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a pot eos r temp leal

lade geltrú

Una veEa.da mén eI temple parrocluial de Santa }iia-

ria de 1a Geltrú fou escenarj- rl t un concert de sarca.nes i
música per a cobfa, protagonitzat per 1a famosa agrupació
emoordanesa 'ILa Principaltt de 1a Bisbal . ;

A r',és, de 1a preséncia de "L& Princlpaltt (garan-
tia dels millors resul-tats artlstics), existia. I'al.licient
oue Ia vetllada anés d.edicada a un compositor de gran sen-
sibi-1i.tat i talent artístic: el mestre Irianuel Saderra i
Pu igferrer.

Després d'unes paraules drintroducció a cura rlel
President de 1'entitat, Salvador Butl, 1a cobla ini-ciL 1a

-^eva intervenció oferint-nos a Ia manera de pbrtic i en

versió tbn curts, un llargsrrla sardana del mestre Puigfe-
rrer trColla Violetes de1 Bosctr, pega de gran atractiu mu-

,"icaI r QUe -"ervl de IIuíment per a tot eI conjunt instru-
mental

4oS sqUstes,1lqxcepció

Seguidament tinguérem oportunitat d'escoltar una

versió mol-t homogbnia i aouilibrada de 1a sarclana "LA ro-
sada" (Ju1i Garreta), a la que seguí "Remembranga" (Joa-
ouim Serra), obra a través de Ia qual Jaume ViIá, perfec-
te de sonoritat i afinació, demostri que no en va és con-
siderat un dels nostres sclistes de tenora més acurats i
sensibles. La sardana següent rrsant Pere de Roda" (Fran-
cesc irasll) rcott ben traduída per tot eI grup, posá de ma-

nifest Ies condicions privilegiades del solista de tible
Joan Parés, de so poderds, ben timbrat 1 un bon gust in-
terpretatiu excepcional. Amb tüiI.lenarirr fou dedicat un



reccrC ccrdi-all:'sim a 1a figure del riestre C,¡nrad Sa1ó,

cue ha estat sempre present en aouests concerts d'Amics
de 1a Sardana. protagonltzats per 1a cobr .1. b-l sba.ienca. En-
guany no vi'nguá per raons rie sa.l.ut, perü ens oueda eI con-
sol de saber qú el seu estat flsic va mi]lorant progressi-
vament.

une-§gr"dg4a del- mestre-Toldrá

Tal com va dj-r, molt oportunament l4a,ria Carr¡e

Barceló en la piesentació Oef ccncert, cada vegada oue
rT,a Principaf i de ]a Bisbal ha vingut a Vilanova, ha tin-
gut 1a d.elicadesa tlr incloure en e1 programa una -car<lana
de f il.lustre viol-inista, director i compositor Eduard
Toldrá, fill de la nostra ciutat. Enguany preparb espe-
cialment per aI concert de La Geltrú fa seva versió, 1í-
rica i inspi.rada, de 1a garrlana ttlluna plena " d.e1 nrestre
Told r)..

Serví. rie cloenda a la ori-mera part una sardana
chtiA, i esponthnla desuda aI núsic escalenc Josep Vicens

'Xaxu", a través de Ia oual- lluíren una vegada más les se-
ves dots e1s solistes Jaume Vllá (tenora) i Joan Parés
( tible ) .

ga¡§anes del_gestre Pgjgferrer

Abans d'iniciar la segona part de1 concert e1

batll-e de 1a ciutat Jaume Casanova.s i 1a secretária
dtAmics de Ia Sardana", liaria Carme Barceló, oferiren al
mestre Puigferrer i esposa uns obseouis commemoratiu,q de

1a seva estada a Vilanova. Tot seguit trla Princi-pal il de

la Bisbal interpretb, amb 1a seva precisió habi-tua1, 1a

sa rdana de1 mestre Josep Serra rT,es cornares ?r. Del- mestre
Puigferrer havien estat escollides tres sardanes: ttSomnift

"Júfia" i 'rsantfeliuenca". És a través dtobres denses de

contingut, dtorQuestracló plenar QU€ es po.sa de manifest
¡]o ::ol s e1 talent i 1'haüi] itat clel seu autor, sinó tar,bé



1a capacitat dels i-ntérprets. 'T,a Principal " fou el vehlcle
més ioonl per a <ionar vida a 1es bell-íssimes sardanes de1

mestre Puigferrer. E1I mateix en assabentar-se de la cele-
bració draquest concert exclamb: "Sentir interpretar 1es

meves sardanes per tT,a Principaltt és escoltar e1 oue jo he
ocnri * lt

La versió de ttsomni- fr fou llteralment esborrodora.
Lrenergi-a del duo de fiscorns (Rlumalló-Cassú) a lrentrada
dels llargs contrastava amb 1a poesia i e1 'qentiment de1

cant de la tenora lnspiradÍsima d'en Jaume Vi1b, cue sem-

brava recitar 
"'::::,t,::.:"r::::;:'*""r 

Pont:

el-s estels
han ouedat adormits.
I llavor.q e1 vo1 estrany
de les fades
emplena 1'estany tr.

