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Presentoció del llibre de«Lo Principol»de lo Bisbol

Ta1 com srhavia anuncj.at, eI passat tlissabte dia 1l
de febrer, tinguá Lloc aI nostre local soeial, Ia presentació
del l}1bre que amb e1 tltot de 'tla Principal cle Ia Bisbal, cobla
de 1a Generalitat de Catalunya'ha escrit eI nostre soci Eugenl
Itío1ero i Pujós, responsable de les seccions de Música i Discs
ttel setmanari. Canigó.

Després d'una breu salutació de1 presiclent tte lrenti-
tat Salvador Butl, prengué 1a paraula Josep Fau1l, cap de serwei
d'informació Ae I-a Generalitat de Catalunya, eI qual glossi Ia
importincia de 1a cobla cle La Bisbal com a slnbol de Ia cultura
musical catalana durant gairebé els ú1tins cent aays. Destaci
també eI caracter minuciós i ben docunentat dtaquesta obra.



Seguitlament prengué la paraulá.lrautor ilel llibre que re-
narci el fet que aquest acte estigués organitzat per Ia nostra
entttat Ja que senpré ha clemtrstrat una gran estina envers Ia co-
bla ite La tsisbal. També va ressaltb qr.e Josep Faull havia estat
rrn esgraó molt iuportant per reto¡nar a la cobla, e1 t{toI de

Cobla Oficial cle 1a Generalltat de Catalunya.
Durant 1'acte fou obsequiat lrinstmmentista de trombó I'iar-

tl felxidor, tlegi clels conponents actuals tle la cobla, tots elIs
presents.

Sinultaniauent a la sala tle IrA.E.Tal.aia hi havia un reculI
grific cle les estacles de "l,a Prlncipal r (le 1a Bisba1 a Vila¡ova
I docunents tle la presentació con a cobfa de la Generalitat el
d1a 4 tlroctubre de 1978.

Acabát Iracte, se celebri a,'.a Plaga de la TiIp una extra-
orrtfuária audlció de sarilanes anb urr escollit programa.

Cal destacar les sarri"Jtes 't,e.s fi.i,.ies Cel gorg nour' (F. Riu-
maIló) anb unes exceL.lr:nt:, iiitcrpret.,:r,i;¡nq dels instrunentistes
de ti.b1e lluls Turet I Joa¡i ParÉs i "'t'rerryorr:o!! (ltl.S.Puigferer)
iledlcada al qui fou gran nri¡ic. -'or:,pos1tor i ,lilt,ctor de cobla
Conrad Saló, que va ser estrenad¡r el dia 26 ñ'oil¡rbre de ltany
paseat a la festa de Ia mústca ¡rer a i:ob1a qrre tin¡1ué lloc a

Banyoles amb notiu de les festes rle Íla¡rt Mar[irii. Ta¡nbé foren
lnterpretades sarda¡¡es del s mestrer:: Joaqu.J.n §erra, üonrad Saló,
Josep Vicens rXaxurr I Ros MarlL.

Feliciten a lrEugeni per Irencert ;,-. ha tlngut en escriu-
re aquest 11lbre sobre la cobla de La Bisbal que e1I tant esti-
na i 11 desitgen tots els éxits que es mereix.



Lo Coblo de Perolodo (l)

ItUna vegada a Banyoles ens váren trrcbar
La Selvatana, La Bisbal, Els Montgrins I
La Princlpal de Peralada. EI públic ens

va fer repetir 'lLa fi de1 nón !'.

(Josep Pallisera) (1)

Quines notlcÍes tenim actualment sobre Ia fanosa i clissor-
tadament desapareguda cobla 'lLa Prlncinal il de Peralada ?

Comptem amb prou elements de judici per valorar adequadament eI
seu mig segte (1890-1940) de trajectbria modELica aI servei de

1a sardana?
La cobla de Peralada fou e1 fruit madur, la conseqüincia

directa de 1'escola de música creada en aquella vila emportla¡re-
sa pels seus contes, persones que afegien a 1es disponibilitats
econór¡ioues un nive11 cle cultura I de sensibilitat realnent ex-
traordi.rrari.

Foren molts e1s nols de 1a vlla i la conto¡nada que anaren

a l1ieó a lrescola de1 Palau l un grup d'instrumentistes fo¡:oat
a la mateixa consti.tuf Ia cél.lu1a enbrionárla de la oue havia
ale ser, en e1 futur, una cle 1es nillors cobles que han existit
a casa nostra.

E1 suport básic de 1a cobla e1 constituíren diversos nucl-i.s
familiars, els ouals aportaren alguns dels seus elements nés va-
Iuosos i representatius. En el moment fundaeional trob,em els tlos
germans Miouel- i Josep Serra i també diversos components de Ia
famllia Mont (trtartf, Anton, Joan (pare) i Joan (fi11)), e1 da-
rrer dels quals restaria vinculat a aquella formacló fins eI no-
ment de 1a seva disolució voluntária, desprás de 1a guerra civl1.

