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Segon Aplec de Uilanoua
L'aplec constitueix com una mena de festa major de la sardana. Es

tracta d'un esdeveniment veritablement important amb motiu del quar els

sardanistes no sols d'una localitat sinó de diverses contrades es trrcsen en
contacte.

Aplec, tal com aquest nour indica, és símbol d'unió i contacte. L aplec
possibilita i intensiftca el contacte entre els sardanistes. Es tracta d'una
manifestació totalment oberta en la qual tothom pot prendre part. Sols cal
estimar la sardana i ballar-la amb seny.

Un aplec és, avui dia, una empresa col.lectiva d'importáncia. Cal dis-
posar d'trns mitjans materials molt considerables per escometre una aven-
tura d'aquesta mena. I cal, sobretot, comptar amb l'aiut moral i material
de tot un poble. L'aplec neix del poble i torna al poble. Seria absurda la
idea de crear un aplec per a minories. L aplec obre les portes a tothom.
Els organitzadors només demanem comprensió i col.laboració. Tal com
déiem abans, l'aplec origina unes despeses i cal fer efectiu l'import de
I'entrada. Arreu dels Paisos Catalans cal pagar entrada per tenir accés a
l'aplec. I Vilanova no pot pas constituir una excepció. Per aixd ens hem
permés la llibertat d'insistir entorn dels termes comprensió i col.laboració.

El proper dia 2 d?abril tres de les millors cobles nostres ündran a Vi-
lanova:, La Principal de la Bisbal, Els Montgrins i Ciutat de Girona. L ob-
jectiu que ens proposem conjuntament és el de gaudir de la sardana tot
escoltant-la o bé ballant-la, immersos en l'ambient de festa i assaborint el
tast exquisit d'unes interpretacions probablement irrepetibles.

El dia 2 d'abril els sardanistes de Vilanova celebrem el nostue aplec a
la Plaga del Xoriguer. Sabem que vindreu. La vostra companyia no pot
mancar.



CONVERSA AMB EL MESTRE
CONRAD SALO

El mestre Conrad Saló accedeix
molt complagut a dialogar breument
amb nosaltres. Tot i que es tracta
d'una persona seriosa i circumspecta,
accepta la conversa de bon grat i ens
assabenta d'una colla de fets i detalls
relatius a les activitats d'una de les
institucions més famoses de la te,rra
catalana: Ia cobla La Principal de la
Bisbal.

-Enguany 
iniciáreu la vostra tem-

porada número cinquanta-cinc al ser-
vei de La Principal...

-Sí. Vaig entrar-hi pel Carnaval de
l'any 23, peró ara ia fa un any que no
toco. Vaig a tot arreu amb elts, m'en-
carrego de la representació, els ajudo
en el que bonament puc i dono e,l meu
parer sobre aspectes musicals relatius
a la cobla. De fet, peró, el director és
en Josep Cassú, un músic molt capaci-
tat i competent. El que sí que faig és
dirigir la cobla quan es toquen glosses
i altres obres que no són sardanes i,
per tant, necessiten que hi hagi una
persona al davant.

-Així, doncs, ara disposeu de més
temps lliure que no pas abans...

-En certa manerar car cada vega-
da dóna més feina Ia representació,
amb t'administració de la cobla, la
con.espondéncia, tot el paperam que
cal tenir al dia i, a més, els contactes
amb les comissions organitzadores de
festes majors i aplecs. Per altra part, ja
saps que sempre tinc compromisos per
taó de les sardanss que m'encarre-
guen i que cal estrenar en una data
determinada. També cal mirar si surt
alguna cosa de cobla per incorporar-la
al relertori i aleshores et trobes que

has de fer algun paper suplementari.
Peró si vols mantenir-te i, en el possi-
ble, superar-te, has de fer-ho d'aques-
ta manera. Per aixó dic que mentre
pugui i ells ho vulguin jo col.laboraré
amb I'orquestra en tot alló que sigui
necesari pel seu bon funcionament. A
més ara tinc una aitra dedicació que
m'il.lusiona de debó: M'he comprat
un piano de cua i m'hi passo moltes
estones. Naturalment toco per mi ma-
teix, per la meva íntima satisfacció.
Toco de tot una mica, peró especial-
ment Chopin, Liszt, Beethoven, Schu-
mann...

