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Leg MULASSES de Vila¡ova durant Ia Festa Ma-ior 1980. portaalee
pels Anlcs de Ia Sardana. (Foto: Horro).
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Concert de Festa Major
tal con havia anunciat Ia Conissfó Oe Recerca i Pro-

noció de Ia Cultura Popular, vlnguá e1 passat dla T dtagost
a Vilanova, Ia cobla '!La Principal " de la BisbEL.

Lrautlici6 de sardanes com és ¡a habitual, tinguá IIoc
a la Plaga de Ia VlIa. S'interpretaren sardaJ¡es dels mestras
E. Casa1s, C. Saló, J. Ylceus rXaxux i V. Bou. Tanbé forea
tocades les sarda[es obligades t'A en Josep CoIltr (R.Vllade-
sau) a cárrec de Jauoe VIIL, tenora i trRossinyol[ (J.Sade-
rra) a clrrec de Josep Rlunalló, flscorn.

A Ia nlt I aquesta vegada a Ia Plaga de les Cols, lloc
que va sor'¡prendre a1s organit2adors i sardanistes per la se-
va sonorl.tat, va desenvol.upar-ea el Concert de sardanes 1 loú-
slea per a cobIa. Escoltárem sardanes cotr xRecorda¡t Vlc't
(Joaquin Serra), escrita a lrany L954t t}l1nosatr (V.Bou) que
fou interpretada anb elegincia i gust pe1 tenora Jaume ViIi;
'tsn SaLeta I anlcs" obllgada de tible (C.SaIó) Ia qual posi
en evidbncia una vegada nás'res facultats extraordinlries de1
solista tle tibte de "I¡a PrincÍpa1',, Joan Parés¡ Tntlna (A.Ca-
talb), fitl de sitgesl lLa noscat'(J.Garreta) i acabl Ia pri-
uera part a^ub ra sardaJxa obrigada de cobla titulada ,Tranunta-
nadan der nestre Enill saló, eI quar va^n tenir ocasió de conli-
xer la seva obra al segon Aplec de La Sardana a Vilanova,anb
1a sardana il/ilanova Joiosa[.

Oespráe drun breu deans contfuuá el concert amb ¡¡na
obra der nestre llaauel saderra i Puigferrer titrüada 'Er cr)-
ter del Montsacopatr, (Iedicada als sardanistes dtOlotr trDilec-
te nestrett (J.Cassú) estrenada eI passat nes de Juny a La
Sfsbal i detllcatla a1 Director Honorarl de Ia cobla Conrad
saró t Ra¡nell; ncangoneta de bressor " (Josep serra) I finalit-
zi a¡nb Ia lnterpretacfó de la suite 'Fulls pirinens,f en tres
tenps (Natura, Ap1ec i Ba1lades) d'Honorat Vilanarryá.

Un cop acabat eL concert 'T,a Princlpal'r interpretL Sts
Segadors que el púUffc aplaudi llargarnent. Una vegaila nés ,,La

Prlnclpal " de 1a Bisbal denostrb ser ra prÍnera cobla deLs
Paisoe Cata1ans.



DISCS
Dlntra de La sürie "Clissics cte Ia Sardanar I per la co-

bla Ciutat de Gtrona, ha aparegut recentnent un disc tltulat
§ardanes vultcentlstegr anb un lnteressant recul1 drobree es-
crltes durant eI passat segle 1 degutles a cllferents autors.

