
amics
de la

sarda na
de I'a. €. talaia

VILANOVA I LA GELTRU

HflME]'IAIOE

AL MESIRE
J0A0urM

SERRA

gener 11978

A.E. Talaia BAS19780100_085



Tallers Gráfics VITASECA
IMPREMTA

Filatélia - Numismática
Papereria - Llibreria

Ramó|a,41 - Tel 493 O3 91 - Vilanova i la Geltrú

ABR A HAM
PASTISSERIA

BUFFET SALAT - ?IZZ=RIA - PASTISSOS
Whisky - Curaqao - Conyac - Cointreau

Aigua, 1O2 - Tel. 893 30 16 - Vilanova i la Geltrú



Joaquim Serra: Record i ofrena
Tots sabem que grácies a la tasca genial del mestre Joaquim

Serra la sardana assolí les més altes fites, tant pel que fa a la rique-
sa temática i Ia densitat del contingut, com a la perfecció de les for-
mes sonores.

En la figura de ]oaquim Serra convergeixen, per una part, les
arrels populars i el to racial emanats de l'Empordá nadiu i, per l'al-
tra, el riquíssim bagatge técnic que va fer d'ell el més profund co-
neixedor de les interioritats de la cobla, coneixement que culmina-
ria en el seu famós "Tractat d'instrumentació per a cobla".

Els sardanistes tenim un deute contret amb el mestre foaquim
Serra, per la seva executdria modélica al servei del País i la seva de-
dicacjó generosa i abnegada -gairebé heroica- a la nostra dansa i
als nostres balls populars, els quls conduí a la máxima perfecció. En
el nostre cas concret, no podem pas oblidar que el nom de Vilanova
assolí una gran difusió dins el món de la sardana i la cobla a través
de la seva composició "Els gegants de Vilanova", inspirada en un
tema que tots portem gravat a dins del cor.

En dedicar aquest testimoni de gratitud a la figura exemplar de
Joaquim Serra ho fern tenint molt en compte tot alld que amb verb
exacte ha descrit Oriol Martorell: "Tota la vida de Joaquim Serra va
sel un acte de servei a la seva estimada Catalunya. Ell, tan pacífic,
va lluitar sense defallences en pro del seu redregarnent des dels
llocs de combat que li permetien les circumstáncies i amb les ar-
mes incruentes de la música. I va morir, ja fa vint anys, quan érem
tan lluny de poder preveure els canvis ara tot just tímidament ini-
ciats, sense haver-se donat mai per vengut i amb la fe immarcessible
dins del seu cor peró, malauradament, sense l'alegria de pocler-ne
veure la seva exterioritzacií al carrer" (..) "Peró ara que reivindi-
guem tantes coses ja no podrem reivindicar l'obra encara més valuo-
sa que hauria pogut fer i que una dictadura opressiva contra el seu
poble no li va permetre de dur a.terme".

Per totes aquestes raons, en l'avinentesa del vinté aniversari de
la seva mort, commemorat en data molt recent encara, hem cregut
escaient honorar Ia seva memória, tot ballant i escoltant algunes de
les seves peces més representatives.

Tant cle bo el contacte directe amb la producció excepcional
del l4estre, a més d'enriquir la nostra sensibilitat, contribueixi a afi-
nar els nostres criteris de valoració, per tal d'aprendre a distingir en-
tre l'obra superficial i efímera i aquella que, com la seva própia, fou
escrita per a esdevenir immortal.

«Amics de la Sardana»



IOAQUIM SERR,A I VTLALIOVA
Durant els seus anys d'aprenentatge musical Joaquim Serra va estudiar el

violí amb el músic vilanoví Eduard Toldrá, que aleshores es trobava en els ini-
cis de la seva trajectória. Fruit d'aquests contactes fou una amistat que perdu-
raria fins a la mort del mestre Serra, amistat que s'intensificá a rel de les col.la-
boracions d'aquests músics en diverses activitats de tipus artístic. Cal tenir en
ccmpte, en aquest sentit, que el mestre Toldrá, en la faceta de violinista, havia
inierpretat el famós "Trio en mi' (violí, violoncel i piano) de Joaquim Serra.
Amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, de la qual era director titular,
ECuard Toldrá doná a conéixer diverses obres de Joaquim Serra, entre elles:
"Suite per a una ópera" i les célebres "Variacions per a piano i ortluestra", ha-
vent dirigit també algunes cobles en la interpretació de la suite del mestre
Serra "Impressions camperoles".

