
Núm. 280 Any XXX

PUBLICACIÓ DE CULTURA POPULAR CATALANA

Núm. 280

PUBLICACIÓ DE CULTURA POPULAR CATALANA

Any XXX



�
w
w
w
.g
ar
on

un
a.
co

m
� Núm. 280. 2009 - som

w
w
w
.g
ar
on

un
a.
co

m

Trompetes. Santiago Gozálbez,  
Josep Lluís López, Àngel Vidal.
Tibles. Salvador Parés, Francesc Benítez.
Tenores. Jordi Molina, Jordi Figaró.
Percussió. Ferran Arnmengol,  
Robert Armengol.
Trombó. Rubén Zuriaga.
Fiscorns. David Morales, Joan Pérez.
Flabiol. Bernat Castillejo.
Contrabaix. Miquel Àngel Cordero.
Director. Joan Lluís Moraleda.

Santa Coloma de Farners
Selva

38è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 26 d’abril de 2009

Matí i tarda, al parc de Sant Salvador

Cobles:	 Flama de Farners

 Reus Jove

 Baix Empordà

Hi	haurà	arrossada	popular

En	cas	de	mal	temps.	Poliesportiu	la	Noria		

Entrada	lliure.

Informació:	telèfon	972	84	03	50.	
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Trompetes. Santiago Gozálbez,  
Josep Lluís López, Àngel Vidal.
Tibles. Salvador Parés, Francesc Benítez.
Tenores. Jordi Molina, Jordi Figaró.
Percussió. Ferran Arnmengol,  
Robert Armengol.
Trombó. Rubén Zuriaga.
Fiscorns. David Morales, Joan Pérez.
Flabiol. Bernat Castillejo.
Contrabaix. Miquel Àngel Cordero.
Director. Joan Lluís Moraleda.

Caldes de Malavella
Selva

60è Aplec de la Sardana
9 i 10 de maig de 2009
Dissabte 9 de maig: a les 10 del vespre

Sopar-concert amb	la	Cobla	Ciutat de Girona
Amb	comentaris	de	Jesús	Ventura.
Informació	i	inscripcions:	tel.	610.92.41.93

Diumenge 10 de maig: Matí, tarda i nit, 60è APLEC
Homenatge a Antoni Mas i Bou

Cobles:	 Ciutat de Girona, Mediterrània, Bisbal Jove,  
 Foment del Montgrí, Reus Jove

Concurs	de	colles	improvisades,	4	estrenes,	5	sardanes	de	lluïment,
i	moltes	coses	més!

Al migdia:	Dinar de germanor
Informació	i	inscripcions:	tel.	610.92.41.93
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Joan Domènech

Foto portada: 
Dansaires	del	Penedès	a	Petra.

Miquel	Bruguera	i	Planas	és	un	d’aquests	sardanistes	de	
pedra	picada,	que,	des	del	seu	Mataró,	on	constitueix	un	dels	
puntals	de	l’Agrupació	Sardanista	local,	mai	no	para	de	tenir	
iniciatives	 i	de	pensar	com	pot	 fer	entendre,	als	que	estan	
en	ambients	allunyats	de	la	cultura	popular,	el	valor	que	té	la	
sardana,	amb	una	música	que,	quan	és	bona,	deixa	admirat.

Conec	 l’amic	 Bruguera	 de	 temps.	 Ell	 i	 la	 seva	 esposa	
havien	 tingut	 la	 delicadesa,	 moltes	 vegades,	 de	 visitar	 el	
meu	oncle	Moner	a	casa	seva,a	Lloret,	quan	ja	no	es	podia	
valer	gaire.	N’havien	estat	admiradors	sempre	i	n’és	la	prova	
algun	homenatge	que	 l’Agrupació	Sardanista	de	 la	capital	
del	Maresme	li	va	dedicar.	De	totes	aquestes	coses	en	vaig	
ser	testimoni.

Feia	molt	de	temps	que	Bruguera	maldava	per	confec-
cionar	una	publicació	acurada	que	pogués	arribar	a	mans	
selectes	 i	 a	 mentalitats	 que	 poguessin	 descobrir	 el	 valor	
de	 la	nostra	dansa.	 I	 que,	d’entrada,	 sabessin	que	autori-
tats	mundials	l’havien	elogiada	després	d’haver-la	conegut.	
Porta	fets	diversos	dissenys	o	maquetes.	Ha	trucat	a	moltes	
portes	d’entitats	 financeres	que,	en	els	primers	contactes,	
semblaven	 interessades	 a	 donar-hi	 recolzament	 econòmic	
per	fer	possible	la	publicació.	Però	quan	més	animat	estava	
l’impulsor,	arribava,	tard	o	d’hora,	aquella	fatídica	frase:	Està 
molt bé. És molt interesant.Però…és clar. Això no ven! 

Miquel	 Bruguera	 no	 és	 un	 home	de	 tombar	 fàcilment.	
Quan	li	ha	semblat	que	l’opuscle,	-un	senyor	llibret	de	gros	
format	d’una	vintena	de	pàgines	a	 tot	color	 i	paper	excel-
lent-	estava	prou	definit,	s’ha	llançat	a	fer	una	edició	de	la	
seva	butxaca,	esperant	anar	recuperant	algun	diner	amb	la	
venda	dels	exemplars	que	els	que	s’interessin	per	l’obra	li	
demanin.	El	titula	“La sardana reconeguda al món i mirant 
cap al futur”.	

Amb	 una	 gran	 riquesa	 d’il·lustracions,	 presenta	 la	 sar-
dana	de	manera	que	entri	pels	ulls	 i	convidi	a	 llegir	el	que	
n’han	 dit	 personatges	 com	 Harold	 Bauer,	 Albert	 Einstein,	
Thomas	Mann,	Irving	Penn,	Igor	Stravinsky,	Richard	Strauss,	
Manuel	de	Falla,	Max	von	Schillings,	Albert	Schweitzer,	John	
Langdon-Davies,	Madeleine	Carrol,	Cole	Porter,	Artie	Shaw,	
Pau	Casals,	Picasso,	Truman	Capote,	Tilbert	Dídac	Stegmann,	
Vittorio	Sicuri,	Kurt	Schinler,	Antoni	Ros	Marbà	i	altres,	tots	ells	
gent	de	prestigi	universal,	que	no	necessiten	quedar	bé	ni	fer	
mèrits	i	que,	des	del	moment	en	què	s’han	mostrat	admirats	
per	la	sardana,	haurien	de	fer	pensar	als	que	la	desprecien	o	
la	tenen	en	la	indiferència,	que	s’equivoquen	totalment.	

Un opuscle 
extraordinari
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Josep Vinaròs

La nostra música
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Concert de sardanes a Mataró
	 El	 passat	 dia	 1	 de	 març	 en	 el	 Teatre	 Monumental	 de	

Mataró,	es	celebrà	un	concert	de	sardanes	inèdites	esdevingu-
des	del	concurs	musical,	organitzat	per	l’Institut	d’Acció	Cultural	
de	Mataró	i	la	Coordinadora	d’Entitats	Sardanistes	i	Dansa	Tra-
dicional	Catalana	de	Mataró,	agrupats	en	la	Comissió	Gestora	
del	Pubillatge	de	la	Sardana	2009.

Es	presentaren	a	concurs	30	sardanes,	un	nombre	impor-
tant,	no	de	bades	els	premis	 foren	 interessants,	4.500	€	pel	
primer	premi,	2.000	€	pel	segon	i	1.000	€	pel	tercer.

Es	classificaren	10	sardanes	finalistes	que	foren	interpreta-
des	durant	el	concert,	són	dels	compositors:	Antoni	Serra	Oribe,	
Carles	Santiago	 (dues	sardanes),	Jaume	Cristau,	Josep	Solà,	
Marc	Timón	 (dues	 sardanes),	 Francesc	Vicente,	 Joan	 Elias	 i	
Joan	Lluís	Moraleda.	Cal	fer	un	aclariment,	atès	que	la	sardana	
guanyadora	no	en	fou	per	elecció	del	públic,	ja	que	el	jurat	la	
va	elegir	d’antuvi,	com	a	símbol	del	pubillatge,	es	titula	Mataró, 
Ciutat Pubilla de la Sardana,	del	compositor	Marc	Timón,	encara	
però,	s’inclogué	en	el	concurs	i	s’interpretà	juntament	amb	les	
altres	nou	restants.	Els	presentadors	digueren	que	aquesta	sar-
dana	es	 classificà	 en	 segon	 lloc	per	 la	 puntuació	del	 públic.	
Encara	que	restés	en	segon	lloc,	és	considerada	com	a	primera.	
Oficialment	es	donà	el	segon	lloc	a	la	sardana	De Iluro a Mataró 
de	Francesc	Vicente	 i	Mataró Sardanista de	Carles	Santiago,	
restà	en	tercer	lloc.	Per	exigència	de	les	Bases,	totes	les	obres	
presentades	 foren	 sense	 títol,	 encara	però,	 les	 tres	primeres	
classificades,	les	titulà	la	pròpia	organització.

Fent	una	petita	pinzellada,	no	hi	ha	res	que	dir	de	la	qua-
litat	de	les	10	sardanes	interpretades,	set	d’elles	foren	de	tall	
clàssic,	és	a	dir,	de	poca	aportació	innovadora.	Hom	vol	fer	un	
esment	especial	per	la	sardana	De Iluro a Mataró de	Francesc	
Vicente,	un	treball	ben	estructurat,	amb	una	melodia	de	tenora	
en	els	llargs,	inspirada	i	agradosa,	que	porta	al	sardanista	a	una	
entrada	del	tutti	final	que	tot	plegat	fa	afecció	per	ballar.	Un	altre	
treball	que	sentirem	en	els	aplecs,	és	de	Joan	Lluís	Moraleda,	
que	amb	els	seus	amplis	coneixements	de	la	cobla,	ens	pre-
sentà	una	sardana	engrescadora	totalment	d’aplec.

Pel	 que	 fa	 a	 la	 sardana	escollida	pel	 jurat	 i	 que	 se	 li	 va	
concedir	el	primer	premi,	Mataró, Ciutat Pubilla de la Sardana 

2009,	Marc	Timon	ha	volgut	anar	més	lluny	i	fer	una	aporta-
ció	agosarada,	presentant	un	treball	de	música	amb	clar	estil	
americà	que	el	públic	acceptà	molt	favorablement,	com	si	es	
tractés	d’una	banda	americana,	la	cobla	es	lluí	amb	una	bona	
interpretació.

A	 la	mitja	part	es	procedí	a	 les	votacions	que	donaren	 la	
classificació	abans	comentada.

Abans	que	el	presentadors	del	concert	donessin	el	resultat	
de	les	votacions,	s’interpretà	l’obra	Fulls pirinencs,	com	home-
natge	al	seu	autor	Honorat	Vilamanyà.

Tot	seguit	es	lliuraren	els	premis	als	tres	primers	classificats	
i	diplomes	als	set	restants.

La	comissió	gestora	del	pubillatge	de	Mataró,	enregistrarà	
un	disc	CD,	amb	sardanes	dedicades	a	Mataró,	en	 la	relació	
de	les	quals	hi	figurarà	les	tres	primeres	sardanes	del	concurs	
musical.

El	concert	comentat	és	la	primera	activitat	programada	en	
motiu	del	pubillatge.	El	CD	serà	a	la	venda	durant	els	actes	pro-
gramats,	que	s’iniciaran	amb	la	proclamació	de	Mataró	com	a	
Ciutat	Pubilla	de	la	Sardana	2009.

La	Cobla	Sant	Jordi-Ciutat	de	Barcelona	dirigida	per	Xavier	
Pagès,	tingué	una	actuació	correcta,	si	bé	per	raons	òbvies	en	
programes	amb	pocs	assaigs,	no	va	obtenir	el	mateix	nivell	de	
les	últimes	actuacions.
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JorDi puerto i parramon
 periodista i escriptor 

http://jordipuerto.blogspot.com/

Carta oberta a l’Anna

Em	 va	 sorprendre	 gratament	 l’article	 d’Anna	 Costal,	
publicat	 al	 Som	 núm.	 278,	 sense	 que	 això	 vulgui	 dir	 que	
el	 comparteixo	 al	 cent	 per	 cent.	 Comença	 dient:	 ...que la 
Sardana és la Dansa Nacional de Catalunya és un fet indis-
cutible...	 Qui	 gosaria	 discutir-ho	 quan	 el	 polític	 i	 escriptor	
Josep	Pella	i	Forgas,	a	la	Historia del Ampurdán	publicada	
el	 1883,	 ja	 ho	 va	 plasmar	 ben	 clar	 tot	 dient:	 La sardana 
es nuestra Danza Nacional, saludadla!	Això	és	un	fet,	sense	
volta	de	full.	

Un	altre	és	que	al	 I	Congrés	del	Sardanisme,	convocat	
per	la	Generalitat	de	Catalunya	el	1983,	en	les	seves	con-
clusions	 finals,	 deia	 el	 següent:	 ...Qualsevol plantejament 
relatiu a la sardana cal que tingui en compte les premisses 
següents:

1.- La sardana és un ball que a partir de les comarques 
on es ballà inicialment, s’escampà per tot el país i actual-
ment és acceptat de manera general i indiscutida com a 
Dansa Nacional de Catalunya.

2.- A diferència d’altres manifestacions més o menys 
lúdiques de la cultura popular catalana, la sardana en tant 
que dansa és una pràctica en què no hi ha espectacle, és 
el poble que en ballar-la en fa allò que és: una manifestació 
viva d’esplai civil, espontani i de participació comunitària que 
per tant pot ésser qualificada com un fet social, clarament 
evolutiu i canviant, a redós de l’evolució i del canvi social del 
comportament del poble

3.- Assumit el punt precedent, l’àmbit constata el	 fet 
que la sardana com qualsevol altra manifestació col·lectiva 
autòctona, informadora de l’estil de vida d’un poble amb 
personalitat definida, es troba sotmesa a la forta pressió 
decolorant que el sistema de vida actual exerceix sobre els 
trets diferenciadors dels pobles

Tot	plegat,	precisament,	en	uns	moments	en	què	s’ha	
presentat	pel	Grup	Parlamentari	de	Convergència	 i	Unió	al	
Parlament	una	proposta	de	resolució	per	declarar	la	sardana	
com	a	“Dansa	Nacional	de	Catalunya”,	per	convertir	el	que	
com	tothom	sap	i	diu,	en	una	realitat	jurídica.

M’agrada	 l’Anna	 quan	 parla	 de	 fets	 sense	 esmentar-
los,	com	ho	fa	amb	la	desamortització	de	Mendizábal	quan	
escriu:	...l’abolició dels privilegis de l’Església i de l’aristocrà-
cia...	Denota	domini	literari	i	històric.	Cal	pensar,	no	obstant,	

que	els	segons	ens	venien	dictats	pel	 ressò	de	 la	Revolu-
ció	Francesa,	que	va	canviar	esquemes	arreu	d’Europa.	Els	
moviments	nacionalistes	en	foren	també	una	conseqüència	
directa,	aquí	no	teníem	pràcticament	aristocràcia,	el	que	hi	
havia	era	bàsicament	una	burgesia	benestant	i	uns	menes-
trals	acomodats.	 I	si	els	pobles	d’Europa	reforçaren	el	seu	
nacionalisme	des	de	mitjans	del	 segle	XIX,	ho	 feren	utilit-
zant	la	música.	Polònia	amb	Chopin,	Finlàndia	amb	Sibelius,	
Noruega	amb	Grieg,	i	Rússia	amb	Txaikovski.	

En	algun	lloc	vaig	llegir	que	la	Renaixença	té	l’inici	amb	
la	 publicació	 de	 l’Oda	 a la Pàtria	 (1832),	 de	 Bonaventura	
Carles	Aribau	i,	a	qui	podria	estranyar-li	que	Catalunya	i	els	
seus	 intel·lectuals,	 trobin	 en	 els	 sons	 de	 la	 renovada	 sar-
dana,	 i	en	els	valors	afegits	que	porta	 incorporada	 la	seva	
filosofia,	 l’eina	 adient	 per	 redreçar	 el	 país,	 i	 la	 fan	 servir.	
Anna,	no	t’hauria	pas	d’estranyar	que	aquí	 fessin	servir	 la	
icona	musical	del	moment,	com	els	altres	pobles	subjugats	
europeus	ho	feren,	Polònia	i	Finlàndia	estaven	incorporades	
a	Rússia	per	conquesta	armada,	Pep	Ventura	estava	aquí,	i	
era	el	més	conegut	del	moment,	en	la	música	de	casa.

No	 comprenc	 del	 tot	 l’abast	 que	 vols	 donar	 al	 mots	
quan	 dius:	 ...la sardana folkloritzada, burgesa i conserva-
dora, emparentada de nou amb l’Església i vinculada als 
conceptes de nació, catalanisme i nacionalisme, unes idees 
totalment anacròniques a mitjans del vuit-cents...	Fou	l’ar-
queòleg	anglès	William	J.	Thomas	qui	 l’utilitzà	per	primera	
vegada	el	1846,	unint	els	mots	 folk (gent)	 i	 lore	 (erudició),	
que	vol	dir	saber	del	poble,	i	la	sardana	té	aquesta	premissa,	
que	 és	 folklore	 perquè	 neix	 del	 poble,	 apart	 d’altres	 com	
“dansa	viva”,	aglutinadora,	social...

Emparentada	 de	 nou	 amb	 l’església?	 El	 fet	 que	 hi	
haguessin	determinats	capellans	que	 l’hi	donessin	protec-
ció	en	alguns	moments	dels	anys	quaranta/cinquanta,	ens	
porta	a	aquesta	conclusió,	o	les	paraules	que	va	dir	un	bisbe:	
...Catalunya serà cristiana o no serà...	 o	potser	 el	 fet	 que	
el	bisbe	de	Girona,	Benet	de	Tocco	 foragita	 la	sardana	de	
l’església	el	1573	i	a	Bellpuig	el	1972,	la	sardana	figurés	a	
l’ofertori	de	la	missa	del	sardanista,	oficiada	pel	Arquebisbe	
de	Tarragona,	Josep	Pont	i	Gol.

En	quan	diu	catalanisme	i	nacionalisme,	fa	la	impressió	
de	contradicció,	en	defensar	alhora	la	sardana	com	“Dansa	
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Nacional	 de	 Catalunya”	 i	 pensar	 que	 és	 un	 anacronisme	
de	mitjans	dels	vuit-cents.	Car	una	cosa	és:	donar gat per 
llebre,	i	una	altra:	fer-te combregar amb rodes de molí,	com	
ens	 ha	 passat	 als	 catalans	 des	 de	 molts	 anys	 ençà,	 més	
dels	que	sembla;	 tants,	que	potser	ens	aniríem	més	enllà	
de	 quan	 Felip	V	 digué	 al	 seu	 vàlid	 Comte	 Duc	 d’Olivares,	
en	perdre	les	colònies	d’ultramar,	que	llavors	viurien	de	les	
colònies	interiors.

...La figura de Pep Ventura va ser totalment tergiver-
sada...	escrius.	Potser	sí,	o	potser	no.	Pel	que	jo	conec	en	
Pep	de	la	Tenora,	va	néixer	el	dia	de	la	Candelera	de	1817,	
a	Alcalá	la	Real	(Jaén),	on	van	destinar	un	determinat	temps	
el	seu	pare,	sergent	segon	del	Batalló	primer	de	Catalunya,	
segon		lleuger.	Això	ho	escrivia	Pere	Coromines,	mentre	que	
Pella	i	Forgas,	i	Pous	i	Pagès	el	feien	nat	el	1818,	un	el	2	
de	febrer	i	l’altre	de	gener,	fet	aquest	que	porta	Coromines	
a	dir:	...aquesta és una de les errades més insignificants de 
les que es troben en les fantasioses biografies del mestre, 
enfarfegades d’un inflat lirisme i empeltreïdes de supòsits 
sense fonament i àdhuc de llegendes...	per	aquest	i	d’altres	
motius	et	recomano	la	biografia	feta	per	Coromines,	malgrat	
que	no	pogué	completar-la.	En	certa	manera	hem	de	pensar	
que	són	massa	els	que	es	veuen	en	cor	de	fer	d’historiador,	
i	veus	per	on	 fins	aquells	 força	acreditats	cometen	errors.	
Un	d’aquests	aprenents	escrigué:	...En Pep donà el 1830 un 
fort impuls a la cobla...	sense	adonar-se	que	aquell	any	Pep	
Ventura	tenia	tretze	anys.

Poc	temps	després	tornaren	a	Catalunya	i	el	pare	el	deixà	
a	cura	dels	avis.	Posteriorment	entrà	de	calceter	al	taller	de	
Joan	Llandrich,	també	militar	i	cap	de	la	cobla	de	Figueres,	
fundada	per	Miquel	Llandrich	el	seu	pare;	festejà	amb	una	
modisteta	del	carrer	de	Pals,	però	a	la	fi	es	casà	amb	la	Maria,	
filla	d’en	Joan	Llandrich.	Aprengué	solfa	i	flabiol,	formà	part	
de	 la	cobla,	de	 la	que	arribà	a	cap,	a	 la	qual	 incorporà	el	
contrabaix	i	la	tenora	que	va	fer	venir	de	Perpinyà	el	1858.	Hi	

augmentà	el	nombre	de	músics,	alhora	que	també	ho	feien	
d’altres	cobles,	com	la	de	Castelló	d’Empúries,	evidentment	
Garreta	(1875),	acabava	de	néixer,	i	Joaquim	Serra	(1907)	
no	 era	 en	 aquest	 món.	 Escriu	 moltes	 sardanes	 i	 d’altres	
obres,	 i	malgrat	que	el	1835	Josep	Mercader,	de	Celrà,	 ja	
componia	una	joga	d’onze	sardanes	llargues,	les	més	anti-
gues	que	es	coneixen,	és	ell	qui	des	de	1844	li	va	donar	un	
fort	impuls,	gràcies	a	la	nova	metodologia	de	repartiment	de	
Miquel	Pardas.	Per	les	Festes	de	la	Mercè	de	1872,	estrena	
a	l’envelat	de	la	plaça	Catalunya,	de	Barcelona,	Per tu ploro,	
segons	el	programa	que	tinc	a	les	mans,	junt	amb	la	cobla	
Cardoneda,	de	Girona,	per	dissidències	amb	d’altres	mem-
bres	de	la	cobla,	se’n	va	a	la	de	l’Erato,	que	menava	en	Cotó.	
Malgrat	que	Coromines	diu	que	l’estrena	fou	a	Cabanes	el	
1875	i	d’altres	que	la	sardana	primer	s’havia	dit	L’enamo-
rada,	però	sembla	ser	que	sempre	s’havia	conegut	com	Per 
tu ploro	i	que	plorava	per	la	cobla	perduda.	Traspassa	durant	
la	Setmana	Santa	de	1875,	 i	 per	motius	obvis	de	 l’època	
religiosa,	al	seu	enterrament	els	sons	de	la	que	ara	és	Dansa	
Nacional	de	Catalunya,	no	hi	pogueren	sonar.

