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Quan sota e1 ce1 tot gris que ltenpresona
s I ajup ef dia a un tendre ca^minal

és solanent que plcona, picona
el canl de Nadal.

Quan de jolells posa una fina randa
eI gebre per garrigues 1 tossal,
és que engarlanda, engarlanda
el canl de Nada1.

Quan ntng\i pena nl es pLany ni sracora
i en Ia nit freda hi ha un goig natinal,
és que tentu a Ia vora
el canl de Nadal.

I quan sienjola Ia via revessa
i us enlluerraa I'Infant lnnortal,
és que pel cor us travessa
e1 canf de Naclal.

JO§EP CARNER



Presentació del disc de la rol'lerció *Clissirs de Ia Sardana,

HOMENATGE A EIIUARD TOTDR¡

Anb uaa gran expectació, tinguá lloc eI passat
dissabte dta 6 de desenbre e la Biblioteca Vletor Ba-
laguer, Ia presentació del dlsc drho¡nenatge a Eduartl
ToldrL de Ia col.Ieccl6 ¡Ctiselcs de Ia Sardar¡ar. Hl
col.laboraien en la seva organitzactó tots e1s gnrps
sardanl,stes de Vllanova, et Centre tlr8studis de Ia B1-
blioteca lluseu Balaguer I Ia Socletat Coral La Unió
Vllanovlna. fanbé es compta a^nb lrajuda dels AJunta-
nents de Barcelona I de Vllanova.

Destaguen la presbncia durant aquest acte de

Ia flIla drEiluard Ioldrb, e1 nestre Rafel Ferrer, la
gran planieta Leonora Dlilb, Orlo1 üartorelI I dral-
tres personalitate relaclonades anb e1 nón de La nú-
glca.

EI prlner en prendre Ia paraula va ser Josep
Trenoleila en representacló dels 'ClLsslcs de Ia Sar-
d.enatrr eI qual parlL de 1a figura drEduard Toldrb con
a conposltor sardanlsta I feu nn conentarl vers 1a nor-
ualltzacló Oe la sardana en e1 nonent actual, desll1-
gant-1a de sentlneatallsnes 1 valorant-tra per la seva
qualltet nueicaL.

A contlnr¡acló Orto1 üartorell, dlrector de la
Coral Sant Jorill 1 autor d,e l'opuscle que aeonpanya eI
disc, evocb la personalitat drEduard ToldrL.

Fou encarregada de La part nuslcal Ia cobla nClu-

tat de Barcelonan, Ia qual a Ia prinera part lnterAreti
obree de núelcs tant lnportants I slgnlflcatlue coa ñ[1a-

tlnadan (J.Garreta), lFestlvolan (P.Caeals), §ranet de

blatr' (nafet Ferrer), ![a processó de Sant Bartoneurl
(l.Catet'a) 1 el poena per cobla üPulgsollun (Iel. nestre
Joaquln Serra.

La cobla llegl correctament }es partitures, perb
trobaren a faltar aquell grau de lirisne que ca1 donar
a les obres nuslca1s.



A la segona part I'Orfeó Vitanovf interpretá tres
cangons arnonitzades pe1 núsic honenatjat que foren roolt
ben acolliiles pe1 púUffc assistent.

La tercera part del concert fou integrament dedi-
cada a sardanes drEiluartl ToldrL, rEl bac de les gineste-
res 'r, tüariona tt, ftllllanovina n, tTra Ciseta tt, rTrlnna ple-
narr I Ia glossa rlles danses de Vilanovañ dirigida peI
uestre Rafel Ferrer, gran director drorquestra I bon

coneixedor de Ia cobla.
Con a vlla¡ovins i sarcla¡¡istes estem satisfets

de recordar i hometJar la flgura clrEduard toldrb.
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NOTICIARI
CIUTAT PUBIILA 1981

EI Consell Naclonal cle 1'Obra de1 Bal1et Popu-
Iar, va decldlr e1 d1a 25 droctubre a Castelltereol, Ia
desigaació de Ia vila de Sa¡ta Colona de Farners con
Ciutat Pubtlla de 1a Sardana 1981.

La procla^uacló de1 pub[latge tlnilrl 1loc el
dia J de naig 1 creien que serL una gran oa¡rifeetacló sar-
tla¡ieta, ja que Ia gent de Sa¡¡ta Coloma, tan petlts con
grans viuran cada Donent draquest publllatge. Nosaltres
proueten la nostra assistLncj.a.