-Pel Carnaval s'ha produit algun
canvi a la vostra cobla, segons tenim
entés...

-Sí. El nostre contrabaix, Delfí
Sunyer, es retirá i ha entrat un xicot
jove¡ que ho fa molt bé. Es tracta d'en
Joan Xandric, que ve procedent de la
cobla La Selvatana. Es un noi amb
molt bones conücions. En Delfí va ve-
nir amb nosaltres a rel de la malaltia
del pobre Paco Capelles. De fet en
Delfí ja estava jubilat, peró va entrar
de manera interina, acabant de com-
pletar la temporada 76-77 í fent sence-
ra la 77-78. També entrá un primer
te.nor nou, en Jaume Vilá, procedent
de La Principal del Llobregat, un xicot
de grans possibilitats en tots els as-
pectes. Precisament el vaig escoltar
amb molta atenció l'any passat a I'a-
plec de Vilanova, adonant-me que ve-
ritablement era I'element que ens feia
falta, Penso que en podem treure molt
de proflt, car es tracta d'un noi iove,
estudiós, amb facultats i ganes de su-
perar-se, posseidor d'un so molt atrac-
tiu i d'una gran musicalit;.t.



-{uines novetats es presenten de
cara a la nova temporada?

-Fa unes quantes setmane§ em va-
ren venir a veure uns senyors que vo-
lien que anéssim a Alemanya, amb
motiu de les Setmanes Catalanes de
Berlín, que han de tenir lloc pel iuliol.
En saber la data, ja els vaig dir que no.
Nosaltres tenim molts compromisos i
no podem, de cap manera, deixar desa-
tesos una colla de lloguers que fem,
molts d'ells de temps immemorial. Per
nosalt,'es és molt bonic aixó d'acabar
la feina en un poble i que ens diguin
«Fins l'any vinent». I aixó un any i un
altre i un altre. Prácticament tota la
vida. Aquesta vinculació tan directa
amb el poble per nosaltres és una co-
sa sagrada.

Des d'un punt de vista més íntim
haig de dir-vos que enguany s'escau el
noranté aniversari de la fundació de
la nostra cobla. Que jo sápiga aquest
fet no se celebrará amb cap acte espe-
cial, ¡reró nosaltres pensem treure un
disc LP amb sardanei de tots els mú-
sics més directament vinculats a la co-
bla durant aquests 90 anys, comengant
pels de La Bisbal d'aquell temps: Joan
Carreras (Dagas), |osep Casanovas
(Peixero), Pere Mercade,r (Tano), ]o-
sep M.u Soler, i altres. Tampoc no hi
manc.lran, és clar, sardanes dels Gar-
reta, Pau Casals, Agustí Borgunyó, En-
ric Barnosell, Josep Coll i altres.

-I de vostra no n'hi haurá cap?

-Sí. Del meu germá Emili hi posa-
rem «Ventada de mars», una obra
molt caracterlstica del seu estil.
De meves hi ha «Els ocells et canten»,
que vaig escriure a la memória del
meu pare, que havia tocat molts anys
a La Principal, i «Preat company», que
vaig fer en ocasió de la mort d'en Pa-
co Capelles.

-Alguna 
altra novetat pel que fa a

enregistraments?