Una altra nissaga de músics empordaaesos que aportá figu-
res de gran vilua a 1a cobla peraladenca fou 1a dels Cervera,
de Roses, amb e1s Felip (tenora), Agustl i.losep, aquest consi-
derat un dels nás grans i.nstrumentistes de contrabaix que han
existit.

(1) Josep Pallisera fou solista de tible de 1a cobla de

Peralada durant 1' etapa 1927-1940.
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T,a principal r de peralada, a¡y 1915

Finalment renarcareu la presincla clels tres germans Bla¡ch
i Reyna1t, de Castelló d'fmpúries: Josep, Angel i Amat.

La cobla de Peral.ada esdevingué famosa peI fet de consti-
tuir un conjunt sbl1d, homogeni., sense flsures, un conjunt in-
tegrat per núsics de gran nivel1, vinculats dura¡t molts anys
a Ia matelxa agrupacló musical, 1a qual estimaven con a cosa
p¡bpia, visquent e1s seus problemes i viclssituds anb una inten:
sitat que avui considerarlem increíbIe. Les seves interpreta -
cions no eren espectaculars ni grandiloq'úents, sinó més aviat
austeres, eixutes, en una llnia de gran autenticitat i precisió.

Els mots precisos 1 exactes sobre la cobla de Peralada de

lrepoca clror els va escriure Josep Pla: rlla cobla de leralatla
era, 11avors, e1 nillor conjunt i, ilins eI ilestartalament gene-
ra1, una cosa seriosa. EIs seus oúsics so¡tien, generalment, de1

benefici que e1s senyors comtes cle Peralada crearen en aquella
població per ensenyar la música. Amb aouest beneficl es podia
mantenir una petita escola que era freqüentada pels nois de 1a
població 1 rodalia. Entre aquests alumnes, poder arribar a to-
car a 1a cobla era un estímuI constant.

E.ü.



Activ¡tats durant I'any 1981

AUD]CION S

Se celebraren onze audicions de sardanee distribuides a^mb les
cobles que enumerem¡ 4 anb 1a 'tsitgetar¡arr, 2 anb rlEls lilontgrinstt,
I amb 'lLa ?rincipal del Canptt, 1 amb la 'rSensaci6, 2 amb 1a 'lil1ra1-
peix i una amb Ia tl{editerra¡¡ia.

CONCERTS DE SARDANES

E1 dia 28 cle narg, tlngué lloc aI tenple de Santa Marla de La
Geltrú, un concert-honenatge a1 mestre Conratl SaIó, a cárrec de Ia
cobla fT,a Principalri de la Bisbal .

EI dia 15 cle novenbre, concert amb -Ia cobla Mediterránia, aI tr'o-
ment Vila¡rovl, organitzat per col1a sarclanlsta Reto¡n.

I NII DE LA SARDA¡¡A

A1 Passeig !'iarítin amb 1es cobles Miralpeix, Batlalona i La Prln-
cipal del Camp.

IIADA UNIVEESA], DE IA SARDANA

Procla,macló Ae ta Pubilla de 1a Sartlana tle Vllanova, distinci6
cue recaiguá a la senyoreta Carme Rabat i OuiLlanón i con acompan-
yants lviontserrat Figuerola i Garcla I Itlontserrat Loras i Irloreno.

43_!E9_!I__r4!!9.8

S'organitzá co* cada any el tradicional Aplec cle Tartlor a lrer-
mita de Lurdes e1 nriroer diumenge clroctubre.

CCI'ICURS DE SAT|-¡ANE§ REVESSES

0rgaritzat per 1a Col1a Sardanlsta Retorn cte Ia nostra entltat,
tingué lloc eI dia L5 de novenbre a I'au1a de Cultura de Ia Caixa
d'estafvis del Penedbs, el segon concurs de sardanes revesses.

EXPOSICló

Amb motiu del XVB Aniversari dels Anics cle la Sardana i en co1.
laboració amb 1a Secció de Cultura, tingué lloc els dies 12-26 de
juny una exposici.ó entorn cle la histbria dels sardanisme Vila¡rovf.

PRCGRAIUA RADIOTb¡ITC

D'una forma continuada des ..1e1 d.ia 14 de maig de liaay passat,
ün equip drAmies de. Ia Sarilana, realitz.a caita cti jous un prograna
s:rrdanista a Radio Penedis anb el tltol Oe "Juntes 1es Mans't.



NOTICIARI
Et cliumenge dia 18 drabril serl proclama-
da La vila de Prats de Mol1ó, ciutat Pu-
billa de la Sardar¡a 1982.
Els actes conengaran eI dla 17 amb una ba-
l1ada de sa¡danes a cirrec tle Ia cobla
rlla Principal de1 Roselló i clouran al
dia se6'iient a.nb eI Festival tle Proclama-
ció, en el qual seri presentada Ia Pubi-
Ila Universal de la Sarcla¡a i donzelles

drhonor, nissatge al nón sardanista, estrena cte Ia sardana 'Prats
de l{o11ó, clutat PubitlJ del conposltor Max Havart i ballades amb

les cobles ñlrtarinañ 1 IEls Unicst'.

