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22è Aplec de la Sardana
Dies 5 i 6 de setembre de 2009
Trompetes. Santiago Gozálbez,

Dissabte dia 5, a 2/4
de 6 de la tarda, a la plaça Arinsols,
Josep Lluís López, Àngel Vidal.
Concurs de Colles Sardanistes,
Tibles. Salvador Parés, Francesc Benítez.
Jordi Molina,
Jordi Figaró.
i a ¼ d’11 de la nit, Tenores.
al Complex
Esportiu,
Percussió.
Ferran
Arnmengol,
Ballada de sardanes,
Robert Armengol.
Cobla: Flama de
Farners
Trombó.
Rubén Zuriaga.
Diumenge dia 6, a Fiscorns.
la plaça
DavidArinsols.
Morales, Joan Matí
Pérez. 2/4 d’11. Tarda 2/4 de 5
Flabiol.
Bernat Castillejo.
Cobles: Ciutat de
Girona,
Flama de Farners i
Contrabaix.
Miquel
Àngel Cordero.
		
La Principal
del
Llobregat
Director. Joan Lluís Moraleda.
Dissabte a la nit, sopar de germanor
(reserves al 00 376 831 630, Isidre – 00 376 832 155, Eusebi )
En cas de mal temps: Sala de Festes Complex Esportiu
Organitza: Agrupació Sardanista La Grandalla d’Encamp

Encamp
Andorra
22è Aplec de la Sardana

-Homenatge a Josep Cassú i Serra-

Dissabte 10. 17,30 h al Passeig de Mar, Audició de sardanes “d’aquells temps” amb La Flama

de Farners.
22.00 h al Teatre-Cinema Montserrat, extraordinari concert de cobla, amb La Flama de
Farners (estrena de 2 sardanes).
Diumenge 11. A les 10.30 i a les 16.00 h, Aplec al Passeig de Mar amb les cobles Principal del
Llobregat, Ciutat de Girona i La Flama de Farners (al matí concurs de colles improvisades).
Promoció especial Hotels Cap de Setmana Aplec 2009.
En cas de mal temps, al Polivalent de l´IES. Per a més informació: www.tossademar.com / tel: 626 951 884

Tossa de Mar

Selva

45è Aplec de la Sardana
Diumenge, 20 de setembre
Matí i tarda, als jardins de John Lennon
Cobles: Ciutat de Cornellà, Mediterrània i Foment del Montgrí
Esmorzar gratuït fins a les 12 h. Dinar popular 15 € fins a 7 anys, 7 €.
Informació i reserves dinar: 972 759 342
En cas de mal temps, pavelló esportiu. ENTRADA LLIURE

Torroella de Montgrí

Baix Empordà
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SARDANES
Amb aquest nom els Quaderns de la Revista de Girona
enriqueixen la seva col·lecció amb un nou volum que pretén
fer una revisió històrica i conceptual de l’origen, el significat i
l’evolució de la nostra dansa des d’una òptica d’investigació
nova, rigorosa, gestada en els ambients universitaris, que
no deixarà indiferent. He subratllat el títol perquè va despullat de l’article i, per tant, posa l’èznfasi més en la substància que en els accidents temporals. Els sardanistes no
n’han d’esperar, doncs, un historial del desplegament de
la dansa a les comarques gironines com seria de preveure
per l’habitual discurs d’aquest tipus de quadern i trobaran
a faltar relacions detallistes i exhaustives de les diverses
manifestacions tot i que, en un mapa inicial, moltes ja hi
queden indicades i localitzades.
Els autors, Anna Costal, Jaume Ayats i Joaquim Rabasseda, són gent jove, universitària, crítica, desmarcada de
determinats prejudicis, desitjosa de revisar conceptes i
idees. Els tres investigadors han tornat fins a un cert punt
als orígens, com aquells metges que, al marge d’estudis
anatòmics anteriors, tornen a exhumar personatges que
interessen i realitzen noves autòpsies, descobrint indicis i
aspectes a vegades inèdits. No és que, d’aquest nou examen
en resultin troballes molt revolucionàries, però sí que hi ha
notes curioses que ara no desvetllaré i que fan pensar, fins
i tot si en dubtes. I, sobretot, el plantejament del llibre, més
que una mirada nostàlgica retrospectiva, és una revisió
de la base per, recolzats en la mateixa, mirar cap al futur i
constatar l’evolució iniciada, que parteix d’alguns elements
simptomàtics que denoten els canvis d’època i que poden
anar, per exemple, de l’aparició de les dones com a instrumentistes a l’aplicació de les possibilitats de la cobla per a
músiques actualitzades i creacions futuristes. Una mica en
aquest sentit també a la Revista de Girona –número 255
dels mesos de juliol-agost– un treball de Josep Pujol i Coll
il·lustrat amb fotografies de Pep Iglesias, planteja les inquietuds dels músics joves i compositors actuals, que disposen d’una formació molt més sòlida que abans i que, sovint,
es troben encotillats en unes estructures musicals que els
queden petites. Tant el llibre com l’article demostren que la
sardana és viva i que, amb seny, del seu estudi encara se’n
poden treure conclusions profitoses, màxim si aquest seny
no és, tampoc, iconoclasta per naturalesa i sap valorar el
llegat patrimonial del que és la pròpia cobla, la música bona
que per a ella s’ha escrit i els valors de la dansa que motiva.
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Editorial

La Sardana,
Dansa Nacional de Catalunya
L’editorial de la Revista Caramella (núm. 21) posa en
qüestió el fet que la sardana pugui ser declarada Dansa
Nacional de Catalunya, a ran d’un acord del Govern de la
Generalitat d’iniciar el procés corresponent i com a resultat
d’una iniciativa popular promoguda per la Federació Sardanista de Catalunya que ha rebut el suport de prop de 200
Ajuntaments d’arreu del país.
Argumenta l’esmentada editorial que la declaració pugui
servir com a arma d’enfrontament, que arrisca l’esquinçament del riquíssim conjunt de balls de plaça a causa de l’exclusió que comporta la declaració en projecte, així com la
manca de representativitat de la nostra dansa en el conjunt
dels Països Catalans. Manifesta que no s’entén la necessitat
de traslladar una expressió popular a l’àmbit de la representació oficial i que convé obrir una reflexió per a repensar
el país i els significats simbòlics de la seva cultura popular.
Aporta 6 raons que, segons aquesta editorial són contràries al dit nomenament:
*1 Pels valors que pot representar la sardana, hauríem
d’evitar el seu ús com a arma per l’enfrontament i l’aprofitament polític. No sabem a quin enfrontament es refereixen,
quan justament la sardana és lloc i motiu d’integració, convivència i democràcia. Referent a l’aprofitament polític seran,
si de cas, institucions o partits que hi voldran treure’n profit,
mai la sardana, ni la FSC.
2 Perquè la sardana forma part d’un riquíssim conjunt
de balls de plaça del qual no hauria d’esqueixar-se. Creiem
que no s’ha d’esqueixar absolutament res perquè la sardana
sigui la Dansa Nacional, car com molt bé dieu agrupa 349
entitats de tot l’àmbit català, 200 consistoris li donen suport
per aquesta iniciativa i no desmereix en absolut la qualitat, el
costumisme, la recerca i d’altres manifestacions catalanes,
totes elles importantíssimes, cabdals i preuades.
3 Pel caràcter intrínsicament excloent de la declaració
que atribueix a una única dansa la representació de la Nació.
Això és del tot gratuït, no és menysprea res, simplement
és reconeix el valor de la sardana i de la música de cobla,
única al món i que també s’empra amb l’acompanyament

