Quan era joveneta no em perdia cap edició del
programa Nostra Dansa de Ràdio Girona. No
perquè m'agradaven les sardanes, que també,
sinó per l'extraordinària veu de la Francina Boris. Aquella veu em fascinava, m'hipnotitzava...
I quan els Reis em van regalar el primer magnetòfon... llavors pla!! Enregistrava la veu de la
Francina i la meva, les comparava, imitava la
seva manera de dir i de fer ràdio i qui m'havia
de dir que acabaria substituint-la en el concert
de la Festa de la Música per a cobla de Banyoles
per voluntat de la mateixa Francina.
L'any 1983, a través del Foment de la Sardana
de Banyoles, se'm va oferir l'oportunitat de fer
un programa de sardanes a Ràdio Banyoles i
no ho vaig desaprofitar. El programa es deia "A
Cobla Plena". D'aquest va sorgir també un altre
programa que es deia "Benvinguts a l'Envelat".
Aquella era una de les moltes ràdios que van
sorgir en una època determinada gràcies al mecenatge d'un grup de persones particulars que
estimaven la comunicació. Era el que se'n deia
una ràdio "alegal". Però va venir un moment en
què l'estat va dir prou i ens van obligar a tancar.
No vaig durar gaire "fora de servei" perquè al
cap d'uns mesos, la Marta Codina de Salt Sardanista em va proposar continuar amb el programa "Temps de Sardanes" d'aquesta entitat.
La Marta i jo ens coneixíem dels concursos de
colles i de les trobades infantils i en dir-li que
m'havia quedat sense programa a Ràdio Banyoles no s'ho va pensar gaire. Em va explicar que
des de finals de 1985 el programa de sardanes
de Ràdio Salt promogut per Salt Sardanista
anava i venia com el Guadiana i que no trobaven ningú per fer-ne una continuïtat. Jo tampoc
m'ho vaig pensar gaire i el dia 11 d'octubre de
1986 vaig emetre el meu primer programa del
"Temps de Sardanes" ...i fins ara!!
Han passat 30 anys i, en fer balanç, m'emociono en recordar totes les coses bones que m'han
passat des que vaig començar. I també he intentat recordar alguna anècdota negativa. Curiosament, i no ho dic perquè sí, no n'he trobat cap.

He conegut un munt de gent interessant gràcies
a l'entitat i a la mateixa emissora i em vénen al
cap molts noms però no en diré gaires perquè
no vull que ningú se senti menyspreat. I perdoneu-me que no surti el vostre nom perquè tinc
poc espai per trenta anys. Només vull fer esment que el primer dia que vam anar a l'emissora per conèixer al director, em vaig sentir una
mica cohibida. Jo venia d'una emissora casolana i Ràdio Salt per mi era una cosa molt més seriosa però em vaig trobar amb un director molt
planer, en Manel Mesquita, que em va donar
tota la confiança d'aquest món. Recordo que hi
vaig anar amb la Rosa Ripoll i en Joan Freixas,
els que després han sigut per mi uns grandíssims amics.
També vull agrair la força que m'han donat
sempre l'Àngel Puig i la Concepció Birba. Amb
l'Àngel he compartit gairebé tota la seva Presidència de l'Entitat. I de la Ràdio, és clar, en
Josep M. Pladeveya, en Dani Cañaveras i el
meu inseparable Josep Sánchez, amb el que he
compartit moltes hores de programa. Em coneix tan bé que hi ha vegades que no ens hem ni
de parlar per saber què farem cadascú.
Ara tinc la sort de comptar amb tres grans persones que m'acompanyen els dissabtes. Es van
alternant per aguantar-me. A part d'en Josep
Sánchez, compto amb la col·laboració d'en Pere
Quero, que per cert va ser un dels fundadors de
Salt Sardanista i amb el director, en Jofre Ferrer, que s'encarreguen dels controls i de les
trucades.
El meu més gran agraïment a tots tres.
I també el meu més gran agraïment a tota la
gent de Salt Sardanista, als que hi són i als que
ja no hi són, per l'acolliment que sempre he rebut d'ells, pel suport que m'han donat, per totes les mostres d'estimació per part seva i que
m'agradaria tornar-los-hi amb escreix. Durant
aquests trenta anys he intentat conduir el programa el millor que he pogut i tot i els entrebancs que a vegades la vida et posa pel mig, he
portat i segueixo portant el "Temps de Sardanes", "Salt Sardanista" i Ràdio Salt dins el cor.
Una abraçada a tots i us espero cada dissabte
de 10 a 11 del matí al nostre i que també és el
vostre TEMPS DE SARDANES.
M. Mercè Planas i Esqueu

*SORTEIG BICICLETA

LA JUNTA INFORMA

Si veniu a les audicions de tardor de Salt
sardanista, us podeu endur aquesta fantàstica bicicleta!

Aquest és el Número de Loteria de Nadal de Salt Sardanista:

Per adquirir butlletes de la Loteria de
Nadal dirigiu-vos als membres de la junta durant les audicions, enviant un correu electrònic a saltsardanista@gmail.
com o trucant al 972 230 492 (Quim).

PROPERA ACTIVITAT
DOBLE AUDICIÓ DE SARDANES
Dia: Diumenge 3 de Febrer
HORA: A 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: Pista poliesportiva
Cobla: Ciutat de Girona
Cobla: Foment del Montgrí.

CURSET DE
SARDANES “Ballem?”
Enguany el curset per aprendre a ballar,
comptar i repartir sardanes començarà
el divendres 7 d’octubre i es realitzarà
a l’Hotel d’Entitats de Salt (Carrer Sant
Dionís núm. 42).
L’horari del curset serà els divendres de
les 20.45 a les 22.00 h.
Les inscripcions es poden fer tots els
divendres al mateix curset, enviant un
correu a saltsardanista@gmail.com o
trucant al 972 230 492 (Quim).

Obert a tothom!

D.L.: GI-75/81

En les audicions del 12 d’octubre, 13 de
novembre i 6 de desembre de 2016 repartirem a tots els assistents una butlleta per persona i dia per participar en el
sorteig que farem durant la ballada del
6 de desembre.
El guanyador haurà de ser a la ballada
en el moment del sorteig i presentar la
butlleta premiada. En cas que això no
succeeixi es repetirà el sorteig.