-Un dia d'aquests ha de sortir, o

potser ja ha sortit un disc que recull,
gravades en directe al Palau de la Mú-
sica Catalana, les sardanes dels «Pre-
mis ]oaquim Serra», que la nostra co-
bla va interpretar el dia 20 de no-
vembre de l'any passat. Es la primera
vegada que apareix un enregistrament

nostre fet en directe i estem molt cor.-
tents de la manera que ha quedat, tot
i que sempre hi ha detalls millorables.
Per altra part, també várem enregis-
trar la suite «Mediterránia-3» del me;-
tre Rafael Ferrer, guanyadora del Con-
curs Internacional Pau Casals, la ver-
sió def,nitiva de la qual várem estre-
nar, precisament, a Vilanova, El dia
de l'enregistrament va dirigir la nos-
tra cobla en Rafael Femer i crec quc
tot aná molt bé.

-Finalment, 
ens podríeu donar la

vostra opinió entorn de I'aplec de Vi-
lanova?

- L'aplec de Vilanova es troba tot
just en els seus inicis. Tots els comen.
qaments són difícils i encara més si
es tracta d'una iniciativa com aquesta,
que comporta unes despeses molt ele-
vades. En aquesta contornada vostra
no és gaire habitual la celebració d'a-
plecs; oer tant, us costare. una mica de
tirar-lo endavant. Compteu amb un
públic que demostra posseir gust i
sensibilitat, cosa que posa de manifes:
en els concerts que he'm fet al temple
de la Geltrú. Públics com aquests els
voldríem trobar sempre. Nosaltres es-
tem molt contents de venir a Vilano-
va, tant per la feina que fem com pel
comportament de'l públic i el tracte que
en rebem. A més, no oblidem quc Vi -

lanova va ésser la ciutat nadiua de1
Mestre Toldrá, un dels millors compo'
sitors de sardanes que han existit,
gran violinista, comro;itor i directo:
d'orquestra. Nosaltres havíem tingut la
satisfacció de tocar moltes vegades di-
rigits per,ell. I aquestes experiéncies
no les oblidarem pas. per anys quc
passrn.

E, M.
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NOTICIARI DE L'APIEC
:k L'Aplec será celebrat el dia 2 d'abril a la Plaga del Xoriguer, del barri

de Sant Joan.

:t Comengará a dos quarts d'onze del matí i conünuará a la tarda a dos
quarts de cinc.

*La Plaga estará degudament vallada i el preu d'entrada será de 125 ptes.

* Hi haurá preus especials per als socis de les entitats sardanistes, jubi-
lats (presentació del carnet) i menors de 14 anys.

* Hi haurá servei de begudes,

¡t En cas de pluja liAplec será al Pavelló d'esports lflrq. de la Caserna),

* A Ia nit, extraordinari Concert de sardanes i música per a cobla, a cár-
rec rle les col>les La Principal de la Bisbal i Els Montgrins.

tk La part artística de l'Aplec anirá a cárrec de les cobles Ciutat de Giro-
na, La Principal de La Bisbal i Els Montgrins.

'¡k En ocasió d'aquest segon Aplec la cobla La Principal de La Bisbal es-
trenará una sardana del mestre Emili Saló dedicada a la nostra ciutat.

* -{questa famosa agrupació musical empordanesa presentará enguany a
Vilanova dos nous components: el primer tenora Jaume Vilá, que procedeix de
la cobla La Principal del Llobregat i el contrabaix Joan Xandrich, que ve de la
cobla "La Selyatana". Es t¡acta de dues ffgures joves i molt competents de les
quals hom espera els millors resultats.

:k El ffscornaire Josep Riumalló, de la cobla de la Bisbal, donará a conéi-
xer, en ocasió de l'Aplec, la sa¡dana obligada, que ha escrit per a ell el famós
compositor de la Catalunya Nord Max Havart, que s'anornena "L'avi Vadó".

* La cobla Ciutat de Girona presentará enguany dues novetats molt im-
portants al rengle del davant: el primer tenora Roca, procedent de Ia cobla
Costa Brava i el tible ex Caravaná. Aquests dos instrumentistes substitueixen
el tenora Jaume Call i el tible Jaume Esteve.

