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Ei diumenge dia 12 de juny tingué lloc al Passeig de Grácia de Barcelo-

na l'acte de cloenda de la campanya sardanista del Congrés de Cultura Ca-
talana.

La ballada reuní més de cinc mil sardanistes que han aprés a ballar sar-
danes durant aquest any del Congrés.

Després de la desfilada de les colles participants que anaven precedides
fl'una pancarta amb eI nom de la població que representaven, el senyor ]osep
Espar feu un parlament dhomenatge a la sardana i a continuació va comen-
gar la sardana de presentació. Tot seguit es ballá la sardana de germanor
aconseguint-se l'anella més gran de la histdria de la sardana, que anava des
del carrer Aragó fins aI de Rosselló sense cap mena de disconünuitat. EI bat-
lle de Barcelona va fer lliurament d'una estatueta a la Pubilla Universal de la
Sardana, present a facte.

La interpretació musical va ésser a cárrec de les cobles Ciutat de Barce-
!on-a i Jovenívola de Sabadell, que interpretaren les sardanes "Mercé" (]osep
Saderra) i "Magdalena" del mestre Puigférrer.

Els castellers de Barcelona van fer un intent de pilar de cinc perd el mo-
ment máxim d'emoció fou quan van aixecar quatre pilars de cinc iepresentant
les quatre barres. A continuació les dues cobles van interpretar la "Santa Es-
pi!a'|, ballada per grans i petits. Finí llacte amb "Els Segádors", himne nacio-
nal de Catalunya, que va ésser cantat massivament amb un gran respecte.
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AUDICIO DB SANT CRISTOFOR

__ - El prgper dia 10 de juliol i dintre dels actes programats per Moto Club
Vilanova, hi haurá una audició de sardanes a les set de la taida, organitzada
pels Amics {e Ia Saldana, a_ cárrec de !a cobla La Principal del Cam[, El lloc
será com cada any davant de Iermita del Sant.

AUDICIONS D'ESTIU I

- I*y" en -proiecte diveres audicions pels propers mesos, que tindran lloc
els dissabtes al ve_spre a la_ Plaga-de la vila. ]a comunicare- iis dies que es
faran aquestes audicions i la Cobla.
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ELS INSTRUMENTS DE COBLA I BLS SEUS EXECUTANTS

capítol VIII - La TENORA (IV)

TENORES EN ACTIU
Desaparegut el "príncep", 

"ap 
altre tenora no ha estat capag de polaritzar

entt¡rn seu l'admiració unánim dels auditoris. Existeixen, aixó si, uns quants ins-
tmmentistes de dots magnífiques. Per exemple en Josep Roura, que portb a
cap una campanva extraordinária amb la cobla "La Principall' de Girona (amb'
gravacions fetes a Franga sota la direcció de Pau Casals) i succeí en Josep Coll
a Ia'Barcelona". Després d'una estada a Franga i el seu pas per la "Costa Bra-

pi, eI lloc de tenora solista de "La Principal de la Bis-
t instrumentista és en Tosen Mir /"T,a Selvatana") dei-

va" ocupa, per dret propi, el lloc de tenora solista de "La Principal de la Bis-
bal". Un altue excel.lent instrumentista és en Josep Mir ("La Selvatana") dei-
xeble de Josep Coll, home que posseeix molt de gust i una excel.lent musica-xeble de Josep Coll, home que posseeix molt
tritat. Cal esmentar també els tenores Agustí Planiol ("Maravella"), Joan Molí
("Girona", "Caravana", etc.), Jaume Vilá ("La Principaf' del Llobregat), Jau-
me Call ("Ciutat de Girona"), etc.
EL SUCCESSOR DEL'?RINCEP

