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Et saludem,

Vilanova i la Geltrú,

nova de trinca,

perd eterna,

tan desitjada,

amarada de catalanitat

El nom no fa la cosa. Ho sabem. Peró la cosa comenga

a ésser ella mateixa quan posseeix el nom que li correspon.

La nostra ciutat, la dels nostres pares i la dels nostres fills,

com tota comunitat, sempre tindrá problemes, perd ara ha

desaparegut el problema de no poder-la reconéixer.
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'oLa Principal" de La Bisbal
a Vilanova

El divendres día 27 d'agost, a dos quarts de vuit del vespre, la nostra
Phga de la Vila será escenari d'un memorable esdeveniment sardanista, amb
l'aciuació de la famosa cobla empordanesa "La Principal de la Bisball'.

Després de moltes gestions i contacies, els "Amics de la Sardana" tenen
el goig d'organitzar i patrocinar una audició de sardanes a cárrec de la cobla
sobirana de places i aplecs.

Historial
"La Principal de la Bisbal' va ser fundada l'any 1888 recollint la saba

d'una vella cobla. Molt poc temps després aplegá diversos ioves instrumen-
tistes procedents de l'Escola de Música de fAjuntament de la Bisbal, funda-
da i dirigida pel mestre ]oan Carreras. Ben aviat assolí una gran categoria ar-
tísüca, ocupant un lloc de privilegi entremig de les millors cobles catalanes.
Guardonadá a tots els certamens en els quals participá, fou designada "Cobla
Oficial de Ia Generalitat de Catalunya".

Gairebé tots els grans músics de cobla han format part de "La Principal"
en un moment o altre de la seva trajectória. Entre tots ells cal esmentar el
gran compositor i director Josep M.' Soler; els tenores Albert Martí, Ramon
H.ossell, Jósep Coll, Ferran Rigau i Ricard Viladesau; els- tibles Enric Barno-
sell i Angel Pont; els corneüns i trompetes Magne Bosch, Marti Saló, Em, i
Saló i Pere Prunyonosa "Trumfa"; els ffscorns Tomás Garcia, Llibert Juana]s
i Josep Puig "Moreno" i el contrabaix Josep Vallespí. Cal esmentar també la
seva intensá vinculació amb les primeres ffgures de la música catalana, espe-
cialment Juli Garreta i Pau Casals.

Atesa la categoria i el segell propi de les seves inteipi'etacions "La Prin-
cipal de la Bisbal" constitueix la primera agrupació catalana dins les esepecia-
liiats de cohla i música lleugera. Aquesta cobla-orquestra és convidada per a

protagonitzar els principals aplecs, concerts, audi_cions de sardanes i festes ma-

fors, áctuant tambZ a les més presügioses sales de festes i discoteques. Recor-
dem les seves inten,encions a diverses capitals espanyoles i europees i les

dues "tournées" que ha dut a cap per terres del continent americá. Participa
regularment en els Festivals de Música de S'Agaró, Calonqe-, etc., i als de Mú-
sicá Catalana de Barcelona (Palau de la Música), Palamós, Palafruqell,
Banyoles, Girona, etc. Ha actuat als eshrCis de TVE i de "Venevisión" (Tele-
visió venegolana), gravant en exclusiva per a l'editora discográfica catalana
"Discophon".

Components
El responsable artístic i veritable

de la cobla-orquestra bisbalenca és eI
modelador de la person¿lit¿tt mttsir:rtl
compositor. arranjador i director d'or-



Divendres, dia 27 d'Agost de L97 6

A la Plaga de la Vila

A les 8,30 del vespre

Extraordinária Audició de Sardanes
a cárrec de la famosa cobla empordanesa

La Principal de La Bisbal
Programa

Aura del Tura
Cala S'Alguer (obligada de tible)
La Ciseta
Entre núvols (obligada de tenora)
Regalims del cor
La Gracieta de Rocaters

Conrad Saló

Ricard Viladesau
Eduard Toldrá

Francesc Riumalló
Viceng Bou

Ramon Serrat

(Vé de lo pdgino onterior)

questra Conrad Saló, instrumentista de ffscorn, orgue, piano, violí i viola, for-
mat a l'Escolania de Montserrat i a Iacadémia de música Casals de Barcelona.

La plantilla actual de "La Principal" está constituida pels següents pro-
fessors: Pere Parés (fabiol); Joan Parés i Lluís Turet (tibles); ]osep Roura i Al-
bert Monjó (tenores); Joan Sadurní, Joan Vilanova i Ernest Maragall (trompe-
tes); Martí Teixidor i Bernat Sellens (trombons); ]osep Riumalló i Conrad SaIó
ifiscorns); Francesc Capellas (contrabaix) i Agapit Torrent (responsable de ln
formació de música lleugera).

E. M.

President: Solvodor Butí Secretori¡ Joume Dolld



Recreo, 67 - Tel. 8934198
VILANOVA I LA GELTRU

Serveide reporoció

de coleniodors o

gos totes morques

Abonomenls onuols

RAPRA Hostal
Casa Félix

Especiolitot en vi de Moriles

Gron ossortiment de topes i

plots rdpids.

Comerg,7 Tel. 8932444

Vilonovo i lo Geltrú

ABRAHAM
Buffet salat

Pizzeria

I WhiskY

I cu.u.uo
Pastels ¿I ConvacI'

I Cointreau

TEL. 8933016. VILANOVA

Pastisseria

AIGUA, 102 I LA GELTRU



[a nostra adhesió al Gongrés
AMICS DE LA SARDANA s'ha adherit al Congrls de Cultura Catalana.

