
CENTRE INICIATIVES
I TURISME

Agrupació Sardanista
de Ripoll

Generalitat
de Catalunya

RIPOLL - Divendres 30 d’octubre 2020
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CONCERT
de 

sardanes
Cobla LA PRINCIPAL 

DEL LLOBREGAT

Reconeixement a
LLUÍS RIFÀ I CASANOVA



Sardanistes i amics, un altre any ens trobem 
per celebrar la festa de Tots Sants amb el 
format de Concert de Sardanes i música de 

cobla i aquest any sense la popular castanyada 
pels motius que tots sabeu, però sí que podrem 
gaudir de la nostra música amb la sardana que 
ens oferirà la cobla La Principal del Llobregat.
Aquesta diada ens porta a pensar amb totes les 
persones que ens han anat deixant i ja no els te-
nim entre nosaltres i és per això que enguany vo-
lem recordar un bon amic i també un gran sar-
danista, en LLUÍS RIFÀ I CASANOVA, que ens va 
deixar el passat dia 23 de març d’enguany, vícti-
ma d’aquesta pandèmia.
Tota la vida d’en Lluís ha estat marcada per la 
sardana. L’any 1973 i fins al 1978 va formar part 
de la Junta de l’Agrupació Sardanista de Ripoll. 
Actualment, soci ell i tota la seva família. La seva 
filla Dolors de ben petita va formar part de la Co-
lla Sardanista “Entre dos Rius”. A en Lluís el rocor-
darem sempre en els aplecs al passeig Ragull al 
davant de les cobles, escoltant amb atenció les 
seves interpretacions i tot mirant que la megafo-
nia anés a la perfecció.
Li agradaven totes les sardanes, però ell deia 
“com les d’en Garreta, cap”.
Per tot aquest treball i les bones estones passa-
des tots junts, en guardarem un bon record i po-
dem dir ben fort, Gràcies, Lluís.
Avui i aquí el nostre record i agraïment per a tu, 
amic, bon col·laborador i sardanista de cor.

L’Agrupació Sardanista de Ripoll

PROGRAMA

Primera part

Dolç capvespre Josep Viader

Quatre valents Ramon Vilà

Siau Mare meva M. Teresa Monclús

Apa Carles Francesc Mas Ros

Festa i gatzara Joan Jordi Beumala

(Polka-galop)

Segona part

Dalt les Gavarres Juli Garreta

De Montserrat estel… Fèlix Martínez Comin

Felicitats Jordi León

Les noies de la costa Josep Vicens (Xaxu)

Bisbalenc Max Havart
(Vals jota)