L'any 7925 Joaquim Serr:r escrigué
la sardana "Els gegants de Vilanova",
tot basant-se en la música que els
grallers tocaven en acompanyar els
nostres gegants. Aquesta sardana
constituí, durant molt de temps i iun-
tament amb "Les danses de Vilano-
va" una mena cl'himre de Ia nostra
ciutat, essent u:ilitzada per l'ernisso-
ra de rádio local, a la manera de sin-
tonia, per espai d'anys i anys. Fou
enregistrada en clisc per la cobla "Gi-
rona", direclor Jcsep M.^ Boix (Regal
Sedl 19.053) i posteiio¡mert per la
cobla "La Selvatana", director Pere
Fontás, tenora Tos.,p Mir (Edigsa).
Cal remarcar que "Els geganis de Vi-
lanova" fou I'onzena sardana escrita
per Joaquim Serra i a l'edat cle divuit
anys, quan es trobava en període de

formació i freqüentava I'esiudi del
mestre Toldrá. No ens sorprendria,
doncs, que hagués estat el mateix
Eduard Toldrá qui hagués donat a
conéixer a Joaquim Serra el tema de
la seva famosa sardana, la qual en-
cara avui és interpretada amb forqa
e-ssiduitat als aplecs i ies ballacles.

Algun temps després Joaquim Ser-
ra reincidí en el tr¿lcLe d'un tema si
bé no específicament vilanoví, sí molt
proper a nosaltres. Es tracta del ball
de les giianes del Penedés, la glossa
del qual, escrita per a cobla, valgué
a aquest rnúsic el primer premi en
el concurs "Sant Jordi" del Foment
de la Sardana de Barcelona 1'any
1.928. Ignorem si exisieixen d'altres
arrels properes a nosaltres en l'obra
de Joaquim Serra. Calclrá esperar

..Amics de la Sardana,

en cedir-nos alguns dels

vol regraciar la gentilesa de la RTVE
gravats que il'lustren aquest programa.



llestrena del seu ballet "El C¿rrnes-
toltes" inst¡umentat per a orquestra
simfónica pel serr amic i compan)
Rafael Ferrer, orr podria donar-se el
cas que aparegués;in noves reminis-
céncies vilanovines.

Alguns melSm:rns vilanovins re-
corden Ia figura bonhcmiosa i cor-
dial de Joacluim Ser:ra quan trc¡rest
músic vingué ¿r Vilanova tot formani
part de l'orquestrina qrre s'encarre-
gava de les il.lusiracions music¿rls de
"Ben FIur" en els ternps dei cine
mut.

Durant els anys de lir postguerra i
a conseqüJnci¿r de 1¿r duríssima re-
pressió, el mestre Joaquim Serra es

va veure desposseit del seu cárrec Ce
Director Musical de Ridio Associ¿r-
ció de Catalurya, formant part de cli-
velses orquestres de ball 

-Demon,

J:rume Planas. etc.-, amb alguna de
les quals havia vingr-rt ¿r la nostra ciu-
tat.

Aquestes són, en apretada síntesi,
algunes de les dades que hem pogut
aplegar pel que fa a la relació exis-
tent ent¡e Joaquim Serra i Villano-
va, relació que si bé no fou molt in-
tensa serví per a deixar un testimoni
immarcessible a través de la sardana
"Els gegants de Vilanova". I Joaquim
Serra, "l'home del cor tot sarCana",
era prou digne d'un tesiimoni de gra-
titud per la nostra part. La comme-
moració, encara molt recent, del vin-
té anive¡sari de l¿r seva mort ha fet
reviure, arreu dels Paisos Catalans,
la memória d'aquell home discret i
humil, d'aquell músic genial.