Com	pots	veure,	amiga	Anna,	tot	plegat	ben	embolicat,	
d’aquí	el:	potser	si	o	potser	no,	d’abans.

No	voldria	que	pensessis	que	vull	alliçonar-te.	Res	més	
lluny	de	la	realitat.	Només	tinc	interès	que	coneguis	de	cop	i	
volta,	tot	allò	que	jo	he	après	al	llarg	de	seixanta-cinc	anys,	
conscient	que,	gairebé	octogenari,	la	corda	se’m	va	acabant,	
i	que	dissortadament	hi	ha	força	cosa	que	no	conec,	ni	ho	
sé	pas	tot.

Que	 la	sardana	és	una	dansa	en	cercle	que	s’ha	anat	
transformant	al	llarg	dels	segles,	i	malgrat	que	el	mot	sar-
dana	no	apareix	escrit	fins	1552	a	Olot,	llavors	la	denomi-
nada	“Sardana	Curta”	 (des	del	segle	XVI	 fins	 la	meitat	del	
XIX),	 en	 contraposició	 a	 l’actual	 dita	“Sardana	 Llarga”	 (de	
meitat	del	XIX	fins	l’actualitat).	Per	descripcions	de	danses	
anteriors	al	de	l’esmentada	data	de	1552,	veiem	que	aquesta	

Sant Sadurni d’Anoia Alt Penedès

17è Aplec de la Sardana de la Capital del Cava
Diumenge dia 26 d’abril, 11 del matí, 4 de la tarda. Parc de la Bòbila.
Cobles:	 Jovenívola de Sabadell, Marinada, 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Tarda:	Concurs	de	colles	improvisades.	Arrossada	popular	amb	cava.		
Concurs	de	parelles	improvisades.

En	cas	de	mal	temps:	Pista	col·legi	Sant	Josep.	ENTRADA	GRATUÏTA.	
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Premià de Mar Maresme

és	la	mateixa.	Efectivament	llavors	era	qualificada	com	“Ball	
rodon”	i	així	està	descrit	en	el	Llibre Vermell de	Montserrat,	
del	segle	XIV	com	ofrena	a	la	Verge	en	el	Cant dels romeus	
i	també	l’esmenta	el	bisbe	d’Elna,	el	gironí	Francesc	Eixime-
nis,	a	la	seva	obra	El llibre del cristià i de les dones,	publicat	
el	1392;	no	obstant	això,	hem	de	convenir	que	era	molt	més	
esvalotada. 

Es prengueren per les mans i feren un ball rodó...	diu	el	
Llibre	de	Solemnitats	de	Barcelona	el	1585.	El	cronista	del	
rei	En	Jaume,	Ramon	Muntaner,	cita	que	en	 la	conquesta	
de	València	(1238),	la	frase	següent:	...en cascu dels llochs 
on anava feyen baylls e jochs e solaces diversos...	 i	 uns	
d’aquests	balls	eren	els	Rodons	o	Mesclats.	Una	altra	crò-
nica,	aquesta	de	Pere	 III	 el	Cerimoniós	diu,	d’una	 festa	al	
Palau	del	 reis	de	Mallorca	a	Perpinyà: ...E nos haguemne 
gran plaer e devallam a ballar amb ells la dansa mezclada e 
haguerem gran joya e plaer...	D’aquesta	se’n	deia	mesclada	
perquè	hi	participaven	homes	i	dones.

Les	danses	en	cercle	eren	ja	conreades	als	territoris	de	
la	Tarraconense	el	segle	I,	d’abans	i	després	de	Crist,	segons	
especifiquen	 a	 les	 seves	 obres	 l’escriptor	 i	 geògraf	 grec	
Estrabó	(Geografía),	i	l’almirall	romà	Gaius	Plini	El Vell	(Natu-
ralis Historiae),	els	dos	coincideixen	quan	especifiquen	que:	
“els	ibers	adoradors	de	la	lluna,	dansen	en	cercle	al	voltant	
de	fogueres”.	Estudis	d’erudits,	com	el	perpinyanès	Ponsich,	
calculen	que	 la	 tradició	de	 les	“Rondes”	o	“Ball	 rodó”	se’ls	
podia	calcular	una	antiguitat	de	2.000	anys	a.	C.	havent	estat	
dansades	 a	 les	 riberes	 mediterrànies,	 més	 o	 menys	 quan	
Abraham	sortia	de	la	ciutat	d’Ur,	cap	a	terres	de	Canaan.

Evidentment	que	a	Catalunya	tenim	incomptables	Danses:	
de	Castellterçol,	de	Vilanova,	Gala	de	Campdevànol,	Ball	de	
Nans	 de	 Berga,	 Cavallets	 d’Olot,	 etc.	 la	 majoria	 nascudes	

durant	l’edat	mitjana	i	referides	a	fets	determinats	ocorreguts	
a	localitats	concretes,	i	que	per	ballar-les	hom	s’ha	de	prepa-
rar	per	fer-ho.	No	és	aquest	el	cas	de	la	sardana,	que	neix	del	
poble	i	aquest,	espontàniament,	s’incorpora	a	la	dansa	quan	
ell	ho	desitja,	això	sí,	respectant	les	normes.

Diu	l’arqueòleg	Eudald	Carbonell,	en	el	seu	missatge	al	
món	sardanista	llegit	a	Ripoll	el	2003: ...No estic segur de 
si les rotllanes que fa milers d’anys van pintar els nostres 
avantpassats ramaders, caçadors i recol·lectors a les parets 
de les coves de Cogul tenien aquesta intenció (ell	 les	qua-
lifica	abans	de	mitjà	de	diversió,	de	cohesió,	de	solidaritat,	
d’integrar	la	diversitat,	i	les	classes	socials).	Tampoc ho estic 
de l’escena de la rotllana del vas ibèric d’influència oriental 
de Sant Miquel de Llíria, però sí que és segur que a partir 
del ball rodó, des del segle XVI la sardana esdevé la síntesi 
d’una munió de fets únics, indestriables, que ens serveixen 
per expressar sentiments i per donar identitat universal...

I	per	acabar	reproduiré	el	que	digué	el	musicòleg	rosse-
llonès	Enric	Francès,	al	Simposi	de	Banyoles	el	1990:	...En 
el camp de la música tradicional, la història moderna de la 
cobla catalana (i de la seva música) representa un cas molt 
específic, fins i tot original principalment pel que fa a l’im-
portant període de transformació que ha conegut durant el 
segle XIX, canvis que, certament, li hauran permès mante-
nir-se tan popular fins avui. És el cas estrany, almenys a 
Europa en tot cas, d’una tradició molt viva que no ha estat 
mai interrompuda...

Et	 felicito	 per	 ésser	 jove,	 valenta	 i	 agosarada,	 ja	 que	
aquests	temes	no	acostumen	a	fer-te	popular,	ni	com	deia	
Viladesau,	a	donar-te	“calés”,	però	sí	que	ajuden	a	sentir-se	
millor	amb	un	mateix.

	Enhorabona!
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36è Aplec de la Sardana
Dia 26 d’abril de 2009. 
Matí a les 11, tarda a les 5. Plaça de la Sardana.

Cobles:	 Ciutat de Girona, Mediterrània i Premià

En	cas	de	mal	temps,	Pavelló	poliesportiu	municipal.	Fira	de	Sant	Ponç.
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Canvis de músics
Baix Empordà
S’efectua	un	canvi:	deixa	la	formació	

el	tible	Francesc	Galindo	que	retorna	a	
la	Cervienenca	i	entra	Albert Balmaña,	
procedent	 de	 la	 cobla	 del	 col·legi	 de	
Santa	Maria	de	Blanes.

Ciutat de Cornellà
Enguany	només	s’efectua	una	vari-

ació,	amb	el	fiscorn:	marxa	Marc	Pardo	
i	ocuparà	el	seu	lloc	Joan Pérez.

Joan Pérez

Ciutat de Girona
Tot	igual,	veieu-ne	la	fotografia.

Ciutat de Terrassa
No	hi	ha	cap	canvi,	us	oferim	la	foto	

de	l’actual	formació.

Cobla jovenívola d’Agramunt
Flabiol:	Montse Soques.
Tibles:	Anna-Nuri Bertran i Judit 
Sorribes.
Tenores:	Jordi Guixé i	Abel Roig.
Trompetes:	Juna Cuenca i	Xavi 
Segura.
Trombó:	Marc Balcells.
Fiscorns:	Miquel Castro i	Josep 
Bertran.
Contrabaix:	Eduard Arribas.
Les	novetats	són	el	Contrabaix	i	el	
Trombó,	i	l’any	passat,	el	flabiol.

Cobla Osona
Vet	 aquí	 aquesta	 nova	 formació	

que	 ve	 a	 substituir	 els	 Bofills,	 que	 fa	
un	temps	deixaren	d’actuar	i	ara,	amb	
membres	de	 l’antiga	cobla	 i	nous	ele-
ments	 retornen,	amb	renovada	 il·lusió.	
amb	 el	 nom	 de	 Cobla	 Osona,	 i	 entre	
altres	 compten	amb,	Miquel Subirats,	
flabiol;	 tible,	Alfons Ruiz;	 tenora,	Joan 
Molí;	 trompeta,	 Fortià	 i	 Albert Verda-
guer;	el	fiscornaire	Oscar Hernàndez i	
el	contrabaixista,	Eugeni.
Representant:	Joan Mayà.		
C.	Francesc	Caula,	16.		
17857	Sant	Joan	les	Fonts	(Garrotxa)	
Tel.	619	43	11	40

Contemporània
Dos	 canvis	 en	 aquesta	 formació:	

entren	 Fernando Velasco (trombó)	 i	
Arnau Sala (fiscornaire).

Flama de Farners
Es	 produeixen	 dues	 alternances:	

deixa	 la	 cobla	 el	 flabiol,	 Salvador	 Coll	
Bonancia,	i	entra	Mercè Pararera,	pro-
cedent	 de	 la	 Reus	 Jove;	 l’altra	 és	 del	
tible,	marxa	Narcís	Roure	 i	s’incorpora	
Felip Morales,	 que	 ve	 del	 Foment	 del	
Montgrí.

Foment del Montgrí
5	 variacions	 en	 aquesta	 cobla:	

és	 baixa	 el	 tible,	 Felip	 Morales,	 que	
ingressa	a	la	Flama	de	Farners,	i	deixen	
la	música	el	tenora,	Carles	Cantenys,	el	
trombó,	Delfí	Xibecas	i	els	fiscornaires,	
Narcís	 Baulida	 i	 Josep	 M.	 Descamps,	
va	a	 la	Genisenca.	 I	 són	altes	 el	 tible,	
Alfons Molina,	 el	 tenora,	 Sergi Serra,	
que	 tocava	 amb	 els	 Rossinyolets,	 el	
trombó	 Lluís Subirana,	 que	 prové	 de	
la	 Costa	 Brava,	 i	 els	 fiscorns	 Marc 
Margall,	 que	 actuava	 amb	 un	 conjunt	
de	ball	i	Gerard Serrat,	provinent	de	la	
Cadaqués.

La Principal de la Bisbal,  
Maravella, Montgrins i Selvatana

No	hi	ha	cap	variació	pel	que	fa	a	la	
formació	de	cobla	.

Marinada
Baixes:	el	tible	Marc	Timón	i	Barceló	

(marxa	 a	 la	 Sant	 Jordi),	 el	 trombó	 Isi	
López	i	Cabezas	(també	marxa	a	la	Sant	
Jordi),	 i	 el	 contrabaix	Alexandre	Roig	 i	
Borrell	 (marxa	 a	 la	 Maricel,	 la	 cobla	
nova	de	Sitges).

En	 el	 lloc	 d’ells	 han	 entrat	 la	 tible	
Marta Sala i Giralt (procedent	 de	 La	
Bisbal	Jove),	el	trombó	Martí Fontclara i 
Palomeras (procedent	de	la	Contempo-
rània	on	tocava	el	fiscorn)	i	el	contrabaix	
David Mallorquí i Garcia (procedent	
també	de	La	Bisbal	Jove).
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Marta Sala

Martí Fontclara

David Mallorquí

 
Marinada

Mediterrània
No	hi	cap	canvi	en	aquesta	formació.

Principal d’Olot
Hi	 ha	 variacions	 en	 els	 trompetes,	

deixen	 la	 formació:	 Joan	 Fontbernat	 i	
Josep	Picart	i	els	substitueixen,	Agnès 
Ferrés d’Olot	i	Josep Ignasi Garcia de	
Manresa.

Principal de Porqueres
Es	 produeix	 una	 variació:	 deixa	 la	

cobla	el	fiscornaire	Jordi	Santandreu.	El	
seu	lloc	l’ocuparà	Enric Bosch,	fins	ara	
a	les	files	de	la	Selvamar.

Enric Bosch

Reus Jove
Canvis	 en	 el	 trombó:	 se’n	 va	

Francesc	 Solà	 i	 ocuparà	 el	 seu	 lloc	
Xavier Iriarte.	 Canvis	 amb	 el	 flabiol:	
Mercè	Pararera	va	a	viure	a	Palamós	i	
tocarà	amb	la	Flama	de	Farners,	el	seu	
lloc,	aquí,	serà	per	al	jove	Aleix Vaqué.

Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Aquests	són	els	canvis	en	aquesta	

cobla:	noves	incorporacions:	tible,	Marc 
Timón,	 que	 ve	 de	 la	 Marinada;	 Enric 
Ortí,	tenora,	que	estava	a	la	Jovenívola	
de	Sabadell,	el	trombonista	 Isi López i	
el	contrabaix	Joan Brugent.

 
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Selvamar
Només	 un	 canvi,	 el	 fiscorn	 Enric	

Bosch	 deixa	 aquesta	 cobla	 i	 va	 a	 la	
Principal	 de	 Porqueres,	 el	 seu	 lloc	 el	
cobreix	Jordi Santandreu.

Sta. Perpètua de Mogoda Vallès Occidental
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73è Aplec de la Sardana
Dissabte dia 2 i diumenge dia 3 de maig de 2009

Dia 2, a 2/4 de 7 de la tarda, plaça de l’església, sardanes	amb	la		
Cobla Marinada i	actuació	del	grup	folk: Bufanuvols

Dia 3, a les 11 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda, al bosc de la Torre  
Cobles:	Jovenívola de Sabadell, Montgrins i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Tarda: Concurs	de	colles	improvisades
Servei	de	barbacoes	a	l’hora	de	dinar.	En	cas	de	mal	temps:	Pavelló	d’esports.
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Sitges
Garraf

25è Aplec de la Sardana
Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de maig
Divendres dia 15, a 2/4 de 6 de la tarda:  
Trobada	infantil,	al	jardí	de	l’Hort	de	can	Falç	

Dissabte dia 16, a 2/4 de 10 del vespre:  
Concert	de	primavera,	al	Saló	Teatre	del	Casino	Prado

Diumenge dia 11, a les 11 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda: 
Aplec	al	jardí	de	l’Hort	de	can	Falç

Cobles:	 Marinada, Principal del Llobregat, Maricel,  
 Ciutat de Cornellà i Contemporània

Concurs	de	colles	improvisades	a	la	tarda

En	cas	de	mal	temps:	Poliesportiu	dels	Pins	Bens.	Informació:	629	308	063

Lamentem	 la	 mort	 compositor	 Josep	 Solà	 i	 Sánchez,	
desaparegut	 la	 tarda	del	23	de	març	a	Barcelona,	 als	78	
anys	d’edat.	

El	mestre	Solà	havia	nascut	el	18	d’agost	de	l’any	1930	
a	Mollet	del	Vallès	(Vallès	Oriental).	

Músic	i	compositor,	conreà	la	música	simfònica,	de	ball	i	
de	pel·lícules	(Bahia de Palma, Un vaso de wisqui... )

Josep	Solà	també	destacà	com	a	compositor	de	música	
per	a	sardana	i	per	a	cobla,compongué,	entre	altres,	temes	
tan	recordats	com	El campanar de Mollet	o	Les campanes 
de Sant Mori,	que	va	guanyar	la	17a	edició	del	premi	Ceret-
Banyoles.	Una	mostra	de	la	seva	tasca	en	aquest	camp	és	
haver	 impulsat	 el	 Premi	 SGAE	 de	 Sardanes	 durant	 vint-i-
quatre	anys	per	a	contribuir	a	difondre	el	treball	creatiu	dels	
compositors	que	s’expressen	a	través	de	la	forma	musical	
de	la	sardana.
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Josep Solà i Sánchez
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Darrerament	 he	 rebut	 un	 llibre	 que	 m’ha	 causat	 una	
certa	perplexitat	i	una	notable	sorpresa,	perquè	és	un	opus-
cle	editat	l’any	1953;	d’això	ja	fa	uns	quants	anys,	encara	
que	ha	estat	posat	al	dia	ben	recentment	pel	mateix	autor.

I	voldria	donar	la	meva	opinió	sincera	a	través	de	SOM.
Es	 tracta	 del	 llibre	 Contra la falsa sardana, de	 Lluís	

Albert,	que	m’he	entretingut	a	llegir-lo	i	m’ha	complagut	de	
fer-ho,	entre	altres	motius	perquè	després	de	tants	anys	de	
moure’m	en	aquest	món	he	descobert	un	aspecte	sobre	la	
nostra	 dansa	 nacional	 que	 desconeixia	 totalment,	 perquè	
per	 estrany	 que	 pugui	 semblar	 no	 n’havia	 sentit	 a	 parlar	
mai,	 ni	 n’havia	 llegit.	Més	ben	dit,	 no	 recordo	haver	 llegit	
mai	res	sobre	el	tema,	però	estic	cregut	que	si	ho	hagués	
fet,	me’n	recordaria.

Es	tracta	d’una	mena	de	lluita	que	es	veu	que	ja	ve	de	
lluny.	Tan	lluny	que	ja	fa	més	de	cent	anys	que	va	pel	món,	
i	 jo	sense	assabentar-me’n.	 I	deu	ser	 lògic,	perquè	 jo	mai	
he	sabut	ballar	sardanes.	Les	puntejaria	més	malament	que	
bé	 i	per	això	m’he	vist	mai	amb	cor	de	posar-me	en	una	
rotllana.	Però	he	lluitat	per	la	sardana.	He	lluitat	i	segueixo	
lluitant,	per	la	sardana	i	la	dansa	catalana.

Ara	resulta	que	la	sardana,	tal	com	sempre	l’havia	vist	
ballar	 ja	no	és	exactament	 la	sardana	que	havia	pervingut	
de	 l’avior	 dels	 temps;	 no	 és	 la	 dansa	 tal	 com	 vingué	 de	
l’Empordà,	la	Selva	i	de	les	comarques	veïnes,	i	tal	com	es	
balla	en	els	 llocs	on	encara	són	fidels	a	 la	tradició	ances-
tral	que	sembla	que	dissortadament	cada	vegada	són	més	
pocs.

I	a	mi	m’ha	sorprès	aquesta	desconsideració	del	sarda-
nisme	combatiu	–com	en	diria	el	dilecte	amic	Francesc	d’A.	
Izquierdo–	vers	 la	sardana	autèntica.	M’ha	sorprès	 i	m’ha	
dolgut,	 perquè	 em	 considero	 una	 persona	 amant	 de	 les	
nostres	tradicions	i	de	les	essències	de	les	nostres	danses;	
també	la	sardana.

Evidentment	 he	 sentit	 a	 parlar	 dels	 curts i	 dels	 llargs,	
però	mai	no	havia	escoltat	a	ningú	que	em	parlés	de	la	posi-
ció	dels	braços,	 llevat	que	s’han	d’obrir	a	tots	aquells	que	
s’hi	 volen	 incorporar	 en	 un	 moment	 o	 altre,	 mentre	 sigui	
en	 la	 forma	 que	 cal	 fer-ho.	 Em	 creia	 que	 es	 donava	 per	
suposat	que	tal	com	posaven	els	braços	els	balladors	i	les	
balladores	era	 la	 forma	correcta.	No	m’ho	hauria	plantejat	
mai	si	ho	era	de	correcta	o	no,	sempre	ho	havia	vist	així,	
doncs	era	bo.	Insisteixo	que	no	sé	si	sóc	el	més	indicat	per	

ricarD JoVé i hortoneDaBraços enlaire

a	parlar	del	 tema,	perquè	 ja	d’entrada	estic	 confessant	 la	
meva	incompetència,	però	el	cert	és	que	després	de	llegit	el	
citat	llibre	de	Lluís	Albert	i	tots	els	nombrosos	testimonis	que	
hi	ha	acompanya	sobre	els	seus	raonaments,	em	fa	estrany	
que	el	sardanisme	no	s’hagi	posat	mai	d’acord	en	una	cosa	
tan	raonable	com	és	ballar la sardana de cap a cap amb 
els braços enlaire,	com	sembla	que	mana	la	més	recoma-
nable	ortodòxia.	I	em	dol	i	m’ha	estranyat	que	algunes	de	les	
personalitats	que	vaig	tenir	l’honor	de	conèixer	que	per	mi	
eren	l’alfa	i	l’omega	de	la	sardana,	formessin	part	dels	que	
discrepaven	dels	raonaments	del	sardanisme	empordanès.