PREIíIIS FBANCESC MACIA

E1 passat nes de novenbre va tenlr a 1a blblio-
teca-nuseu Balaguer eI llluranent ttels prenls Francesc Ma-

clb, presitlent de Ia Generalltat de Catalunya. El primer
prenl drlnvestigacló va recaure en Ia persona del nostre
tresorer Jaune DalLL i Huguet, sobre el tena rPetlt e6tu-
dl denogrbfic i econbnlc de Vllanoca 1 Ia Oeltrú'. Uott""
felicltats per ltbx1t obtlngut t endavant.

NAIXE}lENT

A Ia 1Iar dels noetres a^oicg 1 socis, Esteve
Slvlll L Glorla Pascual; es ya veuré alegrada. amb la vin-
guda del priner fill, una nena qrc porta eI non de Genna.

Rebln eIs pares 1a nostra enhorabona.

CINVIS DB MÚSICS

E1 tronpeta Jordl Conpte actualnent a Ia cobla
rClutat tle Gironar, entrari a fo¡ma part Ia tenporarla
vlnent a la coblarEls üontgrlns'rde Torroella de Montgr{.

CONCURS }IUSICAL SABDANES A NADIO LLEIDA

L'enissló racltofónlca sardanlsta'lLa garda¡tao

oue enet Lrenlssora lleidate¡a ha arrlbat at núnero n1I
de lee Bevea edlclons. Es vol perlpetuar aquest n1l.lena-
rl anb Ia convocatbrla d'un concurs Eustcal. Les obres
caldri tranetre-Ics per correu certlftcat s ni¿io l¡lel-
da, carrer tte VlIa Autonla 5. El te¡:nlnl d'adn1ee16 se-
rb flns el dia 7 de febrer de 1.98L.



ENTORN DE LA COBLA ItlA PRINCIPALN

DE LA BISBAL

Durant les properes fes-
tes rle Nadal I Sant Esteve, sorti-
rL ta cobla rT,a Prlncipal tr de la
Blsbal, al programa especial de te-
1evle16 del Clrcuit Catalb-Balear
inter?retant dlverses sardanes.

Esperen que aquesta notl-
cia tingut Ia dlfustó f eI ressó
que aquest aconteixement nereix.

- EI proper dlsc de Ia col.lecció {Clássics de la
Sardanan, está dedicat a Enric Morcr¡ 1 será inter?retat
per Ia cobla de La Blsbal. En aquesta oeasló la cobla se-
rb airig:.da per 0rio1 Martorell.

- Con va essent tradiclonal en aquestes dates, eI
proper tlla 1 de gener, actua¡i Ia cobla Oficlal de Ia Ge-
neralitat de Catalunya al Palau de Ia llúsica Cata1ana.

Sabem que interpretari el poena nusical per a
cobla 'rTariloradat del nestre Rafel Ferrer. Aquesta obra
nusical estb dedicada aI director de 1a cobl-a bisbalena
Conrad Saló, anb notlu del senrei al nón de ].a'sardana i
de 1a cobla.

DLsseny de la portada: ifosep !1. AIso

Inpressló en offset - TeIIers Carles Pujades

Presldent: Salvador Butf Secretarla¡ lll. Carne Barceló



Ressó del Concurs de Sar-danes Revesses

Van particlpar a} ler Concurs Indj.vlalual de Sar-
danes Revesess, organltzat per 1a Colla Sarda¡¡ista Re-

tom ile lrAsgociacfó ¿e velns de La celtni un total de

47 concursa¡rts, 14 dels quals eren dels cllferents gn¡ps
sardanLstes locals i e1s JJ restants procedlen tle Bar-
eelona, Vila¡ova del Vallbs, Sabadell, Yalle, Sant
Adrib, Mataró I Granolters.

El concurs tlngué doa guanyadors suoa¡t cadascú

120 punts, aI encertar eI tlratge de les sis sardanes
en Ia categoria tle graas. Els seus nons són Inua Suel-
rae i Josep Fo¡ns de Vllanova de1 YaIlLe; fou precfs
Ia interpretacló d'una sardana sola^nent per aquests
dos concursants per decldlr quln ilels dos es quetlava

amb propletat de la PartlceL.la drArgent correeponent
aI lnstrunent del flablol de Ia sardana ColLa Retorn.
Aquesta útttna sardena, nés dlficll que les anterlors,
va 6er resolta per la Inna acertant eI tiretge dels
curte, valent-1i 5 punte 1 Josep Forrrs acertava el tl-
ratge ilels llarge que solanent Ii proporcionava 4 punts.

En la categoria de Jovenlls e} guanyador fou en

Fra¡cesc Segarra de Sant Adrib a,nb 8O punts, i en la
d'Infa¡rtils, Montse Yl.la de VaUs aob 29 punts.

E1 priuer classificet local nascul{ fou Antonl
Rolg anb 33 punts 1 femenl Magda Vaqué a.ub 28 punts.