d’Esbarts i altres manifestacions folklòriques. La sardana
sempre és unida a la música de cobla.
4 Perquè en cap cas podria representar el conjunt dels
Països Catalans atesa la seua circumscripció històrica a les
comarques septentrionals del País. Tant de bo, poguéssim
parlar de PPCC, però, avui per avui, ailas, ens de referir
només al Principat, no entrem, no podem entrar, al menys de
manera oficial el que ja ens plauria ja, dels Països Catalans.
5 Perquè no entenem la necessitat de traslladar una
expressió popular a l’àmbit de la representació oficial. El que
no ho vulgueu entendre, és una opinió, molt respectable,
però personal. L’oficialitat de Dansa Nacional de Catalunya
ve avalada per la importància de la dansa, per la història,
per la música i llurs instruments autòctons, únics al món,
per les virtuts que atresora, pel l’activitat arreu dels pobles
de Catalunya (Només en aplecs s’ha fan més de tres-cents),
pel reconeixement de gent tan important i lluny de partidismes com: Harold Bauer, Albert Einstein, Thomas Mann,
Irving Penn, Igor Stravinsky, Richard Straus, Manuel de Falla,
Max von Schillings, Albert Schweitzer, Madelein Carrol, Cole
Porter, Artie Swaw, Truman Capote, Victorio Cicuri, Kurt
Schinler i de casa, Pau Casals, Josep Miracle, Joan Maragall, Josep M. de Segarra, Jacint Verdaguer, Josep M. Folch
i Torres Ros Marbà, Salvador Brotons, Eliseu Climent, Cassà
M. Just, Víctor Català, Raimon, Joan Pera i un llarg etc.
Recentment en una enquesta sobre un dels 10 tresors del
patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, la sardana quedà en segon lloc, després de la Festa de Sant Jordi.
6 Perquè és una bona oportunitat per repensar el país i
els significats símbols de la seua cultura popular. Sempre és
bo, meditar sobre els significats, no cal aprofitar cap ocasió
especial.
Sorprèn que aquesta excel·lent publicació dedicada a la
música i la cultura popular tingui aquest posicionament tant
radicalment oposat a un reconeixement com el que ara es
planteja. Afermar els senyals d’identitat és un dels postulats
del nacionalisme i Catalunya no n’està sobrada d’aquests
senyals.
* L’escrit en cursiva és copiat d’aquesta editorial.

Josep Vinaròs

La nostra música

Concert de Peralada
Abans de gaudir del parèntesi de les vacances assistirem als Jardins del Castell de Peralada, per tal de presenciar un bon concert.
Últimament es pot observar l’esforç que fan els organitzadors d’alguns
concerts, per oferir novetats que trenquin amb les programacions més
o menys convencionals de concerts celebrats no fa massa temps. Cal
valorar aquesta inquietud no sempre compresa ni prou reconeguda,
encara però si volem avançar haurem de fer treballar la imaginació.
De la primera part hem de destacar l’estrena Narcís Monturiol i
l’aventura de l’Igtineu de Marc Timón, que resolgué acuradament la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida pel seu titular Xavier
Pagès. Una obra programàtica en la que l’autor ofereix una imaginació
i agosarament resolt brillantment, no propi de moltes escriptures per
a cobla. Cal aprofitar els coneixements musicals dels joves músics.
Una altra estrena tancava la primera part, ens referim a l’obra de Jordi
Molina, Pinya de Rosa, que interpretaren de conjunt, las cobles Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona, dirigides pel propi autor,
un treball ben ponderat de tall clàssic que Jordi Molina va saber portar
a un avanguardisme ben equilibrat, que es fa agradable tant a un
públic conservador, com al qui espera noves aportacions en la música
per a cobla. Completaren la primera part, Costa Brava d’Agustí Borgunyó, Giverola de Juli Garreta, Atzavares i baladres d’Eduard Toldrà
i la Sardana de Lloret de Fèlix Martínez Comín, totes elles conformen
pàgines clàssiques de vertader valor musical. Els nostres clàssics que
mai seran prou valorats.
La segona part fou molt diferent, atès que la dansa fou la protagonista damunt les bones interpretacions de les cobles. En primer lloc
actuà l’Esbart Dansaire de Rubí amb una coreografia del seu director
Jordi Rubio i acompanyament de la cobla Ciutat de Girona dirigida pel
titular Marcel Sabaté, que interpretaren Moviment per a una sardana,
amb música de la sardana Íntima de Joaquim Serra. L’esbart tingué
una sola actuació, si bé mostrà amb escreix la seva indiscutible qualitat. Tot seguit la Companyia de Dansa Carles Ibáñez, amb la Cobla
Sant Jordi, interpretaren So d’onze i percussió de Salvador Brotons i
coreografia del també de Carles Ibáñez. Una música expressada per
un grup de joves amb evolucions trepidants que donaven a la festa un

Esbart Dansaire de Rubí

caire modern i fins i tot divertit. Pel que fa a la música, no
cal dir que Brotons oferí un
dels seus interessants treballs per a cobla. Insistint
amb la dansa, a la sardana
de Francesc Cassú De nit al
pont de Sant Agustí, hi posà
la nota plàstica el Col·lectiu
Cesc Gelabert
Pops, que amb una coreografia col·lectiva i Música de la cobla Ciutat de Girona, ens feren veure
d’un caire molt diferent i enriquidor, de la sardana prou coneguda per
ser programada en varis concerts, una nova possibilitat d’expressió,
que coadjuvà a donar un tom als concerts de cobla en el festival de
Peralada. Esperem que sigui un pas més per anar endavant en la
progressió artística d’aquests concerts. A voltes es fa difícil trobar el
desllorigador quan es vol desbrossar nous camins. L’última dansa fou
d’una plàstica quasi immillorable, la elegància i expressivitat del ballarí
Cesc Gelabert fou ben acollida per un públic a voltes perplex per la
variada programació que estava presenciant. La figura que omplia
l’ampli escenari, interpretà amb molt mestria, la sardana Enyor de
Ricard Lamote de Grignon acompanyat per la cobla Sant Jordi. Per
acabar s’interpretà la sardana a dues cobles d’Albert Guinovart Marinera, un bon treball d’aquest mestre de la música de fa poc temps
arribat al mon de la cobla.
És bo que el concert de cobla hagi entrat en la programació del
festival de Peralada, encara però, cal lamentar que la nostra música
no hagi sigut tractada promocionalment, com la d’altres concerts aparentment de més interès turístic. Mentre no aixequem el cap i restem
com demanant disculpes, ni ocuparem el lloc que ens correspon per la
riquesa musical del país, ni es podran satisfer les pròpies aspiracions
dels organitzadors. Una bona programació no ha de ser tan sols aquella que permeti exhaurir les localitats, caldrà imaginació en la recerca
de recursos i no valorar la qualitat per l’acceptació que la proposta
hagi pogut assolir.
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Jordi Puerto i Parramon
periodista i escriptor
http://jordipuerto.blogspot.com/

