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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.

L’Ametlla de Mar
Baix Ebre

20è Aplec de la Sardana
Dia 1 d’agost, al golf de Sant Jordi

A 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 d’11 de la nit, al Passeig Marítim

Cobles:	 Marinada 
 Cossetània.

Tarda,	coca	i	vi	dolç

Nit: Concurs de Colles improvisades

Veniu a l’aplec!

A
n
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Olot Garrotxa

47è. Aplec de la Sardana
Dissabte 11 juliol,	a les 7 de la tarda,	a	can	Trinxeria,	vetllada	d’homenatge	al	
músic Joan Daró,	traspassat	recentment.	A les 10 de la nit,	ballada	de	sardanes	
amb	la	cobla La principal d’Olot,	amb	sardanes	del	mestre	Daró.
Diumenge 12 juliol,	al	Parc	Nou,	matí	i	tarda.	Cobles: La Principal d’Olot,  Flama 
de Farners i Ciutat de Girona.
Entrada	lliure.	En	cas	de	mal	temps,	pavelló	d’Esports.		
L’Aplec	finalitzarà	amb	la	sardana	Adéu,	vila	d’Olot,	ballada	amb	espelmes.

Banyoles Pla de l’Estany

57è. Aplec de la Sardana
5 de juliol. Matí i Tarda, paratge del Desmais
Cobles:  Principal de Porqueres 
 Flama de Farners  
 Mil·lenària.
Dinar	popular

Entrada	lliure.	En	cas	de	mal	temps:	suspès.
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Joan Domènech

Foto portada: 
Monument a la Sardana de 

Mataró, obra de J. Vilamanyà 
(fill d’Honorat Vilamanyà).

Fotografia de Salvador Comas.

No sóc pas gaire partidari de copiar frases lapidàries als 
polítics i això de “carregar piles” deu tenir aquest origen, 
però com que, en tot cas, s’ajusta bé a la imatge que vull 
descriure, la utilitzaré. Sí, senyor. Aquest cap de setmana he 
carregat piles. El dijous 30 d’abril a les 9 del vespre, a la 
sala d’actes del col·legi de Valldemia de Mataró, vaig tenir el 
goig de compartir, amb una colla d’amics, un esdeveniment 
esplèndid. D’un cantó el concert d’homenatge a la cobla La 
Principal d’Amsterdam, evidentment amb la interpretació de 
deu sardanes a càrrec dels propis homenatjats. De l’altre, un 
reconeixement, també, per a l’incansable Josep Espar i Ticó, 
l’home de la Fundació Universal de la Sardana. Una vegada 
més –i lamento que el seu nom ocupi dos comentaris meus 
seguits en aquestes pàgines, perquè ningú no m’acusi de 
tràfic d’influències– el savoir faire i la tenacitat del mataroní 
Miquel Bruguera –el mateix de l’opuscle al qual em referia 
en el text del mes anterior– va aconseguir portar a la Ciutat 
Pubilla d’aquest any la singular formació musical holandesa. 
La primera cosa que impacta és que un músic holandès un 
dia se senti seduït pel so de la tenora i en valori la seva qua-
litat i n’estudiï els seus recursos i les obres que s’hi poden 
interpretar. La segona, que sigui capaç de captivar també 
l’atenció d’altres professionals. I la definitiva, que tingui la 
gosadia de formar, entre tots, una cobla per pregonar, de 
forma pràctica, les excel·lències d’un conjunt simfònic que 
molts del propi país no saben –o no volen– valorar prou. La 
Principal d’Amsterdam es va enfrontar amb un programa no 
pas fácil. Pep Ventura, Antoni Agramont, Vicenç Bou, Martirià 
Font, Honorat Vilamanyà, Joaquim Tristany, Robert Sarrade, 
Jordi Paulí, Ricard Viladesau, Enric Morera, van sonar potser 
amb un accent especial però amb gran dignitat. Ja no dic 
les paraules d’agraïment per l’homenatge, pronunciades per 
Joris Vermeulen íntegramente en català. No sé si el fet d’ha-
ver tingut les respectives terres envaïdes pels terços caste-
llans condueix a una major compenetració entre catalans 
i holandesos. La sintonia establerta entre els músics i els 
que omplíem la sala de Valldemia fou total. I ja no parlo de 
les paraules de Pep Espar reclamant, una vegada més, la 
llibertat per a la nostra Catalunya. La pluja que, al final, va 
impedir el piscolabis a l’aire lliure, només va ser un xàfec de 
llàgrimes d’emoció. Afegiu a tot això la satisfacció del 2 a 6 
al Bernabeu justamente el 2 de mayo després i coincidireu 
amb mi que hem carregat piles per temps…

Carregant piles
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Josep Vinaròs

La nostra música
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Concert amb pocs atractius

El tercer dels concerts que componen el cicle Cobla, 
Cor i Dansa interpretat per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona, amb direcció de Salvador Brotons, fou mancat 
d’interès pel que fa a la programació d’obres molt conegu-
des, si bé de qualitat indiscutible, tret de l’obra de Brotons 
titulada Cromos d’història natural, que amb lletra de Jaume 
Creus, ens va oferir la mezzosoprano Anna Alàs. Es tracta 
d’una obra contemporània estructurada en vuit moviments, 
en la qual Salvador Brotons ens mostra la seva interpretació 
moderna i agosarada d’uns textos de notable interès poètic. 
No hem d’oblidar que Brotons és un bon coneixedor de l’or-
questra, mostres n’ha donat, i està sent el músic que més 
exigeix a la cobla amb les seves partitures, per tal d’apro-
par-la a l’orquestra simfònica. La cobla pot interpretar tot 
allò que esdevingui del coneixement dels compositors. Si bé 
mai no ens cansarem de lloar les pàgines que han escrit per 
a cobla compositors clàssics de gran nivell, ara ha arribat 
el moment de donar un pas més endavant, en l’exigència 
i recerca de nous sons i noves possibilitats. La música de 
cobla ha de seguir les noves tendències que la portin a la 
plena normalització. Amb Salvador Brotons ens trobem en el 
camí adequat.

Si ens centrem en el que fou el concert, s’inicià amb 
la sardana Un dia de març de Josep Solà mort a Mollet del 
Vallès feia pocs dies. Tot seguit s’interpretaren les sardanes 
Ripoll, vila comptal i Vaixell il·luminat d’Honorat Vilamanyà i 

les sardanes La Verge de Palau Solitar de Manuel Blancafort 
i Davant la Verge d’Enric Morera, dues sardanes que com 
s’ha dit abans són d’una perfecta construcció.De la primera 
en destaquem la modernitat i qualitat musical i de la segona, 
la senzillesa i caràcter racial que sabia donar l’autor a totes 
les seves obres.

Es clogué la primera part amb l’obra de Salvador Bro-
tons, Cromos d’història natural. A part del que s’ha comen-
tat anteriorment, cal dir que la mezzosoprano Anna Alàs, no 
poder lluir com la seva veu requereix, atès que no arribava 
al públic per un desequilibri del so entre la cobla i la veu. 
Un mínim augment tècnic hauria estat la clau per tal que la 
mezzo hagués agafat més presència.

A la segona part s’interpretaren tres joies de la nostra 
música, Tríptic simfònic per a cobla de Josep Marimón, el 
ballet Contradansa de Manuel Oltra i Puigsoliu de Joaquim 
Serra, aquesta última escoltada en gairebé tots els concerts 
de l’any 2007, aniversari d’aquest estimat compositor. Sal-
vador Brotons gran entusiasta de la música de Serra, gaudí 
amb la seva interpretació. També de Joaquim Serra fou la 
sardana Remembrança que de propina ens oferí la Sant 
Jordi.

Fotos: Gerard Poch
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JorDi puerto i parramon
 periodista i escriptor 

http://jordipuerto.blogspot.com/Internet

Fa encara no un mes que em vaig posar internet, malgrat 
que feia gairebé prop de vint anys que em servia de l’ordina-
dor per a escriure, tant els articles com les deu obres que he 
publicat a través de la col·lecció MOS, de l’editorial del GISC, 
i d’altres que encara no han vist la llum.

No obstant això, el bon amic Jaume Bosch em feia arri-
bar força material de premsa d’aquell final del segle XIX, que 
en una forma o altra estava penjada a la xarxa.

No fa gaires dies em vaig assabentar que La Vanguar-
dia havia digitalitzat tot el publicat pel seu periòdic, des del 
primer número que va veure la llum aquell llunyà dimarts 1 
de febrer de 1881, així és que vaig clicar La Vanguardia i en 
la seva hemeroteca vaig acotar les dates i buscar l’epígraf 
sardanes. Malgrat que era un neòfit vaig anar manipulant i 
cercant l’època que em convenia i així és com vaig saber, per 
l’exemplar del 5 de juliol de 1881, que a la vila de Hostalric: 
“...terminada la procesión, hubo sardanas en la plaza, bailes 
que se prolongaron hasta las ocho y media de la noche...”. 
Aquesta era la notícia que enviava a la redacció el corres-
ponsal de la vila selvatana.

Del mateix any a Barcelona, però corresponent a les 
dates de Nadal, una notícia ens explica que mentre al Teatre 
Tívoli es representava el drama sacre Los pastorcillos de 
Belén, al Teatre Masini a la tarda a les tres, ball i sardanes i 
l’endemà a la mateixa hora i lloc, el mateix.

Una altra notícia barcelonina que publica, aquesta una 
mica curiosa, és la que diu així: “...estas últimas noches se 
ha situado una música en un balcón de uno de los entre-
suelos de la calle Conde del Asalto (avui Nou de la Rambla) 
tocando sardanas; en la calle se reunieron varios jóvenes del 
Ampurdán que bailaron mientras tocó la música...”

Una de les curiositats que vull destacar és que quan els 
corresponsals del periòdic de comarques gironines enviaven 
les seves cròniques, utilitzaven el terme “sardanes llargues”, 
la qual cosa potser ens voldria indicar que encara s’utilitza-
ven “les sardanes curtes”: així ho fa el de Banyoles, que a 
l’exemplar de 21 d’octubre anuncia que el dia 28, o sigui en 
plenes Festes de Sant Martirià, La Principal de la Bisbal, a 
les 9 hores interpretarà sardanes llargues.

Llavors se’m va ocórrer buscar alguna dada que no figu-
rés entre les habituals que ja eren prou conegudes, de les 
Festes de la Mare de Déu de la Mercè de l’any 1902, quan 
l’Albert Cotó va escriure la seva sardana de concurs titu-

lada Les Festes de la Mercè que fou interpretada durant el 
primer Concurs de Colles Sardanistes que es va celebrar 
a Barcelona i en el qual va resultar guanyadora la colla de 
Crespià, dirigida per Josep Gallostra. Evidentment vaig trobar 
dades sobre aquelles Festes, en una de les quals, publicada 
el 24 de setembre de 1902, diu: “...que hi va tocar la cobla 
La Principal de Peralada a les 11 hores i que el dia 28 hi 
tornaran a repetir...”. Això ens podria portar a pensar que, 
aquesta podria haver estat la cobla que va interpretar les 
sardanes de concurs. 

Quant al que publica del mateix concurs trobo que el dia 
28 diu i tradueixo: “...un altre dels festejos celebrats ahir, fou 
el concurs de sardanes, efectuat al Frontó Comtal. La festa 
resultà animadíssima, en ella prengueren part sardanistes 
de l’Escala, Olot, Vila-sacra, la Bisbal, Peralada, Girona, 
Ripoll, Palafrugell, Massanet de la Selva, Armentera, Cam-
prodon, Crespià, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador. 
Properament publicarem el veredicte del Jurat...”. Veredicte 
que nosaltres ja sabíem.

Continuant al mateix exemplar de La Vanguardia: “...Avui 
diumenge a les 3 de la tarda tindran lloc a la plaça Galbany 
de Sant Gervasi, boniques sardanes executades per l’acre-
ditada cobla Orfeó Cassanenc...”

El mateix dia publicava una altra nota que deia: “...Ahir 
al matí se celebrà al Teatre Novetats l’interessant concurs de 
cobles empordaneses que presencià un nombrós públic.

Les orquestres que hi prengueren part ho feren en 
nombre de nou i totes molt aplaudides. 

Va començar amb la presentació de la Unió Cassanenca, 
que fou molt aplaudida, tant en la composició obligada Toc 
d’oració, com en la de lliure elecció titulada La filla del mar-
xant, de Garreta.

Seguí La Principal de Peralada, que executà amb molt de 
gust el Toc d’oració i La pubilla empordanesa, de Serra.

Després es presentà l’orquestra Antiga Pep de Figueres, 
que escollí la preciosa composició de Ventura Arri Moreu, 
que fou molt celebrada tant en aquesta com en l’obligada.

La Vella de la Bisbal executà La Pastoreta.
La cobla de Torroella de Montgrí i La Moderna de Lla-

gostera escolliren respectivament les composicions: Bola de 
neu, de Rigau i Flor d’un dia, de Pau Guanter Rossinyol.

L’Agramont, de Castelló d’Empúries, va tocar La Vaquera, 
bonica composició d’Antoni Agramont.



�
w

w
w

.g
ar

on
un

a.
co

m
�

w
w

w
.g

ar
on

un
a.

co
m

R
e
sp

o
st

a 
al

 S
r. 

P
u
e
rt
o La Principal de la Bisbal, fou sense lloc a discussió la que 

millor interpretà el tema obligat, en especial el tenor. La de 
lliure interpretació fou La Fada, de Garreta.

L’Orfeó de Cassà de la Selva fou la darrera orquestra que 
prengué part al concurs i escollí la composició de Cervera 
Raig de lluna.

El jurat format pels senyors Nicolau, Vives, Millet, Cotó i 
Cambó, acordaren distribuir el premis en la forma que s’ex-
pressa:

El primer consistent en Medalla d’or i 1.000 pessetes, es 
repartirà entre les orquestres La Principal de la Bisbal i La 
Principal de Peralada, donant-se a cadascuna d’elles 500 
pessetes i Medalla d’or.

Els dos segons premis, consistents en medalla d’argent 
i 500 pessetes, s’adjudiquen a La Unió Cassanenca i la de 
Torroella de Montgrí (eren Els Montgrins).

Es crearen dos tercers premis amb Medalla de bronze i 
250 pessetes cadascun, essent adjudicats a les orquestres 
Agramont i Moderna de Llagostera.”

Fins aquí el que he anat recollint pacientment amb prou 
feines i treballs, ja encara no tinc la pràctica necessària; la 
meva neta gran, que no té encara dotze anys, ho fa millor 
que jo.

No he volgut desaprofitar l’oportunitat de respondre 
públicament la seva «Carta oberta a l’Anna» de la revista del 
passat mes d’abril, en la qual dedicà tres llargues pàgines 
a comentar l’article que vaig escriure a principi d’any –per 
encàrrec del director editorial de SOM–, titulat Gat per llebre 
o l’apropiació catalanista de Pep Ventura i la sardana. 

