
Festival d’estiu  
de cobles i  
compositors
TIANA, JULIOL 2022.  
PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL  
A 2/4 DE 10 DEL VESPRE

CONCURS DE SARDANES REVESSES
La sardana Revessa es tocarà després del descans. 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, 
el darrer dia, el premi «Cava Alta Alella» al concursant que haurà 
sumat més encerts en les tres revesses del concurs!!!  
Organitza l’Agrupació Sardanista Roure.  
Es lliurarà un premi a la participació.

EN EL RECINTE ES DISPOSARÀ DE TAULES I CADIRES  
PER PÍCNIC PARTICULAR
ESPAIS LATERALS AMB SEIENTS PROPERS A LA COBLA

COMPOSITORS 
JORDI VILARÓ  
I SERRADELL

ANTONI MAS I BOU

COBLA 
MONTGRINS

COMPOSITORS 
BÀRBARA ARDANUY  

I QUELDRA
JOSEP ANTONI  

LÓPEZ I ÁLVAREZ

COBLA 
LA FLAMA DE FARNERS  

COMPOSITORS 
MARIEL·LA FINET  

I HERBERA
LLUC VIZENTINI FINET

AURORA VIZENTINI FINET 

COBLA 
SOL DE BANYULS

DIMECRES 13 DE JULIOL DIMECRES 20 DE JULIOL DIMECRES 27 DE JULIOL 

DIMECRES 27 DE JULIOL 

Flabiol:  Lluc Vizentini  
Tibles: Jean-Michel Ginesta i Sabrina Klein 
Tenores: Aurora Vizentini i Jordi Parrot  
Trompetes: Regis Raynaud i Valentin Rouge 
Trombó: Éric Louis  
Fiscorns: Philippe Guillaume Sage i  
Harumi Baba-Dath  
Contrabaix: Jean-François Treig

La Cobla Sol de Banyuls es va fundar l’any 2011 per jo-
ves músics professionals motivats per la realitat de la 
cobla, en un magnífic indret de la Catalunya Nord, on 
el seu so s’escolta de manera intensa i permanent. Dos 
dels seus components son els germans Lluc i Aurora 
Vizentini. Ens caldrà estar atents amb la força de la 
seva interpretació i la de tot el conjunt de components 
de la Cobla. Desprès de traspassar la frontera, els 
rebrem a Tiana amb gran alegria i admiració....!!!!

COBLA SOL DE BANYULS

El primer que cal dir de la Mariel·la 
és l’activitat immensa en el camp 
musical. Té formació clàssica de 
piano i cant líric, professora de 
música, instrumentista de flabiol, 
membre fundadora de la Colla Lliure 
i dansaire amb gran estil. En veu 
baixa direm que és Dra. En Química 
Energètica i Física a la universitat de 
Perpinyà....!!!!
Tindrem l’honor de rebre-la a Tiana 
i poder escoltar i ballar les següents 
sardanes !!!!
• Llabanera i Ganganell
• Aurora o la llum d’un somni
• Fill meu

Els germans Lluc i Aurora nascuts en 
una família on la música i la cobla es 
viu de manera intensa, es varen educar 
de ben menuts entre el so i la formació 
musical. 
El Lluc amb la seva joventut, ja ha 
obtingut el Premi de Flabiol del 
Conservatori de Perpinyà i el Títol 
Superior de Música de l’ESMUC. És 
autor d’un bon nombre de sardanes 
amb gran força i personalitat. Tindrem 
l’honor de rebre’l a Tiana....!!!!
Podrem escoltar i ballar les sardanes:
• Bisbal spirit
• 70 estius a l’estany
• Continuant el nostre camí

De l’Aurora podem dir que el seu camí 
tant en estudis musicals i predispo-
sició per la interpretació és ben igual 
que mare i germà. Destaca tant en 
flabiol com en tenora. Poder escoltar 
les seves pròpies composicions ens 
portarà a descobrir el seu alt nivell de 
compositora i d’intèrpret i aplaudir-la 
amb gran entusiasme. Tindrem l’ho-
nor de rebre-la a Tiana....!!!!
Podrem escoltar i ballar les sardanes:
• Primavera
• Un Raig de Sol
• Quina Amistat !