El primer fiscorn de la Ciutat de Girona, losep Puig (Moreno) erls presen-
tarl la sardana obligada que executa aquesta temporada: "En foan de Serra-
llonga", del mestre Emili Saló.

:k La sardana que será interpretada de conjunt per les tres cobles és
"L'Aplec de Vilanova", del mestre Lluís Buscarons, que vá ésser estrenada
l'ny passat amb moüu del primer aplec.

:k L'organitzacií, igu.alment com l'any passat, anirá a cárrec d'una Comis-
sió mixta formada per membres d';{mics de la Sardana i de l'Obra Sardanista
Dansaires - Vilanovins.

* Aquesta Comissió espera la máxima col.laboració de tot el poble de Vi-
lanova per Ia continuitat de l'Aplec.



Us esperem a tots al 2.on Aplec de la Sardana.

Becordeu-ho: 2 d'Ahril.

At butlletí extraordinari de l'Aplec de l'any passat (marq-77), várem publicar

I'historial de les cobles: Ciutat de Girona i La Principal de la Bisbal. Aquest any,

seguint la mateixa tónica, publiquem el de la cobla Els Montgrins, que actuará per

primera vegada al nostre Aplec,

La cobla-orquestra Els Montgrins
va ésser fundada a Torroella de Mont-
grí l'any 1884 p'er Pere Rigau «Barre-
tó» i altres músics torroellencs. Es
tracta de la cobla degana entre 1es ac-
tuals. A conseqüéncia de la mort pre-
matura d'en Pere Rigau (1908) va fer-
se cárrec de la ürecció artística un jo-
ve instrumentista anomenat Viceng
Bou, que havia d'esdevenir ben aviat
el més popular compositor de sarda-
nes, les quals donaria a conéixer arreu
de Catalunya Ia cobla Els Montgrins.
Agrupació de gran solvéncia artística,
coneguda i admirada per tothom, la
cobla Eis Montg-rins culminá aquella
brillantíssima etapa del seu historial
amb unes actuacions a París (1928),
sota el patrocini de la Comissió Orga-
nitzadora de l'Exposició In¡erlacional
de ,Barcelona. Dedicat de ple a la tasca
de compositor, Viceng Bou abandoná
la direcció d'Els Montgrins, restant,
p,eró molt vinculat a la cobla. EJ suc-
ceí el flabiolaire i cornpositor Narcís
Paulís, si bé. poc temps després es va
fer cárrec de la part artística el mestre
]oaquim Vallespí, pertanyent a una fa-
mília de músics relacionada amb Ia co-
bla Els Montgrins des de la seva fun-
dació. Al costat del rnestre ]oaquim
Vallespí, compositor i director de dots
molt rellevants, i igualment vinculats
als Montgrins, cal situar als seus ger-
mans Enric (instrumentista de tenora)
i Josep, aquest darrer el millor contra-
baix de cobla que ha existit. En el curs
d'aquest període Els Montgrins comp-
tare,n amb els serveis de diversos ins-
trumentistes de gran anomenada, en-

tre ells els virtuosos de la tenora |o-
sep Coll i Lluís Cotxo.

A parür de la guerra civil hom pro-
cedí a reestructurar la cobla, la qual
esdevingué ben aviat una de les pri-
meres agmpacions del país. Aquest
procés hauria de culminar amb l'adve-
nime,nt del seu director Martiriá Font
i Coll, instrumentista de tible i com-
positor molt ben dotat. Al costat del
mestre Font es trobava un conjunt de
grans instrumentistes, entre ells el fla-
biolaire LIuís Buscarons, el tenora
Agustí Monguilod, els trompetes ]au-
me Vivolas i |oan Sadurní, el flscorn
Enric Vilá i el contrabaix Pere Coma
(Borinot). Quan el mestre Font aban-
doná la direcció d'Els Montgrins el
succeí el mestre ]osep Cassú, perta-
nyent a una antiga família de músics
de Bordils. El mestre Cassú mantin-
gué la cobla en la seva posició privile-
giada, disposant d'una colla de col.la-
boradors molt ef,cients, entre ells el
contrabaix foan.Calsina, el flscorn |o-
sep Riumalló, el tible Tomás Bahí i el
tenora Josep Gispert. Aquest darrer
instrumentista, posseidor d'unes facul-
tats i d'un bon gust excepcionals,
constitueix, avui per avui, una de l:s
figures de máxima solvéncia dins d:
l'especialitat.