EUGENI N,{OLERO

Joaquim Serra, amb el músic vilanoví Eduard Toldrá
i Josep Mainar al Palau (1953).
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foaquirn Serra, utr gran músic
i amic cordial

La meva arnistat amb en 'Quim,
quasi podria dir que era més.-antiga
que nosaltres matexiosl si perqué ve-
nia ju dels noslres pares. El'seu. Jo-
sep Serra i Bonal, ' i el 'nieri, Josep
Ferrer i Torras. eren fiIls de Perela-
da. Els dos toáaven'ellfiscorn i ha-
vien format part dé,}r bohla "ta
Principel de Per,-lad"al',' tanl famosa

Els nostres p¿r€§.r.e§ ,v+¿r.ep-fer -ho-r

mes lluitant contra una vida estreta,
una meno dc vida que arir ens sem-
blaria impossihle m¿terialmentr i en
un ambient gens propici. per a una
formació cultural, es varen fer mú-
sics perqué estimaven la música, per-
qué la portaven a la sang.

En Joaquim Serra també era un
músic per naturalesa i tampoc va te-
nii una vida gaire fácil. Es formá en
l'enclusa d'una vida professional du-
ra; que coneix més la pols dels en-
taulats i el fum de les sales mal con-
dicionades, que les cómodes subven-
cions i pensionats.

En Serra es formá aquí, entre no-
saltres, es feu compositor 

-excel.lenicompositor- cultivsnt tota mena de
música, com es feren. grans altres
coriipositgrs i intérprets famosos,
noms estel.lars en la história de la
música.
1 Recordem-ne alguns: Brahms va
ésser pianista a un café vienés; Wag-
ner es guanyá la vida fent reduccions
de piano de les dperes en hoga

-un 
treball no massa qrat per ell,

suposem, perqué no podia escollir les
obres, sinó fer les que li encarrega-

ven-' Toscanjni comenqá essent ur
modest ",violoncel.lista,d'orcluestra
d'ópera; Schoenberg, un dels mírsics
més importants en el . procés de la
música coltemporá.¡ria, feia orques-
tracions' d'operetes d'rrltres com¡¡osi-
torsr Errgene Bigot, qran direbtor
d'orquestra francés, comengá a fer
de músic locant el tembor 'eri una
banda cle circ; etcétera. .i¡

.¿Q"é hauria pa*at amlr+frCiluím
Serra si la fortuna li hagués permés
ampliar estudis a l'estranger. sense
una precog preocupació de guanyar-
se el pa de cada dia?

No crec que sia aventurat suposar
que hauria triomfat en els medis in-
ternacionals amb la forqa que li do-
nava la seva naturalesa eminentment
musical i el seu talent, perd tal ve-
gada la seva obra no hauria tingut la
gran sinceritat i clareta-t que té, lliu-
re d'influéncies estranyes.

Joaquim Serra triomfá en el món
amb el seu ballet "Doña Inés de Cas-
tro", perd el valor fonamental del
nostre compositor fou el cultiu d'una
música -la popular i concretament
Ia sardana- destinad.a directament
al poble, que s'interpreta a l'aire lliu-
re, davant la multitud, una música
que quan és feta dlautenticitat i es-
crita amb intel.ligéncia i honestedat,
com la d'en Serra, té una finalitat
meravellosa, que és la rle polir i ele-
var l'esperit de tot un poble.

Homes així són els que "fan un
país".

RAFAEI, FERRER
Direclor odjunl de l'Orquestra Ciutal de Barceloos



El mestre Joaquim Serra amb Rafael Ferrer i altres personalitats.
Entremig dels dos músics hl ha el tenor Emili Vendrell.

