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CARNAVAT
Dissabte. 2I de febrer

BALI DE I,IANTONS

Anenitzat per Irorquestra
Dllous. 26 de febrer

Dlvenclres. Zl de febrer

A Les 11 de Ia nlt a 'T,A SALA'i

Itllramar'l

A les 9 tle 1a nlt

XATONADA

L I ARRIVO

Dlssabte. 28 de febrer

ARRI¡JADA DEL CARAME¡

Diunenge. 1 de narc

Partfcipacló a LES COMPARS.US

A la tarda ballada de 1es Da¡ses d.e Vilanova a la
P1aga de les Cols i a continuació 8a11.

Dinarts. j de ma¡c A les 9 de Ia nit

LA COI,iPARSA DEL VIDALOT

A les 11 cte Ia nit a1 Pavelló Munlcipal d'esports

BAL], DEL VIDATOT

Dlnecres. 4 de narc

Participació a I'ENTERRO DE LA SARDINA

A.E. Talaia BAS19810100_117



Vull Saber:

P.- En poctrleu facllitar lnfo¡:uacló entor¡ de 1a cobLa-orquee-
tra rllaravellatr, la qual, segons tinc enteg, actua a Vllanova
en data molt propera?

R.- Aquesta agrupació nuslcal lnicla les seves acttvltats 1'any
1951 a la localltat de Caldes de tlalavel]a (La Selva).La itlea
de1 seu fundador i artlfex naxln, nestre LIuÍs f'erer, era Ia
de crear una fo¡nació que sense abandonar eI coareu de Ia sar-
dana, aportés una serle de novetats pel oue fela a 1a núsica
11eugera.

Des del prlmer moment Lluls lerrer compta amb Ia col.Ia-
boracló d'alguns itel.s lnstrumentistes més relleva¡rts de 1es

comarques gironines, emtre els ouals es trobaven eI seu ger-
na Josep i e1 seu cosl gema Narcls Vendrell I Ferrer, que en

1'actualitat encara resta vlnculat a aquesta cobla-orquestra.
La. 'T'larave1la" assoll ben aviat un prou ben nerescut prestigl,
ta¡t a Catalunya con fora de Catalunya, lniciant dlverses ac-
tuacions a Franga i. ltalia, que serviren per estinular la vo-
cació itinera¡t del mestre Fe¡rer i conpanys, e1s quals es do-
naren a coneixer tot segult davant e1s auditoris de Suissa,
Alemanya i altres nacions del continent, oue culninaren pos-
terior:nent en les seves actuacions a Dinanarca, Holanda, BeI-
gica, Austrla i, sobretot, 1es seves llargues ntournéesr per
terres ie 1a Un1ó Sovietica.

Malgrat 1a seva dedicació preferent als ballabLes, 1a

'llaravellaI no ha abandonat mai la formació de cob1a. Poden

afirmar, en aquest sentit, oue ha donai a coneixer la sardana
i ela lnstruments característics de Ia cobLa a tot Europa, tas-
ca de divulgacló que és digna tlel nostre elogl i gratltuct. Pa-
ra1.lelament ha portat a cap tanbé una nerltlsslna activltat
en eI terreny sardanístlc a través dels seus enreglst¡anents
discografics: Orfeo, Saef , Zaflro-Iberofon, Canigó-sayton i
nova¡ent Zafiro.

Ha conptat amb els serveis d'una serie ile figures de
gran relleu dins e1 nón sardanlstas e1s tlbles Pere tr4agret 1

Jaume Esteve; els tenors Joaquln Ribas i Mateu Oli.veres; els
tronpetes Eulli Juanals 1 Fellcia Juanola; els tronbons Iluls
1 Josep Ferrer; els flscorzls Mlquel Tudela, Lluls Pa1et, lrlar-



t{ Iont 1 Triadú, ttart{ puntl 1 Josep Riumalló; el-s contrabai-
xos, L1uls Brugada, Pere Clapés, Quer, etc. En 1a seva fo:ma-
ció ¿e cobla actual caL esrrentar la presencia de1 flablolaire
Narcís Vendrell; eI ti.ble Evell Capsolines; e1 tenor Agust{
Planiot; eI tronpeta llanuel Comadevall i els fisco¡ns Pere Cor-
tada i. Josep Calvet i Blanch, aquest darre¡ fiI1o1, nebot i.

deixeble predilecte del gran fisconraire, conpositor i diree-
tor de cobla, ¡oestre Josep Blanch 1 Reynalt, capdavanter de

'T,a Prlncipal't de Peralada durant 25 anys.
En morlr eI mestre Lluls Ferrer (maig 1980), 1'orques-

tra rllaraveLla't era considerada 1a prinera formació de ltes-
tat espanyol en 1'especialitat de núsica 11eugera. Els seus

col.Iaborado¡s han saplgut conse¡Irar aquesta prinacia i, en

e1 posslble tractar drlncrenentar el seu hlstorial brlllantl-
ssin. Pel que fa a la fo:mació ae núsica lleugera, eI seu ba-
sanent esta constituít per: teclats, bateria (Tony Gadea),
guitarra (Adria Anglada) i balx(Carles Pétriz). Integren 1a

secció de saxog: Joan 0tl,é (tenor), Agustf Planiol (tenor),
lIuls Morales (a1t), Eveli Capsollnes (a1t) i Narc{s Vendrell
(barlton). EIs troropetes són: Joan Porta, Manuel Comadevall,
Adolf Gassol i Albert Teixidó i e1s tronbons: Josep Calvet i
Blanch i Pere Cortacia. EIs sollstes vocals de lrorquestra
'üaraveIla" són¡ Jack Carmelo 1 Jaune Oró. la balxa de1 mes-

tre Lluls lerre¡ sera coberta per L1u{s Pardellans, director,
instrunentista dels teclats i arranjador de gran prestigl.

Constltuelx un veritable prlvilegi tenir lroportuni-
tat drassistir a una actuacló Ae ltorquestra j-nternaclonal
rT{aravella I.

E.l\'1.

Propera audició de sardanes

Dia 15 de febrer, a dos ouarts d.tuna
migdia

Cobla: «La Sitgetana>>

1locl Plaga de la Vila

de1
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GAt§ERRI gonb¡
8er¡r d¡l¡ CeF¡trin¡, 2?

Iel. 893 21 82

Uilenor¡ i l¡ §clrú

C/. RECREO, 40
VILANOVA I LA GELTRU

(Barcetona)

Eleetro Prades
RADIO. TV

ELECTRODOMESTICS

Distribuidor:
MAQUINES DE COSIR «ALFA»

Tel. 4932545 - Vilanova i la Gettrú
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