CONCURS DE SARDANES REVESSES
La Sardana Revessa es tocarà en acabar la quarta sardana.
Les Butlletes d’inscripció es podran recollir a la taula d’organització.
Victor Sallés i col·laboradors, les recolliran per fer el recompte final que donarà,
al darrer dia, el premi «Cava Alta Alella Mirgin» al concursant que haurà sumat més
encerts en les quatre revesses del concurs!!!
Es lliurarà un premi a la participació!!!

FESTIVAL D’ESTIU DE
COBLES I COMPOSITORS
TIANA, JULIOL 2019
Parc de l’antic Camp de Futbol
a 2/4 de 10 del vespre.

Organitza: Agrupació Sardanista Roure
L’organització demana al públic assistent s’abstingui d’omplir butlletes si no es participa
al concurs. Gràcies.

COMPOSITOR

COMPOSITOR

Joan Vilajuliu i Camps

Galdric Vicens i Roca

COBLA

COBLA

SARDANES DE 7 TIRADES
A petició del públic assistent, i dels compositors, el tiratge serà de 7 tirades.

SERVEIS D’INTERÈS PELS ASSISTENTS

MARINADA

MIL·LENÀRIA

DIMECRES 3 DE JULIOL

DIMECRES 10 DE JULIOL

COMPOSITORS

COMPOSITOR

Guingueta situada al mateix recinte del parc on trobareu un bon servei de bar
Menú Sardanista - entrepà, copa de cava, o de cervesa, a preu sardanista!
Taules situades a dos dels costats de la pista de ball, sense atenció de cambrers.
Cadires al lateral de la Cobla per no perdre ni un compàs de la música.
Lavabos.
Comunicacions per tren - estació de Montgat.
Comunicacions per autobús: Montgat – Tiana – Badalona - enllaç metro.

AGRAÏMENTS
ALTA ALELLA MIRGIN. Celler de Tiana.

Jordi Feliu i Horta
Josep Farràs i Casòliva

Eduard Sendra i Nogués

COBLA

COBLA

SELVATANA

REUS JOVE

DIMECRES 17 DE JULIOL

DIMECRES 24 DE JULIOL

PRATSON. Il·luminació i so
AJUNTAMENT DE TIANA. Regidoria de Cultura

CONCURS SARDANES REVESSES

Regidoria de Cultura

DIMECRES 3 DE JULIOL

DIMECRES 10 DE JULOL

JOAN VILAJULIU I CAMPS

GALDRIC VICENS I ROCA

Barcelona 1971
Joan Vilajuliu és intèrpret de tenora i fill de l’Eudald
i la Roser, sardanistes de tota la vida. Als dotze anys
va començar els estudis musicals amb el gran mestre
Martínez i Comín i als catorze va escriure la seva
primera sardana «A trenc d’alba».
Aquell mateix any va iniciar els estudis de tenora amb
el mestre Josep Colomer. Els perfeccionà al Conservatori Municipal de
Barcelona i Conservatori del Liceu i passà a formar part del món de
la cobla.
Del 1990 al 2014, formà part de la cobla Mediterrània com a primer
tenora. L’any 2017, acceptà l’oferiment de la cobla Marinada de la qual,
en l’actualitat, en forma part.
En el seu recorregut artístic, ha actuat a escenaris de més alt prestigi del
país i de fora fronteres com França i Cuba.
Entre gravacions de CD i altres intervencions, destaquen la participació
d’espectacles amb Elèctrica Dharma, la Cobla de Cambra de Catalunya.
Des d’aquell 1985 fins a l’actualitat, ha compost una vintena de
sardanes!!!

Perpinyà 1982
A l’edat de sis anys, comença l’aprenentatge de piano
i solfeig al conservatori de Música de Perpinyà i més
tard estudiarà el saxofon.
El 2002 i 2004, obté diferents premis en saxofon i
música de cambra al Conservatori de Perpinyà i el
2005 s’integra al Conservatori Regional de Lyon on
obté diversos premis i el títol de Professor de Música.
Molt jove s’apassiona per l’art popular, s’entusiasma per les sonoritats
brillants de la cobla i s’orienta ràpidament cap a la tenora descobrint
a través de la pràctica d’aquest instrument el timbre harmoniós i el
mitjà per expressar tota la seva passió i el seu amor cap a la música!!!
Des del 2007, ocupa el lloc de tenora solista a la cobla Mil·lenària
i ensenya la tenora i la pràctica col·lectiva al Conservatori Regional
Perpignan Méditerranée Métropole.
El 2017, grava un disc monogràfic de les seves sardanes: «Una nit
d’estiu, un àngel va passar»

Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!