En abandonar la cobla el mestr3
Cassú, es feu cárrec de la direcció ar-
tística el mestre Rafael Blanch, flll del
mestre Angel Blanch i Reynalt. La co-
bla EIs Montgrins presenta un bon
nombre de valuosos enregistraments
en disc a través de la casa «Columbiar.

Equip de recerca



2o" AplecdelaSardana

VILANOVA I LA GELTRU

Dia 2 d'abril de 1978

Matí: 10,30 - Tarda: 4,30

Plaga Xoriguer (Barri de Sant |oan)

COBLES
* "LA PRII\CIPAL" DE LA BISBAL

* CIUTAT DE GIRONA

* ELS.MONTGRINS

NIT, a les 10,30: CONCERT DE SARDANES I N{USICA

PER A COBLA

Cobles: "La Principal" de la Bisbal

Els Montgrins

PATROCINA: Ilm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrír.

ORGANITZA: Amics de la Sardana de LA. E. Talaia.
Obra Sardanista Dansaires Vilanovins.



€As instzuments de cob?-a i eAs seus ex,ecuta.nts

Sabem que les nostres millors cobles
són, a la vegada, excel'lents orquestres
de música lleugera i que a través de la
seva estructura tracten sempre. d'asso-
Iir els millors resultats en tote§ les fa-
cetes de la seva activ¡tat professional. Si
entre el trombó de vares i el de claus
ex¡steix una afinitat máxima, podria do-
nar-se el cas quo els magnífics instru-
mentistes de trombó de vares que es
llueixen en els ballables, esdevinguessin
també uns bons intérprets de trombó a
la cobla. Peró aixó succeeix rares vega-
des. Els m¡llors intérprets de trornbó de
vares toque'n, indefectiblement, el fiscorn
a Ia cobla. Podem esmentar molts exem-
ples concrets: Josep Puig «Moreno», el
nostre fiscornaire més qualificat fou, a la
vegada, un trombó excepcional, El mateix
hem de dir referents als seus companys
Enric Viiá, Josep Calvet i Blanch, Josep
Riumalló, Pere Cortada, Pere de Pals, Teo-
dor Parella, etc.

instrumentistes de trombó

Oui toca el trombó aleshores? D'instru-
mentistes de trombó diguem-ne nats n'h¡
ha poquíssims. Gairebé sempre es tracta
de músics que fan feines de responsa-
bilitat en els ballables i que aprenen a
tocar el trombó de mane,ra c¡rcumstanclal.
Normalment toquen el trombó els intér-
prets de piano-orgue en els ballables
(anys enrera ho feia el violí primer), els
quals a la vegada són gairebé sempre
ers responsables artístics de la formació.
Per aquesta raó tants i tants directors de
cobla toquen el trombó.

Viceng Bou havia tocat el tro,mbó de
molt iovenet a la cobla «La Lira», de
Torroella de Montgrí i posteriorment als
«Montgrins». Joaquim Vallespí, il.lustre

El trombó (r)

CAPITOL XIV

compositor i director d'«Els Montgrins»
va tocar el trombó tota la vida. El ma-
teix va fer Genís Canet, antic director de
«La ,Principal» de La Bisbal. I Joaquim
Ferrer, ex-director de «La Principal» de
Girona. I en Florenci Mauné capdavan-
ter de la «Costa Brava». I en Lluís Ferrer
de la «Marave,lla». I en Francesc Fuertes
actual responsable de la cobla «Amogar.
I angel Blanch Reynalt que arribá a diri-
gir la «Barcelona». I en Miquel M¡llá i
Batlle ex-director de la «Caravana». An-
toni Mas i Bou, ciirector de cobla, també
havia tocat el trombó. I també els se,us
ccmpanys Jaume Cristau i Ernest 'Bou.