Més dades sobre
la Sardana a Barcelona
És indubtable que la informàtica i la posterior digitalització
de molts dels arxius existents, especialment els relatius a periòdics de la Ciutat Comtal, ens aniran permetent ampliar els
coneixements que del conreu de la sardana teníem, de com,
quan i de quina manera s’anava fent a Barcelona.
Fins aquest moment he pogut disposar de les dades de La
Vanguardia i del desaparegut El Noticiero Universal, del qual jo
n’havia estat columnista durant els darrers temps.
Evidentment que la tasca és feixuga i que em caldrà força
temps per anar esbrinant tot allò que, entre tots els que investiguem, anem trobant, entre ells en Jaume Bosch, de Mollet.
No obstant això, crec hem d’anar donant alguna bestreta
perquè els lectors en tinguin alguna idea.
El Noticiero Universal, amb data 6 de setembre de 1889,
diu, traduït, el següent: ...Els veïns del carrer Amalia, tracten,
com dèiem ahir, d’organitzar alguns festejos per al proper diumenge, Festivitat de Nostra Senyora de Montserrat, (el periòdic aquí ens recorda, sense dir-ho, que en aquells temps
la Mare de Déu de Montserrat, era celebrada encara el dia
de Mares de Déu trobades) havent contractat per a l’esmentat dia la Cobla Empordanesa, que dirigeixen els senyors D.
Narcís Puignau i D. Jaume Soldevila, la qual executarà les
populars sardanes en dit carrer. A la nit hi haurà il·luminació...
Aquí no podem per menys de recordar que Josep Mainar
i Jaume Vilalta recullen a La Sardana, publicada el 1970, una
ballada duta a terme en un pis d’un carrer del districte cinquè,
amb el mateix nom, més o menys per aquestes dates, i que
en els digitalitzats que he remenat, una cobla empordanesa fa
diverses actuacions. No seria que un grup de músics s’aplegaven sota aquest nom? Perquè no crec pas que l’Empordanesa de Castelló d’Empúries fes amb tanta regularitat el viatge
a Barcelona, no era tan fàcil.
També La Sardana ens parla que el 1892 baixen a Barcelona diverses cobles empordaneses per a participar al concurs
de cobles convocat amb motiu dels 500 anys del descobriment d’Amèrica. He trobat a la digitalització de El Noticiero
Universal, una notícia paral·lela al fet, publicada el 8 d’octubre de 1892, que diu: ...mentre s’efectuaven les proves del

descarregador elèctric al Saló de Cent, la cobla empordanesa
d’en Rossinyol, de Castelló d’Empúries, que és una de les vingudes a prendre part al certamen musical que hi haurà a la
ciutat, va tocar varies sardanes, situada en un empostissat
que s’aixecà al costat de la porta de la Casa Consistorial. Les
interpretà amb notable precisió i afinació, que li reportaren
forts aplaudiments...
Veiem així que les cobles, en fer viatges a la Ciutat Comtal,
aprofitaven el temps i feien altres actuacions a diversos indrets.
Ja immersos a finals del segle XIX, a la pàgina 55 de La
Sardana, volum I, hi diu: ...segons una valuosa descripció,
publicada en aquell diari (Diario de Barcelona), a les acaballes del mateix estiu (1895), el Café de les Set Portes, de la
plaça de Palau, per coronar la seva temporada de sardanes va
organitzar una temporada extraordinària, a base de les cobles
Antiga de Pep Ventura, Els Rossinyols, de Castelló d’Empúries,
i La Principal de Peralada, cosa inusitada pel cost que devia
comportar (cal dir que la majoria de ballades eren fetes a base
de piano). Això sí, donada la circumstància, van concórrer al
luxós establiment els empordanesos en ple... El comentarista
del periòdic fa unes descripcions de les dots interpretatives
dels tres tenores, Jaume Eudald, Pau Abadal i Juli Rosquelles,
i qualifica aquest darrer com el millor dels tres.
Això és el que sabíem sobre les ballades de les Set Portes,
ara mitjançant El Noticiero Universal, de data 9 de setembre de
1901, pensem que aquestes ballades eren força periòdiques, ja

Cobla Empordanesa

La Principal de Peralada

que la notícia que ens dóna, diu que: ...Amb la finalitat d’evitar
atropellaments de cotxes i tramvies, s’ha disposat, per ordre
governativa, que deixin de celebrar-se al passeig d’Isabel II, els
balls de sardanes que s’organitzen davant el Café de les Set
Portes, poden, no obstant, realitzar-se als Pòrtics d’en Xifré.
Perquè no us penséssiu que aquestes sardanes eren
coses de quatre arreplegats i de pa sucat amb oli, recullo una
mena d’article-entrevista publicat el 24 de juny de 1908 a El
Noticiero Universal que diu:			
...En el Parc Güell.
Gràcies per la teva informació, imparcial i serena...
Com, que m’he passat a la serena tota la nit!
Home! Per a completar aquestes dades de “extramuros”,
em manca saber que ha succeït al Parc Güell.
Mira! Aquí ve en Robert en el seu 40 HP... Segurament que
ha estat en el Festival.

som

Ens ha vist! Acostem-nos a l’automòbil.
Que tal el Parc Güell?
Nois, allò fou un vessament d’elegància i bon gust! Hem
passat la nit ràpida i agradablement.
Ha començat la festa amb una llençada de morterets i
salves i una banda militar ha fet el “pasacalle” des de la plaça
Lesseps al Parc.
Després s’han ballat sardanes, que han interpretat les
cobles l’Art Gironí, de Girona i Els Munnes, d’Esparreguera.
El pirotècnic Francesc Guasch, ens ha disparat un Castell
de focs d’artifici, amb artístiques i brillants combinacions.
També hi ha hagut un concert vocal i instrumental, i sobre
tot un “flirteo” una animació de bon to, un ambient distingit,
que ha donat a la festa un caràcter aristocràtic, però sense el
rígid caràcter de l’etiqueta.
La concurrència distingidíssima. Pot dir-se que totes les
famílies de l’alta societat barcelonina, han celebrat la revetlla
al Parc Güell.
Els carruatges i els automòbils han contribuït a augmentar l’animació, deambulant continuadament pel passeig que
serpenteja la muntanya, entremig les fantàstiques creacions
de Gaudí...
També de l’any anterior, el mateix periòdic publicava el 17
d’agost, una nota en la qual deia: ...Tots el diumenges i demés
festius, per la tarda, en el cim del Tibidabo, sardanes per la
cobla La Unión Empordanesa...
Amb aquestes petites mostres hom pot deduir que hi
havia més sardanes de les que nosaltres pensàvem.
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No us parlarem pas, d’aquest Sant, que nasqué a la Gascunya, a França, el segle VII i fou un important abat.
Sinó d’unes postres que duen aquest nom, el que no
hem aconseguit esbrinar és el perquè d’aquesta nomenclatura, però sí de menjar-ne i gaudir-ne.
Érem a l’Hostal can Josep de la població de Sort, per
cert, un lloc deliciós, senzill, però amb estança magnífica i
un tracte, amable, familiar i amistós.
Ens porten la carta de les postres i entremig de les habituals menges apareix un nom, ignot del tot per nosaltres:
FILIBERTO.
Encuriosits demanem el cambrer, quin tipus de manduca
és aquesta i ens ho explica: és tracta de la composició de

