
Auditori de Girona  
La Principal de la Bisbal 
Concert tradicional de Sant Narcís 

Ds. 29/10, 12h 
 

 
 

SAL A MONTSALVATGE 

Durada aproximada: 90 minuts sense pausa 
 

 

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL  

 
Flabiol: Pere Rabasseda 

Tibles: Adrià Sànchez, 

Gabriel Castelló 

Tenores: Ferran Miàs,  

Jordi Carreras 

Trompetes: Jordi Gil,           

Carles Herruz, Albert Font 

Trombó: Robert Font 

Fiscorns: Gerard Serrat,  

Martí Pàmies 

Contrabaix: Jordi Company  
 

Director: Francesc Cassú 
Soprano solista: Carmen Rodríguez  

 
Amb la col·laboració dels “antics” amics de la sardana

Programa 
 

Girona ciutat pubilla 

Manel Saderra i Puigferrer 
(1908-2000) 

La rosada 

Juli Garreta (1875-1925)  

Sigues feliç* 

Josep Cassú (1941) 

*Sardana d’estrena, 

dedicada a Xavier Soy 

L’auca del senyor Esteve 
Jordi León (1952)  

Rapsòdia noucentista 

Escolta’ns  
Francesc Picart (1940) 

Ferran Miàs i Jordi 

Carreras, tenores 

solistes  

 

 

 
75 anys amb La Bisbal 
Narcís Lagares (1937) 

Noces d’argent 

Bartomeu Vallmajó (1912-1997) 

Com un passarell  

Ricard Viladasau (1918-2005) 

Pere Rabasseda, flabiol solista   

Vallespir 

Rafel Martínez Valls (1895-1946) 

De la sarsuela Cançó d’amor i 

guerra 

Carmen Rodríguez, soprano 

solista 

Girona m’enamora 
Ricard Viladesau (1918-2005) 

Carmen Rodríguez, soprano 

solista 

 

Ho organitza Patrons 

Col·laboradors principals Mecenes Mitjans col·laboradors 



Cobla La 
Principal de 
la Bisbal 
 

La Principal de la Bisbal ha obtingut un gran nombre de guardons, 

com ara Creu de Sant Jordi, i s’ha convertit en una autèntica 

ambaixadora de la cultura catalana arreu. Fundada l’any 1888, el 

naixement de La Principal de la Bisbal va coincidir amb l’època en 

la qual la sardana començava a expansionar-se per tot el territori, 

en plena Renaixença. 

La cobla bisbalenca va participar decisivament en el procés de 

divulgació de la sardana, des de l’Empordà a tot del país. Durant 

els anys vint — tot i la crisi econòmica i la dictadura del general 

Primo de Rivera— la Principal de la Bisbal va viure una de les 

etapes més brillants, amb l’esclat de les festes majors, els grans 

envelats i els balls de saló. L‘1 d’agost de 1932, el President Macià 

li atorgà el títol de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya a 

Girona i Lleida, durant el concurs celebrat a Sant Feliu de Guíxols. 

L’any 1936, La Principal es va enfrontar al moment més difícil de la 

seva història: la guerra civil espanyola. El 8 de setembre de 1978, 

es restituí el Títol de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Amb la llibertat, van tornar amb més força que mai les festes al 

carrer: aplecs, castellers, cercaviles, concerts, balls, serenates... La 

continuïtat com a cobla de primera fila, des del moment de la seva 

fundació, atorga a La Principal de la Bisbal un paper transcendent 

dins la història de Catalunya. Cent vint-i-set anys després del seu 

naixement, continua duent a terme una tasca exemplar per a 

l’expansió i el coneixement de la música tradicional. 

www.laprincipaldelabisbal.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts recomanats 
 

Ute Lemper & 
GIO Symphonia  
Dv. 11/11, 19h 
 

 

 
 

 
 
Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya, 
OMAC  
Dg. 13/11, 19h 

 
 

 
 
 
 

 
 

Servei de bar 

Des d’una hora abans i fins una 

hora  després del concert 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
@auditori_gi 

@AuditoriGirona 

 
@Auditoridegirona 

@auditori_gi 

Concert inclòs en el segell Compromís creació de l’Auditori  de Girona, que acull de forma regular 
els projectes la cobla La Principal de la Bisbal.   

http://www.laprincipaldelabisbal.com/