Pel	 que	 em	 sembla	 comprendre,	 aquest	 és	 un	 esforç	
molt	desagraït	que	em	fa	l’efecte	que	no	ha	tingut	l’èxit	que	
persegueixen	 els	 seus	 voluntariosos	 i	 fidels	 combatents,	
perquè	des	de	l’any	1953,	i	encara	abans	i	tot,	fins	a	avui	
els	 raonaments	 no	 sembla	 que	 hagin	 convençut	 ningú,	 o	
han	convençut	molt	poca	gent.	Tampoc	em	sembla	ni	lògic,	
ni	comprensible,	ni,	encara	menys,	recomanable,	que	alguns	
s’entestin	 a	 carregar	 una	 bona	 parts	 dels	 neulers	 al	 sar-
danisme	barceloní,	quan	en	el	mateix	treball	sembla	restar	
ben	clar	que	la	procedència	del	“barbarisme”	sardanístic	ve	
d’una	destacada	personalitat	selvatana.

Jo	no	sé	si	puc	prendre	part	per	un	sistema	o	un	altre,	
però	 imagino	 que	 algú	 es	 proposa	 seguir	 predicant en el 
desert,	en	aquesta	mena	de	desert	que	ha	resultat	un	deter-
minat	sector	del	sardanisme	,	 i	 jo	m’he	permès,	des	de	la	
meva	incompetència,	dir-hi	alguna	cosa.

El	senyor	Lluís	Albert	presentà	una	ponència	al	Congrés	
de	Cultura	Tradicional	i	Popular	dels	anys	1981-82	i	sembla	
que	 es	 va	 promoure	 la	 creació	 d’un	 centre	 d’investigació	
i	 recerca	 “amb l’objectiu d’escatir els orígens d’aquells 
costums que el temps hagi pogut viciar” i	sembla	que	van	
acabar	admetent	que	aquesta	lluita	d’identitat	sardanista	hi	
esqueia	de	ple,	però	també	fa	 l’efecte	que	hi	passaren	de	
puntetes	en	base	a	una	pretesa	“modernització de la dansa”.	
No	sé	si	sé	n’hauria	tornat	a	parlar	mai	més.	No	hi	consta.

Avui	 que	 s’ha	 creat	 la	 Sardanova,	 avui	 que	 es	 procura	
modernitzar	la	sardana	amb	nous	i	extravagants	puntejos,	i	que	
existeix	de	passada	el	sistema	manresà,	i	tot	i	així	estem	de	lluny	
de	la	integració	de	la	joventut	a	la	sardana,	no	sé	si	és	escaient	
perseverar	en	aquest	aspecte	del	braceig,	però	jo,	hi	insisteixo,	
estic	molt	més	a	prop	de	la	tradició	que	de	la	modernitat.	Doncs	
braços enlaire i a ballar la sardana com cal !
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En	el	present	any	2009	es	compleixen	25	anys	de	 la	mort	del	

periodista	i	escriptor	Eugeni	Molero	i	Pujós,	un	home	que	va	ser	pioner	

de	la	informació	i	sobretot	de	la	recerca	històrica	de	la	sardana.	Al	llarg	

de	la	seva	curta	vida	va	publicar	un	bon	nombre	d’articles	i	llibres	de	

divulgació	sardanista.	De	tots	és	coneguda	la	magnífica	relació	que	va	

mantenir	amb	la	cobla	La	Principal	de	la	Bisbal,	cobla	de	la	qual	seria	

l’habitual	presentador	dels	concerts,	una	relació	que	es	va	deteriorar	

fins	a	ser	inexistent	a	partir	de	la	mort	del	director	de	la	cobla	bisba-

lenca,	mestre	Conrad	Saló,	l’any	1981.	L’Eugeni	era	un	home	obert,	

simpàtic,	xerraire	 i	amb	bon	sentit	de	 l’humor,	un	gran	entès	en	el	

món	sardanista.	Les	seves	publicacions	en	 forma	de	 llibre	o	article	

són	peces	de	culte	en	l’actualitat,	 les	seves	crítiques	no	deixaven	a	

ningú	 indiferent	 i	 eren	esperades	amb	gran	expectació.	En	vida	 va	

mantenir	una	gran	relació	amb	el	 ja	esmentat	mestre	Conrad	Saló,	

amb	Emili	Saló,	amb	el	mestre	Manel	Saderra	i	Puigferrer,	amb	Manel	

Comadevall	(orquestra	Maravella),	amb	Lluís	Buscarons	(cobla	Ciutat	

de	Girona),	amb	Francesc	Mas	Ros	i	altres	músics,	dels	quals	també	

seria	 col·laborador.	Aquest	 any	 es	 compleixen	 25	 anys	 de	 la	 seva	

prematura	mort	a	causa	d’una	cruel	malaltiai	a	manera	d’homenatge	

volem	destacar	els	fets	més	importants	de	la	seva	vida	i	la	seva	obra.	

Eugeni	Molero	 i	Pujós	neix	a	Barcelona,	al	barri	d’Horta,	el	dia	

25	d’agost	de	l’any	1943	i	va	morir	als	

41	anys	el	dia	6	d’agost	de	l’any	1984.	

El	seu	pare	era	treballador	del	ferrocarril	

i	 això	els	portaria	 fins	a	 la	població	de	

Sant	 Vicenç	 de	 Calders,	 on	 un	 menut	

Eugeni	va	fer	els	seus	estudis	primaris.	

Més	endavant,	la	família	es	trasllada	fins	

a	Vilanova	i	la	Geltrú	per	motius	laborals,	

població	en	la	qual	l’Eugeni	va	cursar	el	

batxillerat	a	les	Escoles	Pies.	Per	aquell	

temps	els	seus	treballs,	escrits	i	redaccions	eren	cobdiciats	pels	seus	

professors.	Els	darrers	anys	de	la	seva	vida	va	residir	a	la	població	de	

Sant	Pere	de	Ribes	amb	la	seva	esposa	Montserrat	Olivella	i	els	seus	

dos	fills,	l’Eugeni	i	l’Esteve.A	la	seva	llar	eren	freqüents	les	trobades	i	

xerrades	sobre	el	món	de	la	sardana.	A	la	capital	del	Garraf	hi	va	fer	

una	llarga	estada,	i	va	ser	a	les	pàgines	del	Diari de Vilanova	on	va	fer	

les	primeres	incursions	com	a	periodista.	En	l’àmbit	laboral,	l’Eugeni,	

va	treballar	com	a	cap	de	premsa	de	la	factoria	La	Seda	de	Barcelona	

instal·lada	a	 la	població	del	Prat	de	Llobregat.	Va	ser	membre	dels	

equips	de	redacció	del	setmanari	Canigó	i	de	la	revista	Presència	i	col-

laborà	en	nombroses	publicacions	de	caràcter	comarcal	(Tramuntana,	

Delta,	Prat,	El	Eco	de	Sitges...).	Molts	articles	seus	foren	reproduïts	a	

diaris	de	més	amplia	difusió	com	Hoja del Lunes	i	Diario de Barcelona.	

Damià DaViu25 anys de la mort  
d’Eugeni Molero i Pujós

Dirigí	el	diari	de	la	mostra	Expocultura,	promoguda	per	la	Generalitat	

de	Catalunya	en	les	edicions	dels	anys	1982	i	1983.	També	fou	col-

laborador	de	 la	Gran	Enciclopèdia	Catalana.	Obtingué	guardons	en	

diversos	certàmens	de	periodisme,	narració,	assaig	i	poesia,	entre	ells	

els	dels	Jocs	Florals	de	l’exili	i	el	de	joves	escriptors	convocat	per	la	

revista	Serra d’Or.	Va	publicar	opuscles	sobre	les	biografies	d’alguns	

músics	com	Eduard	Toldrà	 (1963),	Rafael	Ferrer	 (Premi	Ajuntament	

de	Sant	Celoni	1974)	i	Francesc	Mas	Ros	(1979).	També	publicà	la	

biografia	del	pintor	vilanoví	Salvador	Masana	(1964)	i	la	narració	titu-

lada	L’altre estatge	(Premi	Ciutat	d’Olot	1967).	Amb	el	patrocini	de	la	

Diputació	de	Girona	l’any	1982	apareix	el	seu	llibre	La Principal de la 
Bisbal Cobla de la Generalitat de Catalunya.	Un	any	després	apareix	la	

seva	darrera	obra	amb	el	títol	de	Josep i Manuel Saderra músics de 
cobla i compositors.	Una	vegada	desaparegut	una	prestigiosa	editorial	

va	publicar	una	obra	de	l’Eugeni	apareguda	en	una	publicació	sarda-

nista,	però	en	capítols.	És	l’obra	titulada	Els instruments de cobla i els 
seus executants, escrita	durant	els	anys	70.	Cal	afegir	que	l’Eugeni	

fou	un	dels	promotors	de	l’Associació	Catalana	de	Crítics	d’Art	i	de	

la	Unió	de	Periodistes	de	 les	Comarques	Gironines.	Uns	 importants	

premis	literaris	convocats	pel	Consell	Comarcal	del	Garraf	porten	el	

seu	nom.	Nombroses	comissions	d’aplecs	i	entitats	sardanistes	varen	

trobar	en	l’Eugeni	un	valuós	col·laborador	i	les	seves	opinions	eren	ben	

acceptades.	Va	ser	un	defensor	de	les	tradicions	catalanes	i	en	espe-

cial	de	la	sardana,	de	la	qual	era	un	autèntic	expert.	La	seva	vinculació	

amb	la	cobla	La	Principal	de	la	Bisbal	fou	total,	(en	seria	el	cronista	i	

presentador	de	concerts)	i	el	trobem	al	costat	de	la	cobla	bisbalenca	

en	el	moment	de	rebre	la	distinció	de	Cobla	Oficial	de	la	Generalitat	de	

Catalunya.	Són	molts	els	que	creuen	que	aquesta	distinció	no	hauria	

estat	possible	sense	la	mediació	de	l’Eugeni	Molero.

Enguany	fa	25	anys	de	la	seva	mort,	25	anys	que	ja	no	el	tenim	

entre	nosaltres,	esperem	que	en	el	decurs	d’aquest	any	rebi	algun	

homenatge.	Sabem	que	a	Vilanova	 i	 la	Geltrú	ha	estat	 creada	una	

comissió	que,	amb	el	suport	econòmic	de	l’Ajuntament,	vol	enregis-

trar	un	CD	amb	totes	 les	sardanes	que	els	diferents	compositors	 li	

van	dedicar,	a	més	volen	presentar	aquest	CD	en	un	concert	el	mes	

d’agost.	Tant	l’enregistrament	del	CD	com	el	concert	aniran	a	càrrec	

de	la	cobla	Marinada	de	Badalona.	Les	composicions	que	van	dedicar	

a	l’Eugeni	Molero	i	que	integraran	aquest	disc	són:	A l’Eugeni Molero 
de	Francesc	Mas	Ros,	L’últim adéu de	Manel	Saderra	Puigferrer,	Un 
home bo de	Rafael	Ferrer,	Estimat amic d’Enric	Vilà	i	Joaquim	Ferrer,	

Engrunes d’enyorament de	 Concepció	 Ramió,	 Evocació afectiva	

d’Emili	Saló,	Recordant de	Max	Hawart,	Enyorant al bon amic de	Lluís	

Buscarons,	Una llum a l’aplec de	Francesc	Camps	 i	Bon record de	

Lluís	Duran.
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Eugeni Molero i Pujós, 
periodista i escriptor 
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Mataró, Ciutat Pubilla 2009
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Els	actes	de	proclamació	de	Mataró	com	a	Ciutat	Pubilla	de	
la	Sardana	se	celebraran	el	cap	de	setmana	del	25	i	26	d’abril.

L’arribada	de	la	flama	del	pubillatge	a	Mataró	des	de	Sant	
Climent	del	Llobregat,	 l’anterior	Ciutat	Pubilla,	obrirà	 les	acti-
vitats	el	dia 25,	a	dos	quarts	de	sis	de	 la	 tarda	al	Portal	de	
Barcelona.	Des	d’aquest	punt,	acompanyada	per	les	autoritats	
i	els	gegants	Climent	i	Roser	de	la	Colla	de	Geganters	i	Gra-
llers	de	Sant	Climent	de	Llobregat,	desfilarà	en	cercavila	fins	a	
l’Ajuntament	de	Mataró,	on	s’estarà	fent	una	ballada	de	sarda-
nes,	amb	la	Cobla	Costa	Daurada.

S’iniciaran	 així	 els	 actes	 protocol·laris	 de	 proclamació	 de	
Mataró	com	a	Ciutat	Pubilla	de	la	Sardana	2009,	que	continua-
ran	amb	un	espectacle	aeri	a	càrrec	del	Circ	Delícia	a	la	façana	
de	l’Ajuntament,	acompanyat	amb	música	de	cobla,	actuacions	
dels	Bastoners	de	Mataró,	els	Bastoners	Blaus	de	Granollers,	
els	Bastoners	de	Gràcia	i	els	Ministrils	d’en	Pere	Botero.

El	mateix	dia	25,	a	dos	quarts	de	vuit	del	vespre,	el	Teatre	
Monumental	acollirà	tots	els	sardanistes	per	a	presenciar	l’acte	
solemne	de	proclamació	del	 pubillatge	mataroní,	 amb	assis-
tència	dels	Sardanistes	d’Honor	Pere	Lladó	i	Assumpció	Cabot.	
Joaquim	Dorda	 i	Ventura	pronunciarà	 la	Lliçó	Magistral	de	 la	

Sardana	 i	 seguiran	 els	 parlaments	 institucionals	 a	 càrrec	 de	
l’alcalde	de	Mataró	i	del	president	de	la	Federació	Sardanista	
de	Catalunya	per	tal	d’oficialitzar	 l’atorgament	de	la	divisa	de	
Fidelíssima	en	la	Sardana	inherent	a	totes	les	Ciutats	Pubilles	i	
que	a	partir	d’aquesta	data	ostentarà	també	la	ciutat	de	Mataró.	
La	vetllada	es	clourà	amb	un	concert	a	càrrec	de	Jordi	Molina	
i	la	Cobla	dels	Sons	Essencials.	I	a	les	deu	de	la	nit	hi	haurà	el	
Sopar	del	Pubillatge.

El	dia 26 d’abril,	de	bon	matí,	hi	haurà	cercavila	amb	els	
Sardanistes	 d’Honor,	 portadors	 de	 la	 Flama	del	 Pubillatge,	 la	
Família	Robafaves,	 l’Àliga	de	Mataró	 i	 les	 autoritats	 fins	 a	 la	
basílica	de	Santa	Maria,	on	es	farà	una	ofrena	floral	a	les	relí-
quies	de	les	Santes	patrones	de	Mataró.	Es	ballarà	una	sardana	
a	l’entorn	de	l’altar	major	amb	les	colles	sardanistes	Repunte-
jant	i	hi	haurà	una	breu	actuació	de	la	Coral	La	Nota.	Posterior-
ment,	es	farà	el	descobriment	de	la	placa	commemorativa	del	
Pubillatge,	a	l’Ajuntament	de	Mataró	amb	la	participació	de	la	
Colla	castellera	Capgrossos	de	Mataró	i	de	l’Àliga	de	Mataró.

Un	dels	punts	àlgids	de	la	festa	de	proclamació	de	Mataró	
com	a	Ciutat	Pubilla	de	la	Sardana	2009	tindrà	lloc	a	la	plaça	
de	Santa	Anna,	on	està	prevista	la	inauguració	del	Monument	a	
la	Sardana,	obra	de	l’artista	Iago	Vilamanyà.	En	aquest	mateix	
acte,	es	llegirà	el	Missatge	al	món	sardanista,	que	enguany	ha	
escrit	el	popular	actor	Joan	Pera.	La	Federació	Sardanista	de	
Catalunya	donarà	a	conèixer	l’atorgament	dels	Premis	Sardana	
2009	i	la	designació	de	la	població	que	succeirà	Mataró	en	el	
Pubillatge,	l’any	2010.	

El	so	de	les	cobles	Ciutat	de	Mataró,	Costa	Daurada	i	Iluro	
oferiran	en	una	ballada	de	sardanes	que	interpretaran	a	la	plaça	
de	Santa	Anna,	i	es	tocarà	Mataró Ciutat Pubilla de la Sardana 
2009 de	Marc	Timón.

Les	activitats	de	la	proclamació	del	Pubillatge	mataroní	el	
clouran,	el	dia	26	d’abril	a	partir	de	dos	quarts	de	sis	de	la	tarda,	
amb	la	celebració	del	34è	Concurs	de	Colles	Sardanistes.

L’Agrupació	 Sarda-
nista	 Costa	 Brava	 de	
Palamós,	 amb	 la	 partici-
pació	 de	 la	 cobla	 Mont-
grins	presentarà	el	proper	
dia	26	d’abril	el	8è	volum	
de	 la	col·lecció	Sardanes 
a Palamós.

Aquest	 àlbum	 disco-
gràfic	conté	les	següents	
composicions:	Marinera	(per	a	dues	cobles)	d’Albert	Guinovart,	
Costa Brava 100,	de	Jesús	Ventura,	El Palau de la fosca,	de	Pitu	
Chamoro,	La platja dels bots,	d’Alfred	Abad,	Una nit a cala Este-
lada,	de	Xavi,	Pendón”	Gonzàlez,	Onades daurades a Palamós,	de	
Xaci	Cassanyes,	Palamós, mar i sardanes,	d’Amadeu	Cuadrado,	
Records de Palamós,	de	Josep	Taxés,	Baix Empordà,	de	Josep	
Auferil,	Dues estrelles,	de	Josep	Casanovas	“Paixero”,	Serenor,	
de	Jaume	Cristau	i	Joia de Palamós,	de	Francesc	Mas	Ros.

Un	bon	estol	de	sardanes	vinculades	a	Palamós,	amb	varie-
tat	d’estils	i	compositors,	una	nova	aportació	musical	coblística,		
gràcies	a	la	tasca	d’aquesta	meritòria	entitat.

Aquests	dies,	es	presentaran	a	Palamós	dues	noves	plaques	de	
cava,	seguint	amb	la	col·lecció	iniciada	dies	enrere,	en	aquesta	
ocasió	hi	han	els	rostres	de	Juli	Garreta	i	Francesc	Mas	Ros.ocasió	hi	han	els	rostres	de	Juli	Garreta	i	Francesc	Mas	Ros.ocasió	hi	han	els	rostres	de	Juli	Garreta	i	Francesc	Mas	Ros.

Dues noves plaques de cava

Nou disc a Palamós
Sardanes a
Palamós

08
VOLUM

Ballant sardanes
a Palamós

03
VOLUM

Cobla  
Montgrins
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Lliurament del Premi 
Nacional Agustí Borgunyó

D’acord	amb	el	programa	previst,	el	passat	dia	6	de	març	
a	 Sabadell,	 es	 lliurà	 el	 Premi	 Nacional	 Agustí	 Borgunyó	 al	
mestre	Jordi	León	 i	Royo,	per	 la	seva	 trajectòria	en	vers	 la	
música	de	cobla,	des	de	la	vessant	pedagògica,	de	composi-
tor,	d’intèrpret	i	director	de	cobles.

El	 president	 de	 l’entitat	 Sabadell,	 més	 Música,	 Josep	
Vinaròs	 es	 referí	 principalment	 a	 la	 tasca	 que	 desenvolupa	
l’entitat	per	fer	arribar	al	gran	públic,	la	música	de	lliure	format	
o	simfònica	per	a	cobla.	També	es	referí	a	la	importància	de	
fer	públic	el	reconeixement	que	tots	els	catalans	hem	de	pale-
sar	 vers	a	aquelles	persones	o	entitats	que	 tant	 estan	 fent	
per	la	nostra	música	per	a	cobla,	com	ha	fet	i	seguirà	fent	la	
persona	homenatjada.

Jordi	León	 tingué	paraules	d’elogi	per	 tots	els	premiats	
que	l’havien	precedit	en	edicions	anteriors.	Digué	també	que	

Moment en que Jordi León rep la distinció de mans  
del Tinent d’Alcalde Sr. Joan Manau, en presència  
de tot el Jurat

Membres de la Junta de Govern de Sabadell, més Música i 
del Jurat, amb l’homenatjat Jordi León i Salvador Brotons, 
Premi Agustí Borgunyó de l’any anterior

la	seva	dedicació	li	havia	ocasionat	algun	enuig,	encara	però	
les	compensacions	que	havia	rebut	han	estat	la	raó	de	la	seva	
vida,	a	contracor	dels	seus	pares	quan	encara	era	una	per-
sona	de	curta	edat.

Salvador	Brotons	que	fe	la	glosa	de	l’homenatjat,	es	referí	
a	la	vida	musical	paral·lela	viscuda	amb	Jordi	León,	ell	tocant	
la	flauta	i	Jordi	León	l’oboè,	digué	que	són	amics	entranyables	
des	de	la	seva	joventut.

Més	de	150	persones	assistiren	al	 lliurament	del	premi	
Agustí	Borgunyó,	per	tal	de	recolzar	a	la	persona	guardonada	
aquest	any	i	fer	costat	a	l’entitat	Sabadell,	més	Música,	dedi-
cada	plenament	a	potenciar	i	difondre	les	obres	per	a	cobla.