iogurt d’ovella, gelat de nata i unes gotes escampades per
sobre de grosella.
Naturalment ho demanem i , caram, ho trobem deliciós,
l’acidesa del iogurt amb la dolçor del gelat i la grosella fan
una combinació immillorable. Ara cada vegada que hi anem,
ja no cal que ens portin la carta de postres, car, anem directament al FILIBERTO.
Intentant esbrinar qui ideà aquesta menja, hem trobat
que nasqué a la població de Llesuí i des d’aquí s’esbargí per
tot el Pallars Sobirà.
De manera que es pot trobar en qualsevol dels pobles i
llurs restaurants d’aquesta zona.
R.R.
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Foragitats
El 28 de juny Ràdio Quatre emeté la darrera edició del programa “FES TA FESTA” creat, dirigit i presentat per
Jesús Ventura. Aquest espai, que el proper mes de setembre hauria complert 20 anys, s’acaba per decisió de la
direcció d’aquesta emissora de Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona, i deixa un buit absolut en el tractament i
difusió de la sardana i la cultura popular. A més, sense cap voluntat ni intenció de replantejar o revisar aquesta
decisió per part d’una emissora pública al servei de Catalunya i la seva cultura.
Us adjuntem un escrit del nostre bon amic i company Jesús Ventura en què exposa la situació i aquest
trencament total d’una trajectòria brillant i honesta que no mereixia de cap manera un final com aquest.
La Federació Sardanista de Catalunya lamenta la desaparició del Festa a Ràdio Quatre, pel buit que deixa un
espai ben fet com aquest i esperona Jesús Ventura i el seu equip de col·laboradors a continuar desenvolupant
la seva bona feina de promoció i divulgació del fet sardanista. La junta directiva de la Federació Sardanista
de Catalunya està estudiant la viabilitat d’iniciatives que puguin permetre recuperar la labor de l’equip de
radiofonistes d’aquest programa que Ràdio Quatre ha fet plegar.

“El passat dia 28 de maig, la directora de Ràdio Nacional
d’Espanya a Catalunya, Montserrat Melià, em va comunicar
que el proper 30 de juny quedaria rescindit el meu contracte
amb RNE, i amb ell, finalitzarien també les emissions del programa “FES TA FESTA”, l’espai de cultura popular i tradicional
que s’emetia en aquesta emissora des del mes de setembre
de l’any 1989 (aquest setembre haguéssim complert els vint
anys en antena).
Així doncs, el proper dia 28 de juny s’emeté, la darrera
edició del programa (la número 1.789). Pel que sembla, la
direcció de Madrid de RNE, amb l’aquiescència de la direcció
barcelonina, ha decidit que, no solament el “Fes ta festa”,
sinó també altres programes tant o més històrics com “Gran
gala”, “Pachamamà” o “L’altra ràdio” no tenen cabuda a la
innovadora i revolucionària programació (l’ enèsima) que han
planejat per la subsistència d’aquesta emissora històrica de
la radiodifusió catalana.
A la pregunta formulada a la Sra. Melià sobre si no hi
hauria cap espai que parlés de cultura popular a la “nova”
Ràdio 4, la seva resposta va ser: “I per què”? Davant aquestes circumstàncies, comprendreu que la meva esperança de
continuïtat, si més no en aquesta emissora i amb aquesta
direcció, és més que ínfima.
La vida és un conjunt d’etapes i el “FES TA FESTA” ha
estat per mi una de molt important. Vull pensar que l’aventura
radiofònica que representa el ”FES TA FESTA” no ha d’acabar
aquí i podeu estar segurs que tota la gent que el fem possible (encara fins al dia 28) lluitarem perquè no s’acabi. No es
tracta ja de cap lluita laboral ni de cap resistència numantina

de l’emissora. Hem volgut lluitar per Ràdio 4 i ho hem fet
durant molts anys. Ara sembla que ja no els fem falta.
Però pel que sí que lluitarem és per conservar un producte que aquesta mateixa agonia persistent i eterna no ha
deixat desenvolupar del tot; un producte (pioner en els seus
inicis) que entenem necessari com a petita mostra de normalització de la presència de la cultura popular i tradicional als
mitjans de comunicació. Volem fer un “FES TA FESTA” més
gran i útil i treballarem amb força en aquest sentit.
Moltes gràcies a tots pel vostre suport i fins aviat.
Jesús Ventura

La Sardana,
Dansa Nacional de Catalunya?
Parlem-ne

Lluís Albert

La sardana, nascuda com un intranscendent esplai corporal,
anà adquirint d’ençà de la Renaixença, una idealització poeticomusical i patriòtica, que, passant pel Modernisme arribà al seu
zenit en la dècada dels anys vint del segle passat, amb l’esclat
del Noucentisme. Fou un moviment cultural i artístic promogut
per historiadors, poetes, compositors, literats, polítics i pensadors, paral·lel al desenvolupament del nacionalisme català.
La següent llista d’opinions i comentaris de significades persones del nostre país és representativa d’aquella època d’or de
la sardana:
Juli Garreta (el genial compositor de Sant Feliu de Guíxols).
“Cal educar el sardanista; cal dir-li que la sardana no és una
dansa per a acròbates, sinó que ha d’ésser, que és –malgrat la
incomprensió de molts– una dansa de seny, d’aquest seny racial
del qual ens enorgullim cada dia.”
Manuel Capdevila (De la sardana, Foment de la Sardana
de Barcelona, 1925).
“S’errarà lamentablement aquell qui atribueixi a la sardana
sols qualitats externes i bellesa plàstica. Cal considerar-la com
una forta vàlua espiritual, que li ha fet adquirir un caràcter simbòlic. De la sardana n’hem fet un símbol.
Pesa damunt nosaltres una responsabilitat. Ens fou llegada
la sardana, plàsticament bella; l’hem aconduïda musicalment,
pel camí de la perfecció. No tenim altre remei que lliurar-la als
nostres fills en situació pròspera”.
Joan Llongueres (poeta, compositor i president de la Lliga
Sardanista de Catalunya).
“Cap nació forta no ha renegat mai de les seves tradicions
seculars, ans al contrari, ha estimat i ha cultivat, amb respecte i
amb constància, tot allò que ha representat un sentiment popular
i ha constituït una manifestació plena i vital del seu caràcter i de
la seva fisonomia moral.
Al costat de la llengua i de les cançons, la Sardana és una
d’aquestes coses. Estimem-la, doncs, com ella mereix. Ballem-la
amb dignitat i perfectament conscients de tot allò que ella significa i que, en ballar-la, pressuposa en tots nosaltres. Escoltem la
seva música noble i fruïm i enfortim-nos amb ella. Expandim-la i
propaguem-la, amb joia i amb entusiasme a les noves generacions com un guany sagrat de la pàtria, com un llegat de raça que
no es pot dilapidar ni corrompre.

