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TOSSA DE MAR

Dimecres 1 de gener de 2020
a les 17.30 h al Cinema Montserrat
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Cobla-Orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
(Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya)

Projecció del documental “Tossa, el Vot del poble”
ENTRADA
Socis per invitació
No socis: 10€
(entrades no numerades)

Organitza i patrocina:
Informació i reserves:
T 972 340 593 / 626 951 884
ffonalledas@gmail.com

programa

motivació

17.30 h projecció del documental “Tossa, el Vot del poble”

Sembla ahir quan l’any 2000 recuperavem la tradició de portar la Principal de
la Bisbal a Tossa per les festes nadalenques, on la formació bisbalenca a finals
dels anys cinquanta oferia un extraordinari concert de cobla al vell
cinema-teatre “Rovira” i a mitja nit amenitzava la Missa del Gall juntament
amb el cor local, els temps i la llógica necessitat dels músics de passar
aquesta diada en familia va suposar la fí d´aquella primera época…
L’Agrupació Sardanista Tossenca, la tardor del 1999, es va proposar de
recuperar aquest concert obviament amb una data més coherent, i d’aquesta
manera s´inicià la segona época on de l’any 2000 al 2003 el concert es va
tornar a celebrar ara al cinema Montserrat, cercant el diumenge més próxim
al nadal, fet que tot i l’excel·lent resposta de públic no ens acabava de
convencer, doncs la data obviament era variable i no podía ser un “referent”
com nosaltres preteniem… Per aixó el 2004 i de comú acord amb la cobla
decidim fixar el concert en l’1 de gener, donant peu al que podriem considerar una tercera época, on la nostra Diada del Soci es converteix en “Concert de
Cap d´Any”, i ara sí que l’encertem absolutament, iniciant una singladura
ferma, decidida i que any a any ha anat consolidant el nostre esdeveniment
com una data assenyalada en majúscules al calendari sardanista de Catalunya, on tothom sap que el dia 1 de gener trobarà La Principal de la Bisbal
disposada a oferir una vetllada musical que sempre deixa petjada, a part del
també tradicional refrigeri en acabat el concert, on tots ens podem desitjar el
millor per l’any que acaba d´iniciar-se de manera tant catalana a Tossa.
Al llarg de tots aquests anys hem gaudit del millor repertori de cobla, de
peces de rigorosa estrena, d’actuacions de la “Coral Tossenca”, i des del 2015
s’ens va ocórrer aprofitar que el marc del concert és el magnífic Cinema
Montserrat, tot utlitzant el seu projector per a recuperar velles filmacions
referenciades a Tossa que un cop restaurades i digitalitzades han pogut ser
visionades amb gran sorpresa i acceptació del nostre públic, així han vist de
nou la llum aquests curtmetratges: “El Pelegrí de Tossa 1964” i “Inolvidable
Tossa” del gironí Narcís Prats, “Injuria” de Carles Bosch, “Sant Grau 1947” de
Manel Oller i “Tossa 1969” de Marcel·lí Cuatrecasas.
Per aquesta edició, hem escollit l’interassant documental “Tossa, el Vot del
poble” que va ser editat i produït l’any 2016 per Televisió de Tossa sota la
iniciativa de l’associació “Tossa Solidària”, i que explica de manera clara i
entenedora l’origen del Pelegrí de Tossa i tot el seu significat i detalls, un
treball indispensable si hom vol saber que és realment el vot dels tossencs…
Us el podreu emportar a casa –si desitgeu– doncs es vendrà al vestíbul del
cinema, on també hi trobareu el llibre “Tot caminant amb el Pelegrí” , del
qual en són autors Assumpta Margenats, Vicenç Gascons i Nydia Tremoleda,
us ho recomanem sinceramen, i col·laborareu amb “Tossa Solidària”.
Sols ens queda agraïr un any més el suport dels nostres socis i amics als quals
dediquem aquesta vetllada, juntament amb els anunciants patrocinadors, el
nostre Ajuntament, la cobla La Principal de la Bisbal per la seva entrega i
professionalitat, TVTossa per ser-hi present cada any, l’Arxiu Municipal que
ens ajuda en les restauracions cinematrogràfiques que anem preparant pel
futur i el Cinema Montserrat que ens acull any rere any i ens permet afegir la
màgia de la projecció que tant esperem tots plegats… Gaudiu-ne!!!

18 h inici del Concert

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL, Francesc Cassú, director

primera part
PLENA DE PAU

Josep Cassú Serra (1941)

Sardana, in memoriam a Ramon Moncho

ESTROMPASSADA

Lluís Pujals Carretero (1966)

GARDNER, PANDORA, TOSSA

Jaume Cristau Brunet (1940)

Sardana
Lluís Pujals, tible solista

Sardana d’estrena, festejant el 70 aniversari del rodatge del film a Tossa

ES RACÓ DE TOSSA
Josep Albertí Busquets (1919-1996)
Sardana, recordant el 70 aniversari de l´estrena i el centenari de l’autor
Carles Herruz, trompeta solista
CLARA

Sígfrid Galbany Abril (1936)

Sardana d’estrena

AURA DEL TURA

Conrad Saló Ramell (1906-1981)

Sardana

segona part
RAPSÒDIA DE NADAL

Fèlix Martínez Comín (1920-1995)

Sobre motius populars nadalencs

PIC, REPIC i REPICÓ

Ricard Viladesau Caner (1918-2005)

LA CAPITANA

Ricard Viladesau Caner (1918-2005)

Sardana
Jordi Gil, trompeta solista
Gerard Serrat, fiscorn solista

Sardana
Ferràn Miàs i Jordi Carreras, tenores solistes

EL SALTIRÓ DE LA CARDINA

Sardana

Vicenç Bou Geli (1885-1962)

MARXA SOBRE MOTIUS POPULARS CATALANS
Marxa

Joaquim Serra Corominas (1907-1957)

Presentarà M. Mercè Planas

Durant la projecció del documental no es permetrà entrar a la sala.
Finalitzat l’acte, farem el tradicional brindis amb cava
i Teules de Santa Coloma al vestíbul del Cinema,
per a desitjar-nos tots plegats un BON ANY 2020