Josep Vinaròs
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Inauguració del monument a la sardana a Sabadell

Sense	ser	Ciutat	Pubilla	de	la	Sardana,	el	passat	dia	22	de	març,	s’inaugurà	a	Sabadell	
el	Monument	a	la	Sardana,	promogut	per	l’entitat	Sabadell	Sardanista	amb	el	patrocini	
de	l’Ajuntament	de	Sabadell.	A	l’acte	hi	assití	l’alcalde	Manuel	Bustos	i	regidors,	així	com	
també,	el	 president	de	 la	Federació	Sardanista	de	Catalunya	Bartomeu	Duran.	L’acte	
fou	esplèndid,	 ja	que	a	part	de	fer	molt	bon	dia,	hi	assistí	molt	públic	sardanista,	que	
esperaven	que	arribés	aquesta	inauguració	després	de	molts	anys	d’espera.	L’escultura	
de	Pepita	Brossa,	fou	acceptada	de	molt	bon	grat	per	tots	els	assistents.	Simbolitza	una	
flama	que	l’envolten	dues	parelles	de	sardanistes.	Podriem	dir-ne	la	flama	de	la	sardana.	
Es	tracta	d’un	disseny	clàssic	amb	realització	moderna,	és	a	dir,	que	s’enten	molt	bé.	Per	
estrenar	en	aquest	acte,	Enric	Ortí	va	compondre	la	sardana	que	es	titula,	Sabadell a la 
sardana	que	fou	ballada	i	aplaudida	per	tots	els	sardanistes	presents.
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Final de La Sardana de l’Any
El	concert	final	del	concurs	de	votació	popular	La Sar-

dana de l’Any 2008	tindrà	lloc	dissabte,	9	de	maig,	a	l’Audi-
tori-Palau	de	Congressos	de	Girona.	Un	certamen	organitzat	
per	la	Federació	Sardanista	de	Catalunya.	Per	al	concert	final	
l’ens	federatiu	compta	amb	la	col·laboració	dels	Amics	de	la	
Sardana	Terranostra	de	Girona	i	l’Agrupació	d’Aplecs	Sarda-
nistes	de	les	Comarques	Gironines.	

El	dia	següent,	diumenge	10	de	maig,	tindrà	lloc	l’Aplec	
de	la	Sardana	de	Caldes	de	Malavella.	Per	facilitar	 l’assis-
tència	a	ambdós	actes	s’han	organitzat	dos	paquets	des	de	
la	Federació	Sardanista	de	Catalunya	i	 l’Agrupació	de	Sar-
danistes	de	Caldes	de	Malavella.
Salvador Brotons i l’Orquestra de l’Acadèmia del 
Liceu hi actuaran

El	concert	final	del	concurs	de	votació	popular	La Sardana 
de l’Any 2008	comptarà	amb	l’Orquestra	Simfònica	de	l’Aca-
dèmia	del	Gran	Teatre	del	Liceu	de	Barcelona	que	actuarà	amb	
la	Cobla	Ciutat	de	Girona	sota	 la	batuta	del	director	Salvador	
Brotons.	També	hi	serà	Jordi	Molina	com	a	tenora	solista.

El	concert	tindrà	dues	parts	ben	diferenciades.	En	la	pri-
mera	les	cobles	Bisbal	Jove	i	Ciutat	de	Girona	interpretaran	
les	deu	sardanes	finalistes.	En	la	segona,	actuaran	l’Orques-
tra	 Simfònica	 de	 l’Acadèmia	 del	Gran	Teatre	 del	 Liceu	 de	
Barcelona,	la	Cobla	Ciutat	de	Girona	i	Jordi	Molina,	dirigits	
per	Salvador	Brotons.	
S’estrenarà una obra per a orquestra simfònica, 
cobla i rapsode

Durant	la	segona	part	del	concert,	s’estrenarà	Cançó de 
bressol per fer adormir la guerra,	del	jove	compositor	Marc	
Timón.	L’obra	del	músic	de	Castelló	d’Empúries	(Alt	Empordà)	
està	escrita	per	a	orquestra	simfònica,	cobla	i	rapsode.
La Sardana de l’Any, un concurs de votació popular

El	certamen	La	Sardana	de	l’Any	és	un	concurs	de	votació	
popular	que	organitza	la	Federació	Sardanista	de	Catalunya	en	
què	participen	les	sardanes	estrenades	al	llarg	de	l’any	2008.	El	
públic	considera	quina	és	la	sardana	més	popular	mitjançant	un	
concurs	que	compta	amb	la	col·laboració	de	més	d’una	trentena	
d’emissores	de	ràdio	d’arreu	del	territori,	a	través	de	les	quals	
es	recullen	els	vots	dels	oients.	A	aquesta	opció	s’hi	afegeix	la	
possibilitat	d’emetre	el	vot	a	través	d’una	pàgina	web	adaptada	
per	a	aquesta	funció:	http://sardanista.cat/fed/frlsda2c.asp.

La	final	del	certamen	se	celebra	en	el	transcurs	d’un	con-
cert	i	hi	arriben	les	deu	millors	sardanes	que	han	superat	les	18	
eliminatòries,	9	semifinals	i	una	repesca.	La Sardana de l’Any 
2008 va	començar	les	eliminatòries	el	passat	13	de	setembre.

La Federació i l’Agrupació de Caldes volen 
facilitar-hi l’assistència

Per	facilitar	l’assistència	a	ambdós	actes	s’han	organit-
zat	dos	paquets	des	de	la	Federació	Sardanista	de	Catalunya	
i	l’Agrupació	de	Sardanistes	de	Caldes	de	Malavella.
Paquet complet (85 euros per persona, oferta fins a 
l’exhauriment de disponibilitats):

•	Entrada	al	concert	final	de	La	Sardana	de	l’Any	(Audi-
tori-Palau	de	Congressos	de	Girona)

•	Entrada	al	sopar-concert	de	Caldes	de	Malavella
•	Hotel	a	Caldes	de	Malavella	en	habitació	doble
•	Esmorzar	a	l’hotel
•	Dinar	de	l’Aplec	de	la	Sardana	de	Caldes	de	Malavella

Paquet reduït (43 euros per persona, reserves fins  
al 23 de març):

•	Entrada	al	concert	final	de	La	Sardana	de	l’Any	(Audi-
tori-Palau	de	Congressos	de	Girona)

•	Entrada	al	sopar-concert	de	Caldes	de	Malavella	

Salvador Brotons

Marc Timón
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Dissabte, 9 de maig
2/4 de 7 de la tarda:	concert	final	de	La	Sardana	de	l’Any.

1a PART:	actuació	de	 les	cobles	Bisbal	Jove	 i	Ciutat	de	
Girona.	
2a PART:	actuació	de	l’Orquestra	Simfònica	de	l’Acadè-
mia	del	Gran	Teatre	del	Liceu	de	Barcelona	i	la	cobla	Ciutat	
de	Girona.
Tenora	 solista:	 Jordi	 Molina.	 Direcció	 musical:	 Salvador	
Brotons.	Presentació:	Rut	Martínez	i	Josep	Baiges.

10 del vespre:	sopar-concert	amb	la	cobla	Ciutat	de	Girona.
Direcció	 musical:	 Marcel	 Sabaté.	 Comentaris	 i	 col·loqui:	
Jesús	Ventura.

Diumenge, 10 de maig
10 del matí:	 inici	de	 l’Aplec	de	 la	Sardana	de	Caldes	de	
Malavella.
Al llarg del dia	 hi	 actuaran	 les	 cobles	 Ciutat	 de	 Girona,	
Mediterrània,	Bisbal	Jove,	Foment	del	Montgrí	i	Reus	Jove.	
2 de la tarda:	dinar	popular.
4 de la tarda:	 inici	de	 la	sessió	de	tarda	de	 l’Aplec	de	 la	
Sardana	de	Caldes	de	Malavella.
2/4 d’11:	sessió	de	nit.

*	L’Aplec	de	la	Sardana	de	Caldes	de	Malavella	estarà	dedicat	al	presi-
dent	de	la	Unió	de	Músics	de	Catalunya,	Antoni	Mas	i	Bou.

Coses del llenguatge carles riera

Aquest	cas,	com	podria	ser	“l’Úrsula”	i	“la	Ursuleta”	és	dels	
més	pocs	explicats	a	les	gramàtiques	i	ortografies.	I	això	fa	que	
molts	a	l’hora	d’escriure-ho	vagin	de	bòlit.

Només	és	aplicable	a	les	paraules	començades	amb	“i”	i	
amb	“u”.

Abans	d’explicar-ho	hem	de	recordar	que	totes	les	paraules	
tenen,	entre	totes	les	seves	vocals,	una	que	sona	més	que	les	
altres	que	se’n	diu	vocal	tònica	(les	altres	són	vocals	àtones).	Per	
exemple,	en	la	paraula	Catalunya	la	vocal	tònica	és	la	“u”.	En	la	
paraula	Tarragona	és	la	“o”	i	en	la	paraula	Lleida	és	la	“e”.

Seguirem	explicant	que	l’article	femení	“la”	s’escriu	apos-
trofat	davant	 les	paraules	començades	amb	“a”	 (l’arbre),	“e”	
(l’ermita)	i	“o”	(l’obra),	però	no	sempre	davant	“i”	i	davant	“u”.	I	
a	partir	d’aquí	explicarem	la	regla.	Vegem:

Per què escrivim “l’illa” (amb apòstrof)  
i “la illeta” (sense apòstrof)?

Escriurem l’	davant	les	paraules	començades	amb i	i	amb	
u	tòniques	(l’illa,	l’íntima,	l’ínfima,	l’única,	l’Índia,	l’última,	etc.)	
i	escriurem	la	davant	de	paraules	començades	amb	i	i	amb	u 
àtones	(la	indústria,	la	universitat,	la	idea,	la	il·lusió,	la	història,	la	
humanitat,	etc.)	I	aquesta	doble	regla	s’aplica	tant	a	les	paraules	
originals	com	a	les	derivades	(l’illa,	la	illeta;	l’ungla,	la	ungleta;	
l’Imma,	la	Immaculada;	l’Úrsula,	la	Ursuleta,	etc.)

Excepcions:	 la	 ira	 (irritació	 violenta	 contra	 algú	 o	 alguna	
cosa)	la	una	(hora	del	rellotge),	però	en	canvi	no	en	l’expressió	
“l’una	i	l’altre”.

També	 hi	 podríem	 afegir	 expressions	 verbals	 de	 verbs	
començats	en	i	o	en	u	com	els	casos	següents:	un	home	(nom	
masculí)	l’instal·len	i	una	dona	(nom	femení)	la	instal·len.	O	un	
home	l’ubiquen	i	una	dona	la	ubiquen.

Lloret de Mar la Selva
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42è Aplec de la Sardana
Diumenge 3 de maig de 2009

HOMENATGE	A	FRANCESC	CAMPS	COMELLAS

Matí i tarda, als paratges de l’ermita de Santa Cristina.

	Cobles:	 Ciutat de Girona, Principal del Llobregat,  
 Flama de Farners i Contemporània

Programa d’actes del cap de setmana del � i 10 de maig
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Salvador Coll i Bonancia, 
flabiol i tamborí

Damià DaViu

Avui hem anat a un aplec de sardanes i hem coincidit amb 
la cobla La Flama de Farners, en la qual actua l’instrumentista 
de flabiol i tamborí, Salvador Coll i Bonancia, un home a qui 
hem proposat ser l’entrevistat d’aquest mes per a la nostre 
revista. Creiem que és una bona idea i més si tenim present 
la seva impecable carrera musical i el seu bon fer amb el fla-
biol. Hem d’aclarir que en el moment de fer aquesta entrevista 
encara forma part de la cobla. 

- Salvador, per començar, ens pots explicar la teva his-
tòria? 

El	meu	nom	és	Salvador	Coll	 i	 Bonancia.	Neixo	 a	Santa	
Coloma	de	Farners	el	dia	5	de	juliol	de	l’any	1964,	lloc	on	visc	
actualment.	D’antecedents	familiars	relacionats	amb	la	música	
tinc	un	oncle	que	es	deia	Salvador	Coll	i	Estrach	(1915-1964),	
que	era	capellà	i	li	agradava	molt	la	música,	fins	i	tot	va	com-
pondre	una	sardana	titulada	Flor novella.	Jo	no	el	vaig	conèixer	
mai	perquè	va	morir	quan	jo	vaig	néixer,	i	com	que	es	deia	Sal-
vador,	els	meus	pares	em	varen	posar	aquest	nom	en	record	
seu	(anys	més	tard	li	vaig	dedicar	la	sardana	El vicari de les 
Planes).	Jo,	de	petit,	tenia	molta	afecció	per	la	música,	tocava	
la	flauta	dolça	d’oïda,	però	mai	havia	anat	a	classes	de	música,	
això	va	venir	després	d’acabat	el	servei	militar.	L’any	1984	va	
ser	quan	amb	vaig	iniciar	en	la	música	arran	de	cantar	en	un	
cor	d’homes	anomenat	El	cor	de	Farners	(actualment	es	diu	

Salvador Coll i Bonancia ha estat fins ara instrumentista de flabiol i tamborí de la coneguda cobla La Flama de 
Farners. És un dels  alumnes avantatjats del mestre Jordi León i Royo. És un home amable i implicat en la seva 
feina. Ha compost algunes sardanes.

Els	Cantaires	de	Farners),	que	tenia	com	a	director	el	mestre	i	
compositor	de	sardanes	Josep	Carbó	i	Vidal,	que	havia	estat	el	
fundador	de	la	cobla	La	Flama	de	Farners	(que	havia	fet	la	seva	
estrena	l’any	1981).	En	aquesta	cobla	hi	havia	una	flabiolaire,	
la	Monti	Galdón,	que	volia	plegar,	i	m’ho	varen	proposar	a	mi.	
Jo	no	sabia	res	de	música	i	menys	del	flabiol,	i	em	vaig	posar	
a	estudiar	l’any	1985.	El	meu	primer	mestre	de	flabiol	fou	en	
Pere	Rabasseda	i	Matabosch	(actual	flabiolaire	de	La	Principal	
de	la	Bisbal).,	D’ell	tinc	un	bon	record:	eren	els	inicis,	anava	a	
classe	a	Amer	els	dissabtes	al	matí.	Va	arribar	un	punt	en	què	
vàrem	decidir	que	anés	a	Barcelona	amb	el	mestre	Jordi	León	
i	vaig	començar	aquestes	classes	l’any	1988	al	Conservatori	
Municipal	de	Música	de	Barcelona.	L’any	següent	ens	vàrem	
traslladar	 al	 Conservatori	 del	 Liceu	 per	 seguir	 les	 classes	 i	
completar	la	carrera.	Aquesta	és	la	meva	història,	com	has	vist	
vaig	començar	ja	gran,	de	fet	tenia	22	anys	d’edat	i	no	coneixia	
ni	una	nota.

- Quan entres a formar part de la cobla La Flama de 
Farners? 

Jo	vaig	entrar	a	la	cobla	La	Flama	de	Farners	l’any	1985.	
Va	arribar	un	dia	en	què	la	Monti	Galdón	(flabiolaire	anterior)	
no	va	poder	anar	a	una	actuació,	concretament	el	dia	20	de	
gener,	en	què	es	tocaven	sardanes	al	matí	i	a	la	tarda	a	Santa	
Coloma	de	Farners	amb	motiu	de	la	Festa	del	Pelegrí.	Em	varen	
demanar	si	hi	podia	anar	i	aquesta	fou	la	meva	primera	audició	
de	sardanes:	recordo	que	estava	molt	nerviós	davant	el	meu	
debut,	em	van	deixar	una	 jaqueta	perquè	 jo	no	en	tenia,	 i	a	
partir	 de	 llavors	 un	dia	 hi	 anava	 aquella	 noia	 (quan	podia)	 i	
un	altre	dia	hi	anava	jo	fins	que	vaig	quedar	com	a	flabiolaire	
titular.	Des	de	llavors	he	actuat	sempre	més	a	la	cobla	La	Flama	
de	Farners:	ja	fa	24	temporades	que	hi	sóc.

- Salvador, recordo que durant un temps vas agafar 
la trompeta perquè es volia crear una cobla-orquetra a 
partir de la cobla La Flama de Farners.

Arran	de	la	mort	del	mestre	Josep	Carbó	el	4	de	gener	de	
l’any	1988,	aquell	any,	a	part	de	fer-li	un	homenatge	i	gravar	un	
CD	amb	algunes	de	les	seves	sardanes,	vàrem	fer	una	reunió	
i	vàrem	decidir	 implicar-nos	més	amb	 la	música	 i	crear	una	El flabiolaire i compositor Salvador Coll i Bonancia
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cobla-orquestra	per	anar	creixent.	Ens	vam	proposar	fer	ball	i	tot	
l’any	1988	el	vam	passar	assajant.	Vàrem	fer	una	pre-estrena	
en	una	festa	d’una	barriada	de	Santa	Coloma	de	Farners,	can	
Malladó,	el	mes	de	juliol,	i	l’estrena	oficial	fou	el	4	de	novem-
bre	al	Pavelló	de	Santa	Coloma	de	Farners	conjuntament	amb	
el	conjunt	Montecarlo.	A	partir	de	 llavors	vàrem	començar	a	
fer	ball	 i	això	va	durar	4	anys:	va	ser	difícil,	era	un	món	que	
no	coneixíem,	vam	haver	d’agafar	cantants,	muntadors	etc.	Al	
principi	anava	bé,	però	de	mica	en	mica	es	va	anar	embolicant,	
hi	havia	moltes	despeses,	vàrem	plegar	i	seguir	tan	sols	amb	
la	cobla.	Jo	en	la	formació	orquestral	tocava	la	trompeta;	en	
mancaven,	m’ho	van	dir	i	vaig	agafar	aquest	instrument.Vaig	
anar	a	classes	amb	el	trompeta	Manel	Comadevall	(membre	
de	l’orquestra	Maravella).	Vaig	estudiar	5	anys	amb	ell,	però	en	
acabar	l’aventura	de	l’orquestra	vaig	aparcar	la	trompeta.

- Ens pots parlar de la teva vessant com a compositor 
de sardanes? De quina manera vas començar? 

Sempre	he	 tingut	 inquietuds	per	compondre,	 sempre	he	
tingut	 facilitat	 per	 crear	melodies.	Quan	 vaig	 començar	 a	 la	
cobla,	encara	hi	havia	el	mestre	Josep	Carbó,	 i	 recordo	que	
sempre	li	estava	preguntant	coses	relacionades	amb	la	música	
i	 sobretot	 de	 composició	 i	 instrumentació	 per	 a	 cobla.	Vaig	
començar	a	escriure	una	mica,	no	massa	bé	per	cert,	i	temps	
després	amb	els	estudis	d’harmonia,	fuga	i	contrapunt	ja	vaig	
tenir	la	visió	més	oberta	i	molts	més	coneixements	per	com-
pondre.	A	partir	de	l’any	1997	començo	a	fer-ho	amb	cara	i	
ulls.	Va	ser	quan	vaig	compondres	la	sardana	El trapellot (gua-
nyadora	d’un	accèssit	de	l’SGAE	l’any	2000),	que	vaig	dedicar	
al	meu	fill.	Llavors	 ja	tenia	uns	coneixements	necessaris	per	
compondre,	la	composició	sempre	ha	estat	una	cosa	que	m’ha	
agradat	molt	i	ho	seguiré	fent.

- Salvador, ens has parlat del mestre Josep Carbó i 
Vidal. Quins records en tens??

Tinc	molts	records.	El	vaig	començar	a	tractar	l’any	1984	
quan	vaig	entrar	al	cor	de	cantaires	de	Farners,	que	ell	dirigia.	
Era	un	home	molt	seriós,	molt	recte.	Quan	era	allà	al	davant,	
dirigint,	tothom	estava	pendent	d’ell	i	ningú	feia	cap	broma,	era	
un	home	que	et	transmetia	molta	autoritat	i	respecte.	Era	molt	
ell	i	no	li	agradava	que	li	portessin	gaire	la	contrària.	Sempre	
el	recordo	a	 la	plaça	del	poble,	fumant	un	puro,	fent	passes	
amunt	 i	avall	de	 la	plaça	amb	un	paper	 i	pensant	melodies.
Quan	li	sortia	alguna	cosa	s’aturava	 i	ho	apuntava	 i	després	
seguia	amunt	i	avall,	així	havia	fet	algunes	sardanes.	Recordo	
que	m’agradava	molt	anar	a	casa	seva	a	aprendre	solfeig,	ell	
va	ser	el	meu	primer	mestre	de	solfeig,	uns	estudis	que	con-
tinuaria	amb	el	mestre	Joaquim	Coma	de	Santa	Coloma	de	
Farners	(que	fa	poc	que	va	morir	i	era	instrumentista	de	trombó	
i	violí	de	la	cobla-orquestra	La	Selvatana),	amb	el	qual	vaig	fer	
tots	els	cursos	de	solfeig.	El	mestre	Josep	Carbó	 i	Vidal	ens	
acompanyava	a	les	actuacions	de	la	cobla	i	estava	pendent	de	
tots,	de	fet	era	el	representant	de	La	Flama	de	Farners.	Tinc	
grans	records	d’ell,	records	que	sempre	et	queden,	gràcies	a	
ell	es	va	crear	la	cobla,	ara	ja	no	hi	és	però	la	cobla	continua	
endavant.	

- Ara parlem d’un altre mite, el vostre director asses-
sor, en Josep Cassú i Serra, crec que és un luxe per a 
vosaltres. Què ensen pots dir? 

Que	 ens	 vingués	 a	 dirigir	 el	 mestre	 Cassú	 va	 ser	 una	
casualitat.	Tot	va	venir	del	fet	que	el	mestre	Cassú	estiueja	a	
Calella	de	Palafrugell:	devia	ser	l’any	1994	o	1995	que	nosal-
tres	tinguérem	diverses	actuacions	a	la	població	de	Llafranc	i	
el	mestre	Cassú	ens	va	venir	a	escoltar	algunes	vegades.	En	
alguna	ocasió	ens	 va	aconsellar	 sobre	 la	manera	de	 tocar	 i	
es	va	oferir	a	venir	als	nostres	assajos.	Va	començar	a	venir	i	
fins	ara	que	encara	continua	venint,	la	veritat	és	que	la	cobla	
ha	millorat	molt,	perquè	ell	té	una	base	i	una	experiència	molt	
amples,	és	una	persona	seriosa	i	quan	assagem	tothom	està	
per	la	feina	i	pel	que	diu	el	mestre,	estem	contents	que	segueixi	
amb	nosaltres.	Tinc	molt	bona	relació	personal	amb	ell	i	la	seva	
família.

- Per cert, jo recordo haver-te vist moltes vegades fent 
substitucions a la cobla La Principal de la Bisbal. Ens ho 
pots explicar? 