ANIYEB§4ru

El proper dia 9 de naig tindri l1oc e1 tercer aniversari de

Ia Col1a §ardanista Retorn; per ta1 motiu se celeprara¡ alues

eudlcions de sardaner,, uaa a Ia RambLa del CasteII amb Ia cobla
Mediterri¡¡ia i una altra a Ia tarda a ta Plaga Lladoners a cá-
rrec ale la cobla tlla Prlncipal del Llobregat'r.

INFOBI.IACIÓ A IJA RADIO

Us recortlen que setna¡alnent trobareu amplia inforuació sar-
danista aL programa 'Uunteg les nans" que sremet a les ones de
Ratlio Penedis eLs d.ijous d.iun quart de set a tres ile Ia tarda.

Aixl nateix feticitem a L'equip del prograna ja que eI dia
29 de maig es realltzarL eI prograna no 50.

eligsrcs DE LA sARDANA

Anb rredicló clers dlscs declicats a Enric lviorera i Antoni Jun-
cá; enreglstrats per les cobles rf,a principal,r de Ia Bisbal i
ciutat cle Glrona respectivament, queda crosa Ia prinera época de
Ia se¡ie discográfica t'crissics tte ra sarda¡a". Els felicite¡a i
esperen en e1 futur gaudir cl'una segona etapa que vingui a con-
pletar Ia prinera.

GUIES DEI,S APi,ECS

Estar¡ a Ia vostra disposicié les guies ctels aplecs de res co-
&arques barcel0nines per a tots eIs socis que els hi lnteressirr,
a 1a secretaria cle ltentitat.

CIUTAT PUBILLA
DE LA SARDANA

1982



Properes AuCicions
Dia o 4e maie: Aniversari de Ia Co11a Sardanista Retorn. Ballada
de sarcla¡es a les dotze del migdla a Ia Rambla del Castell, anb

1a cobla Med.iterrlnia i a clos quarts tle set de 1a tarda a La Pla-
ga l,lacloners anb Ia cobla Ia Principal deI Llobregat.

Dia 15 de maig: Audicló a les set'de Ia tartla I a la Plaga de la
Vila anb 1a cobla Miralpeix. Patrocina Ajuntament de Vilanova.

Dia 22 de maie: Audició cte la ginesta, a dos quarts tle vuit de Ia
tarcla i. a'Ia PIa9a de 1a Vila a¡nb 1a cobla Sitgetana. Pat:¡oc1na

Amics de }a Sarda¡ra.

Dia 5 de juny¡ Audlció a les set de }a tarila i a La P1a9a de Ia
Vita amb La cobla Sitgetana. Patrocina AJuntanent ile Vilanova.

Dia 14 de junv¡Aud.ició a 1es set de Ia tarda i a Ia Plaga de la 1t1-
la qnb Ia cobla !4ira1peix. Patrocina Ajuntarnent de Vi.lanova.

Dla 19 de -iuny¡ Ballada ile sardanes a dos quarts de vult ate Ia
tarda i a 1a Plaea tle Ia Vlla a^mb 1a cobla Sltgetana. Patroclna
Amics de 1a Sardana.

F* ¡lc¡1.¡f {<*{<{<{<>t<{<{c{<{<{<*** ***rF*{.***t

Inpressió en offset Grlfiques Vilaseca

President: SaLvador ButÍ Secretarl¡ M.Carme Barceló

F{<{c*r<{<{<***{c*{<**{<**{<t{'**<{<****,



LAMPISTERIA

Saladié

Lámpares i aparells
d'iluminació

Aigua, I I - Tel. 893 09 68

Vilanova i la Celtrú

9"*/**e*;a

MONTSERRAT

Caputxíns 12
Vilanova i la Geltrú

D¡OII§TDNII

H Gamparal

OBSEQUIS FLORAI.S

Gorontio delbon gust

Plozo Llorens Gorrigo, 4
Tel. 893 l4 66

FEINERS i FESTIUS
OBERTDETAg

TARDA

Santa Madrona, O7
Tel. 893 55 71

Vilanova i la Geltrú¡



€]doarcBG.sA.
DROGUERIA

L[ Gt§t m $lln0 [E[0mr

Paper i Pintures
Tota mena d'estris per a

BELLES ARTS
P¡ntura, dibuix, aquarel.la, témperes, modelats,

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

Gran assortit de

MARCS i MOTLLURES
«passe-par-touts. biselats

Els hi ofereix el seu nou estil de DECORACIé amb
SURO i .SUR-FUS PABOUET, (suro-fusta). material

de fácil aplicació sobre parets, terres i sostres

.SA.-PINTOR
freballs en p¡nlura i decoració

Assesorament ¡ tota mena de pressupostos.

sense cap comPromís

Rambla Samá, 51 (entrada 9e¡ carÍer Havana).
Tels.893 26 92 - 893 54 12 VILANOVA I LA GELTRU
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