Pere Fontás tocava el trombó quan erá
d¡rector d'«Els Montgrins» ¡ el mateix va
fer durant molts anys a «La Selvatana».
I en Tomás Gil i Membrado, antic direc.
tor de la cobla «Barcelona» i actualme,nt
le «La Principal» de Badalona.

els millors lntérprets

De fet, peró, el paper del trombó a la
cobla és tan importani com el de qual-
sevol. altre instrument. Des de fa molts
anys la máxima figura dins l'espec¡al¡tat
és en Martí Teixidor, que porta més de
trenta anys a «La Principal» de La Bis-
bai. En Martí havia estat instrumentista
oe f iscorn a la cobla «L'As» d'Anglés,
quan aquesta es trobava en el punt cul-
minant de la seva traiectória. Per poder
ingressar als rengles de La Bisbal va ha-
ver d'agafar el trombó, car' els f¡scorns cle
la cobla bisbalenca ere'n aleshores Llibe-
rat Juanals ¡ Conrad Saló. En MartÍ Tei-
xidor, que és un músic molt ben dotat i
pisseeix un talent i un bon gust indis-
cutibles, aná perfeccionant-se en el do.
m¡n¡ del trombó fins esdevenir l'intérpre,t
més qualificat i solvent. Ouants i quants



passatges de sardanes i obres per a co-
bla ens han estat descoberts pel trombó
d'en Martí! Ouantes ¡ quantes obres no
són interpretades per moltes cobles per
la senzilla raó que presenten alguna oiÍi.
cultat al tromból En Marti ;no\ha dégdit
mai. El seu so es molt ne,t i atractiu i

mat¡sa amb una gran delicadesa. Escoltar-
lo sovint i ,amb. atenció constitue¡x una
mostra elcqüentí:sima del paper que cor-
respon ver¡tablemJnt al trombó cl¡ns la
cobla.

Un altre bon trombó havia estat, sen-
se cap mena de dubte, el mestre Flo-
renci Mauné, anteriorment fiscornaire
(adonem-nos del detall) i també Angel
Blanch ReynalL, Joaquim Ferrer ¡ el seu
gernrá «Manelic», tots dos fiscornaires,
foren dos trombons de gran e'ntitat. Car
ten¡r en compte els noms cie Francesc
Fueries (tocá el fiscorn durant un temps),
Pere Fontás (toca el fiscorn aciualment),
eicétera.

Un mestre indiscutible dins l'especiali-
tat ha estat en Miquel Badia, que havia
estat vinculat a la cobla «Barcelona»
dels bons temps, destacant per la pure-
sa del seu so i la perfecció formal ie
les seves interpretacions.

sarda,nes de trombó?

De sardana obligada de trombó sols en
conec una i, la veritat, no crec que pas-
si a la h¡stória. Algun instrument¡sta cie
trombó ha tocat alguna vegada una sár-
dana de fiscorn, peró l'experiéncia la
trobo incompre,nsible, car el so del fis-
corn és molt més pastós i brillant i, per
tant, sembla molt més idoni per «obligar».

Moltes sardanes de Juli Garreta pro-
senten passatges sencers dedicats al
trombó. Juli Garreta va ser un dels pr¡-
mers compositors que redimiren el trom-
bó de la inQife'réncia i l'oblit. «La pedre-
gada», per exemple, presenta alguns pas-
satges de trombó molt ¡nteressants. EI
mateix haurÍem de dir referent a algunes
sardanes «entramuntanades» d'Emili Saló.
Alguns passatges de trombó han esde-
v¡ngut mo¡t populars, com és ara el cas
de I'inici dels curts a «El rossinyol» (Jo-
sep Serra); el cant dels llargs de «La noia