Si,	va	ser	una	època	en	què	el	flabiolaire	Pere	Parés	estava	
malalt	i	no	podia	tocar,	llavors	hi	anava	jo.De	fet	hi	vaig	anar	
força	vegades,	a	ballades,	concerts	i	aplecs,	i	a	més	4	enregis-
traments.	Va	ser	una	bona	experiència	ja	que	a	partir	de	llavors	
tindria	una	bona	amistat	amb	els	músics	de	La	Principal	de	la	
Bisbal,	dels	quals	guardo	un	bon	record.,	Era	una	feina	que	em	
feia	molt	respecte,	però	afortunadament	me’n	vaig	sortir.	Em	
va	agradar	molt.Salvador Coll actuant amb la seva cobla, La Flama de Farners
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- Salvador, qui et va construir el flabiol, i, per cert, 
encara tens la trompeta? 

El	flabiol	el	va	construir	Pau	Orriols,	el	tamborí	el	vaig	com-
prar	a	la	casa	de	música	Audenis	i	la	trompeta	encara	la	tinc	
tot	i	que	la	tinc	deixada.	De	fet	d’aquest	flabiol	tinc	una	petita	
anècdota:	quan	el	vaig	comprar,	en	Pau	em	va	regalar	una	altra	
embocadura	que	tenia	un	defecte	i	provant-les	l’una	i	l’altra	em	
va	millor	l’embocadura	defectuosa	que	la	bona	i	és	amb	la	que	
he	tocat	tots	aquests	anys.	Recordo	que	el	mestre	Jordi	León	la	
va	apanyar	una	mica	i	ha	resultat	ser	la	que	millor	em	va.	Ante-
riorment	havia	tingut	altres	flabiols	també	d’en	Pau	Orriols	i	en	
tinc	un	exemplar	de	la	casa	Reig	de	Torelló	que	va	molt	bé.	

- Parlem de la cobla La Flama de Farners, què signi-
fica per a tu formar-ne part, quins projectes teniu..? 

La	cobla	La	Flama	de	Farners	forma	part	de	la	meva	vida,	fa	
24	temporades	que	hi	sóc,	he	conviscut	amb	molts	companys,	
he	vist	com	ha	evolucionat,	ara	la	cobla	té	un	punt	de	musicali-
tat	molt	alt,	quan	fem	enregistraments,	quan	sents	la	cobla	com	
sona...	és	una	sensació	molt	gratificant.	Abans	ens	crèiem	que	
ho	fèiem	bé,	però	ara	podem	tocar	al	costat	de	qualsevol	altra	
cobla	sense	por,	tot	això	és	mèrit	de	tots	els	components	que	hi	
han	passat,	tots	han	aportat	el	seu	gra	de	sorra,	entre	tots	hem	
fet	que	la	cobla	arribi	a	on	és	ara	i	esperem	que	segueixi	així	
molts	anys.	Estic	molt	content	de	la	cobla,	de	formar-ne	part	i	
del	bon	ambient	que	hi	ha.	Un	goig	per	a	mi.

- Per cert, crec que durant la setmana treballes de 
carter, és cert? 

Treballo	 de	 carter	 a	 Bescanó.	A	 mi	 m’agrada	 molt	 con-
duir	 i	 vaig	 començar	 a	 treballar	 portant	 autocars	 i	 camions,	
però	aquesta	feina	no	la	podia	compaginar	amb	la	de	músic,	
no	podia	ser,	 llavors	em	vaig	plantejar	buscar	una	 feina	que	
pogués	combinar	amb	la	d’anar	a	tocar,	que	era	el	que	m’agra-
dava.	Em	vaig	proposar	entrar	a	Correus.	Per	aquell	temps	(any	
1996)	s’havien	d’aprovar	unes	oposicions,	vaig	estudiar,	vaig	
tenir	 la	sort	d’aprovar,	 i	des	del	mes	de	maig	de	 l’any	1998	
compagino	la	feina	de	carter	i	la	de	músic.

- Ja acabem, ens deixem quelcom que vulguis afegir? 
Molts	agraïments.	En	especial	al	mestre	Jordi	León,	per	a	

mi	ha	estat	un	gran	mestre	i	en	dir	mestre	vull	dir	tot	el	que	
significa	la	paraula	i	encara	més,	a	part	d’ensenyar-me	a	tocar	
el	 flabiol,	m’ha	ensenyat	els	valors	de	 la	vida,	 tinc	una	gran	
amistat	amb	ell.	Agraïments	a	tots	els	mestres	que	he	tingut	i	a	
totes	les	persones	de	qui	he	pogut	aprendre.

Hem acabat l’entrevista d’aquest mes, en Salvador Coll ha 
hagut de córrer ja que els seus companys de la cobla La Flama 
de Farners el reclamen per seguir amb el torn de sardanes 
de l’aplec. Al llarg d’aquesta entrevista hem pogut comprovar 
la humanitat i professionalitat d’en Salvador i just ara, que el 
sentim amb el flabiol, podem afirmar el que ja tots coneixíem: 
Salvador Coll i Bonancia és un dels grans flabiolaires del nostre 
país. Per cert, en sentir la seva magnífica veu no ens ha sorprès 
que hagi cantat en el cor de la seva població. Salvador, gràcies 
per tot i que tinguis sort en tot el que facis a partir d’ara, gràcies 
per la teva amistat i fins aviat! 

Nota	de	la	redacció:	en	arribar	el	Carnaval	de	l’any	2009,	
Salvador	Coll	deixa	la	cobla	La	Flama	de	Farners,	no	obstant	
això,	segueix	fent	substitucions	en	diverses	cobles.	El	lloc	de	
flabiolaire	a	La	Flama	de	Farners	és	cobert	per	Mercè	Parareda	
que	prové	de	la	cobla	Reus	Jove.

La cobla La Flama de Farners amb la formació  
de la temporada, 2008-2009

Tarragona Tarragonès
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37è Aplec Ciutat de Tarragona
Diumenge 3 de maig de 2009 
A les 11 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins Saavedra.
Cobles:	Reus Jove, Cossetània (matí), La Principal de Tarragona (tarda)

A	les	10	esmorzar	de	germanor	
A	2/4	d’1	homenatge	als	Aplecs	de	Vic,	Mollet	del	Valles		i	Manlleu
En	cas	de	mal	temps,	al	Palau	Firal.	Informació:		610	88	15	97.
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Crònica del viatge  
dels Dansaires del Penedès  
a Jordània i Síria

La	 colla	 sardanista	 Dansaires	 del	 Penedès	 ha	 tornat	 del	
viatge	a	Jordània	i	Síria,	països	que	visità	de	l’1	a	l’11	de	març.	El	
motiu	de	la	sortida	era	viatjar	per	aquests	països	de	l´Orient	Mitjà	
per	conèixer	la	seva	cultura,	la	gent,	la	història	i	ballar	sardanes	
als	llocs	més	emblemàtics	i	mundialment	coneguts	que	tenen.

Els	 dos	 primers	 dies	 els	 dedicaren	 a	 visitar	 la	 capital	 de	
Jordània,	Amman	i	rodalia,	fins	que	al	final	del	segon	dia	i	havent	
anat	en	direcció	sud	arribaren	a	la	ciutat	perduda	de	Petra,	sens	
dubte	el	destí	més	impactant	del	viatge.	Petra	fou	la	capital	del	
regne	dels	nabateus,	i	és	tanta	la	importància	monumental	que	
té,	que	tot	i	ser	una	relíquia	del	món	antic,	no	fa	pas	gaire	temps	
que	ha	estat	inclosa	en	la	llista	de	les	set	noves	meravelles	del	
món.	És	per	tot	plegat	que	els	Dansaires	triaren	Petra	per	fer-hi	
la	primera	ballada	de	sardanes,	la	qual	no	fou	ser	gens	fàcil	de	
dur	a	terme	sinó	tot	el	contrari,	ja	que	van	haver	de	superar	uns	
fets	d’antuvi	imprevisibles	que	al	capdavall	afegiren	més	mèrit	i	
emoció	a	la	ballada.

ramon soriano 

A	la	ciutat	s’hi	accedeix	per	un	congost	estret	i	molt	alt	ano-
menat	Siq,	que	té	gairebé	dos	quilòmetres	de	llarg	i	no	hi	deixen	
passar	cotxes,	tan	sols	rucs	i	carruatges	petits.	Per	això	els	sar-
danistes	vendrellencs	van	agafar	els	vestits	i	els	estris	que	els	
calia	per	ballar	sardanes	i	els	carregaren	en	burros	perquè	els	
portessin	fins	a	arribar	a	la	plaça	de	la	tomba	del	Tresor,	el	prin-
cipal	i	més	conegut	monument	de	Petra.

Un	cop	allí	demanaren	al	guia	que	portaven	que	els	cerqués	
un	lloc	per	poder-se	canviar	de	roba	i	vestir-se	de	sardanistes	
amb	certa	 intimitat.	El	guia,	de	comú	acord	amb	els	beduïns	
que	 tenen	cura	del	 lloc,	els	conduí	 fins	a	una	casa	 típica	de	
Petra	que	hi	ha	allà	mateix	-en	realitat	era	una	cova	esculpida	i	
buidada	a	la	roca-	però	el	fet	de	treure	la	tanca	que	en	barrava	
el	pas,	ocasionà	l’esverament	d’uns	beduïns	que	no	hi	estaven	
d’acord	perquè	es	veu	que	era	un	lloc	privat	i	no	volien	que	hi	
entressin	estrangers,	però	que	amb	bones	explicacions	i	insis-
tència	van	poder	ser	convençuts.

Molins de Rei Baix Llobregat
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14è Aplec de la Sardana
Dissabte 9 de maig de 2009
A 2/4 de 6 de la tarda, al pati de can Ametller.

Cobles:	 Flama de Farners, Contemporània i Marinada

Concurs	de	Colles	improvisades
Servei	de	Bar	i	entrepans.	Entrada	lliure.
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Olessa de Montserrat Baix Llobregat
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Així	i	tot,	quan	veieren	que	les	noies	anaven	amb	les	faldilles	
tan	curtes,	segons	el	seu	parer,	volien	que	es	tapessin	i	ballessin	
amb	els	pantalons	que	portaven	per	anar	pel	carrer,	a	la	qual	
cosa	els	components	de	la	colla	s’hi	negaren	amb	contundència	
ja	que	ballar	amb	pantalons	deslluiria	la	festa,	i	calgueren	més	
explicacions	 i	 teràpia	de	convenciment	per	part	del	guia	 i	els	
beduïns	més	tolerants.

Un	 cop	 foren	 superats	 aquests	 ensurts	 anecdòtics,	 però	
que	 podien	 haver	 fet	 perillar	 la	 ballada,	 la	 colla	 vendrellenca	
volia	començar	l´	actuació	amb	un	galop	de	fantasia	accedint	
a	la	plaça	recorrent	els	darrers	metres	del	Siq,	però	era	tanta	
la	gernació	que	hi	havia	aquella	hora	a	Petra	i	el	Siq	estava	tan	
atapeït,	que	ho	impossibilità	i	anaren	directament	a	ballar.	N’hi	
havia	tanta,	de	gent	a	aquella	hora,	perquè	era	la	millor	del	dia	
per	contemplar	la	façana	de	la	tomba	del	Tresor,	ja	que	pel	març	
el	sol	tan	sols	hi	toca	de	les	deu	a	quarts	de	dotze	del	migdia.

Quan	els	Dansaires	del	Penedès	es	posaren	a	ballar	de	llu-
ïment,	 tota	 aquella	 gent	 que	estava	expectant	 perquè	 ja	 feia	
estona	que	els	veia	tombant	per	la	plaça	i	per	l’enrenou	abans	
esmentat,	s’aproparen	a	la	colla	i	l’encerclaran	per	veure	com	
dansava	la	sardana	Per tu Rita de	J.M.Puigferrer.	En	acabar,	en	
ballaren	una	altra	de	germanor	amb	tots	el	integrants	del	grup	
i	també	amb	altres	catalans	que	hi	havia,	els	quals	no	s’acaba-
ven	de	creure	que	haguessin	pogut	participar	en	una	ballada	de	
sardanes	en	aquella	part	tan	llunyana	del	món.

L’endemà,	els	expedicionaris	catalans	continuaren	el	viatge	
més	cap	al	sud	fins	a	arribar	al	desert	de	Wadi	Rum,	a	tan	sols	50	
quilòmetres	del	Golf	Pèrsic	i	de	la	frontera	amb	ĺ Aràbia	Saudita.	
A	Wadi	Rum	la	colla	sardanista	i	els	seus	acompanyants,	que	tots	
plegats	formaven	un	grup	de	31	persones,	van	pujar	en	vehicles	
4x4	per	endinsar-se	cap	al	desert	i	ballar	sardanes	per	la	pau.	El	
guia	els	dugué	a	un	lloc	perquè	hi	fessin	l’acte	tot	dient-los	que	
allí	s’hi	havia	filmat	la	famosa	pel·lícula	Lawrence d´Aràbia.	

Però	l´indret	no	acabava	de	fer	el	pes	als	nostres	sardanistes	
i	li	demanaren	que	els	portés	a	un	paratge	més	espectacular.

No	obstant	això,	i	ja	que	hi	eren	i	s’havien	vestit	de	sarda-
nistes,	ho	van	aprofitar	per	fer-s’hi	unes	fotografies	de	record	
formant	 rotllana	en	aquell	conegut	escenari	cinematogràfic.	
Així	doncs,	pujaren	novament	als	4x4,	6	en	total,	per	anar	a	
una	altra	banda.

En	aquest	punt	es	va	produir	un	altre	fet	anecdòtic	i	curiós	
en	veure	el	dansaires	vestits	de	sardanistes	dalt	d’aquells	cotxes	
corrent	esbojarrats	per	un	desert,	perquè	els	conductors	feien	
carreres	 entre	 ells	 desert	 a	 través.	Realment	 esdevingué	una	
escena	molt	estrafolària.

El	guia	aturà	la	caravana	de	cotxes	en	un	altre	lloc,	el	qual,	
aquest	cop,	sí	que	va	ser	del	gust	dels	nostres	sardanistes,	 i	
com	que	ja	anaven	canviats	de	roba,	es	disposaren	a	començar	
d’immediat	l’acte	per	la	pau.	Si	a	Petra	no	van	poder	fer	el	galop	
de	fantasia	perquè	hi	havia	massa	gent,	al	Wadi	Rum,	com	que	
eren	sols	al	mig	d’un	desert	no	hi	havia	aquest	tipus	d’impedi-
ment,	i	en	aquell	indret	on	les	muntanyes	descrivien	una	mitja	

29è Aplec de la Sardana
Diumenge 10 de maig de 2009
Matí a les 12, tarda a 2/4 de 5, al parc Municipal.

Cobles:	 Sabadell, Flama de Farners i Vila d’Olesa

En	cas	de	mal	temps:	U.E.C.
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lluna,	van	fer	un	galop	ben	bonic	i	dansaren	la	sardana	que	tenen	
dedicada	a	la	pau	i	que	porta	per	títol	Dansaires del Penedès	per 
a Pau Casals a l´ONU del	sardanista	de	la	colla	Ramon	Soriano.	
Tot	seguit	i	com	ja	és	tradicional	en	els	seus	viatges,	van	fer	una	
altra	rotllana,	aquest	cop	per	escoltar	El cant dels ocells,	la	com-
posició	de	la	qual	era	força	original,	perquè	estava	formada	pels	
31	expedicionaris	catalans,	el	guia,	els	conductors	i	els	policies	
que	protegien	el	grup	de	possibles	malfactors.	Va	ser	l’acte	més	
emotiu	del	viatge	i	cal	fer	esment	que	el	silenci	que	regnava	en	
aquella	part	del	desert	era	absolut,	no	se	sentia	cap	mena	de	
soroll,	ni	el	vent,	que	en	aquell	moment	no	bufava.	Era	tant	el	
silenci	que	hi	havia,	que	si	algú	de	la	rotllana	gosava	bellugar-se	
un	pèl,	el	cruixit	de	la	sorra	ressonava	entre	les	muntanyes.	Amb	
tanta	quietud,	hom	podia	escoltar	El cant dels	ocells	amb	total	
plenitud,	 al	mateix	 temps	 que	 desfermava	 les	 emocions	més	
íntimes	de	cadascú.

Quan	ja	havien	entrat	a	l’altre	país	que	visitaven	en	aquest	
viatge,	Síria,	i	havien	arribat	a	la	coneguda	i	grandiosa	ciutat	de	
l’antiguitat,	la	majestuosa	Palmyra,	hi	tornaren	a	ballar	sardanes.	
Per	a	aquesta	nova	actuació,	la	sardana	que	triaren	per	dansar	
fou	la	que	porta	el	nom,	del	tot	escaient,	A Palmira de	Jaume	
Cristau.	Per	ell	mateix,	el	fet	de	ballar	sardanes	en	un	lloc	tan	
allunyat	de	Catalunya	ja	és	digne	de	tota	consideració,	però	a	
Palmyra,	el	galop	de	fantasia	va	ser	la	cosa	més	impressionat	
que	hi	van	fer,	per	la	grandària	del	lloc	en	el	qual	esdevingué.

La	festa,	doncs,	va	començar	amb	els	Dansaires	del	Penedès	
fent	galop	i	entrant	a	la	ciutat	per	l’arc	triomfal	que	fa	de	porta	
principal,	i	va	continuar	amb	la	desfilada	de	la	colla	per	l’avinguda	
de	columnes	més	llarga	del	món.	Aquesta	avinguda	té	més	d’un	
quilòmetre	de	llarg	i	va	ser	enormement	impressionant	veure	des-
filar	una	colla	sardanista	entre	aquelles	altes	pilastres	del	segle	II.

Les	ballades	de	sardanes	encara	continuaren	al	castell	ano-
menat	Crak	dels	Cavaliers,	una	de	les	fortaleses	més	extraordinà-
ries	de	l’edat	mitjana	i	al	teatre	romà	de	Bosra,	que	segurament	
és	un	dels	més	grans	i	més	ben	conservats	d’aquest	tipus	de	
grandioses	edificacions	de	l’antigor.

A	Bosra	passà	tot	el	contrari	que	a	Petra.	Quan	hi	arribaren	
ja	era	gairebé	l’hora	de	tancar	i	estaven	completament	sols,la	
qual	cosa	els	permeté	d’esplaiar-se	fent	fotografies	a	tort	i	a	dret	
amb	la	rotllana	formada	per	les	sis	parelles	reglamentàries,	que,	
malgrat	això,	es	veia	ben	petita	per	la	grandària	del	monument.

Per	a	ballar,	per	la	gran	quantitat	d’escales	que	fan	de	grades,	
es	trià	la	que	porta	per	nom	Escalenca de	Pere	Mercader.	I	bé,	
malgrat	que	ja	feia	molts	dies	que	eren	de	viatge	i	que	havien	fet	
tantes	proeses,	la	música	engrescadora	d’aquesta	sardana	i	el	
fet	de	no	tenir	cap	pressa	perquè	eren	al	final	del	viatge	i	ja	ho	
tenien	tot	fet	va	fer	que	la	ballada	fos	la	més	curosa	i	lluïda	de	
totes	les	que	havien	fet.

Amb	aquesta	ballada	els	Dansaires	del	Penedès	finalitzaren	
les	actuacions	d’aquest	viatge,	que	com	ja	fa	tants	anys	que	ho	
fan,	contribueixen	una	vegada	més	a	projectar	universalment	la	
sardana	i	la	cultura	popular	de	Catalunya.

Figueres Alt Empordà
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48è Aplec de la Sardana
Dissabte dia 16 i diumenge dia 17 de maig de 2009
Dissabte dia 16, a les 10 del vespre. 

Concert, al Teatre Jardí, amb	la	cobla Mediterrània
Diumenge dia 17, matí i tarda. Al Parc Bosc.

Cobles: Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Mediterrània
Entrada	lliure.	En	cas	de	mal	temps:	Plaça	del	Gra.	Informació:	972		671513
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Al	tranquil	i	bonic	poble	de	Franciac	hi	tinc	dues	bones	
amigues;	són	mare	i	filla	i	es	diuen	Angeleta	i	Rosa.	Ara	fa	
uns	dies,	 l’Angeleta	va	complir	noranta	anys	 i	vaig	decidir	
anar-la	a	visitar	per	felicitar-la	i	lliurar-li	un	senzill	present.	
Li	 vaig	 dur	 un	 exemplar	 de	 la	 revista	Gavarres,	 concreta-
ment	el	que	tracta	sobre	fires	i	mercats,	que	li	va	fer	il·lusió	
perquè	ella	en	sap	un	niu	d’aquestes	històries.	Tot	primer	va	
donar	un	cop	d’ull	 inquiet	a	 la	tipografia	 i	seguidament	va	
comentar	més	tranquil·la:	“Ja	me’n	sortiré,	amb	les	ulleres	
ho	llegiré	còmodament”.	Però	el	que	li	va	fer	més	gràcia	de	
la	meva	visita	va	ser	el	 fet	que	m’hi	presentés	a	peu	des	
de	Cassà.	“Déu	n’hi	do”!,	va	dir.	Tot	i	que	de	seguida	em	va	
fer	saber	que	ella	de	jove	havia	anat	moltes	vegades	a	fer	
mercat	a	Cassà	a	peu.	Com	volent	dir	que	no	n’hi	havia	pas	
per	tant.

Quan	vaig	arribar	a	la	casa,	 la	Rosa	ja	se	n’havia	anat	
a	treballar	i,	com	que	feia	un	matí	força	frescot,	l’Angeleta	
s’estava	a	la	vora	del	foc	mirant	la	televisió.	Feien	un	repor-
tatge	sobre	en	Woody	Allen.	

-	 Li	 fan	 molta	 ”propaganda”	 a	 aquest	 home	 –em	 va	
comentar–.	Vols	dir	que	n’hi	ha	per	tant?

-	Una	cosa	o	altra	deu	tenir	–li	vaig	contestar	jo–.
-	Què	vols	que	et	digui...
I	aquí	ho	deixàrem.	
L’Angeleta	em	va	convidar	a	beure,	xerràrem	una	esto-

neta	més,	li	vaig	fer	un	parell	de	petons	i	em	vaig	acomiadar.	
Em	quedava	una	horeta	i	mitja	de	camí,	això	sense	encan-
tar-me,	i	al	migdia	em	convenia	ser	a	casa.