Abans de reexposar algun dels temes que vostè ha qües-
tionat i esmenat del meu text, m’agradaria fer un petit –però 
necessari– aclariment per a tots els lectors de la revista: que 
vostè i jo no parlem el mateix llenguatge. I no precisament 
per qüestió de l’edat. El seu punt de vista, senyor Puerto, és 
el de l’opinió, el de la memòria i el record; el meu és el de 
l’òptica universitària, el del coneixement científic en l’àrea 
de la musicologia. Les seves referències bibliogràfiques són 

 anna costal i Fornells 
universitat autònoma de barcelona

Resposta al 
Sr. Puerto

les escrites, com vostè mateix afirma, per persones que «es 
veuen en cor de fer l’historiador»; les meves procedeixen de 
l’àmbit acadèmic internacional i són llibres i articles científics 
de primera línia. Partint d’aquesta premissa, i tal com vostè 
em confessa –«tinc interès que coneguis de cop i volta, tot 
allò que jo he après al llarg de seixanta-cinc anys»–, la seva 
experiència és valuosa, certament, perquè la memòria és 
una eina important per a les ciències humanes, però no pas 
com a base d’una argumentació. 

La sardana, avui, és la dansa nacional de Catalunya, 
però no ho és perquè Pella i Forgas ho determinés a la 
Historia del Ampurdán, ni perquè hi hagi un document de 
1983 que ho certifiqui, i encara menys perquè ara un grup 
polític en reclami la realitat jurídica. La sardana és la dansa 
nacional perquè en un moment molt concret de la història 
del país va ser molt necessari que fos així. Com a símbol 
de pau i germanor entre catalans, la sardana va permetre 
amagar, darrere una imatge idealitzada del segle XIX, una 
Catalunya dividida i enfrontada després de setanta anys de 
guerres carlines i de durs enfrontaments entre govern i ide-
ologies contràries. La sardana va ser una tradició inventada 
–li recomano que llegeixi el clàssic de Joan-Lluís Marfany, 
La cultura del catalanisme (Empúries, 1996)–, com també 
ho fou l’excursionisme, el cant coral, els castells, el pa amb 
tomata i Montserrat. La jota de les Terres de l’Ebre podia 
haver ocupat perfectament també aquest paper, però la sar-
dana era més fàcil de vincular a la puresa i bellesa de la 
grècia clàssica i, per als noucentistes, les ruïnes d’Empúries 
tenien molt més glamur que els arrossars del sud. 

M’afalaga que vostè afirmi públicament que les meves 
paraules denoten «domini literari i històric». Malauradament 
no puc dir el mateix del fragment on afirma que a Catalunya 
«no hi havia pràcticament aristocràcia». Si el Baró de Maldà 
aixequés el cap! El mite romàntic d’una Catalunya vuitcen-
tista menestral i, sobretot, molt i molt treballadora encara 
el tenim ben arrelat, però no deixa de ser un mite. Hi havia 
tanta aristocràcia catalana i castellana que pul·lulava al vol-
tant de Ferran VII, d’Isabel II i, ràpidament, també d’Amadeu 
de Savoia, com la que corria a besar la mà de Le Roi Soleil. 
Els sainets del segle XIX, senyor Puerto, són relats de ficció. 

La relació de «conseqüència directa» que vostè estableix 
entre Revolució Francesa i nacionalisme, per altra banda, és 
bastant esbiaixada. La de 1789 va ser una revolució com-
plexa, però es podria sintetitzar com la defensa dels prin-
cipis de liberté, egalité et fraternité i l’oposició a un Antic 
Règim agònic. Al llarg de la primera meitat del segle XIX, la 
veu unànime dels països europeus a favor de la llibertat de 
l’home va propiciar el sorgiment dels anomenats idealismes 
utòpics i forjà un nacionalisme de caire “cosmopolita”, tan 
fantàstic com ingenu, que es materialitzà en tres destacades 
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–sobretot després del 1848– quan un moviment patriòtic de 
signe contrari, conservador i reaccionari, envaí el món occi-
dental, i els països passaren a mirar-se el melic i a renegar 
dels veïns. L’enemic ja no era el rei ni l’aristòcrata, l’enemic 
era l’altre, el diferent. En aquell moment, per exemple, Beet-
hoven fou considerat un símbol nacional per a una alemanya 
en plena unificació, just el missatge contrari que el composi-
tor de Bonn havia transmès als seus conciutadans en parau-
les de Schiller: «Alle menschen werden Brüder» («L’homme 
est pour tout homme un frère»; em sap greu però no he 
trobat una traducció decent en català). Salvant les distàn-
cies, el cas de Pep Ventura fou similar. El músic empordanès 
no podia ser catalanista, ni fer «música de casa», perquè la 
casa estava encara als fonaments. Aquí anàvem una mica 
més tard respecte Europa, i els congressos catalanistes 
no arribaren fins a la dècada de 1880. Pep Ventura i altres 
músics empordanesos van escriure sardanes perquè estava 
de moda, no pas per un atac de nacionalisme. Perquè ser 
català no era tan important com ser federal o monàrquic, 
republicà o carlí. Per dir-ho en altres paraules, ser català, en 
aquell moment, només significava haver nascut en una regió 
determinada de la península ibèrica. 

«Emparentada de nou amb l’església?» Sí, senyor Puerto, 
la sardana a principis del segle XX va tornar a anar-hi de 
bracet. L’Església com a institució ha tingut un pes enorme, 
per no dir fonamental, en la construcció de l’Europa que avui 
coneixem. Anar a missa i seguir tots els preceptes morals no 
ha estat mai una opció fins al segle XX, i el control polític i 
social que l’Església ha exercit al llarg de dos mil anys d’his-
tòria ha focalitzat la vida individual i col·lectiva d’Occident. 
És per aquesta raó que les festes i les diversions públiques, 
també a Catalunya, han estat sempre estretament relacio-
nades amb les activitats del calendari litúrgic. Les sardanes 
curtes i els contrapassos hi van mantenir, fins a la primera 
meitat del vuitcents, una vinculació directa. A mitjan segle 
XIX, però, començaren les veus crítiques a tot aquest engra-
natge: el republicanisme federal defensava la separació 
definitiva de l’Església i l’Estat així com el lliure examen i 
actuació de l’home, idees que comportaven, implícites, l’op-
ció de l’ateisme. Pot repassar l’ideari de Francesc Pi i Mar-
gall, o llegir el discurs que Francesc Suñer i Capdevila va fer 
a les corts de Madrid l’abril del 1869 sota el títol Guerra a 
Dios. En aquest període –especialment després de La Glori-
osa– les sardanes llargues empordaneses, també les de Pep 
Ventura, van donar suport a la consigna federal, i per tant, 
també rebutjaren el poder eclesiàstic i aristocràtic, alhora 
que defensaren la llibertat, la fraternitat i la igualtat o, si 
ho prefereix a l’estil claverià, el progrés, la virtut i l’amor. 
La Primera República no va funcionar, i en plena restaura-

ció borbònica la sardana va passar –en una ràpida jugada 
estratègica– d’icona republicana a icona catalanista: llavors 
sí, del catalanisme conservador i nacionalista que seguia 
l’ordre i la moral cristiana, uns valors que s’inculcaren ràpi-
dament i de nou a la sardana. 

Sobre la Renaixença i el seus mites, i per no allargar-
me, em limitaré a recomanar-li un altre llibre de Joan-Lluís 
Marfany, el darrer, publicat per L’Avenç el 2008 i titulat Llen-
gua, nació i diglòssia. Hi trobarà respostes clares i contun-
dents a qüestions que vostè afirma que va llegir «en algun 
lloc». El remeto a un llibre excel·lent on trobarà afirmacions 
que, malgrat que puguin fer estremir qualsevol catalanista 
convençut, segueixen un discurs científic altament rigorós 
i documentat. 

I ja que acabo parlant de llibres, l’animo a llegir, per si 
encara no ho ha fet, el llibre Córrer la sardana: balls, joves i 
conflictes publicat el 2006 per Rafael Dalmau Editor i dirigit 
pel Dr. Jaume Ayats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És el llibre de capçalera per a tothom que vulgui conèixer la 
història i la transformació de la sardana des de ball de moda 
fins a dansa folkloritzada (entenent per folklorisme l’interès 
de la societat per la cultura «popular» o «tradicional» que 
comporta un canvi de funció d’aquella cultura per aconse-
guir una finalitat diferent: estètica, comercial o ideològica). 
Perquè no existeixen veritats absolutes ni eternes, tot canvia 
i res es manté com sempre, com tota la vida. Justament per 
això, la sardana del manuscrit d’Olot del segle XVI té tant 
o res a veure amb la sardana Bagdad game over de Marc 
Timón.

Toca acomiadar-me, però no sense abans respondre les 
felicitacions que tanquen la seva «Carta oberta a l’Anna». 
Moltes gràcies per dir-me que sóc jove, tot i que, tenir vint-i-
set anys diria que no és un mèrit propi; en tot cas, un fet caduc. 
Em felicita també per ser valenta i agosarada. No considero 
pas que escriure sobre la història de la sardana i treure a la 
llum aspectes fins ara desconeguts sobre Pep Ventura sigui 
un acte de valentia, tampoc una gosadia. Els balls de moda, 
entre ells les sardanes, i tot el que té relació amb la nova 
societat de l’oci i de l’espectacle del segle XIX formen part 
de la meva tesi doctoral. El convido públicament a la defensa 
que en faré a la Universitat Autònoma de Barcelona d’aquí a 
uns quants mesos. Mentrestant, l’animo a visitar, a partir del 
mes d’agost i fins a l’octubre d’aquest any, l’exposició tem-
poral sobre Pep Ventura que estem preparant al Museu de 
l’Empordà de Figueres. Estic segura que hi trobarà arguments 
i informacions que el sorprendran i potser, fins i tot, respostes 
a preguntes que mai s’ha plantejat. 

Atentament, 
anna costal i Fornells
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Mataró, 
proclamada 49a  
Ciutat Pubilla de la Sardana
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El diumenge, 26 d’abril, el president de la Federació Sar-
danista de Catalunya ha fet públic el nom de la propera Ciutat 
Pubilla de la Sardana: l’Escala. D’aquesta manera, la pobla-
ció de l’Alt Empordà prendrà el relleu de Mataró, que inicià el 
seu pubillatge. El popular actor Joan Pera ha estat l’encarre-
gat de llegir a Mataró el Missatge al Món Sardanista, que ha 
versat sobre la sardana com a sentiment que embranca amb 
el poble en una societat globalitzada on es pot proclamar 
“l’exemple d’una dansa original, pròpia i genuïna que mostra 
al món les nostres arrels i la nostre manera de ser”. El pre-
sident de la Federació Sardanista de Catalunya, Bartomeu 
Duran, ha remarcat que “Mataró serà una de les Ciutat Pubi-
lla de la Sardana que deixaran més bon record al món sar-
danista perquè sempre ha estat pionera a organitzar actes 
sardanistes”. A partir del 26 d’abril Mataró es converteix en 
el centre d’atenció de la cultura tradicional i popular catalana. 
Durant tot un any serà el punt de referència pel que fa a la 
sardana, la seva defensa i la seva projecció. S’hi celebraran 
gran quantitat d’activitats sardanistes que repercutiran sobre 
les facetes socials, econòmiques i festives de Mataró.

L’Escala, Ciutat Pubilla de la Sardana 2010 
En l’acte de diumenge el president de la Federació ha 

desvetllat el nom de la Ciutat Pubilla de l’any vinent que 
ocuparà el lloc de Mataró. L’escollida és l’Escala, una de les 
ciutats més boniques de la Costa Brava, que, segons el pre-
sident de la Federació Sardanista de Catalunya, “ha presentat 
un projecte molt ben detallat i adequat per al pubillatge”. 

Premis Sardana
En aquest acte també s’ha fet públic el veredicte dels 

Premis Sardana. Els premiats són: 
Medalles al Mèrit: 

•  Al Mèrit Sardanista: Joan Vidal i 
Gayolà, per la seva extraordinària 
dedicació al fet sardanista, i especi-
alment per la seva labor com a fun-
dador de la Federació Sardanista de 
Catalunya i president de l’Obra del 
Ballet Popular de forma continuada 
al llarg de gairebé 20 anys.

• Al Mèrit Musical: Jesús Ventura 
i Barnet, per la seva trajectòria 
com a intèrpret, director i la seva 
tasca amb la Cobla de Cambra de 
Catalunya. 

• Al Mèrit Cívic: Comunitat Benedictina de Montserrat, per 
haver acollit des de 1957 els aplecs dels esbarts dan-
saires. 

• Al Mèrit de la Dansa Catalana: Joan 
Gómez i Soriano, per la seva vin-
culació i dedicació al món de la 
música i la dansa tradicional als 
esbarts dansaires i per les seves 
iniciatives en l’àmbit de la direcció 
i l’acompanyament musical de les 
danses d’arrel tradicional. 

Premis
A la dedicació: 

• Francecs Melero i Soto (Cunit), per la seva tasca en 
defensa de la sardana per integrar-hi persones de fora de 
Catalunya, per haver après a ballar i a repartir amb més de 
70 anys i per tota la feina que ha fet en favor del sardana a 
la seva població en només 15 anys. 

• Carles Solanich i Sans (Barcelona), pels 30 anys de pro-
moció de la “Roda Catatonia” per acostar la dansa als joves 
i els infants. 

salVaDor comas
 fotografies
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de la cultura catalana. Està governada per una junta direc-
tiva que integra representants territorials de tot l’àmbit dels 
Països Catalans, incloent-hi la Catalunya Nord. Cada membre 
de la Junta s’encarrega d’una tasca determinada, de manera 
que las diverses àrees de gestió queden distribuïdes per tal 
d’assegurar al màxim l’eficiència i la repercussió en el món 
sardanista.

Cada any, amb ocasió de la proclamació d’una població 
com a Ciutat Pubilla de la Sardana, la Federació Sardanista 
de Catalunya convida una personalitat destacada a escriure 
el missatge al món sardanista. Enguany, el dia 26 d’abril, 
l’actor mataroní Joan Pera ha llegit personalment el seu mis-
satge en què felicita a tots els sardanistes que, davant d’un 
món globalitzat i globalitzador, on tot val res i res val tot, són 
capaços de llançar al món l’exemple d’una dansa original, 
pròpia i genuïna que mostra al món les nostres arrels i la 
nostra manera de ser. En el seu missatge, Joan Pera diu que 
‘la sardana és un sentiment, i jo, com a actor, com a professi-
onal dels sentiments, sí que us puc parlar d’aquest sentiment 
personal que em provoca la sardana i que m’embranca amb 
tot el sentiment del meu poble; un sentiment de terra, de 
nissaga i d’esperit. És la meva dansa’.
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• Jordi Angelats i Ballonga (Tortosa), per la seva llarga tra-
jectòria de l’ensenyament, defensa i promoció de la sar-
dana a les terres de l’Ebre. 

