Organitza:

Audicions d’estiu
Totes es celebren a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila
6 de juny
13 de juny
20 de juny
27 de juny
4 de juliol
11 de juliol
18 dejuliol
25 de juliol
1 d’agost
8 d’agost
15 d’agost
22 d’agost
29 d’agost
5 de setembre
12 de setembre
19 de setembre
26 de setembre

Selvatana
Jovenívola de Sabadell
Montgrins
Sant Jordi
Flama de Farners
Flama de Farners
Marinada
Flama de Farners
Flama de Farners
Ciutat de Girona
Ciutat de Girona
Flama de Farners
Jovenívola de Sabadell
Ciutat de Girona
Ciutat de Girona
Mediterrània
Jovenívola de Sabadell

42è

Aplec adherit a:

Col·laboren:

Aplec de la Sardana
Diumenge 3 de maig de 2009
Als paratges de Santa Cristina
amb Dinar Popular

Altres activitats sardanistes
23 d’abril (tarda)
17 de maig (tarda)
14 de juny (tarda)
23 de juliol (nit)
24 de juliol (tarda)
25 de juliol (matí-tarda-nit)
26 de juliol (tarda)
26 de juliol (nit)
11 de setembre (tarda)
13 de setembre (matí-tar.)
8 de novembre (matí)
Mitjans de novembre

Sant Jordi
Festa de les Flors
Aplec de Sant Quirze
Festa Major de Santa Cristina
Festa Major de Santa Cristina
Festa Major de Santa Cristina
Festa Major de Santa Cristina
Concert de Festa Major
Concurs de Colles Sardanistes
Aplec de les Alegries
Anada a Sant Pere del Bosc
Festa Major de Sant Romà

Per a informació : 972.36.18.35.

Bisbal Jove
Foment del Montgrí
Contemporània
a determinar
A determinar
Flama de Farners
Principal de la Bisbal
Principal de la Bisbal
Contemporània
Foment / Contemp.
Flama de Farners
A concretar

Homenatge a
Francesc Camps i Comellas

Cobles

Ciutat de Girona · Principal del Llobregat
Flama de Farners · Contemporània

Francesc Camps i Comellas
El mestre Camps neix a Granollers el dia 28
de juny de 1934. Comença els seus estudis
de solfeig amb Josep M. Ruera quan té set
anys. Després se’n va a viure a Cassà de la
Selva perquè el seu pare, que és músic,
ingressa a les files de la cobla orquestra
Selvatana. Això no li impedeix continuar
estudiant música i ho fa amb Martí Juliol, un
dels components de la cobla del seu pare,
que li continua donant lliçons de solfeig.
Als 11 anys comença a estudiar piano amb
Pere Mercader i Terrades, fill del compositor
Pere Mercader Andreu.
El 1953 entra a la Principal de Cassà, juntament amb el seu pare, com a pianista,
director i trombó. Hi està tres anys ja que ha
de fer el servei militar.
Tornant de la “mili” passa dos anys tocant el piano en diversos espectacles a Barcelona fins
que ingressa en un conjunt i se’n va a tocar a Suïssa i Alemanya.
Després d’això funda el conjunt Camps y su Ritmo i durant quatre anys es passa els estius
tocant a Tossa i els hiverns a Suïssa.
A continuació toca setze anys amb el conjunt Els Supers del qual va ser un dels fundadors i
també director. El 1981 torna al món de la cobla i ingressa a la Ciutat de Girona com a
trombó substituint a Pere Cortada que per motius de salut ha de deixar la formació.
Mentre està a la Ciutat de Girona, va compaginant la feina de músic amb les classes al
Conservatori Isaac Albéniz de Girona. Això ho pot fer gràcies al fet que els estius, que és
quan hi ha més feina a la cobla, ell té vacances del Conservatori. Allà hi dóna lliçons de
solfeig i piano.
A partir de la temporada 1985-86 passa a ocupar el lloc de segon fiscorn a la cobla substituint a Josep Mercader i el 1987 n’agafa la direcció.
El 1986 es jubila prematurament del món de la cobla per motius de salut però segueix amb
la tasca de compositor.
Parlant d’aquesta faceta del mestre Camps, hem de dir que escriu la seva primera sardana
quan té només quinze anys. La titula El primer brot. Després d’aquesta, ens delecta les orelles
amb un reguitzell de boniques composicions que fan les delícies dels sardanistes. Lloret té la
sort de poder comptar amb dues composicions dedicades pel mestre Camps: Les noies de
Lloret i Oda a Lloret. Per això, la nostra població vol retre un modest homenatge a un home
que s’ha sabut guanyar l’admiració de tot el món sardanista, no només com a músic, director
i compositor sinó també com a persona. I estem segurs que aquestes mostres d’afecte seran
compartides amb tots els sardanistes que assisteixin al nostre aplec i amb tots els que no
puguin venir i que han compartit algun moment de la seva vida amb una persona tan noble
com Francesc Camps.
El felicitem per aquest homenatge i ens felicitem a tots els que l’hem conegut perquè som
uns afortunats. Moltes gràcies!