Cosa semblant succel e., á=ser interpretada 'UúIia"
(una de 1es obres més representatives de1 mestre Puigferrer)
i ttSanfeliuencarr, donada a conbixer mesos enrera a Sant Fe-
liu r1e Pallerols, 1Ioc d'orígen de }a nissaga rl'aquest mú-

sic.

anoteosi flnal

La clarrera obra del programa era 1a i.nstrumenta-
ció per a cobla coreogrlfic 'T,a moixeranga d'Algemeslt, pro-
cedent draouesta localitat det Pals Valencii (Ribera de Xú-
quer), degucia aI uralaguanyat mestre Joaquim Serra, la qual
constitueix un vertader exponent de 1es posslbilltats sono-
res cle l-a cobLa. Baix 1a direcció a'Rgap:-t Torrent, "La Prin-
cipal- doná vida a una versió molt vehement, plena de cadbn-
ci-es i de matisos. El púffic; Qu€ es mostrá molt atent I
silenclós al llarg de tot el concert, s'adoná que era tes-
timonl d'un fet excepcional, no sols per 1a qualitat intrln-
seca de 1'obra interpretada, sinó per 1a extraordlniria ver-



rió ¡,re el,r núsics bisbalencs anaven modelant. En fini-r
'tla Moixerane:a rr et púU:-:-c dempeus eeclata en una ovació
i-nacababl e .

Per ta1 de correspondre a Ies aclamacions de Ia
concurréncla 'rta Principalttoferl , fora d.e programa, 'EIs
Segadors tr, €r versió per a cobla i timbales degud.a aI mes-
tre Conrad Saló

nAmics de la Sard.ana[ aconseguÍ un gran bxlt, no
sols per la categoria cle les obres interpretades (es trac-
tava d'un programa antolbgic), slnó támbá per les versions
inimitables a cura de rT,a Principal'r i pel grau tlridenti-
ficació i participació de Lrauditori, cosa oue ra.res vega-
iles s'acon-eegueix amb 1a lntensitat assolida aI temple de

La Geltrú.
Lracte organitzat per 1a nostra eritítat, compta-

va amb 1a col.laboració de 1'Ajuntament de Ia ciutat, Ia
Caixa drEstalvis del Penedes, la parroouia de La Geltrú
(oue cedl e1 temple) i f'Agrupació Excursionista Talai-a,
q.ue commenorava els seus primers vint-i-cinc anys de v1-
da.

E. R.



rNFoqr{Aoró 'ne. u pr.ss¿un nssi.x'illgA

Tal com va sel' anun.ciat a la fulla del mes de

gener, se cel.ebri eI passat di:a 2 rie febrer 1r a.sserrbl-ea

anual de socis.
Després de Ia rnembria, lectura i aprovaci.ó de

I'acta. anterior i revlsi.ó ae 1Iestat de conptes, es pro-
cedl a la. renovació ae 1a Junta Di.rectiva, ouerlant actual-
ment e1s chr.eco de Ia forma següent:

President: Salvador Butl
Sots-President : Iricntserrat Raven tós
Secretária: Iviaria Carme Barceló
Sots--qecretbria; Anna Raya
Tresorer: Jaume Dallá
Vocal i delegat per ItA.E.TaI aia: lrianuel Prats

Eull1 e tl
Ivlaria Carme Barceló
Sftvta Brernón

Francesc l'raire
Eml Papiol

Co,[a Sa-rdanista Volerany

Núria Borrás
Teresa Carrasco
Salvador Homs

Josep Itiaria 0rtis
Un altre dels acords presos fou ltaugment de les

quotes a partlr de1 mes de marg, amb els preus que tot se-
guit relacionen:

QUOTA NORMAL:

QUQTA INFA}iTIL:
CUOTA FAiIiILIATi:

75 ptes
40

I50 ( soc.Ls parer= j- f ill ri ;rienorr
de 15 anys)



AGRUPAC]Ó EXCURSIONISTA TALAIA

XXV ANIVERSARI

VlI MARXA DTORI]NTACIÓ

PER DESCRIPCIÓ

(xXII Marxa Social)

Tlndrá l1oc ef dia 9 de marg, a Sant Quintí de ivled.iona

Comarca de 1'Al-t Penedés.

Inscripcions de 8 a 10 del vespre.

Itinerarls per 
"orrli*u, 

Catalunya (VI)
pe1 Baix Llobregat.

- Ruta romlnica

Di.a 23 de marg

Hora;, a 1es 8 de1 matl a Ia Plaga dels Quarters
VISITA, al monestlr románic de Sant Ponq d.d Corbera
Desplag4ment amb cptxes particulars
Interessats passeu pe1 1-oca1 social, e1s dinecres,
di-vendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre.