• Josep Burniol i Forcrà (Mataró), per la seva dedicació en 
gravacions en concerts, ballades i aplecs. 

• Joan Castellà i Pifarré (Cervera), per la seva dedicació i 
compromís amb la sardana durant 40 anys. 

 A la continuïtat: 
• Cobla Montgrins, pels seus 125 anys. 
• Esbart Ciutat Comtal, pels seus 50 anys. 
• Esbart Manresà Dansaire, pels seus 100 anys. 
• Agrupació Sardanista Bellpuig, pels seus 50 anys. 

A la promoció i difusió de la sardana: 
• Cobla Selvatana, pels seus espectacles i concerts en què 

promocionen la sardana, ballant-la. 
• Montserrat Juvanteny, per la seva tasca al Diari de Girona. 

A iniciatives renovadores: 
• Carles Coll i Francesc Cassú, pel projecte de col·laboració 

entre una orquestra simfònica de corda (Orquestra de Cambra 
de l’Empordà) i una cobla (La Principal de la Bisbal). 

• Al estudis sardanistes: Tomàs Espanyó i Comelles, pel seu 
treball Estudi estratègic del coblisme com a bé cultural. 

 A la comunicació: 
• Diari Segre, per la seva secció “Sardanejant”. 

 Al treball discogràfic:
• Agrupació Sardanista Costa Brava, per la seva iniciativa 

d’impuls i difusió de la sardana per mitjà de l’edició d’una 
àmplia col·lecció discogràfica. 

El lliurament dels premis es farà efectiu la propera 
tardor.

La Federació Sardanista de Catalunya té com a tasca 
aplegar, donar suport, assessorar, coordinar i defensar totes 
les entitats i manifestacions sardanistes dels Països Catalans, 
des de cobles i colles de sardanes, fins a tot tipus d’associ-
acions i personalitats jurídiques lligades a aquesta expressió 
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Un total de 9.227 alumnes de 97 centres educatius de les 
comarques gironines han participat enguany al curs La Sar-
dana a l’Escola, que promouen conjuntament la Diputació de 
Girona i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, i que coordina i gestiona l’As-
sociació Cultural La Talaia, per tal de fomentar el coneixement 
d’aquest ball tradicional català entre la mainada.

La Sardana a l’Escola té com a objectiu fomentar el 
coneixement de la sardana entre la mainada durant l’horari 
lectiu de les escoles. S’adapta al currículum escolar cercant 
punts de contacte amb diverses matèries: la música, l’edu-
cació corporal (la rítmica), les ciències socials (la història, 
la dimensió artística, els valors cívics) o les matemàtiques 
(exercicis de comptar i repartir).

 El projecte es va iniciar l’any 1997, després que alguns 
sardanistes significatius demanessin la implicació del món 
educatiu en l’ensenyament de la sardana a la mainada. Des 
de l’Àrea d’Ensenyament i Cultura de la Diputació de Girona 
es va crear un grup integrat per representants de l’Agru-
pació d’Esbarts de les Comarques Gironines, l’Agrupació 
d’Aplecs de les Comarques Gironines, l’Agrupació de Troba-
des Sardanistes Infantils i la Unió de Colles Sardanistes, i es 
va organitzar una curset com a prova pilot per a escoles de 
la comarca del Gironès. 

 Des del curs 1997-1998, aquesta campanya s’ha anat 
consolidant com una proposta educativa fixada per a totes les 
escoles de les comarques gironines. El primer curs va comptar 
amb un pressupost de 8 milions de pessetes, i amb una parti-
cipació de 98 escoles, 10.004 alumnes i 125 monitors. Fins a 
l’actualitat, hi han participat un total de 93.900 nens i nenes.

La
 S
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a l’escola

 El curs es completa amb l’edició de materials pedagò-
gics específics elaborats pels mestres Quim Massa, Mireia 
Bosch i Xavier Colon. Són quaderns per treballar cada nivell 
i per a cada cicle escolar.

Bona part dels esforços s’han adreçat també a la for-
mació de monitors, portada a terme pel professorat de la 
Federació Sardanista de Catalunya, que és la que facilita el 
carnet de monitor. Aquests cursos han estat també recone-
guts amb crèdits per la Universitat de Girona. A hores d’ara 
s’han format més d’un centenar de monitors nous.

Cada any es fa la cloenda d’aquests cursets en un indret 
diferent , enguany s’ha efectuat al castell de Sant Ferran de 
Figueres, amb l’assistència de 1.705 joves dansaires.

Aquestes són les escoles que hi participaren:

D’esquerra dreta els responsbles de la campanya:  
Xavier Colon, Mireia Bosc i Quim Massa

Cartell de la Jornada (Fotos: Quim Massa)

Nom de l’escola Població Alumnes 
CEIP Joaquim Gifre Garriguella 19 
CEIP Tomàs Raguer Ripoll 24 
CEIP Josep Pous i Pagès Figueres 28 
CEIP Quermany Pals 46 
CEIP Joaquim Cusí Figueres 47 
CEIP Mas Masó Salt 50 
CEIP Parc de les Aigües Figueres 50 
CEIP Volcà Bisaroques Olot 51 
Col·legi La Salle Figueres 51 
Col·legi La Salle Santa Coloma de Farners 51 
Escola Santa Maria  Blanes 52 
CEIP Cassià Costal Girona 52 
Col·legi Cor de Maria Figueres 53 
CEIP Pedralta Santa Cristina d’Aro 53 
CEIP Els Estanys Platja d’Aro 74 
CEIP Francesc Cambó Verges 83 
CEIP Les Mèlies Vilafant 92 
CEIP Gaziel Sant Feliu de Guíxols 97 
Col·legi Pompeu Fabra Salt 99 
Escola Vedruna Girona 110 
Col·legi Sant Josep Sant Hilari Sacalm 110 
CEIP Santa Eugènia Girona 122 
CEIP Guillem de Montgrí Torroella de Montgrí 138 
CEIP Sant Pau Figueres 153
24 escoles   1.705 
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El passat mes de desembre vaig tenir la sort de participar 
com a ponent en el III Congrés d’Enginyeria i Cultura Cata-
lana a Palma de Mallorca. El títol de la meva presentació va 
ser “Gestió estratègica d’entitats sense ànim de lucre, una 
oportunitat per al teixit associatiu català”, estudi que vaig 
realitzar l’any anterior a la Universitat de Vic centrat amb 
el sardanisme. Jo mateix era el primer sorprès que aquest 
tema es tractés en una trobada que en principi es podria 
pensar com a més tècnica, i que parlar de sardanes en un 
auditori format entre altres persones pel rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i els degans dels Col·legis 
d’Enginyers Tècnics i Industrials, i a més a la Universitat de 
les Illes Balears, només es podria considerar, en el millor 
dels casos, com una frivolitat, o una curiositat que permetia 
fer un petit descans entre altres temes més feixucs.

La veritat és que la meva inicial sensació de pop en un 
garatge va canviar ràpidament en veure l’esperit de la tro-
bada. No només era un congrés eminentment tècnic, sinó 
que a més era una trobada de gent compromesa. Iniciati-
ves com la de Fermed, una organització a casa nostra que 
proposa la creació d’un eix ferroviari de mercaderies que 
travessi Europa a través de l’eix mediterrani, els estudis de 
les capdavanteres aportacions tècniques navals catalanes a 
l’Edat Mitjana o la feina de normalització lingüística de les 
seccions tècniques de l’Institut d’Estudis Catalans, només 
es poden englobar en el que podríem definir com a gent i 
organitzacions que construeixen país.

En el meu cas, la ponència pretenia explicar l’estudi sobre 
l’aplicació de tècniques d’anàlisi i de gestió estratègica sobre 
la sardana. Eines utilitzades en grans organitzacions o empre-
ses aplicades a un sector de la cultura: el del sardanisme. 
Tot, darrere un rerefons de curiositat personal: com podríem 

tomàs espanyó comellesSardanisme:  
innovar la tradició?

aplicar aquest terme tant de moda, la innovació, a una activitat 
basada en la tradició com és la sardana? En podríem treure 
alguna cosa de profit? De fet, és un debat que fa temps que 
també és recorrent en els mitjans sardanistes, sense arribar 
mai a treure’n unes conclusions gaire clares.

Primerament, vaig voler destacar el gran volum de gent 
involucrada i d’actes organitzats. Les entitats sardanistes, pilar 
econòmic i organitzatiu d’aquesta activitat, i a més realitzat de 
manera voluntària, desenvolupen una ingent tasca per mante-
nir aquest patrimoni. A més, en els últims anys la seva feina és 
cada vegada més difícil pels nombrosos canvis que s’han anat 
produint: una gestió cultural cada vegada centrada més en els 
ajuntaments, les dificultats en les subvencions, el creixement 
d’oferta d’oci de cap de setmana, el relleu generacional... 
generalitzar sempre és deixar-se coses, però crec que moltes 
entitats es veuran reflectides en aquests problemes.

Per altre costat, hi ha una sensació de desconeixement del 
que és la sardana. Una experiència personal que prou gent con-
vindria de compartir amb mi és la gran desconeixença sobre 
aquest fet que hi ha a la societat. Familiars, amistats, companys 
de feina, senten com a pròpia la sardana? Són referents de la 
nostra identitat? Crec que la resposta pot ser comuna.

No voldria tampoc considerar que el problema és només 
institucional. La solució, si és que això és realment un pro-
blema, no vindrà donada per un reconeixement oficial, sigui 
de la instància que sigui. Ans al contrari, podria significar 
la seva final fossilització. La veritable força és, com he dit 
abans, la gran quantitat de gent directament o indirectament 
involucrada. La seva consideració pública ha de ser un reflex 
d’aquesta realitat.

Un cop definit el problema, hem de convenir si s’ha d’in-
novar. Convindríem a pensar que, quan una cosa no es mou, 
és que va cap enrere. Si la societat canvia, els fets cultu-
rals, la festa, la tradició, canvien amb ella. Però, què hem 
de canviar? Recordem que una innovació és un canvi que 
s’ha produït i ha estat un èxit. Qualsevol prova o intent no 
reeixit, no s’ha de considerar pas innovació. Tornem doncs 
a la pregunta: què hem de fer? El que proposo és que el fet 
sardanista ha de tornar a la societat. S’hi ha d’obrir. Pensem 
que no tindrà sentit sense ella. S’hauria de pensar més en 
fets socials que en actes sardanistes.

A nivell d’entitats, la col·laboració amb els ajuntaments 
resulta d’aquesta manera imprescindible. D’una banda, són els 
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ín que en gran part gestionen les activitats culturals i a més són 
els que ens financen. Aquesta inversió pública hauria de tornar 
a la societat. Podem fer-nos la següent reflexió: es pot justificar 
un aplec amb quatre cobles i trenta persones ballant? A més, 
funcionar com a entitats independents també ens aïlla. L’exem-
ple el tenim en els concerts per a cobla. Hi trobem la gent a qui 
agrada la música en general, o la gent a qui agrada la cobla? 
Trencar aquesta vinculació ens torna a apartar de la societat.

Aquesta col·laboració també s’hauria d’estendre a altres 
entitats. Catalunya és i ha estat caracteritzada per la gran 
quantitat d’associacions que l’han articulat. Actualment, la 
missió que s’hauria d’aconseguir és reforçar els enllaços i 
les col·laboracions perquè el coneixement del sardanisme 
també s’estengui. Tenim la sort que dóna infinites possi-
bilitats: des d’activitats amb esplais fins a casals de jubi-
lats que podrien gaudir d’activitats de caràcter sardanista, 
sense perdre de vista actuacions centrades amb el turisme, 
potenciar la presència en les festes populars, etc. Portem 
uns últims anys en què les principals activitats organitzades 
es caracteritzen per ser cada vegada més productes d’auto-
consum. Exemples com el concurs de la Sardana de l’any o 

els pubillatges, que penso que tenen una funció de cohesió 
sardanista prou important, queden mancats d’altres iniciati-
ves que obrin aquest gran farcell cultural que gestionen a la 
resta de la societat. Penso que aquests plantejaments són 
els que haurien de marcar la missió de les entitats.

La utilització dels mitjans de comunicació dins del 
sardanisme també pot donar molt més joc, especialment 
aquesta mateixa revista, com a punt de reflexió entre perso-
nes i entitats sobre diferents problemes i solucions trobats 
en cada cas per potenciar les activitats de les nostres enti-
tats. Per això animaria al màxim de col·laboradors que hi 
intervinguessin per plantejar les seves inquietuds, vivències 
i explicar els seus criteris. Crec que l’experiència de tantes 
entitats ha de ser útil per a tots.

Es podria arribar a pensar que aquest seguit de reflexions 
més o menys ben argumentades no porten enlloc, que és 
només parlar per parlar, però permeteu-me dir que només 
pretenen ser pensaments en veu alta, en veu alta per ser 
compartides i donar lloc a un debat del tot necessari.

Podeu consultar l’estudi complet a l’adreça:
http://en.scientificcommons.org/23519279

El Teatre Municipal de Girona acollí el concert del IV Cer-
tamen Musical “Violetes del bosc”, memorial Fèlix Martínez i 
Comín, que se celebrà el 24 d’abril.

El Teatre presentava un magnífic aspecte amb el públic 
que gaudí d’una vetllada magnífica.

S’encetà el programa, amb la formació de cobla clàssica que 
interpretaren les tres sardanes guanyadores d’aquest memo-
rial i que són: Violetes del bosc, nunci de primavera, de Joan 
Lluís Moraleda, La poesia de les violetes, de Francesc Teixidor i 
Violetes en dansa, de Jaume Cristau. La primer part va acabar 
amb la interpretació de La sardana de Lloret, de Fèlix Martínez i 
Comín que fou dansada per la colla Violetes del bosc.

Memorial Fèlix Martínez i Comín
Colla Violetes del bosc

La segona part consistí en obres per a dues cobles, per-
cussió i corals.

Foren llurs intèrprets la Cobla Simfònica de Catalunya 
amb els seus 25 components, les corals Cor de cambra, 
Sota Palau de Blanes, Coral Anselm Violetes de Torroella de 
Montgrí i coral GEiEG de Girona, tots dirigits pel mestre Sal-
vador Brotons.

Verament un concert important, en el qual al costat de 
les obres guardonades, totes elles amb un estil i tècniques 
musicals contemporànies, es pogueren escoltar obres del 
repertori clàssic del món de la música de cobla.

Els tres guardonats. D’esquerra a dreta: Francesc Teixidor, 
Jaume Cristau i Joan Lluís Moraleda.

