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Homenatge a Salvador Saumoy i a Josep Verdaguer 
Concert: La Principal de la Bisbal

Aplec: cobles Ciutat de Girona, La Principal del Llobregat i 
Jovenívola de Sabadell

Benvolguts/udes,

El juliol del 2007 començava una gran iniciativa: crear un aplec de 
sardanes comarcal a Osona. La consellera comarcal delegada de Cultura 
era M. Rosa Collell qui va apostar per iniciar i tirar endavant l’aplec 
comarcal, del qual enguany en celebrem la desena edició. La iniciativa va 
sorgir de les entitats sardanistes i el Consell va voler col·laborar amb 
l'admirable treball que significa organitzar i coordinar les trobades 
sardanistes. L’aplec comarcal es volia adreçar a totes les persones que 
tinguessin ganes de gaudir de la sardana, de la festa i de la trobada que 
genera l’aplec.
I en aquells moments inicials es va escollir un lloc ben emblemàtic de la 
comarca per celebrar l’aplec: el monestir romànic de Sant Pere de 
Casserres, situat al municipi de les Masies de Roda, propietat del Consell 
Comarcal. És per això que transcorreguda una dècada hem volgut reviure 
aquell moment inicial. 
Deu anys després la sardana continua el seu camí; bella dansa que ens fa 
vibrar. I deu anys després d’aquell primer aplec cal agrair als altres indrets 
que l’han acollit la continuïtat que li han donat a la tradició sardanista: 
Montesquiu, Sant Julià de Vilatorta, Alpens, Viladrau, Prats de Lluçanès, 
Rupit, Sant Martí de Centelles i Sant Pere de Torelló. I a totes les cobles 
que hi han tocat. 
La sardana és la dansa nacional de Catalunya, un símbol de la nostra 
cultura i identitat, i en els moments en els quals vivim actualment els 
símbols que ens remeten a les nostres arrels són els que millor ens 
assenyalen els anhels de llibertat plena cap als quals camina la nostra 
nació.
Deixeu-nos donar les gràcies també a les agrupacions sardanistes que 
han fet possible l'Aplec any rere any, a les institucions que l'han acollit o 
donat suport i als ajuntaments de les Masies de Roda i Roda de Ter i al 
Consell Comarcal d'Osona.
Per molts anys!

Joan Roca i Tió
President del Consell 
Comarcal d’Osona

Ramon Isern i Serrabasa
Alcalde de les Masies de 
Roda

Txevi Rovira i Montells
Conseller delegat de Cultura del 
Consell Comarcal d’Osona

Organitza: 

Col·laboren: 

Agrupació sardanista de Sant Julià de Vilatorta
Agrupació sardanista de Torelló

Agrupació sardanista de Sant Pere de Torelló
Amics de la sardana de la Vall del Congost

Agrupació sardanista de Tona
Agrupació sardanista de Roda de Ter

Agrupació sardanista Manlleuenca
Agrupació sardanista Voltregà

Amics de la sardana de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Viladrau

Ajuntament de Centelles
Agrupació sardanista de Taradell

Agrupació sardanista de Vic
Agrupació sardanista de Folgueroles

Comissió de festes de Santa Maria de Besora
Sant Pere de Casserres

Les Masies de Roda
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Església del monestir de Sant Pere de Casserres

Salvador Saumoy i Pellicer (Sabadell, 1935)
La seva relació amb la sardana es va iniciar el 
1958 quan va entrar a la junta de Sabadell 
Sardanista, una entitat a la qual ha seguit 
vinculat fins al dia d’avui, tant com a president 
o directiu com fent tasques de suport. Va 
organitzar el primer aplec de la sardana al bosc 
de la Salut (1958) i va recuperar el del bosc de 
Can Deu (1967), que va esdevenir un dels més 
concorreguts de l’època. El 1974 va impulsar l’Escola 
Experimental de Música de Cobla i Banda de Sabadell, d’on poc 
després naixerien les cobles Jovenívola de Sabadell i Jovenívola 2. 
Amb el temps, Saumoy també ha estat l’artífex de la continuïtat i 
popularitat d’aquesta formació, un referent de la constitució de 
cobles infantils i juvenils. 