El nostre jovent, nois noies, ha de manifestar-se a la catalana,
fugint dels exotismes que el desfiguren i el condueixen fatalment
vers una lamentable degeneració del seu esperit”. (Per la nostra
sardana, Barcelona 1933).
Martí Rouret (mestre escalenc, militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i secretari del president de la Generalitat,
Lluís Companys).
“Tots vosaltres i d’una manera especial els empordanesos,
els qui habitem aquell niu on hi nasqué la dansa catalana, els qui
som fills d’aquell jove pastor i d’aquella bella sirena que pel seu
amor plantaren la cabanya fent l’Empordà –com diu el poeta–,
tots devem privar que la dansa de pau i amor que és nostra típica
sardana pugui perdre la sinceritat i puresa primitiva que encara
conserva”.
Josep Maria Dalmau i Pla (eminent pedagog gironí promotor amb la seva editorial d’obres dedicades a l’ensenyament
en català).
“La sardana és l’eurítmia feta dansa: per això Kurt Schindler
la creu l’única dansa capaç de retornar a l’home la noblesa perduda entre les malaltisses creacions del jazz”.
Rafel Masó i Valentí (arquitecte i escriptor gironí, destacat
impulsor de la vida cultural i artística de la capital i promotor de
la modèlica urbanització de S’Agaró, l’any 1931).
“Es mustigarà el món per la bafarada d’un internacionalisme
uniformista que anys a venir es desfermarà invasor... Tu, sardana, romandràs perpètua”.
Pau Casals (el reconegut violoncel·lista de fama mundial i
gran patriota català).
“Musicalment, la sardana constitueix un dels patrimonis més
importants de la nostra cultura”.
I, quan estava a l’exili, després d’escoltar un concert de la
Principal de la Bisbal a Perpinyà, els va dir: “vull que amb el nom
de Catalunya porteu aquesta música nostra a les sales de concert del món i us garanteixo que amb cinc anys vindreu amb les
butxaques plenes de diners”.
Aureli Capmany (folklorista, rondallaire, autor del Cançoner
de Catalunya, fundador del centenari Esbart Català de Dansaires
i de la memorable revista infantil En Patufet).
“És de suposar que, contra la força del transcórrer del temps
i de l’obstinació dels innovadors, quedin devots de la nostra
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dansa que mantindran vivent com fins ara la manera de ballar
la sardana. Literats eminents de nostra terra i de fora d’ella han
produït en vers i en prosa encomiàstiques descripcions laudatòries de la nostra dansa i, en canvi, ara, els nouvinguts pretenen
negar el que aquells van escriure, amb les seves innovacions que
contradirien el que havien lloat (1947)”.
Aquella sardana idealitzada, reflectida en les citacions anteriors, no passà desapercebuda fora de les nostres fronteres i
va provocar l’admiració i els elogis de rellevants personalitats
estrangeres. En un principi, va contribuir a la seva difusió el llibre
Dancing Catalans, publicat l’any 1927 pel periodista anglès John
Landon-Davies, que s’havia afincat a Sant Feliu de Guíxols. En ell
narra l’impacte emocional que li causà veure ballar sardanes i les
conclusions ètiques i socials que en va treure. Josep Pla, amb el
seu característic estil ditiràmbic, va arribar a dir que era el millor
llibre sobre la nostra dansa.
Les citacions que segueixen consten a la recent recopilació
publicada pel mataroní Miquel Bruguera, titulada La Sardana
reconeguda al món i mirant cap al futur. Ha estat per a mi un
honor col·laborar-hi.
Harold Bauer (concertista de piano anglès, company artístic
de Pau Casals).
“No conec res de semblant a la sardana!... tradueix un desig
col·lectiu, el més noble, el més alt. No crec que hi hagi expressió artística més directa, total i profunda... Moltes danses han
arribat a esdevenir nacionals per un simple procés d’adaptació;
la Sardana, en canvi, us resumeix i us explica... considereu-me,
si us plau com ardent defensor i propagador de la dansa del
vostre poble”.
Albert Enstein (el cèlebre matemàtic).
“Aquesta dansa tan distingida, demostra com és el poble
català; hauria d’ésser coneguda de les altres nacions. És una
obra d’art agermanada amb un esport” (Barcelona, 1923).
Thomas Mann (el novel·lista alemany autor de La muntanya màgica, premi Nobel 1929).
“M’ha agradat molt el ball popular de Catalunya, la sardana,
acompanyat de la tenora. També jo el vaig ballar. Tothom es dóna
la mà i balla en rodona. Tota la plaça és plena de gent. És encisador. És humà. De tot plegat, de la sardana, en guardaré sempre
un gran record”.
Irving Penn (fotògraf nordamericà de fama internacional).
“De Barcelona, el millor, la sardana. La vaig descobrir a
Gràcia, una nit de festa major; és el més emotiu que he vist a la
meva vida” (1917).
Richard Strauss (el famós compositor alemany, després
d’escoltar un concert de la cobla La Principal de Peralada a Londres, l’any 1914).
“És el major impacte rebut com a oient de música. Em donaria per honorat de firmar una partitura com aquestes”.

som

Kurt Schindler (director d’orquestra i compositor alemany,
mort a Nova York l’any 1935).
“El meu gran plaer és asseure’m al piano al cercle del Casal
Català i tocar sardanes, que la joventut allí reunida balla amb
entusiasme, formant les típiques rotllanes”.
I ara, amics lectors, permeteu-me que us faci una pregunta:
creieu sincerament que la gran massa del sardanisme se sent
plenament identificada amb les opinions, suara exposades, de
rellevants personalitats del país i de l’estranger? Jo crec que no.
La sardana idealitzada que reflecteixen les citacions esmentades, hauria merescut sens dubte l’honor de ser declarada Dansa
Nacional de Catalunya en el text de l’Estatut de l’any 1932. Però
ara el panorama ha canviat radicalment. La sardana ha emprès
un camí regressiu cap als seus orígens: el de simple esplai corporal. I a més, amb innovacions constants que estan afectant
l’estructura interna tradicional i que denoten una marcada tendència a l’apropament inconscient a la simplificació, com les sardanes curtes d’antany. I el que és pitjor: s’està trencant la unitat
coreogràfica que la sardana havia assolit a tot Catalunya durant
un centenar llarg d’anys.
Siguem conseqüents: tal com diu l’adagi no podem repicar
les campanes i a la vegada anar a la processó. O aspirem
a una sardana que, a l’ensems sigui estoig de dignes valors
representatius del nostre país, o ens conformem amb una dansa
que només tingui com a incentiu primordial el dinamisme rítmic,
com tantes altres danses d’arreu, que anomenem simplement
típiques. M’apresso a dir que aquesta darrera és una opció ben
natural i comprensible, sobretot per al jovent. Res a dir, doncs,
mentre acceptem l’adjectiu de típica. Però, de dansa típica a
dansa nacional hi ha un bon tros, almenys per als qui els símbols
nacionals ens mereixen tot respecte.
Segons el meu criteri, hi ha ben pocs reductes a Catalunya
on la sardana sigui mereixedora de l’honrosa distinció que ara
s’intenta reivindicar. En citaré només dos, dels quals jo tinc constància, però tinc l’esperança que n’hi hagi algun altre que no
conec. Em refereixo concretament a les ballades que organitza el
Foment de la Sardana de Barcelona i les de l’Agrupació Amics de
la Sardana de Tiana. En ambdós llocs s’hi programen les millores
obres del repertori clàssic i de concert, composicions que són
escoltades i dansades amb seriositat i goig alhora, tal com recomanava Juli Garreta.
Tant de bo el nostre país pugui esdevenir en un futur pròxim
la nació lliure, pròspera, assenyada i culta que anhelaven els forjadors d’aquella sardana que podia haver estat, –si la tragèdia
de la Guerra Civil no ho hagués estroncat–, la Dansa Nacional
de Catalunya. Però ara, em sap greu haver de reconèixer que
és un títol que no respon a la realitat. Fins i tot, goso dir que en
les actuals circumstàncies tal nomenament oficial podria resultar
contraproduent.