De	 tornada	anava	 reflexionant	 que	potser	 sí	 que	 tenia	
raó	l’Angeleta	en	el	sentit	que	els	mitjans	magnificaven	(hi	
carregaven	molt	de	bombo,	que	diem	els	músics)	qualsevol	
cosa	que	fes	el	tal	Woody	Allen.	Sense	anar	més	lluny,	quan	
va	venir	a	 rodar	a	Barcelona,	semblava	 talment	que	s’ha-
gués	produït	l’adveniment	d’un	nou	Messies.		

Vejam:	 jo	de	cinema	no	hi	entenc	gaire	 res	 i,	en	con-
seqüència,	no	m’atreveixo	pas	a	jutjar	fins	a	quin	punt	són	
exagerats	 els	 elogis	 al	Woody	Allen	 cineasta.	 Però,	 en	 un	
altre	 ordre	de	 coses,	 resulta	 que	a	 aquest	 bon	 senyor	 de	
tant	en	tant	li	passa	pel	cap	de	tocar	el	clarinet.	I	com	que	
de	 música	 –si	 em	 permeteu	 la	 llicència–	 ja	 en	 sé	 un	 xic	
més,	estic	en	condicions	d’assegurar-vos	que	el	rebombori	
mediàtic	que	generen	les	seves	actuacions	és	absolutament	
desproporcionat	 a	 com	 li	 sona	 l’instrument.	 I	 encara	 diria	

antoni mas i Bou

Angeleta, Rosa... Franciac
més:	us	puc	garantir	que	en	la	meva	trajectòria	musical	he	
tocat	 amb	uns	quants	 companys	clarinetistes	que,	 tot	 i	 la	
seva	modèstia,	no	tenen	res	a	envejar-li.	

Entre	aquestes	 reflexions	 i	el	bonic	paisatge	que	hi	ha	
entre	Franciac	 i	Cassà,	passant	per	Sant	Andreu	Salou,	el	
camí	es	va	fer	curt.

Arribant	a	casa	meva,	com	si	el	destí	s’hagués	entestat	a	
contradir-me,	vaig	llegir	que	a	la	pel·lícula	d’en	Woody	Allen	
rodada	a	Barcelona	li	havien	atorgat	un	òscar.

Al	 cap	d’uns	dies,	 tot	 passejant	 per	Madrid	 per	matar	
una	 tarda	 perduda	 entre	 dues	 jornades	 de	 feina,	 em	 vaig	
recordar	de	l’Angeleta	i	de	les	cabòries	cinefilomusicals	que	
havia	suscitat	la	nostra	trobada.	Resulta	que	en	un	cinema	
de	 la	Gran	Via	anunciaven	amb	un	enorme	rètol	de	 lletres	
lluminoses	que	 feien	pampallugues	 la	projecció	de	 la	pel-
lícula	Vicky Cristina Barcelona.	Un	xic	perquè	no	 tenia	 res	
més	a	fer	i	un	xic	per	comprovar	fins	a	quin	punt	eren	o	no	
justificats	els	extraordinaris	escarafalls	mediàtics	que	envol-
ten	la	figura	del	director,	hi	vaig	entrar.

I...	 Què	 voleu	 que	 us	 digui!	 (vaig	 recordar	 l’expressió	
de	 l’Angeleta);	em	va	semblar	una	pel·lícula	absolutament	
normal	i	corrent	que	amb	prou	feines	va	aconseguir	entre-
tenir-me.	Tant	és	així	que	quan	es	varen	encendre	els	llums	
de	la	sala	vaig	romandre	per	un	moment	assegut	a	la	butaca	
mig	 endormiscat,	 desconcertat	 i	 atordit.	 Deu	 ser	 allò	 que	
deia	abans:	no	hi	entenc	res,	de	cinema.	

En	sortir	al	carrer,	una	alenada	d’aire	fresc	–que	devia	
provenir	de la	sierra–	em	va	espavilar	un	xic	i	em	va	acla-
rir	 les	 idees.	Aleshores	vaig	enfilar	més	decidit	el	camí	de	
l’hotel	tot	pensant	que,	amb	tots	els	respectes	per	la	Vicky,	
la	 Cristina	 i	 Barcelona,	 jo	 em	 quedava	 amb	 l’Angeleta,	 la	
Rosa…	i	Franciac.
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L’Orfeó Català (V) 
Crítica als concerts de Londres

En	general,	la	critica	anglesa	fa	una	valoració	diferent	de	
les	qualitats	dels	concerts.	De	les	cançons	populars	reconei-
xen	la	seva	interpretació	magistral	però	dubten	de	la	seva	
qualitat	 intrínseca.	 El	 públic	 aparenta	 que	 no	 compren	 la	
vàlua	de	la	música	religiosa.	

Referent	a	la	soprano	Maria	Barrientos,	que	ja	era	una	
diva	 reconeguda	 pel	 públic	 londinenc,	 obtingué	 una	 bona	
acceptació	de	les	seves	actuacions..	Hi	ha	unanimitat	en	la	
crítica.

“Una cantatriu dotada de les més grans qualitats i de 
la més rara dolçor de veu...soprano d’una veu dolçament 
timbrada, pura i deliciosament fresca.”

Les	ressenyes	en	diaris	 i	revistes	són	abundants	i	tèc-
niques.	Cada	crític	 fixa	 la	seva	atenció	en	alguna	singula-
ritat.	 En	 general	 filen	 més	 prim	 que	 els	 parisencs,	 posen	
al	descobert,	segons	ells,	els	punts	flacs	de	l’Orfeò	Català.	
Això	 implica	que,	per	donar	una	 idea	exacta	de	 la	 crítica,	
caldria	 ressenyar-les	 totes,	 però	 aquest	 propòsit	 s’escapa	
dels	meus	objectius.	Procuraré	sintetitzar	i	aportar	la	crítica	
dirigida	especialment	cap	a	cobla.

The Bradford Daily Telegraph.
“El chor espanyol... és quelcom de nou en matèria de 

chors ... i quelcom ben interessant. Certament l’Orfeó Català 
deu ésser el chor més jove del món, per més que els tenors i 
els baixos ja siguin grans. Molts dels nois soprans i contrals 
no deuen tenir més de sis o set anys i el terme mig de l’edat 
de les noies soprans és d’uns dotze anys.”	(sic)

The Daily Telegraph.
Fa	constar	les	singularitats	importants	de	l’Orfeó	Català.

...Sos cantaries són treballadors que, després de la 
jornada, cerquen un descans en el cant; i la finalitat de la 
corporació es fer reviure la música popular i religiosa del 
seu país...així s’està acomplint en la vida política, social, 
literària, artística i científica de Catalunya. Aquells que no 
tenen l’horitzó tancat per les boires del Canal, saben ja fa 
temps que aquest renaixement és una realitat i no un de 
tants motius de conversa. Sembla, a més, que és ben sincer, 
car molts recordaran que l’any passat el Sr. Arbós va fer un 
gran esforç per portar a Londres l’Orquestra Simfònica de 
Madrid, temptativa que va fracassar per la raó de sempre: 
la falta de cabals i la impossibilitat d’aconseguir-los. L’Orfeó 
Català, pel contrari, ha segut més afortunat, perquè en sa 
pròpia terra, Catalunya, ha obtingut l’apoi necessari de capi-
tals particulars, vertadera prova de sinceritat.	(sic)

The Standard.	Sobre	la	cobla	opina:
“Un altre atractiu del concert d’ahir vespre va ser la 

dança popular catalana, Camprodon, executada per una 
orquestra catalana de déu executants. Els instruments de 
la terra que la constitueixen són un timbal en miniatura, i 
instruments de vent de metall i fusta, aquest últims quelcom 
semblants a clarinets engrandits. El to és ronc i gangós i en 
conjunt recorda fins a cert punt els sacs de gemecs; però la 
melodia té una exuberància que fascina i els ritmes una vida 
extraordinària, produint un efecte extremadament joiós, que 
fa inevitable la repetició.”	(sic).

The Daily Telegraph. (23	juny).	Referint-se	a	la	cobla	
expresa:

“La combinació de llengüeteria de la petita orquestra 
catalana no se sembla a res de lo que hagin pogut sentir els 

Barcelona Barcelonès (Catedral)
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15è Aplec de la Sardana “Violetes del bosc”
Dissabte dia 13 de juny, a la plaça de la catedral.

De les 6 de la tarda a les 12 de la nit
Cobles:	Marinada, Principal de Llobregat i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

A les 10 del vespre, concurs de colles improvisades.
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Igualada l’Anoia

que freqüenten els concerts de Londres. La seva escala no 
és la nostra temperada, i, ja al començar, les primeres notes 
del flautí cridaner i del diminut timbal (amdós instruments 
tocats per una sola persona), que preludien la dansa, pro-
dueixen un efecte estranyíssim, però joiós. Una música així 
sols pot ser sentida a Barcelona i a les faldes dels Pirineus 
Orientals.” (sic)

The Stage.	25	juny.	Ressenyava:
“...compositors eminents, com Ricard Strauss i Saint-

Saëns, han dirigit llurs obres amb la cooperació dels can-
taires de l’Orfeó Català, quedant-ne completament satisfets. 
La sra. Maria Barrientos, el sr. Millet i l’orfeò en general, no 
han d’ésser dels menys benvinguts entre l’aplec de visitants 
musicals cosmopolites d’aquesta temporada.”	(sic)

The Referee.	28	juny.	Referint-se	a	la	cobla	escriu:
...una dança intitulada “Camprodon” fou executada amb 

extraordinari rigor i, cal afegir, amb un colorit ben carac-
terístic, per una orquestra catalana de déu executants que 
toquen instruments de metall i de fusta i un timbal en mini-
atura. El conjunt suggeria l’idea de sacs-de-gemecs trans-
figurats.” (sic)

The Reynolds Weekly Newspaper. 28	juny.	Relata:
“La curta sèrie de concerts de la societat choral Orfeó 

Català de Barcelona han revestit un particular interès. Pot 
ser alguns dels nostres chors del Nord guanyin a L’Orfeó 
Català com a poder i riquesa vocal, però gairebé mai hem 
sentit cantar a veus soles, sense acompanyament, d’una 
manera tan acabada i amb tanta bellesa i varietat d’expres-
sió.”	(Sic)

 The Sunday Times. (28	juny)	Referent	a	la	cobla	ano-
tava:

“...una dança catalana, “Camprodon”, va ser executada 
per una orquestra ambulant típica amb instruments del país. 
Amb tot i ésser la sonoritat gangosa i cridanera, produí un 
efecte ben joiós el brio de l’execució combinat amb la vivaci-
tat de la melodia i el vigor del ritme de la dança.”	(sic)

The Musical Times.	1	 juliol.	Referent	a	 l’assistèn-cia	
de	públic	escriu:

“L’auditori fou escàs relativament a les dimensions enor-
mes de la sala, però en compensació va demostrar el més 
fervent entusiasme, les conseqüències del qual foren la 
repetició de diverses composicions i les nombroses sortides 
dels artistes per apaivagar els aplaudiments”.	(sic)

Com	 a	 cloenda	 de	 les	 actuacions	 de	 l’Orfeò	 Català	 a	
Londres,	el	representant	de	Musical Herald escriu	un	inte-
ressant	i	documentat	article	sobre	l’orfeó	on	demostra	que	
coneix	a	fons	l’entitat.	Fa	menció	a	la	seva	història	,	la	dels	
cors	de	Clavé	i	 la	del	Palau	de	la	Música.	Aprofita	 l’ocasió	
per	fer	una	entrevista	al	sr.	Francesc Pujol,	sotsdirector	de	
l’orfeó	que	conté	revelacions	força	interessants.

Heus ací l’entrevista, transcrita literalment. (sic).
M.H. Com ho feu per admetre un chorista? Proveu les 

veus?
F.P.	 Si,	 Els	 que	 ho	 sol·liciten	 són	 admesos	 en	 qualitat	

d’estudiant	i	assisteixen	a	les	classes	de	solfeig.	Si	demos-
tren	tenir	suficient	aptitud,	i	quan	estan	degudament	prepa-
rats,	llavors	poden	entrar	al	chor	previ	examen.

M.H. Els ensenyeu a llegir la musica?
F.P.	Sí
M.H. Venen obligats a satisfer una quota?
F.P.	Sí;	déu	diners	mensuals	(o	sigui	una	pesseta)
M.H. Teniu reunions durant tot el curs de l’any?
F.P. Sí,	els	homes	es	reuneixen	tres	cops	per	setmana,	les	

dónes	també	tres	cops,	i	els	nois	gairebé	cada	dia.	Aquests	
són	els	assaigs	parcials.	Quan	aquests	estan	suficientment	
avançats	en	la	preparació	d’un	programa,	llavors	s’ajunten	
tots	per	a	completar	llur	treball.

M.H. Quins són els quefers diaris dels choristes? Són, 
per exemple, empleats dels molls?.

F.P.	Són	gent	de	la	classe	mitja	i	exerceixen	tota	mena	
d’oficis	i	càrrecs.
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81è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 14 de juny de 2009. 
Matí ¾ d’11, tarda 2/4 de 5. Al passeig Verdaguer (c. Sant Josep)   
Cobles:	Ciutat de Terrassa, Ciutat de Girona i Lluïsos de Taradell
Matí: Trobada de col·leccionistes de plaques de cava.  
Tarda: Concurs de colles improvisades
Dinar	de	germanor	popular.	Reserves:	telèfon:	660	306	757.	Durant	la	sobretaula	hi	haurà	el	tradicional	Ball	de	
Crespelles.	Tarda:	Joc	per	la	mainada	i	berenar	popular.	En	cas	de	mal	temps:	Pavelló	Poliesportiu	Les	Comes.
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M.H. El chor, té intervenció en alguna església?
F.P.	 Corporativament	 no,	 però	 un	 cert	 nombre	 de	 sos	

membres	 canten	 en	 alguna	 de	 les	 esglésies	 de	 la	 nostra	
ciutat.

M.H.	Han pres part alguna vegada en representa-cions 
d’òpera?

F.P. No;	no	els	agrada	disfressar-se	ni	accionar	com	la	
gent	de	teatre.

M.H. Quin nombre aproximat de cantaires se renova de 
l’un any a l’altre?

F.P. Es	un	nombre	reduït,	la	major	part	de	choris-tes	es	
mantenen	ferms	al	nostre	costat.	Les	pèrdues	més	grans	les	
tenim	amb	els	nois	quan	muden	la	veu.

M.H. Haveu sentit algun chor anglès?
F.P. El	sr.	Millet	i	jo	vam	assistir	a	l’últim	festival	dels	Tres	

Chors	que	es	va	celebrar	a	Worcester,	causant-nos	una	bona	
impressió.	Allí	vam	conèixer	L’Elgar.

M.H. En quin sentit vos sembla que els nostres chors es 
diferencien dels vostres?

F.P. Vosaltres	no	exterioritzeu	ni	 sou	 tan	 impulsius	con	
nosaltres.	 No	 haveu	 d’oblidar	 que	 el	 nostre	 ardiment	 és	
degut,	principalment	al	lloch	que	ocupem	en	el	renaixement	

Calonge
Baix Empordà

22è Aplec de la Sardana
Dissabte dia 23 i diumenge dia 24 de maig

Dissabte dia 23, a les 7 de la tarda, a la plaça mercat, 

audició	de	sardanes	per	la	cobla Baix Empordà

Diumenge dia 24, matí i tarda, al passeig del mar,

Cobles: Ciutat de Girona, Flama de Farners,  

 Bisbal Jove i Ciutat de Terrassa

En	cas	de	mal	temps:	Trasllat	a	una	altra	data
Entrada	lliure.	Informació:	telèfon	972	323218

de	Catalunya,	el	qual	afecta	la	política,	l’art,	la	religió	i	tots	
els	altres	elements	que	contribueixen	a	la	nostra	creixença	
com	a	poble.

M.H. Teniu las costum de sostenir les veus amb el piano 
i algun cop amb l’orquestra?

F.P. No.	Cantem	gairebé	sempre	sense	acompanyament;	
mes	quan	una	obra	exigeix	ésser	acompanyada,	llavors	uti-
litzem,	segons	el	cas,	el	piano	o	l’orquestra.

M.H. Canteu de memòria?
F.P. No:	sempre	tenim	la	música	davant	nostre.
M.H. Els agrada, Londres, als choristes?
F.P. Sí:	extraordinàriament.
M.H. Marxeu d’aquí directament cap a la vostra terra?
F.P. Sí:	no	ens	aturarem	enlloc.
Les	interessants	declaracions	del	mestre	Francesc	Pujol	

mostren,	inequívocament,	el	règim	intern	de	l’entitat;	la	seva	
normativa	 i	problemàtica	del	dia	a	dia.	Són	unes	manifes-
tacions	clares	i	senzilles	que	posen	en	evidencia	la	perícia	
d’ambdós	integrants.
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Ressons
de comarques

Escoles de sardanes

•	 Infosardana té comptabilit-
zats ara mateix més de 80 cursets 
de sardanes,	 arreu	 de	 Catalunya.	
Entre	 aquestes	 iniciatives,	 aquest	 mes	
creiem	 dignes	 d’esment	 la	 trajectòria	
de	32	anys	de	l’Escola	de	Sardanes	d’El	
Corte	 Inglés	o	 la	campanya	de	 foment	
de	la	sardana	per	a	infants	i	 joves	que	
promou	l’entitat	Olesa	Sardanista.	

Des	 del	 7	 de	 març	 i	 durant	 12	
dissabtes,	 cada	 set	 dies	 la	 plaça	 de	
Catalunya	de	Barcelona	esdevé	un	viver	
de	petits	dansaires	inscrits	a	l’Escola	de	
Sardanes	que	patrocina	El	Corte	Inglés	
i	que	va	a	càrrec	d’un	grup	de	monitors	
de	la	Unió	de	Colles	Sardanistes,	sota	la	
direcció	d’Antònia	Hijazo.	Les	sessions	
d’ensenyament	es	fan	cada	dissabte.	Al	
llarg	 dels	 32	 anys	 que	 El	 Corte	 Inglés	
manté	aquesta	iniciativa,	es	calcula	que	
han	participat	en	la	seva	Escola	de	Sar-
danes	més	de	20.000	nens	i	nenes.	

Entre	els	mesos	de	febrer	i	maig	de	
2009,	 Olesa	 Sardanista	 desenvolupa	
una	activitat	adreçada	a	apropar	la	sar-
dana	 a	 menuts	 i	 joves.	 Per	 als	 petits,	
d’entre	6	 i	 12	 anys,	 porta	 a	 terme	un	
cicle	anomenat	‘Sardanes	 i	 jocs’	en	el	
qual	un	grup	de	monitors	desenvolupen	
activitats	lúdiques	adreçades	al	desvet-
llament	motriu	a	través	de	la	dansa	i	a	
l’adquisició	de	sensibilitat	per	la	música	
catalana.	 Les	 sessions	 d’aquest	 cicle	
es	fan	al	Casal	Olesà,	cada	dissabte	de	
dos	quarts	de	dotze	a	dos	quarts	d’una	
del	 migdia,	 fins	 al	 9	 de	 maig.	 Paral-
lelament,	 l’entitat	 sardanista	 l’Olesa	
de	 Montserrat	 també	 porta	 a	 terme	

una	 tanda	 de	 sessions	 de	 formació	
de	monitors	en	 la	qual	s’ensinistra	els	
joves	a	partir	de	15	anys	que	hi	vulguin	
participar,	 en	 la	 percepció	 d’elements	
com	el	 ritme,	 la	música	 i	el	 lleure	que	
engloba	el	ball	de	 la	sardana,	 la	pràc-
tica	d’una	activitat	en	grup	o	colla,	així	
com	 les	capacitats	per	a	 fer	ensenya-
ment	de	la	sardana	a	escoles	i	centres.	
Aquest	curs	de	monitors	es	fa	també	al	
Casal	Olesà,	cada	dissabte	de	10	a	11	
del	matí,	 fins	al	9	de	maig.	Per	a	més	
informació	els	 interessats	poden	adre-
çar-se	a	Olesa	Sardanista	a	través	dels	
telèfons	937	780	748	o	93778	0272	i	
també	per	correu	electrònic	a	 l’adreça	
olesasardanista@aolesa.com

Girona- Diputació

•	La	Principal	de	la	Bisbal	ha	estat	
seleccionada	enguany	per	a	executar	el	
cicle	de	25	concerts	que	s’ofereixen	als	

municipis	 de	 les	 terres	 de	 Girona.	 La 
Diputació de Girona d’ençà	de	l’any	
1999	 organitza el Cicle Anual de 
Concerts de Música de Cobla que	
és	 obert	 a	 la	 participació	 dels	 ajunta-
ments	de	la	demarcació.	

El	 cicle	de	 concerts	 estarà	dedicat	
al	 Centenari	 de	 la	 Costa	 Brava,	 font	
d’inspiració	 de	 molts	 compositors	 de	
casa	nostra,	les	obres	dels	quals	versen	
sobre	temes	paisatgístics	del	litoral	que	
els	ha	vist	néixer	i	amb	la	qual	se	senten	
plenament	identificats.	

Fundada	l’any	1988,	La	Principal	de	
la	Bisbal	ha	vist	néixer	 la	Costa	Brava	
i	 com	 ha	 evolucionat	 fins	 arribar	 on	
és	 ara.	 La	 cobla,	 des	 dels	 seus	 inicis	
ha	 estat	 estretament	 lligada	 al	 litoral	
gironí	i	les	persones	que	l’han	fet	gran.	
La	 Costa	 Brava	 –bressol	 immillorable	
per	 a	 les	 obres	 d’artistes	 del	 món	 de	
la	 música	 per	 a	 cobla–	 és	 la	 història	
antiga	i	recent	de	la	sardana.
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Bages

•	Un	concert	de	la	Cobla	La	Principal	
de	la	Bisbal	inaugurà,	el	dia	6	de	març	
de	2009,	la	temporada musical del 
Teatre Kursaal de Manresa.	 Del	
programa,	que	fou	dirigit	per	Francesc	
Cassú,	cal	destacar,	entre	altres	peces,	
la	 Marxa solemnial, de	 Josep	 Serra;	
el	Tríptic de records,	de	Fèlix	Martínez	
Comín;	 l’obra Fantasies del Ges: La 
serp dels comuns, de	 Pitu	 Chamorro,	
o	 les	sardanes	Xaloc,	de	Jordi	Molina;	
Els ocells et canten,	 de	Conrad	Saló	 i	
Plenitud, de	Francesc	Cassú.	