Josep Verdaguer i Freixas (Manlleu, 1940)
Sardanista de cap a peus, va aprendre a ballar 
sardanes al carrer, de ben jove i des de llavors 
ha sigut un gran amant d’aquesta dansa. 
Manlleuenc de naixement i rodenc d’adopció, 
va ser president de l’Agrupació Sardanista de 
Manlleu de 1963 a 1966. El seu compositor 
preferit és Vicenç Bou i Geli, la música del qual 
sempre és present al programa Cafè i sardanes, que des 
del març de 2004 presenta a Ràdio Roda. Verdaguer també havia 
col·laborat amb altres emissores municipals, com Ràdio Ona 
(Torelló), Ràdio Voltregà i Ràdio Manlleu, i és autor de dos llibres: 
Records viscuts al passeig de Sant Joan de Manlleu en els anys 
1950, 1960 i 1970 i De la Creu al Pont Nou. La sardana A en 
Verdaguer de Roda, de Xavier Baurier i Foret, és un regal de la 
seva família amb motiu de la seva jubilació el 2005.

HOMENATGESDISSABTE 2
17.30h
Gran concert de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal (Cobla 
oficial de la Generalitat, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura).  
Director Francesc Cassú / Presentat per M. Mercè Planas

Restaurant del Monestir14.00h
Dinar de germanor.

Esplanada de davant del restaurant16.30h
10è Aplec comarcal d'Osona. Cobles: La Principal del Llobregat (PLL), Ciutat 
de Girona (CG) i Jovenívola de Sabadell (JS). Presentador: Gerard Carrión, del 
programa Tot Sardana de Ràdio Estel.

*Acte d’homenatges després de la sardana.
**Abans de la sardana de conjunt es lliurarà l’estendard de l’aplec a l’Ajuntament de Seva, municipi organitzador 
de l’11è aplec comarcal l’any 2017.

En cas de pluja, l'Aplec i el dinar es faran a la carpa de Roda de Ter.

DIUMENGE 3
9.30h
Esmorzar popular.

10.30h
Mostra de cultura tradicional catalana. 
Contrapàs de Prats de Lluçanès, Bastoners de Tona, Contrapàs de Prats de 
Molló, Dansa d'Alpens, Esbart dansaire Sant Genís de Taradell i d’altres.

1a PART
Rampellada a les tres taules 
Sempre amb tu  (tible solista Lluís Pujals)
Clatellades  (trompeta solista Jordi Gil)
Pescadors bons catalans                                   
Les delícies de l’Escala
Una lluita musical       
(solistes Jordi Gil, Ferran Miàs, Gerard Serrat, Lluís Pujals i Pere Rabaseda)

Honorat Vilamanyà (1905-1963)
Lluís Pujals (1966)
Paco Capella (Conrad Saló) (1922-1977) 
Vicenç Bou (1885-1962)
Josep Carbó (1912-1988)
Josep Serra (1874-1939)

12.00h
Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.

Plaça de la Cellera
En Xavi i la Mireia
Fadrinalla
Carolina i Francesc
L'amic Jaume
Cançó de la Marta

Max Havart
Miquel Tudela
Pere Masats
M Teresa Monclús
Josep Coll Ferrando
Francesc Mas Ros

2a PART
Reclam (fiscorns solistes G. Serrat i J. Montasell)
La vinya de l’avi (tenora solista Ferran Miàs)
Enyorada alosa (flabiol solista Pere Rabaseda) 
Pregària
La Font de l’Alvera

Conrad Saló (1906-1981)
Ricard Viladesau (1918-2005)
Lluís Buscarons (1913-1999)
Ramon Serrat (1883-1944)
Enric Morera (1865-1942)

Vicenç Bou
Ricard Viladesau
Lluís Albert
Francesc Camps
Josep Coll Ferrando
Pere Rigau
Olivier Marquès
Xavier Baurier
Josep Auferil
Jordi Vilaró
Josep Vicens (Xaxu)
Carles Santiago
Xavier Forcada
Joan Cerrada
Artur Rimbau
Francesc Mas Ros

Voliaines
La iaia de Llafranc
Amors de mainada
L’encís d'en Narcís  (obligada tible)
Enaltidora (obligada tenora)
La patinadora (obligada 2 flabiols)
Festa d'estiu
A en Verdaguer de Roda
Ofrena a l'amic Saumoy
L'abat Acfred
La roca del cargol
Sant Pere de Casserres
L'ausetana
L'Enriquet de can Segal
Cantant la festa
Dos de L'Empordà

PLL
CG
JS
PLL
CG
JS
PLL
CG
JS*
PLL
CG
JS
Conj.**
PLL
CG
JS