A Ia cara I h1 ha dues sardanee de les dites ñcurtestl

d'en Narcla Frigola, Ia saralana lloques de Garrl1la" (lU¿ó
üundl) i rNo¡man d.rautor anbnln i basada en un notfu de lrope-
ra de 8e111n1. trSardana llarga oo4 tt (Donenec Terrarol ; ,{ln re-
cord a non parer (Benet Yentura) fiLt dten Pep Ventura;'81
lraginertr (J.Cerreras 1 Dagas), sardana d.e Ia qual disposen
una versió en eI dlsc gravat per I¡a Princlpal tte Ia Blsbal en
notiu deL seu 9O Aniversari t que fou presentat a Yl.lanova en
un concert cclebrat als Jardfus tle Ia Casa Papiol fa dos anys
L organitzat per Auics de la Sardana. La primera eata coatá
a nés les sardarxes tBecord.s de lrEupordin (Clndid Candl) 1

t{Ina nlna de quinze anys r¡ (Antoni Agranunt) autor de Ia cotra-
guda sarda¡a '81 foc de Castelló".

A Ia cara 2 hi ha les sardanes 'tGarLn I (Tonas Bret6n)
Ere forna part de ltopera del natel.x nou, ILa Trena d'orfr,
'Tra cangó de lrocellettii 'PonelL rle florsd dren Pere Rigau;
tltes Goges dansalües" (Miqrel Serra), gernl del gra¡r Josep
Serra 1 fundaclor anb etl de Ia cobla r![¿a Principal'. de Pere-
Iada, l per acabar Ia sardana 'tLes festes de la Mercb I9O2'r
d'A1bert Cotó.

EI dlsc va
fic i histbrlc.

EL preu del
subscri.ptors, sl
t§lbssics d.e Ia
Barcelona-26.

Altres tltols publicats de Ia co1.lecciá sórr:
1-2.Ju11 Garreta '§obla Barceloaa't, J.Pep Ventura tlCobla Barce-
lonan, 4. Josep Serra i0obla l.lontgrlns', 5. Ra.non Serrat 'to-
bla llontgrlns I, 6. Josep Blanch 1 Reynalt n0obla Montgrlns rt,

7. Josep Vlcens t Juli 'Xa;ru" rtCobla ta Prlncipal deI Llobre-
gat'f i 8. Joaquin Serra r0obla Selvatana.

acompanyat rl'un lnteressaJxt estudi bibliogrb-

disc és de 500 ptes i estb dedicat nonés als
argú esti interessat pot de¡nanarl a¡

Sardanarr, Yerge de llontserrat 196, Je-Za¡



Tambá dintre de ta col.Iecció "Ctlssics de la Sard.a¡ra"

s'estL preparant un disc honenatge aI conpositor vila¡rovf Eduarri
toldra.

0portunanent envlaren a tots els socLs propaganda del na-
telx, pero poden avangar que será interpretat per Ia cobla t1u-
tat de Bareelona'r dirigida pel nostre estinat anic Rafel Ferrer,
que va venir a diriglr una obra seva -Mediterrlnea-7- e¡ un con-
cert dedicat a Pau Casals aI Temple de Santa Maria tle La Geltni
1'any 1977. Ltestudl biblloerific estb a cirrec de 1'0r1o1 }lar-
torell i la.gravació tindri lto" a la casa Columbia.

En eI progratna hi figuren els següents tltols:
r§o1 ponent tt, Trluna p1ena ", 'llarlona n, rEsperanga rr, rrSol lxent r,

'Canperola'r, rlta Ciseta", E1 bac de les ginesterestr, [Atzavares I
balaclres tr, 'CoIl forcat ", t'Vllanovina n i "\Iallgorguina o.

EI preu serl de 550 ptes.

Editat pel Fomeat de Ia Sardana de Ceret. acaba de sortlr eI
tercer dlsc dedlcat aI nostre a¡nlc 1 recennent honenatJat l{anel
Saderra I Pulgferrer, eI disc inter?retat per la cobla trEIs l{ont-
grius" conté les següents sardanes: Cara 1. rt{arj.e Francen, I rPe-

tlta Rosa (llargues). Cara 2. tE1 crlter del Montsacopa'r, rrsant-

felluenca", 'Colla Banyolesri, "Girona, clutat,Publ11atr I r25 Ap1ec

de Banyoles n.