La colla Violetes del bosc al Teatre de Girona.
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Cobla-orquestra Montgrins,
125 anys (1884-2009) (I)

La nostre història arrenca l’any 1884 quan un jovenet 
de tan sols 16 anys d’edat, en Pere Rigau i Poch “Barretó” 
(considerat el fundador de els Montgrins), deixava la cobla 
del seu pare (anomenada els Barretons), junt a un grup de 
músics que també pertanyien a la cobla paterna. Aquest grup 
de músics dissidents junt a altres fundarien, l’any 1884, els 
Montgrins de Torroella de Montgrí, formació de la que en 
Pere Rigau i Poch en seria el flabiolaire i el seu primer direc-
tor. Durant aquells anys existiria una gran rivalitat entre els 
Montgrins i els Barretons, fins el punt que la cobla paterna 
feia arribar a els Montgrins cartes amb contractes d’actua-
cions falses per tal de perjudicar-los donada la dificultat de 
desplaçaments de l’època.

La cobla Montgrins assoliria, en poc temps, un bon nivell, 
popularitat i una fama considerable en bona part gràcies a 
les composicions i interpretacions del seu capdavanter artís-
tic el flabiolaire Pere Rigau i Poch.

L’any 1895 els components de la cobla Montgrins (que 
trobem en una fotografia en el present escrit) eren els 
següents: 

Fotografia dels Montgrins de l’any 1895 (és una de les més 
antigues que es conserven). El flabiolaire és el mític Pere 
Rigau i Poch “Barretó”, fundador de la cobla l’any 1884.

Rengle del davant (Fusta): Pere Rigau i Poch; Josep For-
cada; Josep Mas; Manuel Sánchez; Enric Vallespí.

Rengle del darrera (Metall): Pere Lleonsí; Martí Vidal; 
Siso de Cornellà; Rogeli Rigau; Lluís Culí; Nisset Geli.

Pere Rigau i Poch moriria de manera prematura, víctima 
de la tuberculosi, als 41 anys d’edat, (precisament, en el pre-
sent any 2009, es commemora el centenari del seu traspàs) 
havia estat director de els Montgrins entre els anys 1884 i 
el 1908. Com a fet curiós direm que la seva germana Marta 
era una magnífica instrumentista de tenora i seria una de les 
primeres dones de la història, que actuaria en una cobla. El 
successor de Pere Rigau i Poch, en la direcció, fou Manel 
Sànchez durant menys d’un any. Llavors en seria director el 
famós flabiolaire i compositor de sardanes Vicenç Bou i Geli, 
ell donaria un gran impuls a la cobla i un prestigi que ja mai 
més l’abandonaria. Amb les sardanes de Vicenç Bou i Geli 
de inspirades melodies, la cobla Montgrins, seria coneguda 
arreu del país, en seria director entre els anys 1908 i 1928. 
El succeiria en la direcció el també flabiolaire i compositor 
Narcís Paulís i Vila entre els anys 1928 i 1930, aquesta fou 
l’època de la anada a Paris que va significar l’adéu de Narcís 
Paulís i Vila, ja que aquest es quedaria a la capital francesa. 
La història seguiria amb l’entrada a la cobla de la nissaga 
dels Vallespí, (alguns d’ells ja hi formaven part). En Joaquim 
Vallespí i Pòlit en seria director entre els anys 1930 i 1936. 
Després del desafortunat incident de la Guerra Civil, (època 
en la qual, la cobla, va deixar d’actuar), passarien per la cobla 
els següents directors: Francesc Casanova i Estorch director 
entre 1939 i 1943, el mític tenora Josep Coll i Ligora direc-
tor entre 1943 i 1944, el germà de l’anterior el tible Baldiri 
Coll i Ligora director entre els anys 1944 i 1945, el seguiria 
Lluís Ferrer i Puigdemont director entre 1945 i 1951, Josep 
Comalada director entre 1951 i 1956. En aquell any agafaria 
la direcció de la cobla, en la seva primera etapa, el tible i 
compositor Martirià Font i Coll que abandonaria la cobla i la 

Durant el present any la prestigiosa cobla-orquestra Montgrins commemora el seu 125è aniversari. Estem parlant 
de la cobla degana de Catalunya i una de les més importants, estimades i populars. Per tant una celebració que 
no podíem oblidar. En el present número d’aquesta revista i en les successives edicions, repassarem la trajectòria 
d’aquesta formació musical, fent especial incidència en els darrers 25 anys, ja que els primers 100 anys estan 
magníficament reflectits en un llibre editat per commemorar el centenari de la cobla-orquestra l’any 1984.
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direcció l’any 1963 per problemes familiars, el succeiria en 
la direcció el fiscornaire i compositor Josep Cassú i Serra 
director entre 1963 i 1977, entre 1977 i 1979 en seria 
director Rafael Blanch i Via i l’any 1979 tornava a la direcció 
de la cobla Martirià Font i Coll.

Durant tots aquests anys varen passar per la cobla mul-
titud de músics, mencionarem els més destacats. 

Com a flabiolaires: Pere Rigau i Poch (1884- 1908), 
Vicenç Bou i Geli (1903-1928) (trombó i flabiol), Narcís 
Paulís i Vila (1928-1930), Francesc Casanova i Estrorch 
(1939-1943), Lluís Buscarons i Pastells (1956-1975), Narcís 
Baulida i Carreras (1976-1979). 

Tibles com: Víctor Bou i Geli (1902-1922 i 1923-1927), 
Josep Font i Grau (1922-1923 , 1930-1936 i 1945-1946), 
Jaume Esteve i Homs (1942-1943), Tomàs Bahí i Martí 
(1963-1979). 

Tenores com: Ramon Ressell i Mestres (1915-1922 i 
1924-1926), Lluís Cotxo i Güell (1927-1942), Josep Coll 
i Ligora (1942-1944), Agustí Monguilod i Andreu (1945-
1975), Josep Gispert i Vila (1975-1983)

Trompetes com: Ricard Forcada i Rigau (1915-1916 i 
1939-1942), Pere Pruñonosa “Trumfa” (1942-1945), Joan 
Bofill i Grau (1954-1956), Jaume Vivoles (1956-1958), 
Francesc Felip i Saguer (1973-1978), Carles Planas i Anguila 
(1978-1979), Josep Ramon Prats i Miró (1979-1981)

Trombons com: Rogeli Rigau i Poch (1884-1903), 
Joaquim Vallespí i Pòlit (1903- 1936 i 1942-1945), Lluís 
Ferrer i Puigdemont (1945-1951), Pere Fontàs i Puig (1956-
1961), Jordi Roglà i Mateu (1978-1994), Agustí Domingo i 
Pérez (1978- 1981), Jordi Figueras i Rovira (1981-1985)

Fiscorns com: Josep Cristófol i Parals (1908-1943), 
Martí Font i Triadú (1945-1947 i 1951-1956), Enric Vilà i 
Armengol (1956-1964), Antoni Giner i Xicoira ( 1956-1963 i 
1977-2004), Josep Riumalló i Salagran (1969-1973), Josep 
Cassú i Serra (1963-1977).

Contrabaixistes com: Genís Geli (1884-1925), Josep 
Vallespí i Pòlit (1925-1936), Pere Coma (1945-1965), Joan 
Calsina i Roura (1965-1971), Amadeu Puntí i Jordà (1951-
1988) (va actuar, primer, com a trompeta i després com a 
contrabaix).

Cal destacar la presencia del tenor Josep Gispert i Vila a 
la cobla Montgrins entre els anys 1975 i 1983. Aquesta fou 
una època de gran èxit doncs els obligats de tenora d’un jove 
Gispert causaven gran sensació. Les obligades de Ricard 
Viladesau com: El crit, El carrilet, Llibertat, La placeta dels 
llops, Triomfadora i algunes més feien les delícies del públic 
que responia amb llargs aplaudiments. Els obligats d’en Gis-
pert eren tot un clàssic i no mancaven en cap actuació de la 
cobla Montgrins i en algun aplec n’hi havia més d’un.

Arribat l’any 1984 i sota la direcció de Martirià Font i Coll 
(en la seva segona etapa), la cobla-orquestra celebraria el 
seu centenari, en aquells moments els Montgrins estaven 
integrats pels següents components:

Flabiol i tamborí: Ricard Parés i Riembau
Tibles: Martirià Font i Coll i Eduard Font i Coll
Tenores: Jordi Molina i Membrives i Jaume Tardiu i Saperas
Trompetes: Jordi Compte i Prat i Florenci Trullàs i Altimira
Trombons: Jordi Figueres i Rovira i Jordi Roglà i Mateu
Fiscorns: Antoni Giner i Xicoira i Francesc Clà i Font
Contrabaix: Amadeu Puntí i Jordà
Director: Martirià Font i Coll
Cantants: Josep Delgado i Obradó i Eva Trullàs i Andrés
Durant els primers 100 anys de la cobla-orquestra Mont-

grins, realitzarien algunes actuacions que sobresurten de la 
resta, per exemple destacarem: el concurs de cobles de 
les Festes de la Mercè celebrat a Barcelona l’any 1902 , i 
on els Montgrins obtindrien un meritori segon premi. L’any 
1929, concretament el mes d’octubre, la cobla-orquestra 
Montgrins realitzaria una estada de dos mesos a Paris. Anys 
més tard realitzarien noves i nombroses sortides a França a 
les poblacions de Perpinyà i Estrasburg. El 3 de desembre 

El flabiolaire, director i com-
positor Vicenç Bou i Geli.

Martirià Font i Coll,  
tible primer i director  
dels Montgrins.

Cartell publicitari de la cobla-orquestra Montgrins de la 
temporada 1926-27.
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de l’any 1961 actuarien al Palau de la Música Catalana de 
Barcelona, compartint escenari amb la cobla Costa Brava, 
en una memorable actuació. L’any 1968 la cobla-orques-
tra Montgrins realitzaria una estada a la ciutat suïssa de 
Grenchen, on actuarien cridats pel Centre Espanyol. El 22 
de desembre de l’any 1974, la població de Torroella de 
Montgrí homenatjaria a la cobla-orquestra en motiu del 
90è aniversari de la formació, l’Ajuntament els hi lliuraria 
un trofeu commemoratiu i el Casal del Montgrí els fa a 
mans una medalla d’honor. Continuant amb esdeveniments 
importants, l’any 1975, els Montgrins assoleixen una de les 
fites més grans de la seva història fins el moment, son cri-
dats a participar a la Festa dels Jocs Florals de les Lletres 
Catalanes a la ciutat de Caracas (Veneçuela). Cal dir que la 
cobla Montgrins seria habitual en les finals i els enregistra-
ments del certamen La Sardana de l’Any, en la seva primera 
època. L’any 1981 guanyen el premi popular Rosa d’Or de 
l’aplec de Roses. 

El prestigi musical de la formació, en l’època del cen-
tenari, era alt i destacaven, sobretot, les aportacions com 
a solistes del tenora Jordi Molina i Membrives, el trompeta 

Jordi Compte i Prat i el fiscornaire Antoni Giner i Xicoira. 
Tenien un bon nombre d’actuacions anyals, també efectuaven 
enregistraments amb assiduïtat. Martirià Font i Coll tenia cura 
de l’orquestra i la cobla, feia alguns dels arranjaments de l’or-
questra i a més complaïa al públic sardanista amb les seves 
composicions en forma de sardana. En aquesta època (bé ja 
feia uns anys), l’orquestra havia agafat un protagonisme espe-
cial i s’havia reestructurat tot l’espectacle per adaptar-lo a les 
exigències dels temps, amb un èxit més que considerable.

Durant els actes del centenari, els Montgrins, rebrien 
la preuada Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de 
Catalunya, una distinció que passejarien amb orgull, des de 
aquell moment, per tot Catalunya. També s’editaria un disc 
en format LP i un llibre que recollia la història dels seus 
primers 100 anys.

(Seguirà en el proper numero de la revista SOM) 

Actuació a Caracas (Veneçuela) el 29 d’octubre de l’any 1975.

Postal de la cobla-orquestra Montgrins en època de Josep 
Cassú com a director.

La cobla Montgrins de l’any 1980 integrada pels següents 
components. (Drets d’esquerra a dreta) Joan Miranda, Josep 
Ramon Prats, Jordi Roglà, Agustí Domingo, Antoni Giner, 
Francesc Clà i Amadeu Puntí. (Davant d’esquerra a dreta) 
Ricard Parés, Eduard Font, Martirià Font, Josep Gispert i 
Jaume Tardiu.

Any 1984, any del centenari de la cobla-orquestra Mont-
grins. Els components són: (drets d’esquerra a dreta) 
Florenci Trullàs, Jordi Compte, Jordi Roglà, Jordi Figueres, 
Antoni Giner, Francesc Clà i Amadeu Puntí. (Asseguts 
d’esquerra a dreta) Ricard Parés, Eduard Font, Martirià Font, 
Jordi Molina i Jaume Tardiu.
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La Sardana de l’Any 2008

Se celebrà la XX Edició del popular certamen La Sardana 
de l’any, el passat dia 9 de maig al Teatre-Auditori de Girona, 
que registrà un ple absolut.

El compositor, i primer tenora de la cobla Ciutat de Girona, 
Josep Coll i Ferrando, fou el gran triomfador en la magna 
vetllada de la final. En fou el guanyador amb la seva obra Al 
mestre Puigferrer, que resultà la més votada pel públic assis-
tent a l’acte, amb un total de 327 vots. També obtingué el premi 
Federació, atorgat per les 34 emissores de ràdio que participen 
en les eliminatòries precedents i que vol premiar la que, al seu 
judici, té més valors musicals.

El primer accèssit l’obtingué la sardana Foment de Prada 
de Conflent, de Josep Solà, traspassat recentment, amb 151 
vots. El segon accèssit l’assolí Carles Santiago amb la seva 
sardana La plaça dels paraigües, amb 116 vots.

Enguany s’oferí un nou guardó. Com sigui que la gala es 
pogué seguir a través de Catalunya Música i per Internet es 
creà el premi SARDAMÒBIL, i així per SMS es podia votar una 
sardana. Aquest guardó l’obtingué Ones daurades a Palamós, 
de Xavier Cassanyes.

Les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona foren les execu-
tants de la interpretació de les 10 sardanes finalistes, ambdues 
foren dirigides per Marcel Sabater.

La segona part del concert s’oferien tres peces de gran 
envergadura. L’Orquestra Simfònica de l’Acadèmia de Música 
del Gran Teatre del Liceu interpretà, en primer lloc, la composició 
simfònica d’Agustí Borgunyó Festa camperola-L’Aplec. Segui-
dament s’estrenà una obra per a simfònica, cobla i rapsode, 
on hi prengueren part, a més de l’orquestra, la cobla Ciutat de 
Girona i el rapsode David Planas. Es tracta d’un treball de Marc 
Timon i titulat Cançó de bressol per fer adormir la guerra, on el 
seu autor ens ofereix una producció d’aquest conjunt instru-
mental, amb música contemporània, a vegades trepidant i en 
altres moments dolça i suau, jugant amb la veu humana, el que 
resulta un cant fervent i trist alhora, descrivint una situació que 
el mateix títol ja evoca. La darrera obra consistí en la interpreta-
ció de l’Opus 105 de Salvador Brotons, Concert Catalanesc, per 
a orquestra i tenora, actuant de tenora solista Jordi Molina. El 
mateix Brotons dirigí totes les obres de la segona part.