.LA PRINCIPAL" DE LA BISBAL Director honorari: Conrad Saló
Director: Josep Cassú

Components
Fusta: Pere Parés (flabiol); Joan Parés i Lluís Turet (tibles) i Josep Roura

i Albert Monjó (tenores). Metall: Joan Sadurní, Joan Vilanova i Ernest Nl¿rra-
gall (trompetes); Martí Teixidor i Bern¿rt Sellens (trombons) i josep Riumalló
i Josep Cassú (fiscorns). Corda: Delfí Sunyer (contrabaix).

En el llindar dels seus norant¿r anys de vida, "La Principnl" de L¿r Bisbal
representtt, per dret propi, ara més que mai, la slrprema perfecció en l'¿rrt d'e-
xecutar sardanes i obres per a cobla.

A la perfecció gairebé increible de totes les seves interpretacions, cal afe-
gir-hi el serl gr¿lu de nitidesa i compeneh'ació i, ¿rl mateix temps, aquella pres-
táncia senyorívolzr i aquell devessall de veheméncia i de poesia que constituei-
xeD el seu tret definidor.

Aquesta gloriosa institució empordtrnesa es preserlta novament a Vilanov¿r
i L,a Geltrír després d'haver intervingut als concerts i altres manifestacions mu-
sicals de més relleu i prestigi dels Paisos C¿rtalans (Centenari Ptru Casals, Fes-
tival Internacion¿rl de Música de S'Agaró, Festa de la N{úsica Cat¿rlana de
Banyoles, Premis "Joaquim Serra" ¿rl Pal¿ru de la Música Catalana, Dimecres
N{usicals rle Ia RTVE, etc.) i d'haver est¿rt convidada pel Govern de la Gene-
ralitat, 1:er la seva condició de Cobl¿r Oficial de la Generalitat de Catalun¡ra,
per a oferir una ¿rudició de sardanes al President Tarradellas.

Són rnolt recents encara les seves intervencions als estudis d'enregisira-
ment i a.l P¿rl¿ru de la Músic¿r Catalana (20 de novembre i 11 de gener) en ho-
men:rtge a Joaquim Serra, la darlera de les quals fou retransmesa en directe a
tot l'est¿rt esp¿uryol.



AMICS DE LA SARDANA

HOMENATGE AL MESTRE JOAQUIM SERRA
en el vinté aniversari de la seva mort

Audició de Sardanes
Plaga de Ia Vila Diumenge, dia 22 de gener 1978,

a les sis de la tarda

coblar "LA PRINCIPAL" DE LA BISBAL
Programa

La primera volada Joaquim Serra
Cap d'Estopa (fiscorns: Josep Riumalló i Josep Cassú) Enric Vilá
Victoriosa (tible: Joan Parés) Enric Barnosell
El tres de febrer Josep Carbó
Aura del Tura Conrad Saló
Els gegants de Vilanova Joaquim Serra

Concert de Sardanes i Música per a Cobla
Temple Palroquial de
Santa Mauia de La Geltrú

l.u part: Sardanes
Pdrtic
Et recordarem sempre
La fi del món (tible: Joan Parés)
La fageda d'en Jordá
Preat company
Rialles i plors
A Guissona

2.o partr Obres per a cobla

Dansa de fadrins (poema)
Impressions camperoles (suite)

- La vall dels ecos

- Festa
Puigsoliu (poema)

diumenge, dia 22 de gener 1978
a dos quarts d'onze de la nit

cobla: "LA PRINCIPAL" DE LA BISBAL
director: Mestre Conrad Saló

Manuel S. Puigferrer
]osep Blanch i Reynalt

Eduard Toldrá
Conrad Saló

Josep Serra
Joaquim Serra

Joaquim Serra
joaquim Serra

Joaquim Serra

Presentació i comentaris: "Amics de la Sardana"



]oaqurirn Serra¡

DADES BIOGRAFIQUES
VIDA

Joaquim Serra i Coromines nasqué a la vila de Peralada (Alt Empordá) el 4 de
marg de l'ary 1907. El seu pare, el flscornaire i compositor ]osep Serra i Bonal,
que s'havia format a I'Escola de Música del Castell de Peralada, fou fundador
(1.890) de la cobla «La Principal» de Peralada, juntament amb el seu germá Mi-
quel i altres músics. Després d'aprendre les primeres lligons de llavis del seu pare,
cursá estudis musicals a la vella Escolr Municipal de Música de Barcelona amb els
mestres Millet, Pellicer i Morera. També estudiá el violí amb eI mestre Eduard
Toldr).

