia foroa en que alxb s'ha realltzat, Ja oue s1 bé és eert oue

des de ltinlcl de ta nostra cofla coID a ta1, les nostres re-
lacione foren senpre innlllorab1es, la rápJ.ila ben entesa dels
nostres contactes vers Ia unló d'a^nbdós gmps augura un éxit
total

Encara que totes condueixen a un mateix fi,
són noltes les formes cle veure 1 entendre el sardanisne, és
per alxb que creien que tots els procedj-nents són vallds, sem-
pre 1 qua¡r s'actul de bona fe.

Saben que en alguns aspectes, vosaftres i- no-
saltres tenin punts de vtcta dlferents, no obstant ai.xó, no ha
exi.stit e} nés nlntn recel respecte a 1a nostra untó per cap
dels tlos grups, i aixb ens fa ser molt optlntstes; l con que

estimen 1a sardana, s1 ca} re tificar oplnlons ho faren i s1

no canvien de foma cle pensar, tenln la seguretat de que aixb
no sera ma1 motiu d'enfrontaments entre nosaltres, perqué

essent fidels a Ia nostra idea, tanbé saben respectar 1'opinió
dels denés.

LrAssociacfó ae veins de La Geltru coneixent-
nos con ens coneix, sap que aquesta un1ó anb Anics de }a Sar-
dana no ene aparta ni un xlc dre11s, 1 veu anb bons ulls 1a

fusió dels dos grups en bá del sardanisne Yilanovl, nosaltres
co¡n senpre seguiren treballant estreta^nent a.nb el1s foma¡t
part de 1a Secció Recreatlva.

La nostra colla va niixer aI recer de La Gel-
trú f per senpre nés ens sentin i volem ser una colla Geltru-
nenea.

COLLA SARDA}.¡ISTA RETORN DELS A¡{ICS DE LA SARDA}¡A



CAMISERIA cEnaM¡CA - vtoFE - JOCS DtgAcftcs
MAOUEÍES PLAETIC I FUSÍA
TRENS ELÉCTFICS I AEEOMODELISME

GATSERBA gonb¡
Gar¡er dels Eaputnins, 28 

I

Iel. 893 21 92

Uilano¡a i la Geltr¡

C, RECREO, 40
VILANOVA I LA GELTRU

(Barcetona)

Optica Holandesa

LENTES DE CONTACTE

APARELLS PER A SORDS

Plaqa dels Cotxes, 6 - Teléfon 893 41 69
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