M. Mercè Planas i Esqueu

Programa

Benvolguts i benvolgudes,

42è Aplec de la Sardana de Lloret de Mar
Diumenge 3 de maig de 2009 als paratges de Santa Cristina
Matí a les 10
Flama de Farners
Pral. Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporània
Flama de Farners
Pral. Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporània
(Conjunt) (galop)
(Conjunt) (set tirades)
Flama de Farners
Pral. Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporània

Sis de set
Cant estival
Dolça melangia
Petits tresors
Banyuls 2000
Rocaprats
Amer, aplec nocturn
Pardals al niu
Concurs de colles improvisades
Sempre avant
Som i serem

Enric Ortí
Domènec Moner
Montserrat Pujolar
Martí Fontclara
René Picamal
Xavier Forcada
Francesc Camps
Francesc Camps
Joan Martinyà
Francesc Mas Ros

Besalú festiu
L’encís dels boixets
Aires lloretencs
Roure vell a Mallorca -sardaxou-

Ricard Viladesau
Martirià Font
Joaquim Soms
Agustí Serratacó

Sant Llorenç, gran reserva
La Vall de Ribes
Galanteig
Català a Lió
Sant Llorenç (lluïment 2 trompetes)
Rialletes (lluïment de tible)
Enardiment (lluïment de tenora)
Dos germans (lluïment de 2 tibles)
Aplec a Santa Cristina (estrena)
Els jardins de Santa Clotilde (estrena)
El Trull de Lloret (estrena)
Capital del cava
Les noies de Lloret (10 tirades)
Mimosa (10 tirades)
Plaça Bacardi
El músic solitari
Foment-Prada de Conflent
Més sardanes al cine -sardaxou-

Pitu Chamorro
Francesc Camps
Conrad Saló
Jordi Paulí
Max Havart
Enric Barnosell
J.J. Beumala
Jeroni Velasco
Francesc Camps
Joaquim Soms
Sigfrid Galbany
Joan Lázaro
Francesc Camps
Vicenç Bou
Francesc Mas Ros
Jaume Ventura Tort
Josep Solà
Jeroni Velasco

Tarda a les 4
Flama de Farners
Pral. Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporania
Flama de Farners
Pral. Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporània
Ciutat de Girona
Flama de Farners
Pral Llobregat
Contemporània
(Conjunt)
(Conjunt)
Flama de Farners
Pral Llobregat
Ciutat de Girona
Contemporània
Notes:
• L’entitat organitzadora es reserva el dret de modiﬁcar el present programa si causes imprevistes obliguessin a fer-ho.
• En cas de mal temps, l’aplec es celebrarà al pavelló poliesportiu.
• Es prega el màxim d’ordre i respecte vers els paratges de Santa Cristina.
• Hi haurà servei de bar.

Un dels eixos principals de la regidoria de Promoció Cultural de l'Ajuntament
de Lloret de Mar és la promoció de la cultura popular del nostre país.
En aquesta línia ens hem proposat revitalitzar l'aplec de la sardana del nostre
municipi que enguany arriba ja a la 42a edició, introduint-hi petites novetats
que ajudin al gaudi de tots els assistents. Ens ha semblat interessant oferir un
dinar popular obert a tots els lloretencs i visitants, fent que puguin passar una
diada completa –en un marc únic que ens ofereix desinteressadament, des de
sempre, l’Obreria de Santa Cristina– amb un atractiu dinar i amb el so de la
música de cobla.
En aquest dinar popular comptem amb la complicitat de la gent del Xino Xano
que hi participaran activament, la qual cosa ens fa pensar que serà tot un èxit.
Només ens queda dir-vos que ens agradaria que el dia 3 de maig ens acompanyéssiu a l'aplec de Lloret!
M. Antònia Batlle i Andreu
Regidora de Promoció Cultural

Dinar popular
A les 2 del migdia, als paratges de Santa Cristina
(en cas de mal temps, a la carpa del Col·legi Pere Torrent)
Menú:

Amanida
Cargols a la Gormanda
Botifarra amb patates
Grana de capellà
Pa
Aigua i vi.

No cal portar taules, cadires ni coberts. Hi haurà servei de bar.
Preu del tiquet: 8 €
Núm. de tiquets limitat.
Inscripcions: fins el dimecres 29 d'abril, a la secció de Promoció Cultural de
l'Ajuntament (carrer de Sant Pere, 36, 1r. Pis), o bé, amb ingrés al c/c de Caixa
de Girona núm. 2030.0046.65.3110010011. En aquest darrer cas, s'haurà de
recollir el tiquet a la parada d'informació, el mateix dia de l'aplec.
Informació al telèfon: 972361835.