L'ary 1932 iniciá les seves activitats
professionals com a pianista a l'emis-
sora Rádio Associació de Catalunya,
de Ia qual esdevindria Director Musi-
cal. Un cop finida Ia guerra civil fou
desposseit del seu cárrec i ha§ué de
guanlar;se la vida tot formant part
d'orquestres de ball. Més endavant es
veuria obligat a treballár de pianista en
una cava de jazz de les Rambles bar-
c'elonines. Simultanejá aquestes activi-
tats amb la direcció musical de l'Esbart
Verdaguer. De salut molt precária, va
ésser internat en un sanatori del
Montseny (1953) on fou intervingut
quirúrgicament passant després a re-
posar a Castellterqol.

Atesa la seva situació económica,
:entrá a treballar a l'arxiu discográflc de
,«Radio Nacional de España», al cos-
:tat del seu amic Rafael Ferrer, fllI, com
'ell mateix, d'un dels fundadors de la
vella cobla de Peralada.

Morí a Barcelona el dia 17 de no-
vembre de L957.

OBRA

|oaquim Serra va escriure la se"r'a
primera sardana («La primera volada»)
a l'edat de catorze anys. A1 llarg de Ia
seva vida en donaria a conéixer una
cinquantena, entre les quals han asso-
lit una gran projecció: «Els gegants de
Vil.anova», «Germanor», «La noia ale-
gre que no sap plorar», «Remembran-

ga», «Mar blava», «Evocació», «Ofre-
rrz)); «EI petit Albert», «Tendreses»,
«Rocacorba», «Apassionada», «Mar-
garida», «L'ermita vella», «Primave-
ral,. uCavallerescar, uEn Cacaliu»,
«Ofrena a Valéncia», «Elegia», «Noces
d'or», «Empordanesa», «Vells amics»,
«Roses del Brull,,, uRecordant Vic»,
«Aura d'abril», «Els gegants. de Cas-
telltergol,. usabadell,, uEl xicarró»,
nA Cuissona», etc.

Les seves sardanes són models d'ins-
piració i de perfecció instrumental.
]oaquim..Serra utilitzá, amb capacitat
genial, totes les possibilitats expressi-
ves de la cobla, esdevinguent una au-
toritat máxima dins el món sardanístic.
Moltes de les seves composicions fo-
ren repetidament guardonades en di-
versos certámens.

A més de les seves sárdaÍres i amb
el mateix encert compongué diverses
obres per a una cobla: la suite «Im-
pressions camperoles», la glossa «Els
tres tambors», el poema «Dansa de fa-
drins», la Glossa del Ball de Gitanes
del Penedés i el poema «Puigqoliu».
També escrigué, per a dues cobles, el
poema simfónic «La presó de Lleida»
i el bocet simfónic «La Fira».

Si en les sardanes ja hem indicat
que ]oaquim Serra esdevingué el geni
indiscutible, el mateix haurem de dir
referent a les altres obres per a cobla,
les quals foren molt ben def,nides pel



seu amic i col.laborador a l'Esbart Ver-
daguer, Manuel Cubeles: «Es una ar-
quitectura musical sotmesa a l'harmó-
nica línia senzilla de les arcades de les
masies. Es un conjunt de sonoritats que
ens recorda el color viu de I'impres-
sionisme d'en Mir i que té la forta es-
tructura temática d'en Ruyra».