Cada dia que passa es va perfilant més la figura del futur successor de
Ricard Viladesau. Es tracta del seu deixeble predilecte i continuador de la
seva tasca genial: ]osep Gispert, un xicot molt iove, nascut a Púbol, que forma
part de la cobla "Els Montgrins". Josep Gispert ens ha fet pensar sovint en
Viladesau. No sols pel que fa a les seves dots físiques (que són excepcionals)
sinó a la seva intel.ligéncia i gust interpretatiu. Integrat dins una agrupació
musical de categoria, Josep Gispert s'ha deixat aconsellar sempre pel seu mes-
tre. En l'actualitat les seves interpretacions presenten un segell propi molt
característic. La seva anomenada ha trascendit de l'ámbit dels aplecs i ha pas-
sat als concerts i audicions de caire més escollit. I aquest és un aspecte impor-
tant que cal remarcar. ]osep Gispert amb la tenora, el mateix que Joan Parés
amb el tible i Josep Riumalló o Pere Silvestre "Pere de Pals" ámb el fiscorn,
ens_permeten albirar un panorama mínimament esperangador pel futur de Ia
sardana, almenys el futur més immediat.
GRAVACIONS

Seguint la nostra tónica de suggerir o remarcar algunes il.lustracions mu-
sicals, en el cas concret de la tenora ens veurem obligats a reduir i simpliffcar,
car la discografia existelt és forga corsiderable. Donarem la relació -d'enre-

gistraments per ordre alfabétic d'intérprets.
JOSEP COLL

Molt im-portants totes les seves gravacions, especialment les que porten
gtiqueta "Columbia" o "Alhambra" (inclosos els enregistraments fets amb l'O-
bra Alnrogávers). Convé remarcar, de totes maneres, les seves versions de "Re-
membranga" (Joaquim Serra) Alhambra MCP 10.030; "La reina de les fors-
(J_osen Serra) i "La deixa flaires" (Blanch Reynalt), Alhambra MCP 10.02,6;
"Sant Martí del Canigó" (Pau Casals) i 'El cavaller enarnorat" (]oan Manén),
Columbia EMGE 70.000. Esmentarem també les seves própies iardanes obú-
qades:_ "Escalant liinffnit", "sempre per tu", 'L'amic CátUar" i "Adéu siauo,
Columbia SCGE 81,011; "Cant a Ia da', Cclumbia SCGE 87.01p; 'Reccrdani



Columbi¿ SCGE 81.0f9 i les que formen part del üsc dedicat al Centenari d
fuli Garreta (Columbia) si bé no totes les interpretacions són degudes a Jol
sep Coll, car en algunes delles hi interué en Josep Roura.
IOSEP GISPBRT

Es indispensable escoltar el disc LP amb sardanes de Viladesau (Colum'
bia). La seva versió de la sardana obligada "El carrilet" constitueix una pega
antológica. Aquest disc presenta una particularitat: El segon tenora que inter-
vé a la gravació és el mateix Ricard Viladesau i el fabiol el mestre Lluís Bus-
€afons.
JOAN LLOBET

Molt recomanable la seva versió de la sardana "En Joan Llobet" (Joan
Roura i ]ané), amb la cobla "Amoga" dirigida per Francesc Fuertes, Vergara
550006.

JOSEP MIR
"La noia alegre que no sap plorar" (]oaquim Serra) Regal SEDL 19212 i

'La verge vella" (Ramon Serrat) Regal SEDL 19213, cobla "La Selvatana",
direcció i supervisió Josep Coll.
AGUSTI MONGUILOD

"Adéu Genís" (Ramon Vila). Cobta "Els Montgrins", director Martiriá'
Font. RCA 3L 14.008.
RAMON PLA

Becomanable, en certs aspectes, la série dels "Discs dOr de la Sardana"
presentada per "Edigsa". Cobla "Barcelona".
IOAQUIM RTBAS

"Germanof' (Joaquim Serra) Alhambra EMGE 70.376 i "Extasí'i "Mimo-
sa" (Viceng Bou) Philips 421.218. PE. Cobla "Costa Brava", director Florenci
Mauné.
JOSEP ROURA
. Nfolt valuoses les seves versions de les sardanes "Perelada" (Josep Serra),.