Naturalment el concert finí amb la interpretació de l’obra 
guanyadora de La Sardana de l’Any 2008, Al mestre Puigfer-
rer, de Josep Coll i Ferrando.

I mirant cap a la propera edició, anunciem que la final de 
l’any vinent se celebrarà a Perpinyà el dia 15 de maig de 2010.

Dia Universal de la Sardana

La FSC comunica que s’ha escollit la celebració del  
Dia Universal de la Sardana, el dia 21 juny.

La sardana triada d’enguany és:
Sota el sol de Catalunya, de Jaume Bonaterra.

Orquestra Acadèmia Gran Teatre del Liceu

Josep Coll, Premi Sardana de l’Any 2008
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Isi López i Cabezas,
trombó

Damià DaViu

Isi López i Cabezas és una noia jove que, insòlitament, toca 
el trombó, un instrument que apareix per primera vegada en 
les nostres entrevistes. No és una intèrpret donada al prota-
gonisme, ben al contrari, és una persona tímida que compleix 
perfectament el seu treball, amb la seva constància i profes-
sionalitat. El seu bon fer no ha passat desapercebut a ningú, i 
ha despertat l’interès d’una cobla tan prestigiosa com la Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona on podem seguir gaudint del seu 
so a partir de la temporada 2009. Comencem l’entrevista a 
la gran amiga Isi. Hem d’aclarir que en el moment de fer-la 
encara pertany a la cobla Marinada. 

Isi López i Cabezas és una magnífica instrumentista de trombó. Ha format part de les cobles Vila d’Olesa, Marinada 
i des del Carnaval del 2009 és a les rengles de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona on arriba culminant una 
brillant carrera musical. Com molts dels nostres músics també es dedica a la pedagogia musical.

- Isi, per començar ens pots explicar els teus inicis en 
el món de la música i en especial en el de la cobla? 

El meu nom és Isidra López i Cabezas, neixo a la pobla-
ció d’Olesa de Montserrat el dia 13 d’abril de l’any 1978. El 
meu pare és una persona molt aficionada a la música i toca el 
saxo, a casa som tres germans i quan tinguérem l’edat ens van 
apuntar a tots tres a l’Escola Municipal de Música d’Olesa. A 
l’hora de triar instrument el meu pare buscà instruments pels 
quals donessin beca i els que estaven becats eren els de cobla. 
El meu germà Miquel Àngel (actual trombó de la cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona) va triar el fiscorn, la meva germana 
provà el contrabaix i jo vaig escollir el trombó. Recordo que 
el primer any vaig començar amb el fiscorn, ja que a l’escola 
no tenien trombó, un any després ja adquiriren un trombó de 
pistons. Estudiava el trombó a l’Escola Municipal de Música 
d’Olesa amb el mestre Jaume Puig (que en fou fundador i 
director de la cobla Vila d’Olesa), després vaig acabar el grau 
mitjà al Conservatori de Sabadell amb David Morales, i amb ell 
vaig preparar l’obtenció del títol superior i em vaig examinar per 
lliure, al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Des-
prés vaig anar als cursos de perfeccionament al País Valencià 
a la població d’Alzira amb els mestres Indalecio Bonet i Carlos 
Gil, alternava el trombó de pistons i el trombó de vares. A més 
estudiava el grau mitjà de clarinet amb Pere Benítez al Conser-
vatori de Sabadel, i quan el vaig finalitzar vaig estudiar un parell 
d’anys el clarinet baix, també amb Pere Benítez. Vaig seguir 
estudiant trombó a Alzira, fins que em vaig dedicar més al 
trombó i vaig deixar una mica de banda el clarinet. Actualment 
encara vaig a classes a Alzira. Ah! Els meus mestres de solfeig 
a l’Escola Municipal de Música d’Olesa foren Montserrat Roig, 
Maria Egea i Mercè Badia. 

- Crec que la primera formació on tocaries fou la cobla 
Vila d’Olesa, de la qual series membre fundador. Ens pots 
explicar la teva trajectòria fins arribar a l’actualitat? 

Gràcies a les beques per estudiar instruments de cobla 
s’hi intentà formar una cobla. Començàrem la cobla amb 
Jaume Puig com a director i recordo que els primers dies 
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Isi López i el seu trombó de vares
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érem un trombó, un fiscorn, un tible, dos tenores i un o dos 
trompetes. De mica en mica s’hi va apuntar més gent fins a 
completar la cobla. Crec que debutàrem l’any 1992 a l’aplec 
d’Olesa i recordo el nom de tots els companys d’aquell dia. 
Flabiol: Raquel Bodas. Tibles: Eugènia Camats i Montserrat 
Sánchez. Tenores: Jordi Campos i Teresa Campos. Trom-
petes: Mayra Ruiz, Llorenç Rubió i Carles Ferrés. Trombó: 
Isi López. Fiscorns: Miquel Àngel López i Lluís Montserrat. 
Contrabaix: començà un noi que es diu Jordi Garcia-Duran, 
però molt aviat el titular seria Joan Canals. A la cobla Vila 
d’Olesa hi vaig estar finsa l’any 2002 en què vaig passar a 
les rengles de la cobla Marinada, on encara estic.

- Segons he sentit a dir pel Carnaval del 2009 volies 
deixar la cobla Marinada i volies deixar de tocar, però no 
serà així. Ens ho pots explicar?

Sí, volia tenir més temps lliure, però no ho pensava deixar 
del tot, volia continuar tocant i fent “bolos” però sense estar 
lligada a cap cobla. Dono classes de dilluns a divendres i el 
cap de setmana toco, no tinc cap dia lliure i em volia muntar 
la vida d’una altra manera, tenir més temps per a mi.

- Però al final ha arribat una oferta i...
Doncs sí, quan ja havia decidit que deixava la cobla i 

estava bastant mentalitzada que tindria els caps de setmana 
lliures m’arriba una molt bona oferta que em fa canviar els 
plans i a partir de la temporada 2009 estaré com a trombó a 
la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Em plantejaré la vida 
d’una altra manera, deixaré alguna feina d’entre setmana i 
així tindré algun dia lliure i continuaré tocant que és el que 
realment m’agrada. A la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
hi actua el meu germà Miquel Àngel, que deixarà la plaça de 
trombó per passar a fiscorn i jo actuaré com a trombó.

- Isi, abans que ens passi, parla’ns del teu treball entre 
setmana, crec que et dediques a la docència musical. Ens 
ho pots explicar?

A Olesa de Montserrat imparteixo classes en una escola 
de música privada que es diu l’Estudi des de fa cinc anys i 
també estic al Conservatori de Sabadell des de fa tres anys 
on ensenyo trombó, tuba i bombardí, a més, el setembre de 
2008 vaig començar a l’escola municipal de Vacarisses. 

- Parlem del teu ingrés a la cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona. Personalment crec que és tot un repte. Com 
ho veus, tu? 

Doncs jo també crec que és tot un repte, sobretot tenint 
en compte el nivell dels anteriors trombonistes, tant del Jordi 
Jiménez com del meu germà Miquel Àngel, però precisa-
ment per això, entre altres coses, ho he acceptat, perquè 
per a mi és un repte i alhora un al·licient molt gran. Una altra 
de les coses que també m’han influït a l’hora de decidir-me 
ha estat la interessant proposta musical per la qual aposta 
la cobla. La veritat és que de ganes i il·lusió no me’n falten, 
i tot i què al principi a la millor no serà fàcil espero adaptar-
me i poder gaudir i aprendre molt d’aquesta nova etapa a la 
cobla Sant Jordi.

- Isi, quins records t’emportes dels teus companys de 
la cobla Marinada? 

Molts i molt bons. A la Marinada he après molt musical-
ment i a nivell personal. Són molts moments i estones junts 
en les quals hem viscut situacions i emocions de tots colors: 
moltes rialles, emprenyades, el gaudi musical, el cansament, 
les bromes... en fi, un munt de vivències que inevitablement 
t’uneixen a la resta del grup. Resumint, m’emporto uns com-
panys genials, deu amics i molts records.

- Abans tocaves amb un trombó de pistons de la 
marca Yamaha i des de fa un parell d’anys toques amb un 
trombó de vares. A què és degut aquest canvi? 

Si, és cert, en un principi tocava amb un trombó de pis-
tons. Quan vaig començar a estudiar seriosament el trombó 
de vares vaig pensar que si l’utilitzava a la cobla m’ajudaria 
molt tècnicament. A més té un so més ample, més gran, 
la qual cosa facilita la feina del trombó a la cobla, ja que el 
trombó és l’element que uneix i equilibra els greus (contra-
baix i fiscorns) amb els aguts (trompetes).

- Et podem considerar una defensora del trombó de 
vares dins la cobla? 

 Sincerament em considero defensora tant del trombó de 
vares com del de pistons i em sembla una bajanada aquesta 
divisió entre defensors i detractors del trombó de vares. Crec 
que el més important és tocar bé ja sigui amb vares o pis-
tons. És cert que la majoria de sardanes fins no fa gaire 
estaven escrites i pensades per a trombó de pistons, però 
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Isi López ens obsequia amb uns compassos amb el trombó
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també es poden tocar amb el de vares, bé, si no totes, quasi 
totes. Però també crec que actualment hi ha compositors 
de sardanes que ja pensen més amb el trombó de vares 
que el de pistons a l’hora de compondre ja que proporciona 
uns altres efectes sonors. M’agrada molt el trombó de pis-
tons però ara mateix prefereixo seguir amb el meu actual 
trombó de vares que és de la marca Courtois de fabricació 
francesa.

- Per cert, és bastant inusual veure una noia tocar el 
trombó...

- El trombó sempre ha estat un instrument més aviat 
masculí, al contrari del flabiol o el tible, amb els quals podem 
veure més noies. La veritat és que és un instrument físi-
cament pesat i requereix una bona bufera, potser per això 
trobem més nois trombonistes. Però també crec que cada 
cop es veuen més noies tocant el trombó i espero i confio 
que anirà a més. De fet jo conec moltes noies trombonis-
tes tant de Catalunya com d’arreu 
d’Espanya, el que passa és que la 
majoria no estan vinculades al món 
de la sardana.

- Ah! Per cert, saps que seràs 
la primera noia a les rengles de 
la cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona amb els seus 25 anys 
d’història? 

- Sí ja ho sé, m’ho han dit. Però 
això és només un fet anecdòtic, jo 
em considero un músic més dels 
onze que formen la cobla i així ha 
estat sempre, tant a la cobla Vila 
d’Olesa com a la Marinada i com 
ho serà a la cobla Sant-Jordi. A mi 
el que realment em preocupa és 

anar allà i fer-ho bé, tot i que sé que hauré d’estudiar molt 
per les exigències musicals, els concerts, etc. 

- Què has trobat en el món de la cobla? 
- Jo sempre he estat molt còmoda dins el món de la 

cobla, però sí que és cert que hi ha algunes diferències entre 
músics i balladors, sobretot a nivell musical. Per exemple, 
de vegades les sardanes que ens demana la gent, és a 
dir, les més alegres, balladores, etc., no sempre són inte-
ressants musicalment per a nosaltres els músics, o quan 
toquem alguna sardana que per a nosaltres és molt bona 
i gaudim tocant-la la gent de vegades es queixa perquè no 
és balladora o simplement perquè no li troben el què. Penso 
que hauríem d’equilibrar una mica la situació i nosaltres els 
músics adequar-nos als gustos de la gent, que crec que ja 
ho fem bastant, però que els sardanistes s’acostumin també 
a escoltar tot tipus de música per a cobla, diferents estils de 
sardanes, obres, etc, ja que és molt enriquidor musicalment, 
cosa que també crec que d’un temps cap aquí s’ha comen-
çat a fer. Penso que tot això és bàsic per evolucionar i no 
quedar-nos estancats ni músics ni balladors ni tota la gent 
que segueix el món de la sardana en general.

Isi, moltes gràcies per la teva deferència als lectors de 
la nostre revista. Ens hem alegrat molt de veure, a través de 
les teves paraules, com gaudeixes amb la teva feina, amb 
la música i amb el teu instrument: el trombó. Esperem que 
la teva nova etapa a la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
sigui tot un èxit i t’enriqueixi musicalment tant com esperes, 
crec que ets molt valenta i no t’espanten els reptes, creiem 
que tot et sortirà bé, de coneixements i facultats no te’n 
manquen. Seguirem pendents de tu, que tinguis molta sort 
i fins aviat! 
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Els músics de la clau de fa de la Marinada. Àlex Roig (contra-
baix), Isi López (trombó) i Daniel Navarro i Joan Ballart (fiscorns)

La cobla Marinada de la temporada 2008-2009, 
darrer any d’Isi López en aquesta formació
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Les Colles

La cloenda i el pubillatge

Comencem el repàs al sardanisme de competició parlant 
de la cloenda del Campionat de Catalunya 2008 que es va 
dur a terme el passat dia 15 de març a la població lleidatana 
d’Agramunt, organitzada pel Grup Sardanista Estol amb la 
col·laboració de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, 
l’Ajuntament d’Agramunt, l’ACSTLL, i la Federació Sarda-
nista de les Comarques de Lleida, entre altres entitats.

Els actes de la cloenda van començar a les 10.30 h amb 
la rebuda de la Junta de la UCS per part de les autoritats 
a l’Ajuntament d’Agramunt. Immediatament després s’oferí 
xocolata calenta amb coca als assistents a la plaça de l’Es-
glésia, i es va fer una petita visita als llocs més emblemàtics 
de la vila. A les 11.30 h, el Casal Agramuntí acollí la Final del 
Certamen Musical amb motiu del 50è Aniversari de la UCS. La 
Bellpuig Cobla fou l’encarregada d’interpretar les sardanes, 
que també podien ser votades pel públic assistent i deter-
minar així el premi popular. El primer premi del Certamen el 
guanyà la peça De Ca l’Espelt ses vinyes, de Jaume Cristau, el 
segon premi s’atorgà a la sardana de Jordi Moraleda A l’amic 
Sebastià, els dos accèssits es lliuraren a 50 anys d’Unió, de 
Lluís Alcalà, i a Empordalies, d’en Jaume Cristau i el premi 
popular l’obtingué Un estel per tu, d’Alfred Abad.

Per finalitzar la magnífica jornada, es procedí al lliura-
ment de trofeus del Campionat de Catalunya 2008 a les 
colles sardanistes i als revessaires.