matinera» (Blanch Reynalt); diversos frag-
ments de «Girona 1808» (Ricard Vilade-
sau); un te'ma de la sardana «Galanteig»
(Conrad Saló) i el motiu principal de «La
presó de Lleida», obfa per a dúes cobles

bator¡es ¡ cantants

Les gran.; cóblés Oe'l'Empordá, la Sel-
va i el Gironés prése,nten sov¡nt dos trom-
bons. Anys enrera aquests llocs estaven
ocupats per instrument¡stes de gran re-
lieu. Jo recordo, per exemple, aquella pa-
rella de trombons de «La Principal» de
La Bisbal, formada per Martí Teixidor i

Angel Blanch Reynalt i la que integraven
Miquel Millá i Manei Fe¡'rer Amer a la
«Caravana». Per raó de les exigéncies del
ball moltes vegadeS el segon trcmbó és
encomanat a músics totalment aeslligats
del món de la .sardana. Es aquest el cas
deis bateries ialguns cantants que tc-
quen o han tocat el trombó a les cobles.
El relleu de la seva intervenció a.l mol:
relat¡u, peró la preséncia d'un instrumen-:
ti,sta més damunt l'.empost¡ssat proclueix
un cert impacte ipredispcsa favcrable-
rnent i'auditcrl. Podríem esmentar ei cás
concret .de tota una série de segons trom-
bons que més que tocar-io «l'aguanten»;
tal com diuen eis músics amtr ircnia, cr

qúe qua.n arriba algun pasdatge delicat
deixen de tocar. El fet no sembla pas
rnolt gíeu, sobretot s¡ tenim en compte
que són raríssims e:§ compcs¡iors que
han escrit les seves sardanes pensant en
ei segon trombó. El paper d'aquest ins-
trumeni' és, donis,'de tipus suplementari
iserveix, de ve'gades, per a cicnar un
petii descans a l'altre trombó, per a do-
blar la part d'aquest o per engruixir un
xic més un «tutti» de la cobia, assolint
una sonoritat més plena ¡ contribuint a
accentuar l'equi.ibri entre la fusta iel
metall.

els ¡nstruments

La ma jor part de trombons util¡tzats
pels nostres mús¡cs són construits a l'Es-
tat espanyol. Es tracta d'uns instruments
que no plantegen grans dificultats a l'e-



IDE(CORACIC VILANCVA
GENERAL YAGUE, 90 - TELS. 893 25 58 - 893 26 58

REFOTTMES DE CUINES I BANYS

* Stock permanent de fusteria d'alumini.

* Portes de ferro i alumini sistema prefabricat.

* Mobles de cuina de ü¡ersos colors amb fórmica i roure.

* Sanitaris: Be,llavista, Sangra, Roea.

* Tanques de galeria d'alumini.

* Cerámica i paviments lleugers.

* Tanques banyera Ducholux.

* Moquetes, Parquets, Suro a:llant, riells de fusta

* Pressupostos sense compromís.'

Recorda constructor: Finestres d'alumini en stock. Totes les mides.



xecutant i rarament he sentit parlar als
músics de les seves predileccions en
aquesta especialitat. De totes maneres
em consta que els millors trombons de
claus són els ital¡ans de la prestigiosa
marca «Orsi»,

discografia

Poden il.lustrar al lector entorn de les
possibilitats del trombó els enregistra-
ments d¡scográfics de les sardanes que
hem esme,ntat abans o els d'algunes que
també presenten passatges di'nterés Ce-
dicats al trombó. En Martí Teixidor el

podem escoltar'rnolt bé a les gravac¡ons
de «Girona, 1808» i «La noia matinera»
fetes per «La Principal» de La Bisbal
(Discophon). Angel Blanch Reynal't inter-
vé a «La pedregada» amb la cobla «Bar-
celona» (disc cofnmemoratiu Juli Garre-
ta). Molt interess.ant la part de trombó en-
comanada a Mique,l Badia en l'enregis-
trament de «La .Presó de Lleida» (Joaquim
Serra), cobla «Barcelona», amb augment,
director Antoni Flos i Marbá (Edigsa) i co-
bla «Barcelona», amb augment, director
Rafael Ferrer (Columbia).