'"Ialragona", "Lluny" i "Heroica" (Enric Casals), "Sant Martí del Canigó i*Festívol¿r" (Pau Casals), "La rosada", "Jrr.ty" i "fnnominada" (Juli Garreta) i
altres "Llr Yoz de su Amo". Cobla "La Principal" de Girona, direcció Pau Ca-
sals.

, Ur indispensable també conéixer les gravacions que ha portat a cap amb
'La Principal" de la Bisbal, director Conrad Saló, per a la casa "Discophon".
A més de sardanes de repertori digu^m-ne cllssic hi trobem també algunes
gbljgades: "Cant de coratge" (Conrad Saló) i "Portugalenca" (Roura-Saló).
RICARD VILADESAU
I Posseeixen un interés máxim les gravacions fetes a "Discophort'' amb "La

P.rincipal" de la Bisbal, director Conrad Saló. Peró ens semblen també reco-
manables les que va fer per a les cases Columbia, Telefunken i La Voz de su
Amo.
, Mostres deffnitives'd'una manera de fer genial les ccnstitueixen les gra-

vacions de les seves sardanes "Sa Roncadora", "A en Ramon Bossell", "Sál i
pebre", "Cors gironins", "El tutut de l'avi", "Aquell Rossinvol". "C)ca amb
laps", etc.-i també les de "La reina de les flors" (Josep Serra). "Remembranga"
(Joaquim Serra), "Sant Martí del Canigó" (Pau Casals)-, etc.

ETIGENI MOLERO



CERAMICA I GRES CATALA

PARQUETS - MOQUETES . SINTASOL
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LLARS [lDEi FOC

MAMPARES DE DUTXA (DUCHOLUX)

RIEUS EN ALUMINI I FUSTA, PERSIANES

ENROTLLABIES,I¡ SENSE NECESSITAT DE

PALETA.

EXPOS IC IO I VE N DA A

Tels. 893 25 58
893 2ó 5B

DEG
Generol Yogüe, 90

Vilonovo i lo Geltrú

Recobriment de portes omb embero

Portes per gorotges

Toncots de goleríes, terrosses i portes

en olumini, mot, coure ior.



ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

29 de maig: Concurs a Salou. Cobla La Principal del Camp.
5 de junyiAplec a Calella. Cobles: "La Principal" de la Bisbal, Selvatana,

Ciutat de Girona, Costa Brava i Montgrins.
12 de juny: Concurs a Torelló. Cobla Canigó.
19 de Juny: Aplec a Terrassa. Cobles "La Principaf' de la Bisbal, Ciutat

de Girona, La Principal d'Olot i La Principal de Terrassa.

L'APLEC DE VILANOVA
Segons notícies del mestre LIuís Buscarons, autor de la sardana "L.'Aplec

de Vilanova" ens manifestá que aquesta composició havia estat sol.licitada
pels auditoris sardanistes, destacant-se la seva interpretació a fAplec de Sa-
badell celebrat el passat dia 9 de juny. També existeix la possibilitat que
aquesta sardana dedicada a Vilanova sigui enregistrada en disc en data pro-
pera.

CASAMENT

El passat dia 4 de juny a liesglésia dels Pares Franciscans, s'uniren en eI
sagrament del matrimoni els nostres amics i components de la colla sardanista
Volerany, ]ordi de Ramon i Mercé Saburit. Els desitgem molta felicitat.

LA COMISSIO DE UAPLEC DE SARDANES DE LA BISBAL
A PACO CAPELLAS I MAYDEU

El passat dia 10 de juny tingué lloc a La Bisbal una série d'actes plens de
grans records dedicats a Paco Capellas, que fou músic de la primera cobla dels
Paisos Catalans "La Principal de la Bisbaf', per espai de més d'un qtrart de
segle,

A la tarda, al Cementiri Municipal, hi hagué una ofrenda floral pels com-
panys del difunt, components de IiOrquestra "La Principal de la Bisbal" i
membres de la comissió de liAplec. Va dir unes paraules el nostre amic Euge-
ni Molero i Pujós. La cobla interpretá la sardana "Els ocells et canten" del
mestre Conrad Saló. Més tard a IEsglésia Parroquial se celebrá una missa en
memória cl'en Paco, en el transcurs de la qual "La Principaf' interpretá el
"Cant dels Ocells".