Ricard Jové i Hortoneda

Els Xiquets de Valls fan camí
Fa temps que m’havia vingut la idea de parlar de la sardana
i dels castellers, dos fenòmens eminentment culturals nostrats,
inqüestionables, que han experimentat una expansió excepcional,
però ho anava posposant. Els castellers i les seves torres humanes, aquesta mena de singularitat avui multitudinària que pugna
per a fer grimpar homes i dones cada cop més amunt, intentant
esgarrapar el cel de la il·lusió, són cada vegada més agosarats,
però sense arribar a fer temerari el seu esforç. Una expressió festiva que sortosament s’està produint al nostre país de fa molts
anys cap ací, que em té meravellat i satisfet alhora, perquè
no deixa de ser una altra manifestació espontània i sensacional de la nostra cultura secular i popular, que
ha seguit una expansió similar a la sardana, ara fa
més de cent anys, però en sentit invers, és a dir,
si la sardana va baixar a conquerir el país des
de les terres empordaneses i selvatanes, de les
contrades del sud del país, des de les nostres
comarques de l’Alt i el Baix Camp i el Penedès, tocades pel serè, les torres humanes han
anat pujant i escampant-se pel nostre terral
d’una manera progressiva i encoratjadora. Jo
recordo allà pels anys quaranta, quan no s’havien expandit tant encara, al meu poble del Baix
Camp els coneixíem amb un nom molt concret:
els Xiquets de Valls. Ara són els Castellers.
I aquells Xiquets de Valls han anat fent camí, un
camí esponerós i ple de futur, com va fer la sardana
al seu temps, conquerint tot Catalunya i, sense moure’s
dels Països Catalans, han travessat comarques i han arribat a
la Catalunya Nord i a ses Illes. Malauradament, però, que jo sàpiga
encara no han pogut anar vers el sud. Han viatjat al nord i a l’est,
fins i tot traspassant la barrera aquàtica de la mar Mediterrània per
a ancorar a ses Illes, on estan trobant un caliu encoratjador, però
no han pogut travessar encara el riu la Sénia, que per a alguns
teòricament sembla que separa molt arbitràriament, més que no
pas uneix, dos pobles germans. Confiem que anys a venir aquesta
mena de fastigosa frontera imaginària acabarà desapareixent.
Però no és d’això que volia parlar, tot i que em dol haver d’admetre aquesta mena de rebuig d’algunes persones, per mi molt
equivocades o no gaire sensates, per no emprar altres qualificacions més gruixudes, a aquesta expansió cultural vers les terres
veïnes i no poder compartir generosament tot allò que ens uneix,
que és molt. Ja hi arribarà. Vull creure que ja hi arribarà, però ara
vull seguir parlant de la trajectòria tan positivament expansiva dels

castellers, del fet evidentment tan positiu de la seva acceptació,
que a alguns els pot arribar a fer sana enveja.
Els Castellers, ho seguirem posant en majúscula, perquè s’ho
mereixen, creiem que han tingut la sort, si es pot dir així, d’expandir-se en uns temps i en una època en què fa l’efecte que ens
hem arribat a creure que no ens cal reclamar res amb les nostres
expansions lúdiques. Fa la impressió que ens hem cregut que amb
aquesta mena de democràcia tan restrictiva que tenim, ja tenim
el camí fet i “podem anar tirant”. Doncs no tenim res per tirar, és
més, amb prou feines “podem anar fent”, i més aviat poc
que massa. I els Castellers sembla que no s’han vist en
la necessitat de convertir les seves expressions de
“força, equilibri, valor i seny” en una manifestació
intrínseca de catalanitat, essent la seva essència
i el seu esperit eminentment catalans. I jo els
voldria recordar que, com diria el poeta, a casa
nostra encara tot està per fer.
La Sardana ens va servir durant aquella llarga i fosca nit del franquisme, com una
flama que ens feia llum, un mica de clarícia
en la foscor que guiava els nostres passos reivindicatius, que no eren els únics, però que es
podien fer a la plaça, dintre de la seva singularitat pacífica i la seva més expressiva de germanor
democràtica.
Els Castells, o els castellers, que mouen tantes
persones i tants anhels, es creuen que avui ells no
tenen aquestes presses, i no voldria discutir si tenen raó
o no. Jo ja no tinc edat per a seguir-los si no és per la premsa
i la televisió, però enyoro algunes expansions quan algun enxaneta
al cim del pilar o de la torre enarborava amb joia i compromís la
nostra bandera. Ara no es fa.
Amb la Sardana vàrem treure la nostra bandera als balcons i
les finestres dels nostres pobles, i vàrem acabar portant la nostra
llengua a molts ajuntaments de l’època. Cal recordar-ho ara que
sembla que pocs evoquen aquella lluita. Avui, precisament amb
la democràcia, alguns encara pretenen anar més lluny i voldrien
treure la crosta d’alguns mitjans de difusió, i la voldrien foragitar de
tot arreu, vet aquí; els fan nosa les nostres expansions culturals i
nacionals; de fet han acabat expulsant la crosta de més d’un mitjà
de difusió. Esperem que no ho aconsegueixin del tot i a tot arreu,
i menys de les nostres manifestacions culturals, i ens plauria que
alguns moviments s’hi mostressin més espontàniament i solidàriament compromesos.
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Damià Daviu

Cobla-orquestra Montgrins,
125 Anys (1884-2009) (III)
En aquest darrer capítol commemoratiu del 125è aniversari
de la cobla-orquestra Montgrins, hem pensat en acostar-nos
amb una breu biografia als actuals components, tots ells coneguts per tots nosaltres gràcies a les seves actuacions en cobla i
també en l’orquestra. A continuació els presentem.