Podrem escoltar i ballar les següents sardanes:

Podrem escoltar i ballar les següents sardanes:
1
2
3
4
5

A trenc d’alba
Ripoll, verd de muntanya
El meu aplec
La ciutat de Mataró a Canet
Sardana Revessa

6
7
8
9

Recordant Fogars
Espurnes del meu poble
Arbres blancs
Festa major a Copons

Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!

1
2
3
4
5

El Pere de Santa Maria
Cant de tenora a Touloges
Passant per Oceja
Pump el up a Martorell
Sardana Revessa

6
7
8
9

La processó dels dolors
Cop de Vent capital a la Fidelíssima
Eternament Llobregat
Saltem a prades

La Cobla i el compositor oferiran un final de festa interpretant
obres de Galdric com el bolero «Estrella d’una nit» el vals «La nina
de Fillols» entre d’altres!!!

COBLA MARINADA

COBLA MIL·LENÀRIA

«Treballem per apropar la cobla, la seva música i la seva tradició,
al s.XXI»
Amb aquest actual lema, la cobla Marinada és una formació de músics
arrelats al treball rigorós, exigents als instruments de cobla que
dominen a la perfecció!!!
La història de la cobla Marinada ve de lluny. Es va fundar l’any 1981 a
Badalona, ciutat amb forta tradició musical-sardanista, on comença el
Maresma i acaba el Barcelonès amb una deliciosa rambla per escoltar
i ballar sardanes arran de mar!!!
La vinculació de la cobla Marinada amb Tiana, ja té una sentimental
història pels anys persistents, tant en el festival de juliol com en els
concerts, que amb un treball sempre rigorós ja s’han complert quinze
anys!!!
El 2017 varen gravar les sardanes dedicades a la nostra població en un
CD que permet mantenir viu el record i regala l’oïda sempre que les
volem escoltar!!!

FIDELÍSSIMA VILA DE PERPINYÀ

Benvinguts a Tiana!!!

La Cobla Mil·lenària compleix 30 anys!!! Aniversari molt important
a la història de la Cobla, de tots els músics components, dels seus
directors i de tots els amics i seguidors que els aplaudim i admirem
des dels seus inicis!!!
Enguany precisament, Perpinyà, vila de la Cobla, és la «Capital de la
Sardana» gran motiu doncs, de celebració per la representació titular
que ha tingut i tindrà la Cobla, en tots els actes que es faran durant
l’any!!!
Amb aquest motiu han tingut el plaer d’enregistrar un nou CD, el de
les sardanes del concurs de composició de la Capitalitat de la Sardana.
En forma d’agraïment ens diuen... «Han estat 30 anys plens de
música, ballades, aplecs, concursos, concerts, i això ha estat gràcies
a tots vosaltres per la confiança en la Mil·lenària» Esperem poder
gaudir molts més anys junts! Gràcies sardanistes!

Albert Fontelles
TIBLES: Xavi Piñol i Marta Fina
TENORES: Isaac Vilanova i Joan Vilajuliu
TROMPETES: David Solernou i Joan Pàmies
TROMBÓ: Martí Villegas
FISCORNS: Dani Navarro i Martí Fontclara
CONTRABAIX: Alexa Ruscalleda
FLABIOL I TAMBORÍ:

Els seus components actuals són:
FLABIOL I TAMBORÍ: Frédéric

Guisset

TIBLES: Laurent Matillo i David Gonzalez
TENORES: Galdric Vicens i Jean-Luc Farres
TROMPETES: Maurice Benterfa, Jérome Thomas i Patrick Sanchez
TROMBÓ: David Puntunet
FISCORNS: Jordi Vicens i Florent Dath
CONTRABAIX: Claude Roger

DIMECRES 24 DE JULIOL

JORDI FELIU I HORTA
Calella 1971
Jordi Feliu, és músic, compositor de sardanes
i mestre de tible pel Conservatori del Liceu de
Barcelona.
Els primers estudis de música els fa a l’Acadèmia
Salom de Calella i l’aprenentatge de tible a l’Escola
de Cobla Ciutat de Calella.
Com a compositor cal destacar a més de la trentena de sardanes,
l’obra «Fantasia» per a Cobla i Piano i el musical «El Conte de Nadal»
L’any 2011 va editar el seu primer CD «Fesomies» recull de sardanes
dedicades a Calella.
Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!

Podrem escoltar i ballar les següents sardanes:

1 El pati de l’òs
2 Calella capital de la sardana
3 Brut natura

4 Els catrans de Calella
5 Sardana Revessa

JOSEP FARRÀS I CASÒLIVA
Berga 1965
Josep Farràs, és tenora solista, compositor de
sardanes i professor de tenora.
La història de la vida musical del mestre Farràs va
començar quan tenia 7 anys a l’escola municipal de
Berga i encara no ha parat.
Una vida dedicada a la interpretació de la tenora, a
l’ensenyament, a la direcció, a la composició!!!
Col·laborador intens dels lutiers del més gran instrument, la tenora!!!
Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!