El dtsc estb edltat a Franga i per tant no es troba a Les
botigues catalanesrsi algú esti.lnteressat pot actqulrl'1 a} prs¡
ale 500 ptes, pot dlriglr-se a Ia nostra entitat Anlcs de Ia Sar-
dana, carrer Conerg 4 de Vilanova 1 la Ge1trú que tntentaren &colr-
segulr-1o.



ENS HA DEIXAT UN GRAN UÚSIC

EI passat mes de Jullol a I¡a Blsbal de trEnpordi, ndrla
el que fou un dels ués grans lnetrunentlstes de contrabaix en

Josep Vallesplr 'Pitu r'.

Havla nascut a Tomoelta de Montgr{ i pertanyá nolts anys

a La coblartsls l{ontgrlns", perb després de Ia guerra lngressi a
I'I¡a Principal r' (le Ia Bisbal a la qual pertanyé fins a la seva

Jubl1acló 1'any 1960.
Descar¡si en pau.

ACCIDENT

Hen saplgut que lraulc Josep Joli i Blanch, antic lnstru-
¡¡entista de contrabalx de Ia cobla 'Clutat de Glronar,.anb la
quat actul dlverses vegatles a Vllanova, ha sofert un aparat6s
accident de clreuIacló. Actualnent és conponent drun conegut gmp
clrllava¡reres i repetldes vegades ha actuat a V11a¡ova.

Esperem 1. tlesitgen que es recuperi avlat.

NAIXEI{ENTS

Novanent tenlm el goig drlnfornar a tots els nostres asso-
clats de que Ia gran fa"ultia sardanista que formen srha vist re-
centnent augnentada. ¡.

Es tracta de1 naixenent el passat dia 14 dfagost del nen
Josep Maria Vallis 1 llarcer, éegon filt dels nostres anicsr avui
resiatents a Vllafranca del Penedts Josep Va11és 1 Montserrat Mar-
cer que fou Pubilla de Ia Sardana aYilanova 1'any L976.

Tanb6 per segona vegacla srha vlst augmentada Ia fanll:.a
dels nostres anics companys de junta I menbres de 1a colla Sarda-
nlgta Yolerany i responsables de Ia propaganda de1 butlle{í, Fran-
cesc Fralre t Sl:.via Brenón, aquesta vegada'ha estat un nen que

porta el nom de Gerartl.
A tots Ia nostra feLlcltacló.

AUDICIO DE SETEI4PRE

L'audició draquest nes tlndrb 11oc el
a Ies set de Ia tarda a Ia Plaga de la Vila a

bla Sltgetana.
Celebraren també el 6i aniversari ale

colla sardanista Yolerany.

dlssabte dia Z)

"'"rrec cte Ia eo-

Ia fundació ae ta



ASLEC DE TARDOR

Com anys anterÍors, Anfcs de de Ia Sarda¡ra es
rrec d,e Irorganitzact6 de ltAplec de ?ardor a Lremita
des que, tindr) lloc el clla 11 droctubre.

Infor:naren oportunameat deLs acteg.

rari ci-
de lrur-

m

Concert de gardaaes per Ia cobla li,a PrincloaL ñ de Ie Blsbql el
dla 7 dla¿ost tte 1980 a Ia P1aca de les Co1s.(Foto¡ Eorro).

hopressló en offset - Tallers Carles PuJades

Presldeut: Salvador Butl Secret*ia: t¡[arla Ca¡me Barceló
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CLASSICS DE LA SARDANA DISC Núm. 1O

COL.LECCIO DISCOGR¡FICA

HOMENATGE A EDUARD TOLDRA

COBLA CIUTAT DE BARCELONA Gravació: COLIiMBIA
Direcció: RAFAEL FERRER Técnic de gravació: Rafael OIivéEstudi biográfic: OBIOL MARTOBELT

PROGBAMAT dotze sardanes.