A la nit i al saló de sessions de l'Ajuntament, liAlcalde de La Bisbal ofe-
rí a Ia vídua d'en Paco, la medalla de la ciutat a títol püstum. á

El diumenge üa L2, durant la celebració del 15 Aplec de la Sardana de
la Bisbal, el mestre Conrad Saló estrená la sardana que porta per títol "Preat
company" dedicada a la memória del qui fou company de la cobla-orquestra
durant tants anys.

COMUNICAT ALS SOCIS

Com cqda any a liestiu i degut a les vacances de molts socis, us notiffquem
que el butlletí que rebeu, correspon als mesos de Juliol-Agost-77.
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IA LLENOIIA, fSSf'UCIA DE IA CATAIANITAÍ

Aquella senyora, que es considerava de la "bona societat", m'anava dient
que estava "complacenta". Aixó donva peu, en boca d'una dona, a diverses in-
térpfetacions. I un, que és home, es preguntava qué podia ilsinuar. Potser res.
Perqué la senyora, de fet, només volia dir gue estava "convalescent" d'una ma-
Ialtia que acabava de passar.

***
Com és que tants comerciants i industrials no tenen consciéncia d'anun-

ciar llurs productes en la llengua de la seva terra, de la terra que els dóna
vida?

***
Com és possible que una persona digui:

- L'Anton és torner, porta el torn n.o 4 i fa el turno de nit?
***

¿Quantes faltes hi ha en aquest fragment de "Reuovació del Vot a la Ver-
ge de les Neus" que va ésser llegit durant la Festa Maior dara fa dos anys,

"En aquests moments, desitgem que aquesta costum del Vot públic i col-
Iectiu de Vilanova i la Geltrú no es perdi en el futur, doncs té un profund i
veritable sentit religiós, social i fraternal".

***
Sentireu que diuen:

- Pago la cvrrent eléctrica per medi de la compta corrent.
Quantes faltes hi ha?

***
Mares: No doneu mai "papilles" als vostres nens; doneu-los farinetes, que

són millors.
***

Se'l veia tot educat, primmirat, una mica encarcarat. Acompanvava un
serlyor, castellá, al qual hom deduia que feia de cicerone.

De sobte, avangant-se, parlá, amb veu baixa, uns segons, a una noia d'a-
quella oficína que estava teclejant en una máquina d'escriure.

Una vegada retornat aI lloc, amb un parell de passes effera, va dir al seu
veí. amb to conffdencial:

- Perdone Vd. que me haya expresado en catalán. A ellas les gusta que
Ies hable así.

L'a.ltre gairebé no va fer cap gest.
Nosaltres, per la nostra banda, vam quedar astorats. Es tr»ossible tanta car-

rincloneria, tan poca educació i una falta tan elemental de própia dignitat?
***

Sentireu dir:

- Ho han fet així a "grosso modo".
S'ha de dir sense la'{'.
- Ho han fet així "grosso modo".

Presideni: Solvqdor Butí - Secretori: Jqume Dolló - T. G. Viloseco, Vilqnovo i lq Geltrú



CAM!SERIA

GAt§ERRA

Coputxins,23
Tel. 893 27 92

TAXIS
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SERVE

Correr Hovono n.o ó
Tel. 893 01 33

Vilonovo i lo Geltrú

BYRME Boninatge i reparació
Aigua, 4 - Tel. 893 00 11 de motors eléctrlcs

Recanvis d'origen de les més conegudes marques

BERRENS. TAURUS - MOULINEX- TURMIX
DESIREE - JATA - SOLAC, etc.

Servei oficial de

BNAUT - TORTADO . HISPATO SUIZA
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