 JorDi sanahuJa i oliVé

D’altra banda, el passat 28 de març se celebrà l’anual 
Assemblea de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, en 
aquesta ocasió a l’Espai Antoni Miró Peris, ubicat a la plaça 
de Carme Monturiol, número 10, de Barcelona. Enguany 
tocava renovació de junta, un cop finalitzats els tres anys de 
presidència de l’Antoni Samper. L’ordre del dia contemplava, 
entre d’altres assumptes, la memòria de la temporada 2008, 
l’estat de comptes de l’exercici 2008, l’elecció de la junta 
de govern, la presentació de la nova pàgina web de la UCS 
i el pressupost per a l’exercici 2009. Cal dir que, d’acord 
amb allò que regulen els estatuts de la Unió de Colles, uns 
dies abans ja havia finalitzat el termini legalment establert 
per a la presentació de candidatures per presidir la junta 
de govern, i l’única candidatura existent era l’encapçalada 
per Santi Ferrerfàbrega, de manera que ell mateix va ser 
l’encarregat de presentar a l’assemblea el programa per a la 
temporada 2009 com a nou president de la Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya.

La presentació de la nova web, que ha passat del domini 
“.NET” al domini .”CAT” i que ha estat creada per un ser-
vidor , tingué una bona acollida entre el públic assistent a 
l’assemblea. Ara caldrà que entre tots, tant colles com orga-
nitzadors de concursos, cobles i altres col·laboradors, anem 
ampliant la base de dades de la pàgina, a base d’informació 
tècnica, fotografies, vídeos, etcètera.

La presentació del programa per a la nova temporada, 
duta a terme pel president, va destacar la intenció de la 
UCS de millorar a poc a poc la situació del sardanisme de 
competició, que, com tots sabem, està en hores baixes. La 
col·laboració amb la Unió de Colles és oberta evidentment a 
qualsevol persona que hi vulgui dir la seva, posant especial 
èmfasi en el jovent de les colles.

Canviem de tema i parlem del prestigiós concurs de 
colles sardanistes de Granollers, un dels primers a obrir la 
temporada 2009, celebrat el passat 22 de març a l’habitual 
plaça de la Porxada. Més d’una vintena de colles ballaren al 
compàs de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, en un 
esdeveniment organitzat any rere any per l’Agrupació Sar-
danista de Granollers.
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Mataró, dansaires al costa de la Flama de la Sardana, en el 
dia del Pubillatge (Foto: Laia Graupera)
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sLes colles alevines que participaren a Granollers foren: 
Ponent 1 (Granollers), Ponent 2 (Granollers) i Xamosa 
(Barcelona), i totes tres van obtenir la mateixa puntuació. Pel 
que fa a les infantils, Trapelles (Sabadell) i Arquiris (Vic) que-
daren classificades en primer i segon lloc, respectivament. 
En juvenils, els Cabirols (Sabadell) s’imposaren per davant 
de Xàldiga (Barcelona) i Antaviana Jove (Tordera). Pel que fa 
als veterans, la Ressò (Sabadell) obteningé el primer lloc per 
davant d’Aires Gironins (Girona), Joventut Sardanista (Puig-
Reig), Arrels de Dintre el Bosc (Manresa), Dansaires de Maig 
(Barcelona), Dansaires del Ter (Manlleu) i Sempre Laietans 
(Barcelona). En la categoria de grans, les Violetes del Bosc 
(Barcelona) aconseguiren el primer lloc per davant d’Alosa 
(Barcelona), Mirant al Cel (Sabadell), Horitzó (Barcelona), 
Andraixa (Tordera), Riallera (Vic), Catalunya (Mataró), Àgora 
(Granollers) i Laietans (Barcelona). La sardana revessa 
El parc, d’en Joaquim Tristany, tenia un tiratge de 40 de 
curts per 92 de llargs i va ser resolta per les colles Alosa i 
Catalunya.

Anem-nos-en ara a Mataró,on se celebraren els actes 
centrals corresponents al pubillatge de la Sardana 2009, 
organitzats per la Comissió de Mataró, Ciutat Pubilla de la Sar-
dana, formada per la Federació d’Entitats Sardanistes i Dansa 
Tradicional Catalana de Mataró, i l’Ajuntament de Mataró. Els 
encarregats d’obrir els actes van ser els bastoners, tant els 
autòctons com els provinents de Granollers i de Gràcia. A mitja 
tarda al Portal de Barcelona es produïa la rebuda de la flama 
de la sardana provinent de Sant Climent de Llobregat, Ciutat 
Pubilla de l’any passat. Tot seguit vingué la cercavila fins a 
l’Ajuntament de Mataró, on es procedí a la recepció oficial 
de la flama. Després dels parlaments, els sardanistes d’honor 
Pere Lladó i Concepció Cabot arribaren al Teatre Monumen-
tal amb la flama, moment en el qual es proclamà oficialment 
Mataró com a Ciutat Pubilla. El concert amb Jordi Molina i 
la Cobla dels Sons Essencials, que interpretaren la sardana 
Mataró, Ciutat Pubilla de la Sardana, significà, juntament amb 
al sopar del pubillatge, el darrer acte del dia 25.

Al matí se celebrà l’Eucaristia a la basílica de Santa 
Maria, on s’oferí l’ofrena floral a les relíquies de les santes, i 
la interpretació i ballada de la sardana Les dues santes, d’en 
Simó Comas, a càrrec de les Colles Sardanistes Repunte-
jant. Després de les inauguracions de la placa commemo-
rativa del pubillatge i del monument a la sardana, el primer 
dels quals a l’Ajuntament i l’altre a la plaça de Santa Anna, 
es donà pas al concurs de colles sardanistes, que enguany 
acollia el Bàsic d’Honor Grans del Campionat de Catalunya, 
que a Mataró encetava la temporada.

El concurs no es pogué celebrar a la plaça de Santa Anna 
a causa del mal temps, de manera que per segon any con-
secutiu tingué com a marc al pavelló poliesportiu. Enguany 
hem de destacar la baixa de dues colles a l’Honor Grans, la 
Claror de Goges (Banyoles) i la Mare Nostrum (Barcelona). 
Així mateix, la unió de les colles Antaviana (Tordera) i Aires 
de La Passió (Esparreguera) ha tingut com a resultat la cre-
ació de la colla Anhel, que enguany participarà al Bàsic jun-
tament a Blanca Espurna (Sitges), Continuïtat del Montgrí 
(Torroella de Montgrí), Encís (Manlleu), Laietans (Barcelona), 
Maig (Barcelona), Mirant al Cel (Sabadell), Tarragona Dansa 
(Tarragona) i Violetes del Bosc (Barcelona). Un total de nou 
colles. El 2009 l’Honor Grans estarà format per un únic grup 
de colles que competiran en un total de deu concursos, dels 
quals cada colla en descansarà dos.

A Mataró, les Violetes del Bosc, actuals campions de 
Catalunya, obtingueren tres primers llocs per davant de 
Maig, amb tres segons, l’Encís aconseguí tres terceres posi-
cions, la Tarragona Dansa, un quart, un quart empatat i un 
cinquè, mateix resultat que l’aconseguit per la Continuïtat 
del Montgrí; tres sisens per a la Mirant al Cel,i tres setens 
llocs per a la Blanca Espurna. La revessa del concurs, d’en 
Toni de Miguel, va ser resolta per Catalunya, Continuïtat del 
Montgrí, Dansaires de Maig, i Maig. Les colles Trapelles i 
Xamosa encertaren els llargs, mentre que els Cabirols tra-
gueren el tiratge de la revessa però erraren el repartiment.

Presentació

Presentació del libre 
Cròniques del Foment de la Sardana de Barcelona

Dia 6 de juny de 2009, a les 7 de la tarda, a l’estatge de Foment (C/ Sant Pere més Alt, 25 pral. - Barcelona)

Intervindran:
Jordi Puerto, autor del llibre.

Gabriel Cisneros, presdident de l’entitat
Manuel Capdevila, fill d’un dels fundadors.
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antoni torrent

L’Orfeó Català (VI) 

ARRIBADA DE L’ORFEÓ CATALÀ 
A BARCELONA

El viatge de retorn, directe de Londres a Barcelona, 
s’endevina feixuc i avorrit. Feia dotze dies que eren fora de 
casa, havien fet cinc concerts amb els seus corresponents 
assaigs, desplaçaments urbans i internacionals... 

Sortida de Londres, presumiblement el dia 25 de juny en 
direcció al transbordador que els portarà a terra francesa, 
al Pas de Calais. Seguidament acomodació tota l’expedició, 
unes 270 persones. En arribar a la frontera espanyola calia 
passar control de passaports i fer el canvi de tren que els 
portaria definitivament al destí final, Barcelona, on arriben el 
dia 26 de juny a les sis de la tarda i dotze minuts.

No és cap exageració dir que, entre controls duaners, 
coordinacions entre diferents mitjans de transport i durada 
del recorregut, el viatge va ser pesat i etern. Sols els man-
tenien sencers els records de l’èxit i les ganes d’arribar a 
casa. 

L’estació de França era plena de gom a gom molt abans 
de l’hora d’arribada. A les andanes no hi cabia ni una agulla. 
Tothom volia veure de prop els familiars i els herois del 
nostre Orfeó, que durant quinze dies aportaren a les grans 
capitals europees el més exquisit de l’ànima catalana: la 
música i la dansa.

El batlle accidental, Sr. Pich, la majoria dels seus regi-
dors, diputats i senadors encapçalen el comitè de benvin-
guda. 

El món musical hi és exhaustivament representat. Entre 
d’altres s’hi troben:

• Sr. Par, director de l’Associació Wagneriana
• Sr. A. Nicolau, director de l’Escola Municipal Música
• Junta directiva de l’Orfeó Barcelonés
• Sr. Lamote, director de l’Orquestra Simfònica de 

Barcelona
• La resta de Junta de l’Orfeó Català.
• Sr. Brunet, Institut Català de Gimnàstica Rítmica
• Representants de l’Orfeó Montserrat
• Chor infantil Mossèn Cinto

• Orfeons de Sants, Canigó, Gracienc, l’Eco de 
Catalunya, chor del Casal Familiar del Clot, 

• Societat Coral Catalunya, Esbart Barceloní de 
dansaires

• La Banda Municipal i la de la Casa de Caritat de 
Barcelona. 

• Una extensa relació d’entitats nacionalistes de 
 diversos llocs de la ciutat i perifèria. 

Les forces de la mare Naturalesa s’entestaren a batejar 
la festa, de manera que des de la una fins a mitjanit no va 
deixar de plovisquejar. Tot i això, la gent restava impassible, 
expectant i ansiosa de saludar els seus respectius familiars 
i coneguts.

A l’hora prevista, les sis i dotze minuts, entrà en agulles 
el tren especial en què viatjava l’expedició de l’Orfeó Català. 
Era el 27 de juny de 1914 i un tren que surt del pas de Calais 
i recorre mig França arriba puntual a l’estació de França de 
Barcelona. Això avui seria complicat; les catenàries, l’estat 
de les vies, les avaries i totes les inclemències imaginables 
s’encarreguen d’acumular minuts extres al viatge.

 Els números 127-128 del Butlletí de l’Orfeó Català, des-
crivien així l’arribada a Barcelona: 

“Certament la rebuda que Barcelona féu a la nostra insti-
tució fou afectuosa i entusiasta en extrem, succeint-se sense 
parar, les visques a Catalunya, a l’Orfeó Català i al mestre 
Millet. Els orfeonistes, emocionats, pel goigs d’aquella afec-
tuosa salutació, l’agraíren agitant els braços i les barretines 
abocats a les finestres dels vagons. Al baixar del tren, les 
ovacions es renovaren, formant-se, de seguida, al volt de 
cada cantaire, un rotlle de parents i amics que l’assetjaven 
materialment.”

L’alcalde saluda el mestre Millet i ambdós encapçalen 
la comitiva, precedida per de quatre batidors de gala de la 
Guàrdia Municipal que recorrerà els carrers Comerç, Prin-
cesa, Reforma i Alta de Sant Pere fins al Palau de la Musica 
Catalana. Les autoritats i la resta personalitats que havien 
anat a rebre l’expedició, pujaren a la gran sala d’audicions 
que era plena a vessar. Quedà molta gent a l’exterior. 
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El Sr. Francesc Matheu, com a president de l’Orfeó, es 
dirigí als presents, donant les gràcies a tothom, especial-
ment a les entitats i particulars que amb la seva aportació 
van fer possible aquesta sortida. 

L’alcalde de Barcelona, el Sr. Pich, felicità efusivament el 
mestre Millet per l’èxit assolit que va contribuir a difondre el 
bon nom de Catalunya a l’estranger.

Tant a l’interior de la sala com al carrer esclataren nova-
ment els crits de “Visca Catalunya i l’Orfeó Català!”. Tan 
insistents foren aquests visques que els senyors Pich i Millet 
sortiren al balcó a saludar la gran multitud que restava al 
carrer. El Sr. Millet es dirigí a tot el públic amb aquestes 
paraules textuals:

“Vos remercío coralment aquestes demostracions d’en-
tusiasme, tant més quant en mi no hi ha cap mèrit de l’obra 
realitzada. (veus de sí, sí, aplaudiments).

El mèrit és realment de tots: a Catalunya tot canta, i de 
tots he aprés a cantar, i així ho he ensenyat als meus cho-
ristes. Vosaltres ens animeu, amb el vostre entusiasme i així 
cantem be: el mèrit és, dongs, de tots i la glòria a tots cor-
respon.” 

Una forta i llarga ovació, barrejada amb el cant d’Els 
Segadors, clourà aquesta gran aventura. Una aventura 
que representarà una gran fita per a l’Orfeó Català i per a 
Catalunya. 

París i Londres han descobert i viscut una grandiosa i 
sorprenent manifestació cultural del nostre país. La crítica 
d’ambdues ciutats s’ha quedat perplexa de tot el que han 
sentit i fan vots perquè prompte els sigui possible escoltar-
nos de nou. S’han convençut que, passat els Pirineus, hi ha 
quelcom més que toros, flamenc i estrips de guitarra. 

Crec que no hi ha cap dubte de la importància d’aquest 
episodi, que va marcar una ferma fita a la nostra entitat 
com a poble. Un poble que s’està arrelant fermament per 
suportar sotragades i ventades que posaran a prova la seva 
solidesa. 

Qui podia imaginar-se que, abans d’un mes, esclataria 
la Primera Guerra Mundial! Abans, però, l’Orfeó Català va 
exportar, a Paris i Londres, una part del nostre tarannà i de 
la nostra cultura. 

Fons consultats:
- Revista Musical Catalana, abril de 1914. (Procedència: Fonovilassar78)
- Revista Musical Catalana, setembre de 1914 (Fonovilassar78)
- Hemeroteca de La Vanguardia.
- Hemeroteca del Diari de Barcelona. (Biblioteca de Catalunya)
- Revista del 50è aniversari de l’Orfeó Català.
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La senyera de l’Orfeó 
Català va patir un segrest 
administratiu que pocs no 
es vàren creure que estava 
relacionat amb motivacions 
de caràcter polític. 
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Ara fa una vintena d’anys, en una de les meves sortides 
tardorals al Pirineu, vaig fer parada a Organyà. Em vaig enfi-
lar a l’ermita de Santa Fe per admirar el paisatge i, ja que hi 
era, fer sonar la campana per testimoniar la meva “gesta”. 
Tot baixant, vaig fer cap a la font Bordonera, un bonic indret 
on l’element que ens dóna vida brolla amb una generositat 
inusitada.