EUGENI MOI.ERO

En la mort del mestre Catalit
El dia 13 de gener morí a Barcelona el mestre Antoni Catalá i Vidal, fill

predilecte de la vila de Sitges, nat l'any 189I. El seu pare era mestre de capella
i organista a la parróquia de Sitges. Es formá musicalment a l'Escolania de
Montserrat, ampliant estudis amtr els rnestres joan E" Fellicer i Enric Morera,
Organista i mestre de capella de Pornpeia, fundá i dirigí diverses agrupacions,
coratrs a Barcelona. Tarnbé guanyá per oposició la cltedra de ccnjunt vocal delr

Conservatori Superior Municipal de Mrisica de Barcelona. Exercí, durant molts
anys, la erítica musical al "Diari de Barcelona".

Fou autor de diverses obres religioses per a cor i orgue, rnisses, lieder,
obres tle cámara, il.lustracions musicals per a peces escéniques i composicions
per a orquestra simfdnica, entre elles el seu famós "Tríptic".

La producció sardanista del rnestre Catalá no és rnolt extensa, perd de la
més alta qualitat, tant pel que fa a la ternática coffi a la instrurnentació. En
aquest aspecte cal esrnentar "La processó de Sant Bartornéu" (la seva sardana
rnés divulgada), "Idil.li a muratanya", "LapXec d'Alfou', "trntirna", '"Sitges",
''L'aptrec del Vinyet", "Rosada d'estiu", "Festa camperola", etc. Les seves glos-

ses "La rnoixiganga de Sitges" i Glossa del Eallet de Déu constitueixen dues

cbres rnestres de la música per a cobla. Tarnbé deixá escrites algunes sarda-

:ics per ¿ cor sol i per a cor i cobla.

Edita «Anies de la Sardana» - P¡esident: §alvador Buti - Secretari: laune Dallá de l'4. E. Íalaia

carrer Comerq. 4 - Vilanova i la Geltrú - lmprineix: Í. G. Vilaseca - Ranbla Principal, 41



TAXIS
TUTU§AIIS

SERVEI NIT I DIA

Carrer Havana n.o 6
Tel. 893 01 33

Vilanova i la Celtrú

Perruquería

AIVIVA

Creuer Balears, 29
Teléfon 89370 50
Vilanova i la Geltrú

f oto estudi

ESTANC

BALMES
Laboratori aficionat

Reportatges - Fotocópies

Venda cambres

Avda. Balmes, 7 - TeL 893 25 90 - Vilanova i la Geltrú



CAMISERIA

CALSERRA

Carrer Caputxins, 28
Tel. 893 21 92

CASA
AI\DREIJ

Gran assortit de discs
i tota mena d'articles

m usicals,

C/, Sant Sebastiá, 24
Teléfon a93 07 70

Estanteries, mobi I i ari
d'oficina

i auxiliars a la
Plaqa de la Vila, '1

Teléfon a9315 aa

Perfumeria PAQIIITA
AMB ESTHETICIENNE

Diplomada en Estética, Visagisme i Corporal

Sant Gregori, 2O - Teléfon 893 13 75 - Vilanova i la Geltrú



RT]BSOl\
NOU At NOSTRE PAIS

De Quina manera t)eficerem deJinitioamtut I'aigua

i la humitat t

RUBSOI\ li dóna la solució

R1IBSO7ü es la pintura de

cautxú amb resiues Que oeng

les inJiltracions de l'aigua,

de la corrosió i de la bumitat.

Distribuidor excluxiu:

Antoni Sánchez i Valero
COMERCIAL GRANADOS

Téléfon, a93 03 00
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