Cal esmentar també les valuosíssi-
mes i innombrables instrumentacions
de ballets i les seves estimables aporta-
cions dins I'ámbit de la música de
cambra («Trio en mi») o la simfónica
(«Variacions per a piano i orquestra»),
tot i que l'obra més divulgada ha estat
el seu ballet «Inés de Castro», que es-
trená la companyia del Marqués de
Cuevas. Resta inédit encara un altre
ballet «El Carnestoltes», instrumentat
per Rafael Ferrer.

Finalment, haurem d'esmentar les
seves canQons, peces per a piano, per a
petita orquestra, corals i una comédia
lírica en tres actes.

Discografia.- Esme¡tarem, en pri-
mer lloc, els extraordinaris enregistra-
ments de sardanes d'autors diversos
portats a cap per la cobla «Barcelona»
(tenora: ]osep Coll) baix la direcció
del mateix mestre ]oaquim Serra (Co-
lumbia). Les seves sardanes han estat
enregistrades per totes les nostres bo-
nes cobles. Cal esmentar les versions
de moltes d'elles degudes a la cobla
oBarcelona» (tenora Josep Coll) per
a la casa Alhambra-Columbia. Més en-
davant aquesta cobla repetí els enre-
gistraments amb el tenora |osep Roura
també per la mateixa casa. Finalment
es produiren noves gravacions amb la
mateixa cóbla (tenora: Ramon PIa)
per a la casa Edigsa.

Especialment recomanable és el disc
de ,la cobla «Barcelona» (director: An-
toni Ros Marbá, tenora: Ramon Pla)
dedicat a obres per a cobla de ]oaquim
Serra (Edigsa). Una cosa semblant va
fer aquesta mateixa cobla per a la ca-
sa Columbia, igualment amb algunes
obres de ]oaquim Serra i altres autors,
baix la direcció del mestre Rafael Fer-
rer.

«La Principal» de La Bisbal té edi-
tades diverses sardanes de Joaquim
Serra (Discophon), amb els tenores
Ricard Viladesau i ]osep Roura, baix
la direcció de Conrad Saló. Taml-.é doná
a conéixer un disc amb sardanes i
obres per a cobla dels Serra (pare i f,ll)
(Discophon). Finalment d'aquesta ma-
teixa cobla i casa editora cal esmentar
un disc de música per a cobla d'autors
diversos del qual forma part la millor
versió existent del poema «Puigsoliu»,
baix la direcció del mestre Conrad Sa-
1ó. Algunes de les obres que integren
aquest disc foren dirigides per Ros
Marbá.

Tornant a les sardanes, haurem d'es-
mentar el disc dedicat a ]oaquim Serra
de I'Anto,logia de la Sardana (Verga-
ra) amb interpretacions molt medio-
cres de Ia cobla «I-aietana».

EQUIP DE RECERCA
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Noticiari Noticiari Noticiari
GENER. Dia 2. Participació en el

Centenari PAU CASALS. Cobla: «La
Principal, de la Bisbal.

Dia 9. Organització de l'audició de
sardanes amb motiu de la inauguració
a I'escola Cossetánia. Cobla: Sitgetana.

Dia 23. Audició de sardanes. Cobla:
La Principal del Camp.

FEBRER. Dia 12. Audició de sarda-
nes. Cobla: Miramar de Girona.

MARQ. Dia 19. Audició de sarda-
nes. Cobla: La Principal del Camp.
Comengament d'un curset de sardanes
al Grup Escolar Sant ]ordi.

ABRIL. Dia 3. Comissió APLEC DE
LA SARDANA,

Cobles: «La Principal» de la Bisbal,
Ciutat de Girona. i La Principal del
Llobregat.

Dia 23. Festa de Sant Jordi. Audi-
ció. Cobla: La Principal del Camp,
patrocinada per la Caixa d'Estalvis del
Penedés.