JOAN ROCA I ROVIRA
(flabiol i tamborí, saxo i clarinet)
Neix a Castellar del Vallès el 12
de desembre de 1947. El seu primer
mestre de música fou el seu pare, Joan
Roca i Olivé, amb qui estudiaria solfeig,
flabiol i saxo. Després estudiaria al Conservatori de Música de Sabadell, on
trobem Adolf Cabanes entre els seus
mestres. Mentre realitzava el servei
Joan Roca i Rovira
militar a Sevilla amplia estudis de saxo
i clarinet. Ha format part de les cobles: La Principal de Castellar
del Vallès, on debutaria amb 11 anys d’edat, i en desaparèixer
aquesta, estaria dos anys a La Principal del Bages, més tard
actuaria a la cobla Condal. Ha format part de diversos grups
musicals com: Els Clippers, Los Bárbaros, Odyss-grup, Atlàntic
i Slalom. Forma part de la cobla-orquestra Montgrins des de
l’any 1990.

RICARD PARÉS I RIEMBAU
(tible, saxo i violí)
Neix a Torroella de Montgrí el 6
de gener de l’any 1948. S’inicia en
el món de la música de la mà del
seu pare, Ricard Parés i Bastons,
amb 7 anys inicia estudis de solfeig amb Salvador Dabau i amb 10,
estudis de violí amb Emili Poch. Amb
Ricard Parés i Riembau
15 anys ingressa al Conservatori de
Música de Barcelona, entre els seus mestres trobem a Lluís
Maria Millet i la senyoreta Torner, és aquí on inicia estudis de
saxo amb Marcel·lí Bayer, uns estudis que complementa amb
Joan Massià. El seu pare li ensenyaria a tocar el flabiol i tam-

borí, la tenora l’estudiaria amb Ricard Viladesau i del tible és
autodidacte. Amb 17 anys actuaria a la cobla-orquestra La Farnense com a flabiol, violí i cantant. Entre els anys 1966 i 1971
actuaria en diversos conjunts i una temporada a La Principal de
Palafrugell. L’any 1972 ingressa a la cobla-orquestra Caravana,
on coincideix amb el seu pare, l’any 1977, pare i fill, passen a
la cobla-orquestra Miramar. Forma part de la cobla-orquestra
Montgrins des de l’any 1979.

MARCEL ARTIAGA I VALLS
(tible, saxo i flauta)
Neix a Canovelles el 7 de maig de
l’any 1965. De ben jove inicia estudis
de solfeig a l’Escola de Música de Granollers. En conèixer l’existència de la
cobla Jovenívola de Sabadell (formada
per nois molt joves) convenç als seus
pares per ingressar-hi. A la escola de
Marcel Artiaga i Valls
la Jovenívola de Sabadell comença els
estudis de tible amb Ramon Roger, uns estudis que continuaria
amb Àngel Pont i Francesc Elias. Estudiaria flauta amb Claudi
Arimany i harmonia amb Josep Guallar i és autodidacte amb
el saxo. Ha format part de les cobles Jovenívola-2 i a partir de
l’any 1979 de la Jovenívola de Sabadell. Forma part de la coblaorquestra Montgrins des de l’any 1992. És un destacat compositor i arranjador, porta escrites quasi una trentena de sardanes
i altres obres per a cobla.

JORDI CARRERAS I BOTEY
(tenora, saxo i clarinet)
Neix a La Bisbal d’Empordà el 6
d’abril de l’any 1974. L’afecció a la
música li ve de família. Inicia estudis
musicals als 6 anys d’edat i acaba
el solfeig i el piano amb Anna Maria
Pardo. Quan tenia 8 anys es crea, a
la seva població, l’Escola de Música Jordi Carreras i Botey
de cobla Conrad Saló on s’hi apunta,
en aquest centre estudia tenora i flauta amb Josep Gispert.
L’any 1987 ingressa a la cobla Unió d’Anglès (que poc després

MARTÍ CAMÓS I SEGURA
(tenora i piano, director i representant)
Neix a Palamós el 4 d’abril de
l’any 1956. Als 8 anys d’edat inicia els
seus estudis musicals. Estudia solfeig
i piano amb Pepita Prats, clarinet amb
Pere Carreras, saxo amb Joan Giró i
tenora amb Ricard Viladesau a la Diputació de Girona, altres professors que
ha tingut són: Laureà Vila, Lluís CabaMartí Camós i Segura
lleria i Agapit Torrent. En un principi va
actuar als conjunts Blue Star de La Bisbal d’Empordà i Punto
Rojo de Palamós, al mateix temps feia actuacions esporàdiques
amb la cobla Baix Empordà. L’any 1976 actua a la cobla La
Principal de Palafrugell on tan sols realitza una estada d’un any
ja que a final de temporada l’esmentada cobla desapareix, l’any
1977 ingressa a la cobla La Principal de Llagostera i l’any 1980
passa a les rengles de la cobla-orquestra Miramar. Forma part
de la cobla-orquestra Montgrins des de l’any 1988, on ingressa
ja com a director.

ANTONI DELGADO I FERNÁNDEZ
(trompeta)
Neix a Girona el dia 3 d’agost de
l’any 1952. Va començar a estudiar
música als 25 anys d’edat, estudiaria
solfeig amb Francesc Fuertes, i la trompeta amb Carles Lliuró amb qui també
realitzaria nocions de violí, perfeccionaria l’estudi de la trompeta amb Manel Antoni Delgado
Comadevall i al Conservatori Municipal i Fernández
de Música de Barcelona amb Jaume
Espigoler. El seu debut com a músic seria l’any 1978 amb la
cobla Figueres, on hi estaria 3 anys, passa després a la coblaorquestra Girona on hi està menys d’un any , llavors ingressa a
la cobla-orquestra Caravana (que llavors passa a dir-se orquestra de Xavier Cugat), l’any 1989 el passa a la cobla-orquestra La
Selvatana, l’any 1990 està a l’orquestra de Janio Marti. Ingressa
a la cobla-orquestra Montgrins l’any 1991.

JORDI GELABERT I CORS
(trompeta i violí)
Neix a Santa Coloma de Farners el 15 d’octubre de l’any
1976. Es va iniciar en la música a l’edat de 6 anys, amb 9 va
agafar la trompeta i als 10 el violí. Els seus mestres de trom-

peta són l’Albert Font, Jaume Espigoler
al Conservatori Municipal de Música
de Barcelona i completaria estudis de
trompeta amb Ramon Mora. El violí l’estudiaria amb el senyor Sánchez al Conservatori de Girona, i després amb Adrià
Sardó. L’any 1990 estaria a la Unió de
Cassà, del 1991 al 1993 a La Principal
Jordi Gelabert i Cors
d’Olot, del 1993 al 1995 a la cobla La
Flama de Farners, del 1995 fins el 2000 realitzaria una primera
etapa a la cobla-orquestra Montgrins, del 2000 al 2002 està a
la cobla-orquestra Maravella, després estaria un temps realitzen
treballs diversos i és fundador del trio Boomerang. Finalment
torna a la cobla-orquestra Montgrins de la que forma part des
de l’any 2004 en la seva segona etapa.