Com molts de vosaltres ja sabeu, amics sardanistes, ja fa mesos que s'está pre-
parant a Catalunya i a tots els paisos de parla catalana (Cu-
ialunya, Valéncia, Mallorca i Catalunya Nord) un Congrés que refexi els enor-
mes problemes que avui té plantejatg el viure sobre les nostres terres. D'arreu
d aqutstes terres s'hi adhereixen Entitats de tota mena, que senten el fibló del
noske fet nacional, i persones, com a particulars, a milers, demostrant la ne-
cessitat d'aquest estudi col.lectiu del nostre ésser com a poble. Hem sortit d'un
període molt llarg, ple d'anormalitat, que fa que molta de la nostra gent sigui
desconeixeclora de la identitat dels nostres paisos.

El Congrés no será obra ni tasca d'unes persones importants del nostre
poble, sinó que hi ha d'acolli¡ tothom, tothom hi ha dintervenir, en tots els
terrenys i estadis, puix que a tothom afecten els gravíssims problemes que te-
nirn sobre la taula de la nosh'a pátria.

El Congrés, per altra banda, no es referirá només a la llengua i a la lite-
ratura, tot i essent temes tan importants, sinó que, precisament perqué és de
"Cultura Catalana", i amb ella entenem que resten compresos tots aquells ter-
renys on es du a cap la vida catalana, com són l'educació, la investigació, la
história, l'estructura social, el dret, les institucions, liordenació territorial, I'e-
conomia, la sanitat, la indústra, l'agricultura. la navegació i la pesca, el turis-
me, l'art, l'esport, la comunicació, la religiositat, etc.

Repetim-ho: tot el que afecta a la vida dels catalans, tot és cultura. Per'
aixó és tan important que tots, grans i joves, hi prenguem el máxim interés,
per conéixer-ho, per divulgar-ho, per tal que sigui, en avant, motor de la nos-
tra vida personal i comunitária.

a-a-a-a-a-a-a-a-aoa

Activitats de la colla sardanista Volerany
27 de maig: Excursió al massís del Garraf amb el següent itinerari, Estació

Renfe Garraf, La Plana Novella, Puig de la Mola, Jafra i Sitges.

30 de maig: Aplec a Santa Coloma de Gramanet. Cobles: La Principal de la
Bisbal, Selvatana i Montgrins.

6 de juny: Concurs a Salou. Cobla: La Principal del Camp.

t3 de juny: Aplec a l'ermita de la Trinitat. Cobla: Sitgetana.

17 de juny: Aplec a Sabadell, Cobles: La Principal de la Bisbal, Ciutat de Gi
rona, Selvatana, Jovenívola de Sabadell, Sabadell i Principal del Vallds.

20 de juny: Matí: Concurs a Cardadeu. Cobles Costa Brava i Montgrins.
Tarda: Aplec amb les cobles Costa Brava, Montgrins i Lluisos dc Taradell.



Lámpares

"La Fábríca"

Articles

Iluminació

I)ecoració

C/. Mercé, 3 bis - Tel. 893 12 96

Cerámica Vilanovina

Santiago

Romblo Coudillo, ó8 - Tel. 893 43 ó3

Grol. Molo, 33 bis - Tel.86329 49

VILANOVA I LA GELTRU

Mila
CERAMISTA

Vestiu al dia a

CHARAVEL
C/. Sant Gregori, 14
Tel. 893 19
I/ILANOVA

26
T T,A GELTRU



Misatge sardanista d'afirmació nacional

La vigflia de Corpus se celebrir a Montserrat, com a preludi de l'Aplec de
Catalunya, el col.loqui que girá a I'entorn del tema "El Sardanisme i l'actual
sítuació política del país".

Les conclusions adoptades foren les següents:

1.-- Manifestar la profunda catalanitat del moviment sardanista i reaffr-
mar la voluntat de continuar contribuint a la sensibilifzació nacional de les ca-
pes populars de la nostra societat.

2.- Reconéixel l'effcácia de la sardana com a element integraclor de la
joventut inmigrada i recomanar a les entitats sardanistes que incrementin llurs
csforqos er-r aquest sentit.

3.- Saludar I'aparició pública dels partits polítics que fan de la reivñ
«trcació de la Nacionalitat Catalana el punt fonamental del seu programa.

4.- Afirmar, no obstant, que la sardana, dansa nacional de Catalunya, és
patrimoni de tots els catalans, i considerar per aquesta raó que el sardanisme,
col.ler:tivament, no ha de ser partidista.

5.- Reconéixer, peró, la llibertat dels sardanistes, com a ciutadans, d'ac-
tuar políticament.

6.- Prendre consciéncia de la trascendéncia que té per a Catalunya l'ac-
tual situació política del país recomana a cadascú que hi aporti tot el seu
esforg personal.

rESTA III SAIUT GRISTOTOR

El proper d¡o l0 de iuliol i dintre dels octes progromots
per Moto Club Vilonovo, o les Z de lo tordo i dovont
de l'ermito del Sont, hi hourd orgonitzodo per AMICS

DE LA SARDANA, uno oudició o cürrec de lo coblo
Sitgetono.



TAXIS
TUTUSAUS

SERVEI NIT I DIA

Correr Hovono n.o ó
Tel. 893 0l 33

Vilonovo i lo Geltrú

ELECTRICA

CAMPILLO
Aigua- Gae - Eleetricitat

VILANOVA I LÁ GELTRU

Ancora, 8 - Teléfono 893 1426

Per les seves lobors

La U¡oleta
Correr de

Tel. 893 0624
VILANOVA I LA GELTRU

GATSERBA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92
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