Aquest	fou	el	primer	de	sis	concerts	
de	 diferents	 estils	 musicals	 en	 què	 la	
cobla	 comparteix	 cartell	 amb	 altres	
formacions	 i	 artistes	 tan	 dispars	 com	
Albert	Pla,	Sergio	Dalma,	o	La	Martirio.	
Cal	remarcar,	doncs,	que	els	programa-
dors	hagin	 fet	aquesta	aposta	de	nor-
malitat	amb	la	inclusió	de	la	música	de	
cobla	en	una	temporada	com	el	Toc de 
Música	 de	 la	 capital	 del	Bages	oberta	
a	tots	els	estils	i	tendències	i	a	l’abast	
de	 tots	 els	 públics.	 Toc de Música	 és	
un	 cicle	 de	 6	 concerts	 que	 s’han	 de	
celebrar	entre	els	mesos	de	març	i	juny	
de	2009,	al	Teatre	Kursaal	de	Manresa,	
programat	 i	 organitzat	 per	 la	 Societat	
Manresana	 d’Equipaments	 Escènics	 i	
l’Associació	Cultural	El	Galliner.	

Baix Empordà

•	 La	 cobla Montgrins acaba	
d’enllestir	 un	 nou CD que	 sortirà	 al	
mercat	 en	 data	 propera.	 És	 un	 treball	
conjunt	 amb	 el	 prestigiós	 grup	 d’ha-
vaneres	Port-bo,	en	què	podem	trobar	
algunes	de	les	més	famoses	havaneres	
amb	les	veus	del	citat	grup,	 la	música	
de	la	cobla	Montgrins	i	la	percussió	de	
Víctor	 Rodríguez	 (cantant	 i	 percussi-
onista	 de	 la	 cobla-orquestra).	 La	 con-
junció	dels	instruments	de	la	cobla	i	les	
veus	dels	components	del	grup	Port-bo	
és	magnífica	 i	 tenen	com	a	resultat	el	

CD	anomenat	Acoblats.	Creiem	que	es	
tracta	 d’un	 treball	 interessant	 que	 pot	
agradar	al	públic,	de	fet,	els	músics	dels	
Montgrins	estan	encantats	amb	aquest	
treball	 i	 ens	 el	 recomanen	molt	 espe-
cialment.	

Els	 arranjaments	de	 les	peces	 són	
d’Antoni	Mas	Bou,	Jordi	Molina,	Xavier	
Molina,	 Jordi	 Paulí	 i	 Joan	 Jordi	 Beu-
mala.	 Els	 arranjaments	 de	 les	 veus	
són	de	Carles	Casanovas	i	la	producció	
artística	d’Antoni	Mas	Bou.

Els	títols	que	completen	el	CD	són	:
1-	La Gavina	(F.	Sirés)
2-	Cala Montgó	(Ramón	Carreras)
3-	El canó de Palamós		
(J.L.	Ortega	Monasterio)
4-	El meu avi	(J.L.	Ortega	Monasterio)
5-	La calma del mar		
(Nicolau	Guanyavents)
6-	Lola la tavernera		
(C.	Casanovas/J.	Bastons)
7-	Busca’m a l’Empordà		
(C.	Casanovas/A.	Mas)
8-	Pensaments	(C.	Casanovas/A.	Mas)
9-	La botiguera	(Antoni	Mas)
10-	No sé	…	(Antoni	Mas/J.	Bastons)

Caràtula del nou CD de la cobla  
Montgrins i el grup Port-bo 

Barcelonès 

•	 Està	 previst	 fer	 dues edicions 
cada any de	la	Guia de Sardanes a 
Barcelona,	amb	una	completa	agenda	
semestral.	 La	nova	guia	 sardanista	de	
Barcelona	amb	les	activitats	programa-

des	fins	al	mes	de	juny	s’ha	editat	amb	
comentaris	 traduïts	 a	 quatre	 idiomes:	
català,	castellà,	anglès	i	francès,	per	tal	
que	pugui	ser	d’utilitat	tant	a	la	gent	del	
país	com	als	forans	que	ens	visitin	i	es	
vulguin	interessar	per	la	sardana.	

El	 tiratge	 d’aquesta	 edició	 és	 de	
12.000	 exemplars,	 que	 es	 distribuei-
xen	 entre	 les	 entitats	 promotores	 de	
les	activitats	programades	per	a	aquest	
semestre,	 però	 també	 es	 facilitaran	 a	
establiments	 turístics	 i	comercials,	per	
tal	que	estigui	a	 l’abast	de	tothom.	En	
total,	 la	 guia	 sardanista	 de	 Barcelona	
recull	 83	 activitats,	 79	 ballades	 i	 4	
aplecs,	 fins	 a	 finals	 del	 mes	 de	 juny	
de	 2009.	 La	 Federació	 Sardanista	 de	
Catalunya	ha	promogut	aquesta	publi-
cació,	 amb	 el	 suport	 de	 les	 següents	
entitats:	 Agrupació	 Cultural	 Folklòrica	
Barcelona,	Agrupació	Sardanista	L’Ideal	
d’en	Clavé	de	les	Roquetes,	l’Associació	
de	Veïns	 del	 Parc	 de	 l’Escorxador,	 les	
Colles	 de	 Barcelona,	 la	 Coordinadora	
d’Entitats	Sardanistes	de	Barcelona,	les	
federacions	de	carrers	de	la	festa	major	
de	Gràcia	i	de	la	festa	major	de	Sants,	el	
Foment	Sardanista	Andreuenc,	el	Grup	
Sardanista	Maig,	l’Obra	Sardanista	Vio-
letes	del	Bosc	 i	 la	Unió	de	Colles	Sar-
danistes.

•	 Dins	 del	 Cicle Cobla, Cor i 
Dansa al Palau de la Música 
Catalana,	 s’oferí	 un	 programa	 titulat	
La veu humana dialoga amb la cobla	
que	comptà	amb	l’actuació	de	la	Cobla	
Sant	 Jordi-Ciutat	 de	Barcelona	 i	 de	 la	
mezzosoprano	Anna	Alàs,	sota	la	direc-
ció	de	Salvador	Brotons.	Del	programa	
cal	destacar	l’estrena	de	l’obra	que	els	
organitzadors	 d’aquest	 cicle	 de	 con-
certs	 (que	 enguany	 arriba	 a	 la	 seva	
onzena	 edició)	 encarreguen	 a	 tall	 de	
contribució	a	l’enriquiment	del	repertori	
musical	per	a	cobla.	En	aquesta	ocasió,	
el	 mestre	 Salvador	 Brotons	 ha	 rebut	
aquest	 encàrrec	 i	 s’oferí	 la	 composi-
ció	 titulada	 Cromos d’història natural.	
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L’elenc	de	compositors	programats	per	
a	 aquest	 concert	 eren	 de	 la	 màxima	
qualitat	artística,	ja	que	a	més	de	l’obra	
d’estrena	també	s’hi	interpretaren	com-
posicions	d’Honorat	Vilamanyà,	Manuel	
Blancafort,	 Enric	 Morera,	 Josep	 Mari-
món,	Manuel	Oltra	i	Joaquim	Serra

•	El	Palau de la Música Cata-
lana ha editat un CD dins	 la	 seva	
col·lecció:	Els volums del Palau,	amb	el	
títol	genèric	de,	La llum nova enceta 
el dia,	 que	 és	 la	 primera	 estrofa	 del	
poema	de	Joan	Llongueres	La sardana 
d’abril.

Es	tracta	d’un	disc,	amb	la	partici-
pació	 de	 l’Orfeó	 Català,	 la	 cobla	 Sant	
Jordi-Ciutat	 de	 Barcelona	 i	 l’organista	
Mercè	Sanchís	que	és	un	recull	de	sar-
danes	i	cançons	tradicionals,	molt	ben	
escollides.

La	conjunció	de	coral	i	cobla	consti-
tueix	un	sonorització	admirable.

La	 seva	 interpretació	 és	 verament	
sublim,	 de	 gran	 qualitat	 artística,	 el	
que	ofereix	un	gaudir	majúscul	a	l’hora	
d’escoltar-lo.

Aquest	 disc	 conté:	 Les neus que 
es fonen, L’Empordà i	 La sardana de 
les monges,	 de	 Morera,	 La sardana 
d’abril,	Tardoral	(només	cobla),	In para-
disum,	Pregària a la Verge del Remei,	
Jovenívola	 i	El cant de la Senyera,	 de	
Lluís	 Millet,	 Marinada,	 d’Antoni	 Pérez	
Moya,	 El cavaller enamorat i	 Manre-
sana	(només	cobla)	de	Joan	Manén	i	La 
Balanguera,	d’Amadeu	Vives.

•	 La	 cobla	 Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona,	 acaba	 de	 penjar	 un	
nou bloc a la xarxa d’Internet,	 per	
poder	informar	més	puntual	i	acurada-
ment	 de	 llurs	 activitats.	 El	 trobareu	 a:		
www.coblasantjordi.wordpress.com.

•	 Una	 altra	 iniciativa	 de	 la Cobla 
Contemporània posa el ‘llapis’ al 
servei de la sardana:	fruit	de	la	seva	
inquietud.	Aquesta	 formació	 acaba	 de	
fer	un	producte	totalment	singular,	com-
pactant	en	format	digital	dins	un	llapis	
de	memòria	sis	anys	d’enregistraments	
de	 producció	 pròpia.	 Davant	 la	 bona	
acollida	del	públic	de	les	edicions	pro-
mogudes	 per	 la	 Contemporània	 i	 atès	
que	 s’han	 exhaurit	 les	 existències	 de	
12	dels	14	CDs	publicats	fins	ara,	s’ha	
plantejat	 la	 possibilitat	 de	 fer-ne	 una	
reedició	 i	 ha	 optat	 per	 omplir	 aquesta	
necessitat	 de	 forma	 innovadora,	 pràc-
tica	i	econòmica.

Neix	així	un	producte	que	han	bate-
jat	com	a	Llapis 1,	que	no	és	altra	cosa	
que	un	modern	llapis	de	memòria	USB	
de	color	taronja,	amb	una	capacitat	d’1	
GB,	on	s’hi	poden	trobar	en	format	mp3,	
ordenats	 per	 carpetes	 i	 títols,	 les	 140	
sardanes	 corresponents	 als	 12	 CDs	
exhaurits.	Totes	 les	obres	estan	degu-
dament	indexades	amb	totes	les	dades	
de	 cada	 peça:	 títol,	 autor,	 àlbum,	 any	
d’enregistrament,	intèrpret	i	gènere.

Els	 12	 CDs	 ‘compactats’	 al	 Llapis 
1 de	la	Cobla	Contemporània	són	els	6	
volums	de	 la	sèrie	Contemporanis	amb	
sardanes	d’autors	actuals,	els	4	primers	
volums	de	la	sèrie	L’audició amb	sarda-
nes	senceres	en	el	mateix	format	que	una	
audició	de	carrer,	i	els	2	primers	volums	
de	la	sèrie	Sardaxou amb	la	música	dels	
espectacles	produïts	per	la	Contemporà-
nia,	 en	 base	 a	 creacions	 i	 adaptacions	
de	temes	musicals	(Sardafòrum,	Bestial,	
Circum i	Films).	En	definitiva,	una	solució	
pràctica	i	innovadora	adreçada	a	mante-
nir	la	vigència	d’una	trajectòria	discogrà-
fica	ben	característica	i	peculiar.

Baix Llobregat

•	 Carles Santiago és	 un	 com-
positor	 actiu	 i	 polifacètic	 que	 gaudeix	
d’una	 popularitat	 guanyada	 amb	 un	
reguitzell	de	sardanes	i	melodies	força	
atractives	 i	 d’una	 gran	 expressivitat.	
Una	bona	mostra	 d’aquesta	 producció	
musical,	que	li	ha	valgut	l’admiració	del	
gran	públic,	 ha	estat	 enregistrada	ens	
dos	nous	CD	i	es	presentaren	el	dia	1	
de	març	de	2009en	un	concert	a	la	Sala	
Ramon	Romagosa	del	Patronat	Cultural	
i	Recreatiu	de	Cornellà	de	Llobregat.	En	
aquest	acte	es	donaren	a	conèixer	un	
CD	amb	12	de	les	més	conegudes	sar-
danes	de	Carles	Santiago,	interpretades	
per	la	Cobla	Ciutat	de	Cornellà,	forma-
ció	que	el	mateix	autor	ha	liderat	durant	
molts	 anys	 i	 n’ha	 estat	 instrumentista	
de	 tible;	 i	 un	 segon	 CD	 que	 ha	 enre-
gistrat	 el	Grup	Sant	 Jordi,	 integrat	 pel	
mateix	 Carles	 Santiago	 i	 Lluís	 Alcalà,	
en	 què	 s’inclouen	 sardanes,	 valsets,	
masurques,	 polques,	 havaneres,	 balls	
tradicionals	i	temes	propis.	

La	 Cobla	 Ciutat	 de	 Cornellà	 cul-
mina,	 amb	 aquest	 enregistrament,	 les	
activitats	commemoratives	del	seu	25è	
aniversari.	 Es	 tracta	 d’un	 recopilatori	
de	sardanes	de	Carles	Santiago	escri-
tes	 entre	 els	 anys	 1976	 i	 2008.	 Sota	
la	 direcció	 de	 Francesc	 Gregori,	 la	
Cobla	 Ciutat	 de	 Cornellà	 hi	 interpreta	
les	sardanes	Volgut pare, Tota una his-
tòria, Sardanes a Olot, L’avi Joan,	 per	
a	lluïment	de	tenora, Nostra dansa, mil 
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i més, De l’Anella oberta a Cubelles, 
Víctor, Ramell d’or, Estimat Miquel, Marc 
i Susanna, A Garcia, 10 i més, La plaça 
del Paraigües i Vint més cinc de Flor de 
Neu.	D’altra	banda,	el	Grup	Sant	Jordi,	
creat	 per	 Carles	 Santiago,	 presentà	 el	
seu	primer	treball	discogràfic	amb	ins-
trumentacions	 per	 a	 acordió,	 tenora	 i	
veu	de	diversos	temes	musicals.

•	 Molins	 de	 Rei.	 Deixem	 cons-
tància	 de	 la	 recepció	 del	 Butlletí de 
l’AGRUPA	 de Molins de Rei,	 que	
periòdicament	edita	l’Agrupació	Sarda-
nista	de	Molins	de	Rei,	amb	notícies	de	
l’entitat,	calendari	de	ballades	i	diferents	
articles	d’actualitat,	històrics	i	poètics.

Gironès

•	Els	sardanistes	de	la	població	de	
Celrà	han	editat	un	CD amb la gra-
vació de sardanes dedicades a 
la vila o	a	personatges	vinculats	a	 la	
població.	La	cobla	encarregada	d’aquest	
treball	ha	estat	la	Ciutat	de	Girona.	I	el	
disc	 conté	 aquestes	 sardanes:	 Alegre 
Neu i	Neus i Anna, de	Josep	Putjó;	Al 
poble de Celrà, de	Francesc	Mas	Ros;	
Sol de tardor,	de	Joan	Pons	Joanmiquel,	
L’Aulet,	de	Josep	M.	Cervera;	L’avi Pitu, 
de	Lluís	Buscarons,	L’Ateneu de Celrà i	
25 anys d’Aplec, de	Francesc	Camps;	
Els amics de Celrà i	 Celrà a l’Alenyà, 

de	 Joaquim	 Solà	 Sala;	 El congost de 
Celrà	 i	Des de dalt de Sant Miquel, de	
Tomàs	Gil	 i	Membrado,	 i	Lluís i Elena, 
de	Miquel	Tudela.

•	Martí Font Triadú,	a	 l’edat	de	
85	anys,	morí	el	passat	26	de	març,	a	
la	població	de	Salt,	on	hi	residia	des	de	
1999.

Havia	nascut	de	Perpinyà,	el	3	d’abril	
de	1924.	Fou	instrumentista	de	fiscorn	i	
compositor.	Havia	actuat	a	la	Iris	de	Salt,	
Montgrins,	Caravana,	Girona,	Maravella	
i	La	Principal	de	Girona.

Les	 seves	 sardanes	 són	 alegres,	
balladores	i	ben	construïdes.	Destaquem	
del	seu	repertori:	Record de Salt,	Dedi-
cada,	El petit Lluïset,	Bernardette gentil,	
La font d’en Mai,	 L’amic Junquera,	 El 
petit Marçal, El fiscorn alegre...

Martí Font Triadú

Maresme

•	Mataró ja té a punt tots els 
actes de proclamació de Ciutat 
Pubilla de la Sardana,	 pels	 pro-
pers	 dies	25	 i	 26	 d’abril.	 Cal	 no	 obli-
dar	aquesta	data.	En	el	nostre	número	
anterior	 (279),	 hi	 trobareu	 de	 manera	
detallada	 tots	 els	 actes	 que	 s’han	 de	
desenvolupar	aquests	dies.

	
•	Sardanes del Càmping Botà-

nic Bona Vista:	 Segons	 que	 ens	
informa	Carles	Tarridas,	la	Cobla	Ciutat	
de	Girona	ha	estat	l’encarregada	d’en-
registrar	el	darrer	CD	de	sardanes	pro-
mogut	pel	Càmping	Botànic	Bona	Vista	
de	Calella	de	la	Costa	(Maresme).

Des	 de	 l’any	 2003,	 l’empresa	
d’aquest	càmping	ha	promogut	l’edició	

de	5	volums	discogràfics	de	sardanes,	
fent	gala	d’una	especial	sensibilitat	en	
la	difusió	de	 la	nostra	dansa	entre	els	
seus	clients	 i	amics	 i	sense	cap	afany	
lucratiu.	Aquesta	col·lecció	sonora	s’ha	
ampliat	amb	el	cinquè	volum	que	es	pre-
sentarà	durant	una	ballada	de	sardanes	
que	es	farà	el	25	d’abril,	al	migdia,	amb	
la	Cobla	Ciutat	de	Girona.

La	contribució	del	Càmping	Botànic	
Bona	Vista	de	Calella	en	la	difusió	de	la	
sardana	 inclou,	 també	 la	 programació	
de	dues	activitats	com	són:	la	Festa	de	
Primavera	 del	 proper	 25	 d’abril,	 amb	
una	ballada	a	càrrec	de	la	Cobla	Ciutat	
de	Girona,	i	un	concert	de	sardanes	que	
se	celebrarà	el	dia	18	de	juliol,	a	la	nit.	
Ambdues	manifestacions	estan	obertes	
a	tothom	que	hi	vulgui	assistir.

Montsià

•	 Contrapunt és	 el	 títol	 del	 nou	
programa	que	Ràdio	Ràpita,	l’emissora	
municipal	de	Sant	Carles	de	 la	Ràpita,	
ha	estrenat	per	tal	de	divulgar	el	fet	sar-
danista	des	de	la	comarca	del	Montsià.	
L’emissió	 es	 fa	 en	 directe,	 cada	 diu-
menge,	de	9	a	11	del	matí	i	està	obert	
a	 la	 participació	 dels	 oients	 a	 través	
del	telèfon	977	743	000,	que	hi	poden	
fer	 els	 seus	 comentaris	 i	 sol·licitar	 la	
programació	 de	 les	 seves	 sardanes	
preferides.	 La	 direcció	 i	 realització	
de	 Contrapunt va	 a	 càrrec	 de	 Josep	
Punset	 i	 compta	 amb	 la	 col·laboració	
de	 l’Agrupació	 Sardanista	 Rapitenca.	
L’emissió	es	pot	sintonitzar	localment	a	
Sant	Carles	de	la	Ràpita	i	amb	un	abast	
supralocal	a	través	dels	107.9	MHz	de	
la	banda	de	Freqüència	Modulada	(FM	
107.9),	però	 també	és	possible	escol-
tar-lo	a	través	d’internet,	a:	http://www.
radiorapital.cat.

Osona

•	Rosa Mari Ramírez i Abella 
és	una	joveneta	que	nasqué	a	Manlleu	
el	1995,	 filla	 i	néta	de	músics,	dotada	

R
e
ss

o
n
s 

d
e
 c

o
m

ar
q
u
e
s



Núm. 280. 2009 - som �1

w
w
w
.g
ar
on

un
a.
co

m

d’una	preciosa	veu	i	ben	aimant	de	les	
sardanes,	fins	i	tot	a	més	de	cantar	col-
labora	setmanalment	amb	el	programa	
“Nostra	 dansa”	 de	 Ràdio	 Manlleu.	Als	
7	 anys	 gravà	 el	 seu	 primer	 CD	 deno-
minat, Al·leluia,en	seguiren	6	més	i	ara	
n’acaba	d’enregistrar	un	només	de	sar-
danes,	amb	la	col·laboració	musical	de	
La	Principal	de	la	Bisbal,	sardanes	que	
ella	mateixa	escollí.	Són	9	sardanes	de	
les	 més	 conegudes	 i	 populars:	 Girona 
m’enamora, Somni, Tossa bonica, Niu 
d’amor, Roas de Sant Jordi, Colometa, 
Sota el mas Ventós i	La font de l’Albera. 
9	 joies	de	 la	nostra	música	que	 inter-
pretades	per	la	veu	dolça	i	harmoniosa	
de	 la	Rosa	 li	 donen	una	 fina	 i	melosa	
sensibilitat.

Selva

•	 Anglès.	 L’Agrupació Sarda-
nista Floricel d’Anglès	 ha	 tramés	
les	 Bases per l’atorgament del 
seu guardó “Rosa d’or”.

Aquest	premi	té	per	finalitat	premiar	
i	retre	homenatge	a	la	tasca	abnegada	
d’un	sardanista,	home	o	dona,	que	per	
la	seva	vocació	al	servei	i	al	foment	de	
la	sardana	mereixi	ésser	proclamat	sar-
danista	exemplar.

Poden	 presentar-se	 candidats	 al	
premi	totes	les	entitats	de	caire	sarda-
nista.