Dia 24. DIADA UNIVERSAL DE
LA SARDANA. Proclamació de la Pu-
billa vilanovina de la Sardana: Sílvia
Jardón i Giménez, acompanyada de les
senyoretes Pilar Crusat i Catá i Maria
Assumpció Jové i Calvet. Audició ma-
tí i tarda amb la cobla Sensació del
Vendrell.

Comengament d'un curset de sar-
danes al Grup Escolar Carrero Blanco.

MAIG. Dta 21. Audició amb ginesta.
Cobla: Sitgetana.

IUNY. Dia 19. Aplec a Terrassa.
Cobles: La Principal de la Bisbal, Ciu-
tat de Girona, La Principal d'Olot, La
Principal del Vallés i La Principal de
Terrassa.

Dia 24. Audició amb motiu de la
Festa Major del Barri de Sant joan.
Cobla: La Principal de Collblanc.

Dia 25, Audició al Passeig del Car-
me. Cobla Sitgetana.

JULIOL. Dia 10. Sant Cristófor, au-
dició cobla La Principal del Camp, pa-
trocinada per la Caixa d'Estalvis del
Penedés.

Dia L7. Aplec a Ripoll. Cobles: La
Principal de la Bisbal, Ciutat de Giro-
na, Selvatana i Caravana.

Dia 23. Audició cobla Sitgetana.
Patrocina, Caixa d'Estalvis del Pene-
dés.

AGOST. Dies 8-13. Acampada a 1'Ar-
tiga de Lin i ascensió a I'Aneto (3.404
m.). Ballada d'una sardana amb «cas-
sete)) a dalt del cim,

SETEMBRE. Dia 17. Audició a la
Pla¡a de la Vila. Cobla Sitgetana, pa-
trocinada per la Caixa d'Estalvis del
Fenedés.

Dia 18. Aplec a Badalona. Cobles:
Ciutat de Girona, Selvatana, La Prin-
cipal de la Bisbal i Badalona.

Dia 22. IIIer Aniversari de la Colla
Sardanista VOLERANY, audició, cobla
Sitgetana, patrocinada per la Caixa
d'Estalvis Mont de Pietat de Barcelo-
na,

OCTUBRE. Dia 9. Organització de
I'Aplec de Tardor a I'ermita de Lurdes.
Audicions matí i tarda, cobla La Prin-
cipal del Vallés, patrocinades per la
Caixa d'Estalvis del Penedés.

Día 23. Aplec a Banyoles, festa de
Sant Martiriá, cobles Marina, «La
Principal» de la Bisbal, Ciutat de Gi-
rona i Selvatana.

NOVEMBR.E. Curset d'iniciació i
perfeccionament al local social.

Dia 6. Audició a la Plaga de la Vila,
cobla Sitgetana.

DESEMBRE. Dia de Sant Esteve,
audició a cirrec de la cobtra Sitgetana.

Edita: «Anics de la Sardana» - President: Salvador Buti - Secretari: laune Dallá de l'4. E. Talaia

cerrer Comerq, 4 - Vilanova i la Geltrú - lmprimeix: Í. G, Vilasect - Ranbla Principal, 4l



Xurreria
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Rambla, 79
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Auto -Taller

D. DAYIT]
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L'A UTO M OB IL

Perruqueria

A¡lIVA

Creuer Balears, 29
Teléfon a93 70 50
Vilanova i la Geltrú
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FEINERS i FESTIUS
OBERT DE _7 A 9

TARDA

Santa Madrona, 37
Tel. 893 55 71

Vilanova i la Geltrú

CASA
ANDREU

Gran assortit de discs
i tota rnena d'articles

m usr cal s,

C', Sant Sebastiá, 24
Teléfon 493 07 70

Estanteries, mobiliari
d'oficina

i auxiliars a la

Plaga de la Vila, 'l

Teléfon 493 15 Aa

Auto - Escola

OLIVTLLA
La degana del Penedés

Centres d'Ensenyament

Rbla, Ventosa, 23
Vilanova i la Geltrú

Pl. Llobregat,6 - Les Roquetes
Sant Pere de Ribes
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