La darrera sortida anunciada a Sant Iriiquel de

Ivlarmell-ar, es va a¡ornh per un altre dia, degut aI
maf temps.

o



EXISTEIXEN lOS ]UESTRES PUIGI'ERRER?

P.- Quina relació existeix entre el- mestre Puigferrer
autor de Ia sardana 'rMaria Dolors" i e1 músic a

qui fou dedicat el- concert de T,a Geltnf?

R.- Encara que costi de creure, es tracta de la matei-
xa persona. "Maria Dolors'r no té res a veure amb

Ia llnea estbtica habitua1 del- mestre Puigferrer,
perb sorgl de les seves mans.

la hi-stbria és 1a següent: Quan el uestre Puigfe-
rrer tocava Ia trompeta a 1a cobla "]Ja Prlnclpalr'de
Banyolesrtenia un company q.ue es 1luia forga amb eJ.

tibl-e: Jaume Puig "Met deJ-s ocel-l-s',.Jau¡re puig con-

feccioná una üelodi-a de t1b1e que servia. per a po-

sar de rel-l-eu l-es seves condicions i-nterpretatives
i demaná al- seu company Puigferrer que srencarre-
gués de fer la instrumentacld ,cosa que aquest portá

a cap molt complagut. En el moment drinscriure aque-

Ll-a sard.ana en eI registre de 1a Societat d'Autors
'e1 mestre Puigferrer no tingué inconvenient en po-

sar-hl e1 seu nom, no pas amb afany d.e guanys mate-

rials (e1s drets drautor per 1'execucló priblica de

sardanes són irrlsoris, salvant potser alguna excep-

ció), slnó pe1 fet que Jaume Puig no ha estat mai

menbre de f'esmentada Societat.
I'Maria Dolorsrr ha aconseguit gran popul-ari-



tat per raó de fa seva interpretació a cura de diversos

solistes de tib1e, entre e1ls Tomás Sahl (actual "Costa
Bravatrrex-rtMontgrinsrr i ex-ttAmogarr) i Joaqulm Portes-
( actual "Ciutat de Giro rJar' , ex-" Caavana', ) . Anys enrera

1{havia tocat nol-t el- tible Evelí Capsolines (actual ,,

'tMaravella" i ex-'tla Pricipalfr de Girona). fvefl Capso-

lines flns i tot I'havia enregistrat en Oisc (Saef) anb

}a cobla rrMarave11a", baix fa direcció del mestre lluls
tr'emer. Ca1 remarcar que Evell Capsolines havia estat
eol.laborador de1 mestre Puigferrer a Ia cobla I'I,a Prin-
cipa1" de Girona i que tant e11, com Joaquim Portes, com

e1 mateix mestre Puigferrer són fll-Is de 1a localitat de

Torteltb.

'rMaria Doforsrr no és pas 1'rfnica sardana obl.iga-

da deguda a1 mestre Puigferrer. En data recent el trom-
peta Jordi Compta, de Sant Fe1lu de Pa11ero1s, solista
de Ia cobla "Ciutat de Gironartrdoná a conbixer Ia sarda-

na obJ.igada 'rEn Jordi peti-t", original de1 mestre Puig-

ferrer.

EQUIP DE RECERCA

Impressló en offset - Tallers Carles Pujades

President¡ Salvad,or Butl Secretbrla :MoCarne Barceló



LAMPISTERIA

Saladié
Lámpares i aparells

d'iluminació

Instal lacions d'aigua, gas

i electricitat

Reparacions

Rétols lluminosos

Aigua, 1 I - Tel. 893 09 68

Vilanova i la Geltrú

Galeries
Rambles

M, ANGRILL iPUIG

Mobles i Decoració

Rambla,5
Tel. 893 03 99

TEIXITS

TSoig

LES NOVETATS
DEL MOMENT

Carrer del Aigua, 28

PERFUMS

R0sArtA

BELLESA



€]doareBq.sA
DROGUERIA Germons ATVARO

Els hi ofereix el seu nou estit de DECORACIÓ amb

SURO i .SUR-FUS PAROUET" (suro-fusta). material
de fácil aplicació sobre parets, terres i sostres

r.[ Gr$[ 0H. $ll[0 [t[0ntr

Paper i Pintures
Tota mena d'estris per a

BELLES ARTS
Pintura, dibuix, aquarel.la, témperes. rnodelats,

escultura, gravats..., etc.
Papers especials per a l'oli i I'aquarel{a

Gran assortit de

MARCS i MOTLLURES
«pásse-par-touts, biselats

freballs en pintura i decoració
Assesorament i tota mena de pressupostos,

sense cap comPromís

Romblo del Costell, 9

Te\.8932692

Ploco Gumó i Ferrón, 4

Tel. 893 54 1 2
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