MARIEL·LA
FINET i
HERBERA

Perpinyà 1962

LLUC 
VIZENTINI 
i FINET

Ceret 1990

AURORA 
VIZENTINI 
i FINET

Perpinyà 1997

Amb la col·laboració de:



DIMECRES 13 DE JULIOL 

Cobla fundada el 1884 que li dóna el títol de 
la més antiga de Catalunya en una trepidant 
activitat musical tant d’audicions de sardanes 
com de concerts i balls d’orquestra!!!!
En el transcurs de la ballada, es rendirà 
homenatge al mestre de tenora  
Martí Camós i Segura, Palamós -1956-, 
gaudint de la interpretació de la seva  
sardana “La cala del Corb”

Flabiol i Tamborí: Mar Vilar
Tibles: Jordi Vilaró i David Bondia
Tenores: Conrad Rafart i Quim Reixach
Trompetes: Jean-Marie Oriol, Carles Nieto i 
Jordi Gelabert
Trombó: Alex Fuentes
Fiscorns: Mario Membrives i Miquel Vega
Contrabaix: Sixto Lara

COBLA MONTGRINS

Molt i molt jove, el Jordi s’inicià amb la música 
de cobla com instrumentista de tible. Després 
d’uns quants anys amb una mateixa cobla, 
recentment passà a formar part de la Cobla 
Orquestra Montgrins. La seva vinculació amb 
Tiana ve de menut per la relació familiar dels 
seus pares nascuts a la població. Aplaudirem 
amb delit una part de la seva extraordinària obra.
Tindrem l’Honor de rebre’l a Tiana....!!!!
Podrem escoltar i ballar les següents 
sardanes:
• A en Cebrià de Tiana
• Un espai pel 90è
• Oceja Aplec 2000
• Un món oníric. Estrena - obligada de 2 tibles

JORDI  
VILARÓ i 
SERRADELL
Badalona 1965

DIMECRES 20 DE JULIOL 

L’abril del 1981, en el decurs dels actes de procla-
mació de Santa Coloma de Farners com a Ciutat 
Pubilla de la Sardana, la Cobla “La Flama de 
Farners” va fer pública la seva presentació. Des 
de llavors el seu camí ha estat imparable en un 
procés exigent de progrés i rigor i en l’extrema 
professionalitat dels seus components. Els tia-
nencs els donarem una especial benvinguda en la 
seva primera actuació al Festival!!!!

Flabiol i Tamborí: Bàrbara Ardanuy
Tibles: Lluís Coll i Jordi Casas
Tenores: Àlex Vila i Xavier Cornellana
Trompetes: Raül Gallego i Jordi Fontanillas
Trombó: Manel Juste
Fiscorns: Tomàs Espinosa i Miquel Vilarrassa
Contrabaix: Lluís Subiranas

La Bàrbara, dona jove, d’imatge esplèndida, 
que executa de manera especial i perfecte 
el flabiol, acompanyat amb molta gràcia pel 
tamborí, s’ha dedicat des de menuda a l’estudi 
de música i d’una composició de sardanes 
que en escoltar-les posa al descobert la seva 
personalitat musical.

Tindrem l’honor de rebre-la a Tiana!!!!

Podrem escoltar i ballar les següents 
sardanes:
• Les senyoretes del mar
• Berenguera
• Més Garreta
• Post-quarantena. Estrena

Gironí d’arrels i ànima, el Josep Antoni va 
estudiar música a l’hora que ballava sardanes de 
competició amb colles sardanistes de Girona. 
S’estrenà com a instrumentista de tenora al seu 
pas per cobles peculiars que a l’hora també eren 
orquestres famoses. Sabem que escoltar només 
quatre sardanes de l’extensa i bonica col·lecció 
que ha escrit, ens sabrà a poc o res.
Tindrem l’honor de rebre’l a Tiana!!!!

Podrem escoltar i ballar les següents 
sardanes:
• Pregària a la Verge de l’Om
• Amb la Sardana al cor
• Estelades al vent
• Records estiuencs a Sant Feliu

JOSEP ANTONI 
LÓPEZ i 
ÁLVAREZ
Girona 1947

COBLA LA FLAMA DE FARNERS

BÀRBARA 
ARDANUY i 
QUELDRA
Blanes 1988

El mestre Mas forma part d’una nissaga fami-
liar que ha donat i dóna un prestigi més que 
notable a la cultura musical catalana. Promo-
tor, impulsor, director de múltiples Cobles i 
Projectes que el fan imparable en el treball 
cultural i en la defensa de la nostra música.
Tindrem l’honor de rebre´l a Tiana
Podrem escoltar i ballar les següents 
sardanes:
• El Bosc dels enamorats
• Guíxols, capital de la Sardana
• Doll de Catalunya
• Nit d’Argent

ANTONI  
MAS i 
BOU
Caldes de Malavella 1945