Un parell d’anys més cap aquí, el sardanista i bon amic 
Albert Grau em va encomanar una composició dedicada 
al poble d’Organyà. De seguida em vaig recordar d’aquell 
indret i el resultat va ser una de les sardanes que estic més 
content d’haver escrit Font Bordonera. Coincidint amb el 
meu criteri, el jurat del Concurs Joaquim Serra la va pre-
miar. Però d’aleshores ençà ha dormit el somni dels justos 
en mig de l’oblit més notori i general. Els motius? Entre d’al-
tres, segurament el fet que es tracta d’una sardana més 
adequada per escoltar que no pas per ballar… Ja coneixem 
prou bé quines són les preferències en aquest sentit.

Però, ves per on, fa qüestió de mig any em va trucar en 
Modest d’Organyà per dir-me que, tant ell mateix com els 
Amics de la Sardana de l’Alt Urgell, havien decidit editar un 
recopilatori de sardanes dedicades al poble, entre les quals 
la meva estimada i oblidada Font Bordonera.

La noticia em va fer tanta gràcia que vaig determinar 
aprofitar la festa de presentació per quedar-me un parell 
o tres de dies a Organyà. I així ho vaig fer. El primer dia el 
vaig dedicar a la bicicleta: cent vint quilòmetres per aquells 
verals amb travessa inclosa de la serra del Boumort, tot i el 

antoni mas i Bou

Organyà 
respecte que em feia la macabra referència al meu segon 
cognom. I a fe que era encertada perquè va anar de poc que 
la maleïda serra no mata el Bou i el Mas i tot. 

El segon dia estava reservat a la festa sardanista: al matí, 
recepció oficial a l’ajuntament amb el corresponent reco-
neixement als compositors. Seguidament, visita comentada 
(amb tant d’èmfasi que la guia ens anava encomanant el 
seu amor per cada indret) als llocs més interessants del 
poble, visita que vàrem acabar admirant aquest tresor cultu-
ral i identitari que són les Homilies. Després d’un bon dinar 
(i encara més agradable conversa amb els amfitrions) en 
Modest ens va invitar a casa seva per esperar l’hora de les 
sardanes. Aquí, si es tractés d’un llibre, faríem un capítol a 
part. Un capítol per destacar la gran capacitat dels orga-
nitzadors i l’extraordinària participació de la gent del poble, 
que varen culminar en una manifestació d’esperit sardanista 
que un servidor feia molt de temps que no veia. Ja només 
faltava el 2 a 6 històric per acabar d’encendre els ànims de 
tal manera que fins i tot els periquitos estàvem contents. A la 
nit vàrem recuperar la serenor. Mentre esperàvem el concert 
a l’església, el mossèn em comentava entusiasmat que la 
parròquia disposava d’un harmònium en òptimes condici-
ons. –Vols tocar-l’ho un moment ? –em va convidar. –No, 
mossèn, que està a punt de començar el concert... Efectiva-
ment, tot seguit sortien de la sagristia els músics de la Ciutat 
de Girona per oferir-nos la seva esplèndida interpretació. 
Amb ensurt inclòs de la presentadora... Per sort l’ensope-
gada de la Natàlia no va provocar altre traumatisme que el 
trencament de la tira de l’elegant sabata. I així vàrem acabar 
el dia, tots feliços i contents. Per arrodonir-lo, havia tingut la 
sort de trobar un hotelet familiar, d’aquells que m’agraden 
tant a mi, en el qual l’Eva ens va atendre amb extraordinària 
amabilitat i bon servei. 

El resultat de tot plegat varen ser unes jornades per 
desar a la lleixa dels bons records. Mentre ho anava fent, 
tot agafant el son, em vaig recordar que el proper diumenge 
m’esperaven unes sensacions semblants al meu poble... 
Però d’això ja en parlarem el mes vinent.

De moment, me’n vaig d’Organyà i ja tinc ganes de 
tornar-hi. Per gaudir d’aquells indrets, per passejar pels vells 
carrers, per tocar l’harmònium de la parròquia, per refres-
car-me a la font Bordonera i, sobretot, per enfilar-me a Santa 
Fe i batre fort la campana per saludar aquella bona gent. 

O
rg

an
yà



Núm. 281. 2009 - som ��

w
w

w
.g

ar
on

un
a.

co
m

��

w
w

w
.g

ar
on

un
a.

co
m

R
e
ss

o
n
s 

d
e
 c

o
m

ar
q
u
e
s

Ressons
de comarques

Alt Empordà

• L’organització de la Capital de 
la Cultura Catalana d’enguany, 
Figueres, ha fet públiques, el dia 28 
d’abril de 2009, les 100 candidatures 
que opten a convertir-se en algun dels 
10 tresors del patrimoni cultural imma-
terial de Catalunya i Andorra. Aquesta 
campanya es desenvolupa amb la 
voluntat de promoure, divulgar, sensi-
bilitzar i salvaguardar el ric patrimoni 
cultural immaterial català i andorrà. El 
patrimoni cultural immaterial es mani-
festa, essencialment, en els àmbits 
següents: tradicions i expressions orals; 
arts de l’espectacle, com ara la música 
tradicional, la dansa i el teatre; usos 
socials, rituals i actes festius; coneixe-
ments i usos relacionats amb la natu-
ralesa i l’univers, i tècniques artesanals 
tradicionals. 

La sardana està inclosa entre les 
100 manifestacions que participen 
en aquesta campanya per a determi-
nar aquests 10 tresors del patrimoni 
cultural immaterial i que abasta des 
de l’Aplec del Pi de les Tres Branques 
fins al Via Crucis vivent de Sant Hilari 
Sacalm. La selecció d’aquests 10 tre-
sors es decideix per votació popular, 
que s’efectua fins al dia 31 de maig, tot 
i que realment només se n’escolliran 9, 
ja que La Patum de Berga es proclama 
automàticament com un dels deu tre-
sors del Patrimoni Cultural Immaterial 
de Catalunya i Andorra, atès que ha 
estat declarada Patrimoni Immaterial 
per la UNESCO. 

Els interessats a col·laborar perquè 
la sardana s’inclogui entre aquests 10 

tresors del patrimoni cultural immate-
rial poden votar amb un missatge SMS 
enviant: TRESOR + espai en blanc + 91 
(que és el número de la candidatura de 
la sardana), o tot emplenant un senzill 
formulari electrònic que es pot trobar a 
http://www.ccc.cat/patrimoni.php. on hi 
ha inclosa la llista completa de les 100 
manifestacions culturals que participen 
en aquesta campanya. Per a votar la 
sardana cal seleccionar el número 91.

Baix Llobregat

• Impulsat i promogut pels Amics 
de la Sardana de Pallejà i per 
‘Aigüestoses Sardanista’, el pro-
grama de sardanes a ràdio Sant Andreu 
de la Barca, la sardana De Pallejà a 
Sant Andreu, que Jaume Vilà i Mèlich 
“Javimel” va escriure l’any 1962, dedi-
cada a l’avui desapareguda Agrupació 
Sardanista de Sant Andreu, ha estat el 
nexe d’unió per impulsar aquesta nova 
producció discogràfica. La iniciativa 
correspon als Amics de la Sardana de 
Pallejà que presideix en Joan Termes i 
a ‘Aigüestoses Sardanista’, el programa 
de sardanes de Ràdio Sant Andreu, que 
edita i presenta en Pere Vendrell i que 
ha comptat amb el patrocini institucio-
nal i econòmic dels Ajuntaments de 
Pallejà i Sant Andreu de la Barca. 
Cada un d‘aquests dos pobles del Baix 
Llobregat hi aporta sis títols i la produc-
ció es completa amb la sardana d’en 
“Javimel” que serveix per encadenar 
els dos blocs. L’enregistrament el va 
fer la Cobla Ciutat de Terrassa 
el passat dia 21 de març, al Castell 

de Pallejà. Dues de les sis sardanes 
de Pallejà són d’estrena: Martí i Laieta 
d’Isaac Vilanova i Pallejanenca de Tomàs 
Gil Membrado. D’aquest autor també 
s’inclou la sardana De Pallejà a Molins 
de Rei, 2005’. Per la seva part, Francesc 
Casasampere també hi té dues sarda-
nes: Aires de Pallejà i Dansa i cant a la 
coral Pau Casals. La llista de temes es 
completa amb una peça del compositor 
pallejanenc Pere Armengol titulada La 
font del carinyo. Els títols d’aquest nou 
CD que corresponen a Sant Andreu de 
la Barca són: Sardanes a Sant Andreu, 
Per l’Ignasi i La Barca és blaugrana del 
compositor local Joan Bosch i Sarrado, A 
dojo de Jeroni Velasco, Amiga mapuche 
de Maria Mercè Navarro i La Perla del 
Llobregat de Lluís Bordas i Rivero. 

A Pallejà tingué lloc la presentació 
d’aquest disc 17 de maig, dins el marc de 
la diada sardanista en què la cobla Ciutat 
de Terrassa oferí, al matí, una ballada de 
sardanes i a la tarda el concert de pre-
sentació del disc compacte amb una pri-
mera part de les sis sardanes de Pallejà 
i una segona part amb una selecció de 
peces de música per a cobla. El concert 
de presentació a Sant Andreu es farà a la 
tardor en data encara per decidir. (Infor-
mació facilitada per Pere Vendrell)

Cobla Ciutat de Terrassa.
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Barcelonès

 • L’onzena temporada del Cicle 
Cobla, Cor i Dansa es clogué el dia 
16 de maig de 2009, amb un interes-
sant programa d’obres de cor i cobla 
que fou interpretat per la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i el Cor 
Madrigal, amb direcció de Mireia 
Barrera. El maridatge de cor i cobla 
tingué un paper destacat en aquesta 
vetllada que possibilità el coneixement 
de tres pàgines ben rellevants i poc 
divulgades: el poema L’estany, de Joan 
Lluís Moraleda, sobre un text de Josep 
Maria Santaeulàlia, premiada a Banyo-
les l’any 1990, i dues sardanes d’Enric 
Casals: La sardana dels tres reis, sobre 
text de Joan Argenté, guardonada amb 
el premi Memorial Pérez Moya l’any 
1983, i Lleida a la Verge de Grenyana, 
sobre text d’Octavi Saltor, que va obte-
nir el Premi Ciutat de Lleida el 1983. 
Pel que fa al concertisme de cobla, la 
primera part del concert del 16 de maig 
oferí quatre sardanes i una obra de cinc 
compositors de notable envergadura. 
De Lluís Lloansí, el patriarca de la com-
posició catalana, s’interpretà Tardoral, 
sardana que participa de l’elegància 
que defineix tota l’obra d’aquest com-
positor. Enric Morera i Joaquim Serra, 
dos dels grans entre els més grans, 
hi tingueren dos títols poc programats 

com són Girona i Rocacorba, respec-
tivament. I Antoni Català, un altre nom 
important, es presentà amb una de les 
seves millors sardanes: Íntima,i Josep 
Maria Ruera completà aquesta part del 
concert amb una composició impo-
nent: la Glossa del Ball de Donzelles 
de Granollers. La parcel·la estrictament 
coral oferí tres esplèndides composi-
cions: L’aire daurat de Ricard Lamote 
de Grignon sobre un preciós poema de 
Marià Manent, Capvespre, una de les 
escasses presències corals de Joaquim 
Serra, i Cançó de l’enfadós, del gran 
compositor i pedagog Cristòfol Taltabull 
sobre un text de Guerau de Liost. 

• El dilluns, 18 de maig, dins el 
Cicle Concert de Tarda al Palau 
es presentà l’Esbart Manresà de 
Dansaires, sota la direcció de Joan 
M. Miquel amb l’espectacle Centen-
dansa, en el qual diverses coreogra-
fies de nova creació del propi director 
i d’Anna Navarro reten homenatge a 
cent anys de dansa i a tota la gent que 
els ha fet possibles i són el reflex de 
les inquietuds i iniciatives de l’Esbart 
Manresà que enguany commemora 
el seu centenari. Amb temes musi-
cals de Manel Camp, Jesús Ventura, 
S’Albaida, L’Ham de Foc i Les Violines 
i temes populars amb arranjaments de 
Francesc Juanola, Manuel Oltra i Josep 
Serra. 

Garrotxa

• Fa uns dies morí, a la ciutat 
d’Olot, Joan Daró i Julià, a l’edat 
de 88 anys. Havia nascut el 7 d’octubre 
de 1921 a Beziers (Aude-France), fill 
de pares catalans i l’any 40 ja residia 
a Olot. Era intèrpret de tenora, tible i 
saxofon, i havia actuat a La Principal de 
la Garrotxa, La Principal de Sant Feliu 
de Pallerols i a diversos conjunts de la 
capital de la Garrotxa com “El Conjunto 
azul” i “Van7”. Escrigué unes 40 sarda-
nes, entre les quals destaquem: Salti-
rona, Port de la Selva, Hostal de la Vall 
del Bac, Muntanyenca...

Reposi en Pau, mentre té la nostra 
estima i record.

Gironès

• La cobla Ciutat de Girona 
efectuarà dues actuacions al Teatre-
Auditori de Girona. Una, el dia 26 
de maig a les 3 de la tarda, emmar-
cada dins l’activitat Tots junts a Cantar 
edició 2009, amb la interpretació de la 
cantata El timbaler del Bruc, de Manuel 
Oltra (cobla, cor infantil i percussió); i 
el dia 30 de maig, tercer i últim con-
cert del cicle de música per a cobla a 
l’Auditori de Girona temporada 2009 
amb el concert Lied: veu i cobla amb la 
soprano Maite Mer.

Gironès

• La Cobla-Orquestra Selva-
tana ofereix un concert de sardanes, 
ben peculiar, car a més de la cobla hi 
actuen els seus cantants individualment 
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Espectacle de l’Esbart Manresà CENTENDANSA

Joan Daró i Julià
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o en grup, i interpreten una selecció de 
les més populars sardanes com: És la 
Moreneta, L’Empordà, Llevantina, La 
sardana de les monges, Girona m’ena-
mora... el que constitueix un bon atrac-
tiu musical ben agradable d’oir.

A més, amb el concert d’orquestra 
interpreten la sardana de Puigferrer 
Somni, la qual, els 4 cantants, deguda-
ment abillats, la dansen.

Els 4 cantants de la Selvatana són: 
Jordi Velàzquez, Ulises Orduñez, 
Estefania Sànchez i Noelia Mora.

Osona

• El Grup Sardanista Riallera 
de Vic està desenvolupant una nova 
edició dels seus tallers de formació de 
nous dansaires.