IncLosa Ia Particel.la drArgeut ee lliuraren
19 trofeus per prenlar als prinere claesificats.

Cal resaltar que tots els partlcipants al Con-

curs Inill,vldual de Sardanee Revesseg foren obsequlats
anb r¡na nedalla.

Desltgen que aquest
en properes edlcions 1 vagl
'ex1t diaquest any.

Concurg tlngul continuftat
acoupanyat de1 caliu 1

***



Frernis Joaquirn Senra
El tercer diurnenge de novenbre va tenir 1loc al

Palau de 1a Música Catalana Ia cinquena edició dels
Premis Joaquin Serra que organitzen conjunta.nent Rá-
tlio Nacional d'Espanya I lrAgrupactó Cuttural Folklo-
rica de Barcelona.

Enguany resultb guanyador eI conposltor Pere Fontás
d'Aner, per Ia seva sardana 'r0astell drEstelarr que ob-
tingué 1.146 punts. EI segon prenl lrobtlngué Jaune
Crlstau anb 1a sardana tL,'honor druna ani.statn anb

1.007 punts Í eI tercer fou per en Tomás GiI i Menbra-
do anb Ia r'Cova gran tr que Ii proporclon), gg¿ punts.

Actua tanbé 1rOrfeó Lleidatá, diriglda per t1u{s Vir-
gili i conptb novament amb la participactó ae dues co-
bles de gran prestigi com són tT,a Principa}'r de la Bis-
bal i La Selvatana.

La festa va ser presentada per Joan Lluch i Maria
Matilde Alnendros i difosa a través de Rádio Quatre
1 R;dio Peninsular, en connexió anb una anplia xarxa
drenissores de tot Catalunya, lgualnent es va realit-
zar un anpli.reportatge pe1 Circuit especlal de TeIe-
visló Catali-Ba1ear.
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AUDCONS I\ADALEI\QIJES
Dia 25. Diada tle Nadal

Audició de sardanes a les 12 del mlgdia a Ia PIa-

9a de Vila, a cbrrec de Ia cobla nsitgetanatr.

Organitza: Amlcs de la Sardana de I'A.E.Talala

Dla 26. Dlada tle Sant Esteve

Extraordlnlrla audlció de sarttsn€sr a d.os quarts

d'una del nigtlla, E¡tb motiu rte 1e inaguracló de

Ia P1aga E.C.Rlcart (Cases de I'antiga fábrica Mar-

qués, organltzada per Ia Conlssió ¿e veíns de Can

ilarqués i anb }a col.laboració de üI)tRo-J.

COBLA %A PRINCIPA],II DE LA BISBAI,

Dia 1 de eener. Car d.'anv

Audicló de sardanes a Ia P1e9a de 1a Yi1a, organit-

zada per IrO.S.Dansaires Vllanovlns.

Dia 6 de eener. Diada de Reis

Autlició de sardaaes a dos quarts d,runa de1 nigdia
a Ia Plaga de Ia Vila, a c}"tec de la cobla f'Sltge-

tan a tr.

Organitza: Anics de la Sardana de IrA.E.Talala

¡ETICITACIO

La Junta dr{nics de la Sardana tle 1rA.E.Ta1aia, e1s
hl desltja unes nolt bones festes de Nada1 I un ven-
tunás any 1981.
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TEI XI TS

RIERA
Textils per

la llar i el vestir

Rambla Principal, 20
Tel. 89302 15

Vilanova i la Geltrú

FEINERS I FESTIUS
OBERT DE --I A 9

TARDA

Santa Mador o¡ra, 37
l-e,l 893 55 71

Vilarrova i la Geltr-ú

SABATERIA

Bartolí

Carrer dels
Caputxins, 36
Tel, 893 05 4-l

LAMPISTERIA

Saladié
Lámpares i aparells

d'iluminació

Instal lacions d'aigua, gas

i electricitat

Reparacions

Aigua, I I - Tel. 893 09 68

Vilanova i la Celtrú



ABFTAts¡AIr/T
Buffet salat: Menús especlals per enportar-Be a

pizzeria caga durant aquestes festes

Especialitat en turrons de, crena
Yhlsky
Conyac

Neules

Aiguo 102 -Tel. 8935951 - vrurovr r u eturú

BYRME

PASTISSER!A

CAFETERIA

EOBITTIIGI ¡ IEPTRIGI|!
Dt tt0r0[8 [tlGrRtGSAiguo,4-fel.B9300ll

Reconvis d'orige¡ de les més conegudes morques

JATA - TAURUS - MoUIINEX -SotAC, etc.

Servei oficiol de

Braun - Tornado - Moulinex- Kendal
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