Cal	dirigir	aquesta	candidatura	a	Ag.	
Sard.	 Floricel.	 Apartat	 de	 Correus,	 15	
–	17160	Anglès,	fins	el	2	de	maig.

El	lliurament	del	guardó	es	farà	en	el	
decurs	de	l’Aplec	d’Anglès,	el	21	de	juny.

El	guardó	“Rosa	d’’or”	es	ve	conce-
dint	des	de	l’any	1967.

Tarragonès

•	El	passat	diumenge	15	de	febrer	
se	 celebrà	 l’última	 jornada	 del	 cicle 
d’hivern Sardanes al Serrallo,	
organitzat	 pel	 Casal	 Tarragoní	 amb	 el	
patrocini	del	Port	de	Tarragona	i	l’ARCS	
(Agrupació	 de	 restauradors	 i	 comer-
ços	 del	 Serrallo).	 En	 aquesta	 ocasió,	
i	 per	 acomiadar	 el	 cicle,	 la	 ballada	 es	
dugué	a	terme	davant	de	l’església	de	
Sant	Pere.	La	cobla	Reus	Jove	fou	l’en-
carregada	 d’interpretar	 les	 sardanes	
d’aquesta	última	ballada	del	cicle.

El	 cicle	de	Sardanes	al	Serrallo	ha	
permès	gaudir	d’una	ballada	de	sarda-
nes	un	diumenge	al	mes	des	de	l’octu-
bre	passat.	La	 iniciativa	ha	tingut	molt	
bona	resposta	entre	els	assistents	que	
s’han	animat	a	ballar	al	ritme	de	les	sar-
danes	que	ells	mateixos	escollien.	Cada	
jornada	 es	 repartien	 paperetes	 entre	
els	assistents	en	què	se’ls	informava	de	
les	sardanes	que	es	tocarien	i	hi	podien	
votar	9	de	les	15	sardanes	proposades	
per	tocar	al	mes	següent.

Aquesta	 activitat	 nasqué	 amb	 els	
valors	de	difondre	 la	cultura	catalana	i	
donar	 cabuda	 a	 aquesta	 dansa	 en	 un	
món	constantment	canviant	i	innovador.	
Una	manera	d’integrar	 la	 tradició	amb	
l’actualitat	 i	animar	noves	generacions	
a	acostar-se	a	la	cultura	catalana.	

Urgell

•	El	dia	15	de	març	de	2009	es	va	
celebrar	 a	 Agramunt	 la	 cloenda del 
Campionat de Colles Sardanistes 
de Catalunya de 2008,	 en	una	 jor-
nada	ben	concorreguda	i	plena	d’activi-
tats,	entre	les	que	destacava	la	resolució	
del	 Certamen	musical	 convocat	 per	 la	
Unió	de	Colles	Sardanistes	amb	motiu	

del	 seu	 cinquantenari	 i	 al	 qual	 hi	 van	
concórrer	un	total	d’onze	sardanes.

El	figuerenc	Jaume	Cristau	va	resul-
tar	guanyador	d’aquest	concurs	amb	un	
doble	guardó:	el	primer	premi,	dotat	amb	
1.500	euros,	que	el	jurat	va	atorgar	a	la	
seva	sardana	De Ca l’Espelt,	ses vinyes;	
i	un	accèssit,	amb	una	dotació	de	300	
euros,	per	la	seva	sardana	Empordalies.

Amb	 Jaume	 Cristau,	 també	 van	
resultar	 guardonats	 en	 el	 Certamen	
musical	 del	 cinquantenari	 de	 la	 Unió	
de	 Colles	 Sardanistes	 els	 compositors	
Jordi	Moraleda,	que	va	obtenir	el	segon	
premi,	dotat	amb	600	euros,	per	la	seva	
sardana,	A l’amic Sebastià;	Lluís	Alcalà,	
autor	 de	 la	 sardana,	 50 anys d’Unió 
que	va	ser	distingida	amb	un	accèssit	
de	300	euros;	i	Alfred	Abad,	autor	de	la	
sardana	titulada,	Un estel per tu,	que	va	
aconseguir	el	Premi	Popular,	dotat	amb	
200	euros	i	atorgat	a	partir	del	resultat	
majoritari	 de	 la	 votació	 feta	 entre	 els	
assistents	a	la	festa	d’Agramunt.

El	jurat	del	Certamen	Musical	estava	
integrat	pels	compositors	Josep	Cassú,	
Jordi	Molina,	Enric	Ortí	i	Marcel	Sabaté	i	
presidit	per	Nuri	Escudé,	vicepresidenta	
de	la	Unió	de	Colles	Sardanistes.

El	 Celler	 Espelt,	 de	 Vilajuïga	 (Alt	
Empordà)	que	va	servir	d’inspiració	a	la	
sardana	 guanyadora	 del	 primer	 premi	
del	 certamen	 musical	 de	 la	 Unió	 de	
Colles,	celebrarà	aquest	mes	d’abril	una	
gran	 festa	 sardanista	 amb	 sorpreses	 i	
actes	per	tal	de	presentar	públicament	
la	 sardana	 i	 que	 alhora	 sigui	 un	 petit	
homenatge	al	mestre	Jaume	Cristau.

En	aquesta	mateixa	ocasió	es		pre-
sentà	un	nou	CD	de	sardanes	enregis-
trat	per	la	Cobla	Jovenívola	de	Sabadell.	
En	aquesta	producció	s’hi	 inclouen	les	
11	sardanes	presentades	al	Certamen	
Musical	 convocat	 amb	 motiu	 de	 les	
noces	 d’or	 de	 la	 Unió	 de	 Colles,	 així	
com	l’obra	escrita	amb	motiu	d’aquesta	
efemèride	per	Josep	Clavé	i	estrenada	
en	el	concert	celebrat	a	 l’inici	de	l’any	
del	cinquantè	aniversari,	el	12	d’abril	de	
2008,	a	Cornellà	de	Llobregat.
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Vallès Occidental

•	El	29	de	març	a	la	plaça	Marcet	de	
Sabadell	(al	costat	de	la	via	Massagué)	
la cobla Contemporània lliurà un 
donatiu a Mans Unides.	A	més	s’es-
trenà	 la	 sardana	 titulada	Mans Unides	
de	Jeroni	Velasco.	Aquest	acte	s’inclou	
dins	l’audició	de	sardanes	interpretada	
per	 la	Contemporània,	organitzada	per	
l’entitat	 Sabadell	 Sardanista.	 Inspirat	
pel	suport	de	la	Contemporània	a	Mans	
Unides,	Jeroni	Velasco	ha	volgut	home-
natjar	 la	 tasca	 humanitària	 d’aquesta	
entitat	 tan	arrelada	a	 les	nostres	 con-
trades.	Una	sardana	que	 formalitza	en	
format	 musical	 la	 tasca	 solidària	 de	
la	 Contemporània.	 De	 ben	 segur	 que	
aquesta	 peça	 formarà	 part	 d’algun	
dels	enregistraments	que	es	realitzaran	
aquest	any.	

El	 febrer	 de	 2007,	 Mans Unides 
(ONG)	 i	 la	 cobla	 Contemporània	 arri-
baren	a	un	acord	de	col·laboració.	Els	
guanys	de	la	venda	dels	enregistraments	
dels	discs	compactes	anirien	destinats	
a	assolir	una	part	del	 finançament	del	
projecte	de	construcció	d’una	escola	de	
primària	a	Kadugau	(Senegal).

Els	 enregistraments	 de	 l’any	 2008	
han	estat:	L’audició 5,	Sardaxou 3	i	Con-
temporanis 6.	 En	 tots,	 de	 forma	 ben	
visible	 a	 la	 portada,	 s’hi	 ha	 reflectit	
aquesta	 col·laboració	 amb	 el	 logotip	
de	Mans	Unides	i	el	missatge	de	cobla	
solidària.	Tota	persona	que	ha	adquirit	

els	enregistraments	ha	estat	solidària	
amb	els	projectes	de	Mans	Unides.	En	
el	moment	de	plantejar	aquesta	inicia-
tiva	la	Contemporània	no	podia	encarir	
el	 preu	 final	 de	 venda	 al	 públic	 i	 s’ha	
mantingut	 immòbil.	 www.contempora-
nia.net	 ha	 fet	 difusió	 d’aquesta	 inicia-
tiva	amb	un	enllaç	a	la	pàgina	web	de	
Mans	Unides	i	als	discs	solidaris	de	la	
producció	 d’aquest	 any.	 Jordi	 Saura,	
locutor	 del	 programa	 Esperit	 de	 Festa	
de	 Radio	 Sabadell	 presentà	 l’acte	 de	
lliurament.	Agustí	Serratacó,	 represen-
tant	de	 la	Cobla	Contemporània	 féu	el	
lliurament	 dels	 fons	 recollits	 a	 l’equip	
directiu	 de	 la	 delegació	 Sabadellenca	
de	 Mans	 Unides.	 L’import	 recaptat	
durant	l’any	2008	és	de	1.200	€.	

Vallespir 
(Catalunya Nord)

•	El Foment de la sardana de 
Ceret gravà un CD de sardanes 
de CLAUDE HENRY JOUBERT els	6	
i	 7	 d’abril.	 Claude	 Henry	 JOUBERT	 és	
un	 compositor	 famós	 dins	 el	 món	 de	
la	música	clàssica.	És,	avui	dia,	també	
reconegut	 dins	 el	 món	 de	 la	 sardana	
que	coneix	des	de	fa	més	de	40	anys.	
Totes	les	seves	composicions	són	obres	
mestres,	que	mereixien	d’ésser,	per	 fi,	
conegudes	per	tothom.

Una	cobla	«no	improvisada»	ha	estat	
formada	per	a	l’ocasió.

Cobla Vallespir: 
Flabiol:	 F.	 GUISSET;	 tibles:	 V.	

VIDALOU,	 S.	 BARBE;	 tenores:	 J.	
MOLINA,	 E.	 ORTI;	 trompetes:	 M.	 BEN-
TERFA,	JM	ORIOL;	 trombó:	J.	MCGEE;	
fiscorns:	 P.	 MOLINER,	 J.	 ESTARTÚS	 i	
contrabaix:	C.	ROGER.

8	sardanes:	Ferréol, Georgette, Per 
tu Josep, La mare de Déu, Cesolfa, La 
Primevera, L’estany de Banyoles i Sur le 
Pont du diable.

Orquestra de Flautes Travesse-
res del Conservatori d’Orleans:

Direcció	Clément	JOUBERT.
Tres	 sardanes: Soleil noir de la 

mélancolie, Hommage à Max Jacobi 
Papagena.

GENEGALS.	 Duet	 en	 homenatge	 a	
l’escultor	Marcel	GILI.

Arlette	 BIGET,	 flauta	 travessera,	
Claude	Henry	JOUBERT,	alto.

El	preu	promocional	d’aquest	CD	és	
de	18	€	fins	al	15	de	juny	2009.	Des-
prés	estarà	en	venda	a	20	€.

Podeu	fer	la	comanda	a:	Federació	
Sardanista	de	Ceret	 -	BP	115.	66400	
Ceret	(France).

Claude Henry Joubert
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Llibres
Joan Gala

MARIA AURÈLIA CAPMANY

Possiblement	 una	 de	 les	 veus	 més	 representatives	
d’ençà	la	guerra	civil	en	diversos	camps	culturals	fou	la	que,	
ara,	ens	és	presentada	pel	 llibre	Montserrat Palau Vergés. 
Maria Aurèlia Capmany. Escriure la vida en femení. Atenea,	
5.	Arola	Editors,	Tarragona	2008..

En	 aquesta	 obra	 la	 coneguda	 professora	 tarragonina	
ens	presenta	la	figura,	la	persona,	l’obra	i,	sobretot,	la	dona	
femenina	que	fou,	entre	moltes	facetes,	l’escriptora,	promo-
tora	i	regidora	de	cultura	barcelonina.

Al	llarg	del	llibre,	l’autora	ens	mostra	amb	profunditat	els	
aspectes	més	 rellevants	de	 l’obra	 i	 la	 trajectòria	de	Maria	
Aurèlia	Capmany	com	a	pionera	del	 feminisme,	remarcant	
les	 seves	 teories	 i	 formulacions	 sobre	 la	 condició	 de	 les	
dones,	les	seves	identitats	i	els	feminismes.

Ens	fa	conèixer	la	dona	que	fumava,	la	intel·lectual	com-
promesa,	l’escriptora	vital,	tot	analitzant	l’existencialisme	i	la	
nova	òptica	psicològica	en	les	primeres	novel·les,	la	“mística	
de	la	feminitat	franquista”	a	la	seva	narrativa,	a	més	del	seu	
feminisme	i	el	seu	nacionalisme.

Així	mateix,	 fa	 una	anàlisi	 de	 la	 ”literatura	 autobiogrà-
fica	 i	 subjecte	 femení	 en	 Mercè	 Rodoreda	 i	 Maria	Aurèlia	
Capmany”,	a	més	de	“Maria	Aurèlia	Capmany	i	Montserrat	
Roig:	literatura	i	ciutat,	Barcelona”.

Mitjançant	la	recopilació	i	actualització	d’articles	i	ponèn-
cies	realitzats	al	llarg	de	vint	anys,	Palau	posa	a	l’abast	del	
lector	tot	el	seu	coneixement	sobre	aquella	“dona,	catalana,	
lletraferida,	 lúcida	 i	 impertinent”,	 tal	com	ella	 la	va	definir,	
que	es	va	comprometre	amb	el	seu	temps	i	el	seu	país,	que	
va	lluitar	per	les	llibertats	individuals	i	col·lectives,	que	amb	
el	pas	dels	anys	va	esdevenir	una	figura	cabdal	de	la	cultura	
catalana	de	la	postguerra,	que	va	deixar	fermes	petjades	en	
tot	allò	que	va	participar	 (l’ensenyament,	el	 teatre,	 la	polí-
tica...),	que,	en	definitiva,	va	ser	una	de	les	veus	més	sòlides	
i	coherents.

També	deixa	constància	de	la	seva	bibliografia,	tot	ratifi-
cant	al	gran	producció	literària	d’aquesta	escriptora	que	fou	
una	gran	pedagoga	per	a	les	noves	generacions.	Sens	dubte	
un	 llibre	de	consulta	sobre	Maria	Aurèlia	Capmany:	 tot	un	
exemple	que	no	podem	oblidar.
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ORIGEN DE LA BANDERA 
INDEPENDENTISTA

La	 impossibilitat	 de	 trobar	 la	 resposta	 a	 una	 pregunta	
que	l’autor	es	formulava	va	comportar	que	iniciés	una	inves-
tigació.	La	seva	documentada	aportació	i	la	commemoració	
del	centenari	han	propiciat	la	tercera	edició	del	llibre:	Joan 
Crexell. Origen de la bandera independentista. Al Guió del 
Temps. Rafael	Dalmau,	editor.	Barcelona	2008.

L’autor	analitza	detalladament	els	antecedents	de	l’estel	
de	cinc	puntes	en	diverses	banderes,	a	més	de	la	incorpo-
ració	del	triangle	en	les	banderes	dels	estats	independents	
i	de	 les	nacions	sense	estat,	així	com	la	seva	relació	amb	
els	ideals	republicans	i	maçònics.	Assenyala	que	a	Santiago	
de	 Cuba,	 al	 Centre	 Catalanista,	 el	 1903	 apareix	 la	 primi-
tiva	versió	de	la	bandera	catalana	estelada	i	que,	a	Guantá-
namo,	va	provocar	un	incident	amb	el	cònsol	espanyol.	És	
evident	que	els	 ideals	dels	exiliats	 i	 la	 influència	de	 l’estat	
que	els	acull	sens	dubte	va	propiciar	el	seu	naixement.	Uns	
anys	després,	a	París,	la	Lliga	Nacionalista	Catalana	també	
n’instal·là	una	al	seu	balcó,	a	més	dels	Voluntaris	Catalans	
Nacionalistes.

També	deixa	constància	d’un	primer	antecedent	de	l’es-
telada,	en	forma	de	llaç	que	el	gener	de	1908	va	ser	trobat	
en	un	escorcoll	al	domicili	de	Josep	Soronellas,	associat	a	la	
Unió	Catalanista	i	amb	la	presència	de	Vicenç	Albert	Balles-
ter,	així	com	que	diverses	publicacions	van	adaptar	l’estel	en	
la	seva	capçalera.

Assenyala	també	que	el	1918	el	moviment	nacionalista	
radical	 intentarà	 internacionalitzar	 el	 plet	 català,	 aprofitant	
les	declaracions	del	president	dels	EUA,	Wilson,	a	favor	del	
principi	d’igualtat	de	les	nacionalitats.

Que	 la	 ignorància	 és	 molt	 atrevida	 ho	 demostra	 el	 fet	
que	davant	 l’editorial	 (17/8/1933)	de	La Publicitat,	des	de	
Nosaltres Sols!	(amb	l’article	“La	nostra	bandera”	de	Rafael	
Dalmau	i	Farreres)	i	des	de	La Tralla	–amb	el	mateix	títol-,	a	
més	de	rebatre’l	ens	expliquin	aspectes	interessants	sobre	
el	significat	de	l’estelada.	El	“ben	alta,	ben	dreta	i	ben	sola”	
cada	vegada	és	més	representatiu.

Va	ser	i	és	una	bandera	de	combat	que	no	va	ser	recone-
guda	per	la	Societat	de	Nacions	ni,	ara,	per	laUnió	Europea,	
com	 la	 representació	d’un	poble	que	democràticament	 va	
lluitar	i	segueix	lluitant	per	obtenir	la	independència	davant	
l’esclavatge	a	què	està	sotmès.
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núria lorenteJordi Paulí - 11 sardanes
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Horitzontals: 1. Home	o	dona	que	toca	el	saxofon.	2. Posi	dues	persones	
cara	acara.	Cants	mal	entonats	o	desafinats.	3.	Antiga	matrícula	dels	cotxes	
de	Logronyo.	Instrument	de	vent,	de	fusta.	Mot	inacabat.	4.	Art	petit.	Una	
rumba	de	mal	ballar.	5.	El	riu	Oder,	baixa	amb	aigües	turbulentes.	La	vocal	
de	davant.	Al	revés:	individu	d’una	raça	que	envaí	Grècia	al	segle	X	abans	
de	Crist.	6.	Qui	introdueix	quelcom	de	nou	en	una	cosa.	7.	Si	són	encreuats	
els	teniu	al	davant	vostre.	Cap	d’Estat.	Al	revés:	greu	malaltia	d’actualitat.	8.	
Consonant	que	porta	l’antena.	República	Democràtica	Alemanya.	Comença	
la	 inundació.	 9.	 Sant	 que	 es	 venera	 a	 Sant	 Iscle	 d’Empordà.	 Ronsejaire.		
10. Cap	de	dona.	Causi	espant,	de	corcoll.	Cap	de	ruc.	11.	Instruments	de	
vent,	de	fusta.	Molt	habitual	en	una	arbreda.

Verticals: 1.	Posar	sal.	Sentim	odi,	de	corcoll.	2.	 Instruments	de	vent	de	
llenguetes	metàl·liques.	Proa	d’una	barca.	3.	Sobirà	de	Pèrsia.	Arcaicament:	
allò	que	ens	tempta.	4.	Agrupacions	de	corals	mixtes.	El	tel	ha	quedat	tren-
cat.	5.	Marca	italiana	de	cotxes.	Part	rodona	d’un	oboè.	Cèrvols	nadalencs.	
6.	El	cor	d’un	saxofonista.	Peça	central	del	fagot.	Aquest	vaixell	de	guerra	va	
anar	molt	a	la	saga	dels	pescadors	de	Palamós	i	ara	navega	a	contra	corrent.	
La	popa	del	Deva.	7.	Nota	desafinada.	Vocal	d’anar	a	casa.	Instrument	de	
corda	que	es	 toca	amb	dues	mans.	8.	Prevista	clarament	 la	veritat	d’una	
cosa.	Inicialment	pertanyen	a	Oscar	Sabater	Ros.	9.	Policies	nazis.	l	revés:	
ciutat	mediterrània	alacantina.	10.	Instruments	de	percussió	que	els	toquen	
els	flabiolaires.	11.	Sons	d’un	instrument	e	de	la	veu.	Em	guanyaré	el	pa.
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Calella - Aplec Pairal de Catalunya
Maresme

82è Aplec de la Sardana
Dies 6 i 7 de juny de 2009
Dissabte dia 6,

A les 7 de la tarda. Al passeig Manel Puigverd

Cobla:	 Marinada

A les 10 del vespre: doble	audició

Cobles: Marinada i Jovenívola de Sabadell

Diumenge dia 7. Al Parc Dalmau

Matí, ¼ d’11, tarda a les 4

Cobles: Jovenívola de Sabadell, Marinada, Montgrins 
 i La Principal de la Bisbal

Matí:	Concurs	de	colles	improvisades
En	cas	de	mal	temps:	Sala	polivalent.	Fàbrica	Llobet
Oferta	Hotelera	per	aquell	cap	de	setmana	de	l’Aplec,	Informació	preferentment	per	correu	electrònic:	
agrupacio_sardanista_calella@hotmail.com	o	als	telèfons	93	769	27	05	i	93	769	16	22.
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Girona 
Gironès

52è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 31 de maig de 2009 

Matí i Tarda. A la Pista de la piscina de la Devesa.

Cobles:	 Baix Empordà (matí)  

 Ciutat de Girona 

 Bisbal Jove (tarda) 

 La Flama de Farners

Servei	de	bar,	esmorzars,	dinar	i	berenar	a	preus	populars.	
En	cas	de	mal	temps:	al	cobert	de	la	pista	de	la	piscina.	

ENTRADA	LLIURE.
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Presentació del doble CD

Diumenge 26 d’abril 2009
10 matí Passeig del Mar 

-VIII Trobada de Col·leccionistes de plaques de cava-

12 matí Passeig del Mar 
-Ballada de sardanes-

6 tarda Teatre-Auditori “La Gorga” 
-Concert-

Informació i Reserves: 
info@palamossardanista.cat  -  616 72 73 74

Cobla Montgrins

Sardanes a
Palamós

08
VOLUM

Ballant sardanes
a Palamós

03
VOLUM

Cobla  
Montgrins
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