Cada dissabte del mes de maig se 
celebren els tallers de sardanes que 
promou el Grup Riallera durant la 
segona part de les ballades que orga-
nitza l’Agrupació Sardanista de Vic a 
la plaça Major i al passeig de la capital 
osonenca. No giris cua és la proposta 
del Grup Riallera per a totes les per-
sones que vulguin conèixer la nostra 
dansa. La participació és gratuïta i està 
oberta a tothom, a partir dels sis anys. 
Els interessats poden demanar informa-
ció al telèfon 686965755. La inscripció 
es pot fer per mitjà del correu electrò-
nic riallera@riallera.org o també a la 
mateixa plaça, un quart d’hora abans 
de començar la sessió. S’hi ensenya 
a ballar sardanes, segons el nivell i 
l’edat (tipus de passos, estructura de la 

sardana, seguiment del compàs, inter-
pretació dels aires, etc.). Les sardanes 
programades són de 7 tirades. També 
s’aprenen els instruments de la cobla i 
altres aspectes del món de la sardana, 
com ara a fer un galop de sortida. El 
taller compta així mateix amb un espai 
especialment destinat als més petits. 

Pla de l’Estany

• El 10è aniversari de la cobla 
La Principal de Porqueres que se 
celebrà el passat dissabte 18 d’abril al 
polivalent de Can Carreras de Porque-
res, va reunir en total una vintena de 
músics (entre antics i actuals) que han 
passat per  la cobla durant aquets 10 
anys. El matí es tocaren 3 sardanes i es 
va ferel dinar de germanor (estava obert 
a tothom). Hi assistiren un centenar de 
persones, després del dinar s’ estrenà 
una sardana commemorativa, escrita per 
l’Esteve Palet i Ribas, amb el nom 10 anys 
a Porqueres. Per acabar la festa es varen 
interpretar 4 sardanes per al públic.

Tarragonès

• Un any més s’ha celebrat l’Aplec 
Ciutat de Tarragona organitzat pel 
Casal Tarragoní. Enguany s’ha arri-
bat a la seva 37a edició, l’última que 
se celebrarà al Mirador de Saavedra de 
la ciutat. Tal i com ha comentat Carme 
Crespo, regidora de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Tarragona, per l’edició 
de l’any vinent es preveu celebrar l’Aplec 
de sardanes al nou Parc Saavedra.

A mig matí, el Casal Tarragoní ha fet 
un petit homenatge a les entitats orga-
nitzadores dels aplecs de Vic, Manelleu 
i Mollet pel seu esforç continuat en la 
seva tasca. El president del Casal Tarra-
goní, Jordi Grau, la regidora de Medi 
Ambient, Carme Crespo, i el regidor 
de Cultura, Joan Sanahujes, han fet 
entrega a les tres entitats homenatja-
des d’una reproducció en miniatura del 
monument a la sardana que està situat 
a la Rambla Nova de Tarragona.

Dansa Nacional  
de Catalunya

• El Govern ha acordat el dimarts, 
dia 5 de maig, encarregar al Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació que iniciï el procés que permeti 
declarar la sardana com a dansa 
nacional de Catalunya en el marc 
de la regulació del patrimoni cultural 
intangible. La sardana és una de les 
expressions més rellevants de la cul-
tura popular i tradicional catalana i és 
considerada per bona part de la ciuta-
dania de Catalunya com a dansa naci-
onal. Aquest reconeixement, però, no 
s’ha efectuat de manera oficial. Des del 
2008 la Federació Sardanista de 
Catalunya ha impulsat una campanya 
per tal que els ajuntaments del país es 
manifestin a favor de declarar la sar-
dana dansa nacional de Catalunya. Ja 
ha rebut més de 200 adhesions.
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Homenatge a Tarragona.



��
w

w
w

.g
ar

on
un

a.
co

m

Llibres
Joan Gala

MESTRES, ESCOLES  
I IGUALTAT ENTRE GÈNERES

 L’escola no és un espai aliè a la desigualtat per raó de 
gènere, com tampoc no ha estat mai aliè a altres desigual-
tats més estudiades per les ciències socials, com ara les 
de classe social, ètnia o raça. Així és com se’ns presenta 
el treball d’Àngel Belzunegui, Ignasi Brunet, Imma Pastor i 
Francesc Valls, Mestre, escoles i igualtat entre gèneres. La 
transmissió de valors igualitaris en l’educació primària vista 
pel col·lectiu docent. Atenea, 4. Arola editors. Tarragona 
2008.

 En aquesta obra s’analitzen amb escreix la perspec-
tiva de gènere (el feminisme, com a teoria crítica, i gènere i 
patriarcat –tenint en compte sexe i diferència d’allò femení; 
les denominacions de gènere, classe social, ètnia, sexuali-
tat...; ciència i gènere; treball, ocupació i gènere; feminisme, 
drets humans i coeducació), i mestres, escola i igualtat entre 
gèneres (la feminització de la professió vista des de dins, 
opinions i percepcions del col·lectiu docent, les accions edu-
catives per a la igualtat, les ajudes per a la igualtat, consi-
deracions sobre el repartiment del treball i actituds sobre el 
repartiment del treball).
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 Es tracta d’un treball que ens invita a la reflexió. Edu-
cació, pedagogia, ensenyament. El resultat estadístic de les 
enquestes recollides és prou evident. Per això, ens pregun-
tem: On és la línia divisòria entre una matèria i l’altra? Quan 
recuperarem i superarem aquella etapa pedagògicament tan 
brillant que va ser estroncada amb la Guerra Civil? Aquell 
entusiasme, aquell moviment de mestre (dones i homes) 
plens d’idees i de ganes i voluntat per construir una escola 
nova?

 Recorden? Aquella coeducació del temps de la Repú-
blica que tan defensaven Maria Aurèlia Capmany i Farnés 
o Marta Mata i Garriga, posem per cas. És evident que el 
pas de les generacions, malgrat la voluntat de socialització, 
encara no ha superat la subordinació i que, malgrat l’evident 
superioritat del nivell de preparació, majoritàriament, no es 
veu prou reflectida en el món laboral i quotidià. 

 Les avançades idees d’un Ferrer i Guàrdia creiem que 
no han estat superades. El retard intergeneracional encara 
és evident. La influència dels quaranta anys de la negra llosa 
encara segueix vigent. La lluita continua. 

ABSOLUTISME CONTRA PACTISME

 A Catalunya des de temps immemorials “pactes rompen 
lleis”. Aquest és un dels molts conceptes que ens diferencia 
com a poble i que, malgrat el pas dels segles, n’hi ha molts 
que no volen entendre. Un clar exemple ens ve exposat al 
llibre de Josep Catà i Antoni Muñoz. Absolutisme contra pac-
tisme. La Ciutadella de Barcelona (1640-1704). Episodis de 
la Història, 351. Rafael Dalmau, editor. Barcelona 2008.

 En aquesta obra els autors analitzen que després dels 
fets del Corpus de Sang totes les propostes de la Cort 
de Felip IV de Castella per a construir una ciutadella a 
Barcelona es produïren en els moments de màxima tensió 
amb Catalunya.

 El desig de sotmetre el país de manera permanent, des-
prés de la insurrecció de Tortosa (juliol 1640) i la revolta de 
Portugal, la revolta dels Segadors, la mort del virrei Santa 
Coloma i dels ministres de l’Audiència, a més del confi-
nament de la duquessa de Cardona, va ser ratificat per la 
monarquia absolutista el 17 de juliol de 1652. 
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 Els autors també assenyalen que fins al Tractat dels Piri-
neus (1659), els propòsits repressors van quedar en segon 
terme a causa de les urgències bèl·liques que plantejà la corona 
francesa. Dos mesos després novament l’objectiu de dominar 
Barcelona i el Principat amb la Ciutadella es va activar.

 Així, el dilema entre si calia fortificar les Drassanes o 
construir una Ciutadella seguia vigent, a més de no concedir 
la restitució de les insaculacions ja que Saragossa i València 
també les podien reclamar. El Consell de Cent (1561) decidí 
enfrontar-se tot demanant explicacions i que el projecte com a 
aixopluc per a la tropa es fes sense incloure més fortificació.

 També remarquen que la voluntat de Felip IV novament 
es veié ajornada per les penúries econòmiques, la necessitat 
de fortificar la frontera amb França, la guerra de Portugal i la 
mort del monarca (1665), principalment. El Consell de Cent 
(1699) va tornar a reclamar la devolució del control sobre 
les insaculacions de la ciutat de Barcelona i la resposta fou 
la de sempre. El juliol de 1704, un any abans que el Pacte 
de Gènova marqués el tret de sortida de l’aixecament català 
contra Felip de Borbó, el vell projecte va ser recuperat per la 
voluntat del domini castellà.

 Després de la Guerra de Successió, el 7 de març de 
1716, s’iniciaren els fonaments de la Ciutadella. L’absolu-
tisme castellà, després de dècades d’intents frustrats, havia 
assolit, manu militari, els seus objectius. 

 És evident que la voluntat dominant encara és vigent.

Us recomanem  
aquest llibre
És un excel·lent treball, amb una 
acurada i àdhuc luxosa edició a 
tot color, amb els comentaris de 
diverses personalitats mundials 
sobre la sardana.

 

Informació:
Miquel Bruguera

Carrer Rierot 11 - 08301 MATARÓ 
Telèfon 937 962 783
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Anglès Selva

La Bisbal Baix Empordà

47è Aplec de la Sardana
Diumenge, 14 de juny, matí i tarda al passeig Marimon Asprer
Cobles:	La Principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i Montgrins

Actuació	alumnes	de	l’Escola	de	Cobla	Comarcal,	Conrad	Saló
Fira	artesanal	i		trobada	de	puntaires
Primera	Trobada	de	Col·leccionistes	de	Plaques	de	Cava.	
Concurs	de	colles	improvisades	En	cas	de	mal	temps:	Pavelló	firal.

55è Aplec de la Sardana
Dissabte 20 de juny, a les 10 del vespre. Concert de l’Aplec
Diumenge 21 de juny, matí, tarda i nit

Matí	i	tarda:	Font	del	Canyo.	Nit:	plaça	Catalunya
	 Cobles: Cadaqués, Ciutat de Girona i Bisbal Jove.

A	la	tarda,	lliurament	del	guardó.	Rosa	d’Or,	Floricel
Entrada	lliure.	En	cas	de	mal	temps,	Pavelló	Municipal.

Cardedeu Vallès Oriental

58è Aplec de la Sardana
Diumenge 21 de juny.	Matí	i	tarda,	al	passeig	Antoni	Alexandri	(Parc	dels	Pinetons)	

Cobles:		 Principal del Llobregat	(Concurs)	
	 Jovenívola de Sabadell,	Montgrins	i	Principal del Llobregat	(Aplec)

Matí	a	les	11:	50è Concurs de Colles Sardanistes
Tarda	de	les	4	fins	a	les	10	del	vespre:	l’Aplec
Tarda:	Concurs de Colles improvisades.

Taradell Osona

63è Aplec de la Sardana
Diumenge 21 de juny 
A	2/4	de	5	de	la	tarda,	al	Pujoló.

Cobles:		 Genisenca 
 Sant Jordi - Ciutat de Barcelona  
 Lluïsos de Taradell

En	cas	de	mal	temps:	Centre	Cultural	Costa	i	Font
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Artés Bages

Andorra la Vella

8a Festa-Aplec de la Sardana de les Valls d’Andorra
Dia 27 de juny, a la plaça del poble, a les 6 de la tarda.
Cobles: Mediterrània, Ciutat de Terrassa, i Marinada
Entrada	lliure.	Exhibició	de	colles	sardanistes.	Sorteigs.	Concurs	de	colles	improvisades

A	2/4	de	9	del	vespre,	Berenar-Sopar	a	l’Hotel	Holiday.	15	€
Oferta	Hotelera	per	el	cap	de	setmana

Cloenda	de	l’Aplec,	amb	coca	i	cava	per	tothom	 Tel.	informació:	00376	864050	/	00376	362250

37è Aplec de la Sardana
Dissabte 4 de juliol
A	les	9	del	vespre,	al	Parc	Municipal
Cobles:		 Ciutat de Girona, Marinada 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Concurs	de	colles	improvisades
En	cas	de	mal	temps,	Sala	2	de	gener

Mataró - Els Planells Maresme

12è Aplec de la Sardana
Dia 5 de juliol, al parc Central, matí a les 11 i tarda a les 4
Cobles:		 Ciutat de Cornellà, La Principal del Llobregat,  
 Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Matí:	Concurs	de	colles	improvisades.
Gran	arrossada,	tiquets	a	la	venda	al	bar	de	l’Aplec
A	la	tarda,	repartiment	de	premis	i	xocolatada	per	tothom.

En	cas	de	mal	temps:	
La	Unió	esportiva	

(La	Riera,	110-120.	
Centre	Catòlic)

Granollers Vallès Oriental

59è. Aplec de nit de la Sardana
11 de juliol, a les 9 del vespre, al Parc Municipal Torras i Villà
Cobles: Jovenívola de Sabadell, Mediterrània i La Principal del Llobregat.

20è.	Concurs	de	colles	improvisades
Sopar	amb	la	BUTISARDANA.
Sardana	incògnita

En	cas	de	mal	temps.	Suspès.



Sant Celoni Vallès Oriental

45è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 19 de juliol
Al	parc	de	la	Rectoria	vella,	matí	a	2/4	d’11,	tarda	a	2/4	de	5
Cobles: Lluïsos de Taradell, Mediterrània	i	Contemporània
Tarda:	Concurs	de	colles	improvisades
Arrosada	popular.	Entrada	gratuïta

En	cas	de	mal	temps:	Camp	municipal	d’Esports

Palamós Baix Empordà

41è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 26 de juliol
Matí	i	tarda,	a	l’Arbreda	de	Palamós

Cobles:	Ciutat de Girona,	Mediterrània,	Flama de Farners	i	Baix Empordà

Concurs	“La	sardana	incògnita”

Bunyols	i	granatge	per	tothom

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.

Ripoll
Ripollès

56è Aplec de la Sardana
Dies, 17,18 i 19 de juliol
Divendres dia 17, a les 10 de la nit, als claustres del Monestir de Santa Maria

CONCERT	DE	SARDANES	I	MÚISCA	PER	A	COBLA,	amb	la	cobla Montgrins.	
A	la	mitja	part,	presentació	del	CD	amb	sardanes	de	Montserrat	Pujolar.

Dissabte dia 18
A	2/4	de	6	de	la	tarda,	BALLADA	DE	SARDANES.
Inici	de	l’APLEC,	amb	la	cobla Mediterrània

Diumenge dia 18, matí i tarda al passeig Ragull
APLEC	amb	les	cobles:	 Marinada, Bellpuig Cobla,  
 Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona.
Homenatge	a Ramon Saladrigues	i	fills de la Bellpuig Cobla
El	matí	de	l’aplec	degustació	d’embotits	i	vi	per	a	tothom

En	cas	de	mal	temps:	Pavelló	Municipal


