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L’Agrupació Sardanista de Calella us ofereix una nova edició del Tradicional Concert 
de les Festes de Nadal que, any rere any, serveix per felicitar-vos aquestes dates tan 
entranyables. 
 
Amb la voluntat de donar un nou impuls a aquest concert, aquest any rebrem la visi-
ta de la prestigiosa formació La Principal de la Bisbal, Cobla Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, guardonada amb la Creu de Sant Jordi i també, coincidint amb el seu 
125è aniversari l’any 2013, amb el Premi Nacional de Cultura. El seu director titular, 
Francesc Cassú, serà l’encarregat de liderar el conjunt que interpretarà un recull de 
sardanes d’autors emblemàtics com Manuel Saderra i Puigferrer, Agustí Borgunyó, 
Ricard Viladesau o Emili Saló. Les sardanes obligades tindran un pes específic en 
aquest concert per tal de gaudir al màxim del perfil virtuosístic dels solistes de La 
Principal de la Bisbal. La segona part inclourà obres de referència com la Dansa gita-
na de Joaquim Serra o la Cançó d’amor a la llibertat, del mateix Francesc Cassú, una 
‘rapsòdia Llachiana per anar més lluny’, com el seu propi autor manifesta. 
 
Tampoc oblidarem sumar-nos a la celebració dels 110 anys de  ‘Pastorets’, felicitant 
explícitament Joventut Artística de Calella: és per aquest motiu que programarem la 
sardana L’estel de Natzaret de Jordi Feliu per cloure la primera part del concert. Tot 
plegat, en el marc d’una trobada extraordinària que s’endevina un preludi esplèndid 
per als actes que tindran lloc els propers 14 i 15 de març i en el decurs dels quals Ca-
lella serà proclamada solemnement capital de la Sardana 2015.
 
Acabem desitjant-vos unes molt bones festes de Nadal i de cap d’Any amb la voluntat 
que la Sardana i la música per a cobla siguin més presents que mai en el nostre dia a dia.
 

La Junta de l’Agrupació Sardanista de Calella

Diumenge 21 de desembre a les 12.15 h, a la sala polivalent de la Fàbrica Llobet-Guri

Preu entrada: 10 €. Per als socis de l’Agrupació Sardanista de Calella: 7 €
És imprescindible la presentació del carnet de soci i només es lliurarà una entrada per carnet.

PROGRAMA:

II – LA MÚSICA PER A COBLA

Dansa gitana. Estampa simfònica
Joaquim Serra (1907 -  1957)

Nadal blanc. Versió de Francesc Cassú
Irving Berlin (1888 -  1989)

Passeig en trineu. Versió de Francesc Cassú
Leroy Anderson (1908 -  1975)

Cançó d’amor a la llibertat.
Rapsòdia Llachiana per anar més lluny
Francesc Cassú (1965)

El Carnaval de Venècia. Tema i variacions
Pere Rabasseda, flabiol solista
Arban / Sabater

I – LES SARDANES

Santfeliuenca. Sardana
Manel Saderra i Puigferrer (1908 -  2000)

El rellotge de l’avi. Sardana 
Agustí Borgunyó (1894 -  1967)

Recordant l’Enric. Sardana
Lluís Pujals, tible solista
Lluís Pujals (1966)

Llibertat. Sardana
Ferran Miàs, tenora solista
Ricard Viladesau (1918 -  2005)

Tramuntanada. Sardana
Emili Saló (1905 -  1988)

L’estel de Natzaret. Sardana
Jordi Feliu (1971)
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Direcció: Francesc Cassú i Jordi
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