
Com a grup de cor d’acompanyament: Carme Geronés, Emeteri
Escudero, Ferran Alcázar, Joan Torrellas, Maria Cané,
Teresa Capdevila, Toni Martín i Yolanda Xicoira interpre-

taran: Qualsevol nit pot sortir el sol; Popurri cançons infantils; Cu-

plets Pastorets; Llevantina; Recuerdo de Ipacaraí; L’Empordà i

Aigua Xelida / Joan Torrellas (La bien pagá i Háblame del mar

marinero) / Carles Francesch (La garrafa) / Toni Martín (El dia

que me quieras i La morena de mi copla)  / Yolanda Xicoira: (La

mañana i Sapore di sale) / Pere Molina (Veu i guitarra: El dra-

paire) / Lucky Dancers (Ballem en català) / Meraki (Popurri

“Los miserables” -I drear a dream-Do yor hear the peope sing-One

day more) Ester Bou i Eric Ostwald (Ball llunàtic)

Conductors de la vetllada: 

Lluís Prats (Joan Amades); Carles Francesch (CarlUs); 

Pilar Esponellà (Pilar); Paquita Osca (Paquita)

i Ferran Alcázar (Cisteller)

Direcció musical: Joan Xicoira

Aquest any sí!
que esperem no superar les dues hores

Escenografia: Ricardo Sayago

Diumenge dia 12 de novembre
2/4  de 7 de la tarda al Teatre Municipal

Llibret original de: Josep Bofill Blanc

Organitzen:

Festa de Sant Martí
patró de Palafrugell

10, 11 i 12 de novembre del 2017

Associació Culturali Sardanista Palafrugell

* Reconeixement a Teresa Aliu Bou, infermera supervisora de Hos-

pital de Dia Mèdic i espai de tractaments oncològics de l’Hospital de

Palamós, no només per la seva tasca professional i de l’equip que en-

capçala, sinó per la seua vesant humana, solidària i de voluntariat.

Llum i so: Agustí Fernández

Tramoia i auxiliars d’escena: Joan Bonet, PacU Tejada, 

Carme Pagés, Toni Espejo i Olga Bosch

Filmacions: Josep Nicolau-NProduccions

Lluís Casademont, Eduard Bofill i PacU Solves

Actuaran:

Col·la
bora:

Tiquet donatiu anticipat, al TMP: 10 euros



A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Teatre Municipal: 
Obertura de l’exposició i xerrada sobre la figura de Joan Amades
i la cultura popular a càrrec del president de l’Associació Amades,
Gustau Molas; xerrada del metge cirurgià doctor Joan Figueras

Festa de Sant Martí

patró de Palafrugell

Dies 10 i 11 de novembre

Des de la Delegació de la Fundació Oncolliga Girona es va proposar

a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell portar a terme,

plegats, el projecte OncoAmades per la diada de Sant Martí amb la

col·laboració de l’Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, Es-
bart Mestre Sirés, Grallers de Palafrugell, L’escola de Música de
Palafrugell/L’Energia i Pàtitis, al ritme de la percussió. Són unes jor-

nades inspirades en la figura de Joan Amades a benefici de l’ajuda al

malalt de càncer i millorar les seves condicions de vida.

El divendres obrim amb una exposició i xerrada dedicada al prolífic

folklorista català i també hi haurà missatges valoratius a l’entorn tant

de la situació de la malaltia del càncer com dels serveis que ofereix la

Fundació Oncolliga Girona, Lliga Catalana d’ajuda al malalt de càncer. 

El dissabte començarà amb cercavila i després a la plaça Nova hi haurà

representació de balls populars de Catalunya i sardanes, per acabar a

la sala del teatre del Centre Faternal amb dinar a base de “tastets de

casa nostra” i a la tarda concert de cobla i “sardashow”.

Divendres dia 10 

Dissabte dia 11 
A les 10 del matí 

Cercavila pels carrers del centre a càrrec de Pàtitis, al ritme de

la percussió i dels Grallers de Palafrugell

A les 11 del matí, a la plaça Nova
Actuació de l’Esbart Mestre Sirés

A les 12 del migdia, a la plaça Nova 
Audició de sardanes de compositors de Palafrugell 

a càrrec de la Cobla Vila de La Jonquera

A partir de 2/4 de dues 
a la sala del teatre del Centre Fraternal 

- Benvinguda de l’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer Puig, i de

Lluïsa Ferrer Ramió presidenta de la Fundació Oncolliga Girona

Tastets de casa nostra
Qui vulgui podrà dinar amb platets elaborats per cuiners voluntaris.

Hi haurà: escudella; niu; peus de porc amb bolets; cuixes de pollastre

amb albergínies; pa amb tomata i llonganissa, anxova, seitons i

pernil; cargols amb tomata i botifarra de perol; crema (obsequi de

Pastisseria Serra) i brunyols (obsequi de cal Clic). Aigua, vi, i refrescos 

* Donatiu:  8 tiquets, 10 euros. 1 tiquet, 2 euros

A les 6 de la tarda: 
Concert de cobla a càrrec de L’Energia Cobla 
Direcció: Oriol Oller i Eduard Prats

Sardashow amb la Cobla Contemporània
Un espectacle que fa de la sardana una festa amb diferents ver-

sions d'estils musicals molt variats ja que  adaptats a sardana fan

que tant sardanistes com no sardanistes gaudeixin d'aquestes

melodies aptes per a totes les edats, dintre del mateix concert in-

corporen solistes amb instruments externs a la música catalana,

castanyoles, gaita i guitarra elèctrica

* Donatiu:  8 euros

* Tiquets  donatiu anticipat, al TMP

Carta de presentació

La fe mou muntanyes
Nascut al Raval barceloní, Joan Amades i Gelats (23 de  juliol de

1890, 17 de gener de 1959) va destinar 35 anys de la seva vida a la

coordinació del Costumari català, incloent-

hi el recull d’informació, la redacció, la in-

tegració dels diferents documents i

l’estructuració en cinc volums. 

Joan Amades, una persona la dedicació del

qual junt amb la fe que tenia en la cultura

tradicional i popular de Catalunya el

van impulsar a emprendre una obra

gegantina. La seva tasca bàsica va

ser la recopilació d’alguns aspectes

de la cultura popular en estat de

transformació o a punt d’extinció.

Així mateix, i a part del seu propi valor, el volum d’informació re-

copilada i de temes és tan elevat que la producció esdevé un gran

banc de dades sobre la cultura popular i tradicional catalana. 