Sol ponent (1917) La ciseta (19241

Lluna plena (1921) El bac de les ginesteres (1924)

Mariona (f 921) Atzavares i baladres (f 929)

Esperanga (1922) Coll forcat (1932)

Sol lxent (1922) Vilanovina (f946)

Camperola (f 923) Vallgorguina (1950)

Col.laboren en l'edicíó d'aquest disc:

Les entitats vilanovines:

CENTRE D'ESTUDIS DE LA BIBLIOTECA_MUSEU BALAGUER

SOCIETAT CORAL LA UNIO VILANOVINA

AMICS DE LA SARDANA dC I'AGRUPACIO EXCURSIONIS}N TNIAIA
OBRA SARDANISTA DANSAI RES VI LANOVINS

COLLA SARDANISTA BLAUGRANA delx PEI\YA BARCE-LONIqTA VILANOVA

COLLA SARDANISTA RETORN de I,ASSOCIACIO DE VEINS DE LA GELTRU

junt amb: OBRA DEL BALLET POPULAR i CLASSICS DE LA SARDANA.

HOMENATGE A EDUARD TOLDBA

BUTLLETA DE SUBCRIPCIO

Preu de Ia SUBSCRIPCIó: 550 pessetes

Nom

DISC Núm.10

Quantitat d'exemplars

Adreca Teléfon
Població

signat
També m'interessa rebre dels discs
editats per "Clássics de Ia Sardana",
els números

NOTA: Cal enviar la butlleta a:

Secretaria del Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu Balaguer. Carrer de Sant Gervasi, 45.
VILANOVA I LA GELTRU, o bé a:
pAl I llEtEltrA l^l AqqlCq DF I A SARnANA \/erno do l\flnntcorraf 1OA n é , a



GLISS|C§ DE LA §ARDANA 6¡ una collecció discogrüfica dedicada
els c-omposltor¡ sardanistes mé¡ destacats i que, per t'época i la tras.
cendéncia de la seva obre, tsnen el caricter de'"-clüs¡iós".

G¡da disc va ecomprnyat d'un considerable estudi históric ;-nrolt
illustrat- que és una aportacié inédita en el camp de ta cuttura
sardanista.

Davant la impossibilitat que una editora normal pogués tirar endavant
la coHecció, aquestes edicions són de carácter no comercial i limita.
des exclussivament a subscriptors, la qual cosa permet d'arribar al
públie de forma directa i a un preu viable que permet també de
cobrir bona part del cost i assegurar així la continuitat de !a coHecció.

DISCO§ EDITATS

N.O I ¡ 2. JUL¡ GARBETA
Cobla Barcelona

3. PEP VENIURA
Cabla Barcelona

4. JOSEP §ERBA
Cobla Montgrins

5. RAMON SERRAT

Cobla Montgrins

6. JOSEP BLANCH ¡ REYNALT

Cobla Montgrins

7. JOSEP VICENS i JULI «XAXU»

Cobta La PrinciPat de Llobregat

8. JOAOU¡M SERRA

Cobla La Selvatana

9. $ARDANESVUITCENTISTES
Cobla C¡utat de Girona.

Preu: (del n.o I al 9) 500 pessetes. Si atgun disc s'envia sense estudi
históric, a causa d'estar exhaurit, llavors el preu és de 400 pessetes.
Edició limitada, numerada i fora de comerg, dedicada als subscriptors.

Tots els noms dels subscriptors, les butlletes dels quals s'hagin rebut abans del dia 15 d'octubre de 1980,

figuraran en la relació impresa que acompanyará el disc i l'estudi históric.

Els discs estaran a disposició dels subscriptors, si no hi ha cap entrebanc, a fínals d'octubre, a la llibrería:

LA M U LASSA. CarrerdeSantGervasi,36.Tel.89359 11

VILANOVA I LA GELTRU.

a la que agrai'm de tot cor la seva valuosa col.laboració.

Si el dia de l'Aniversari o del Sant dels vostres familiars iamics no sabeu qué regalar-los, RECORDEU:

COL.LECCIO CLASSICS DE LA SARDANA
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