EDUARD SENDRA I NOGUÉS
Reus 1979
Eduard Sendra s’inicià a la música als dotze anys
amb classes de solfeig, cant, harmonia i saxofon al
Conservatori del Liceu de Barcelona i posteriorment
al Conservatori de Música de Reus!!!
Inicià estudis de contrabaix al Conservatori
Professional de Música de Vila-seca junt amb Història de l’art,
Història de la Música, Estètica, Música de cambra i Orquestra.
Inquiet amb experiències i aprenentatges, formà part de diverses
Bandes, Orquestres Simfòniques i Cobles. Actualment és
contrabaixista a la cobla Reus Jove i a l’Orquestra Händel de Vilaseca.
De molt jovenet ja es va interessar per la composició. Les dues
primeres sardanes foren qualificades «d’assaig» les següents formen
part del seu ric repertori.
Ens permetem qualificar a l’Eduard d’incansable treballador en totes
les més variades arts musicals, així com en tècniques de partitures en
els programes informàtics més avançats.
Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!

Podrem escoltar i ballar les següents sardanes:
1
2
3
4
5

Reus jove
Un món màgic
Us la devia!!!
Vides paral·leles
Sardana Revessa

6
7
8
9

El cor de la Pobla de Mafumet
La sardana de l’Esport
L’aplec Baix Camp 50
5x5

Podrem escoltar i ballar les següents sardanes:

1 Selvatana centenària
2 Lídia i Cristina

3 Llanars festiu
4 En Joan i la Isabel

COBLA SELVATANA
La tardor de 1913, tres músics de les comarques gironines, el tible Pere
Mercader, de l’Escala; el fiscornaire Pere Arpa, de Cornellà de Terri;
i el tenor Ramon Serrat, de Sant Joan de les Abadesses; que des del
primer moment va assumir la direcció de la formació, consolidaven
plens d’entusiasme un projecte que tindria un llarg i brillant futur: la
creació d’una cobla-orquestra. La van batejar amb el nom de Selvatana
per fer honor al seu lloc de naixement: Cassà de la Selva.
En 105 anys de rutilant trajectòria professional han passat per
la Selvatana, músics de gran prestigi, tots ells punt de referència
d’una formació que ha fet com el bon vi: en envellir, ha millorat.
Instrumentistes de renom i directors de categoria han fet possible que
la Selvatana, actualment dirigida pel mestre Jesús Santaliestra, s’hagi
consolidat com una de les cobles-orquestra gironines de més prestigi.

COBLA REUS JOVE
La cobla Reus Jove fundada l’any 1997 és fruit de la iniciativa d’un grup
de joves amb l’interès de fer música de cobla i oferir un bon treball en
les seves actuacions.
L’activitat de la cobla és una constant arreu dels Països Catalans,
espanyols i europeus en els quals interpreten a més de les sardanes, el
que anomenen música lliure per cobla, com balls vuitcentistes, músiques
de concert, acompanyament de corals, danses d’esbart i molt més!!!
Els últims anys la Cobla ha fet un pas més enllà fusionant-se amb
formacions d’arreu del món, amb orquestra simfònica, amb trio de jazz,
corals, grups musicals, entre d’altres.
La Cobla Reus Jove, és experta en seguicis festius com les Festes Majors
tan arrelades al nostre país. El setembre del 2013, fou guardonada amb
la Menció Honorífica Municipal de l’Ajuntament de Reus!!!
Benvinguts a Tiana!!!

Benvinguts a Tiana!!!

Benvinguts a Tiana!!!

Els seus components actuals són :

DIMECRES 17 DE JULIOL

Els seus components actuals són:
FLABIOL I TAMBORÍ: Cristina Farràs
TIBLES: Jordi Feliu i Joan Barrera
TENORES: Josep Farràs i David Martínez
TROMPETES: Josep Pineda, Santi Pi i Josep Bosch
TROMBÓ: : Xavier Canals
FISCORNS: Jordi Amorós i Eliseu Quintana
CONTRABAIX: Carles Rambla

Els seus components actuals són:
FLABIOL I TAMBORÍ: Marina Garcia de Mateos
TIBLES: Jordi Grifoll i Jordi Olesti
TENORES: Elisenda Vilarrubias i Josep Secanell
TROMPETES: Joan Carles Julio i Sergi Aguado
TROMBÓ: Xavier Idiarte
FISCORNS: Gerard Babiloni i Martí Pàmies
CONTRABAIX: Eduard Sendra