CARLES NIETO I RODRIGO
(trompeta)
Neix a Blanes el 9 d’agost de l’any
1972. Amb 9 anys d’edat inicia estudis de trompeta amb Antoni Marès,
Manel Comadevall i Ramon Mora. Va
estudiar a l’escola del col·legi Santa
Maria de Blanes, després al Conservatori de Girona i després al Conservatori
Carles Nieto i Rodrigo
Municipal de Música de Barcelona. Va
actuar a la banda del col·legi Santa Maria de Blanes fins els
17 anys d’edat, l’any 1989 el trobem a la cobla Unió de Cassà
i l’any 1991 seria fundador de la cobla Cadaqués, el 1996 va
a l’orquestra Marimba (actual Gironina) fins el 1999 en que
entra a formar part de la cobla-orquestra Marina on hi està fins
l’any 2004, llavors passa a les rengles de la cobla-orquestra La
Blanes, fins que li arribaria la proposta d’ingressar a la coblaorquestra Montgrins, de la que forma part des de l’any 2008.

JORDI TORRENT I PADROSA
(trombó i bateria)
Neix a Figueres el dia 15 d’abril
de l’any 1952 i és fill del músic i compositor Agapit Torrent i Batlle. Amb 6
anys d’edat ja al trobem al Conservatori del Liceu de Barcelona i allà
realitzaria tota la seva carrera musical
amb diversos professors, agafaria el Jordi Torrent i Padrosa
trombó amb més de 20 anys d’edat.
Formaria part de diferents grups musicals, durant l’any 1972
acompanya al conegut grup La Trinca en els seus espectacles
fins que l’any 1973 ingressa a la cobla-orquestra Miramar, on hi
realitza una estada de 10 anys. Forma part de la cobla-orquestra
Montgrins des de l’any 1983.
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passa a anomenar-se Unió de Cassà), l’any 1990 és fundador
de la cobla La Bisbal Jove, on hi estaria 5 anys, després estaria
un any a la cobla-orquestra Amoga. És membre de la coblaorquestra Montgrins des de l’any 1996.
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JORDI ESTARTÚS I PUJOL
(fiscorn, trombó i violí)

JORDI RUSCADA I MARTÍ
(contrabaix i guitarra baixa)

Neix a Olot el 21 d’agost de l’any
1972. Quan feia 5è de primària va
iniciar estudis musicals amb Josep
Masó al mateix centre docent a Olot,
uns estudis que continuarien, ja amb
el fiscorn, amb el mateix professor
durant uns anys. Va fer el solfeig
amb Neus Canadell, ampliaria estudis d’instrument amb Modest Puig, Jordi Estartús i Pujol
amb Miquel Badia, Miquel Ribera i
darrerament amb Raúl Garcia, el violí l’estudiaria amb Xavier
Badosa i Lidia Millet. Ha realitzat estudis al Conservatori de
Girona i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
Als 13 anys d’edat forma part de la cobla-orquestra Figueres
que al cap de 2 anys va deixar d’actuar, passa a La Principal de Llagostera que passats 2 anys també deix d’actuar,
després de fer el servei militar, l’any 1992, ingressa a la
Cadaqués on hi estaria 4 temporades i l’any 1995 entra a
formar part de la cobla Ciutat de Girona, on hi estaria fins
l’any 2002 en que entra a formar part de la cobla-orquestra
Maravella fins que rep la proposta d’ingressar a la coblaorquestra Montgrins, de la que és membre des de l’any
2004. A més és professor del Conservatori de Girona i de les
escoles Cor de Maria i l’Escola Municipal de Música Xavier
Montsalvatge, ambdues d’Olot. A més és un reconegut reparador d’instruments de metall.

Neix a la població de Les Planes
d’Hostoles el 24 de setembre de l’any
1945. Estudia el contrabaix a Barcelona primer amb Ferràn Sala i després
amb Enric Rigau. Comença la seva carrera interpretativa l’any 1961 en una
orquestra del seu poble, els anys 1963
i 1964 el trobem a La Principal de Sant Jordi Ruscada i Martí
Feliu de Pallerols, després passaria
2 anys a La Principal Amerense i 2 més a la cobla-orquestra
Girona, seguirien 6 anys a la cobla-orquestra Costa Brava i 7
anys a la també cobla-orquestra Marina, formaria part durant 1
any de la cobla-orquestra Caravana i 3 a les rengles de la coblaorquestra La Selvatana, fins que li arribaria la proposta d’ingrés
a la seva actual formació, la cobla-orquestra Montgrins de la que
forma part des de l’any 1988.

FRANCESC CLÀ I FONT
(fiscorn i trombó)
Neix a Celrà el 8 de setembre de
l’any 1947. Rep les primeres nocions musicals dels germans Ramona
i Eliseu Plà, entre en contacte amb la
música a casa dels seus cosins, Martirià i Eduard Font i Coll de Torroella
de Montgrí, als 10 anys d’edat estuFrancesc Clà i Font
diaria amb Josep Cassú. El solfeig i
el piano l’estudia amb Josep Viader i
Emili Garcia, fiscorn amb Modest Puig, Lluís Palet i Joan
Guillaume i també estudia el trombó de vares amb Modest
Puig i Miquel Badia. Ha actuat a La Moderna de La Bisbal
d’Empordà durant 3 temporades on exercia com a fiscorn
i piano, després del servei militar ingressa a La Principal
de Llagostera on també actua 3 temporades fins que l’any
1973 li arriba la proposta d’ingressar a la cobla-orquestra
Montgrins de la que forma part des de l’any 1973.

Desitgem que aquest 125è aniversari sigui lluït i que el treball i l’esforç de la cobla-orquestra Montgrins sigui reconegut i
celebrat arreu de Catalunya. Estarem a l’espera de les possibles
notícies d’algun acte commemoratiu de tan senyalat aniversari,
com el que el passat dia 11 de juny els portaria a actuar a les
illes Medes (en commemoració del centenari de la Costa Brava)
on interpretarien la emblemàtica sardana Torroella vila vella
de Vicenç Bou, (un acte del qual se’n feu ressò la Televisió de
Catalunya TV-3) i també l’actuació que realitzaren el passat dia
20 de juny que tingué lloc a Montserrat amb un petit concert al
monestir i una ballada a la plaça. També volem fer menció que
l’Obra del Ballet Popular els hi ha atorgat el Premi a la Continuïtat
en aquest any. Volem agrair als components de els Montgrins, la
seva deferència envers nosaltres en la confecció d’aquest reportatge i molt especialment a Martí Camós, com ja sabem són
persones molt cordials i amables i als qui agrada tenir una bona
xerrada amb el públic, esperem retrobar-nos moltes vegades en
el decurs del present any. Fins llavors moltes felicitats a tota la
família que formen la cobla-orquestra Montgrins.

Obsequi als Montgrins, amb motiu del seu 125è aniversari
de Martí Navarro i Salomó d’Arbúcies

Damià Daviu

Núria Feliu i Mestres és una artista coneguda per tothom, ja que tots coneixem i hem seguit la seva carrera. És
una persona que ha lluitat i lluita incansablement per Catalunya i també per la sardana. Recentment ha publicat
un llibre amb la lletra d’algunes de les sardanes més conegudes i que recita actualment en moltes actuacions.

La nostra convidada d’avui, la coneguda Núria Feliu

Avui aprofitem la presència de la coneguda artista Núria
Feliu en un estudi de gravació (on col·labora en un treball
discogràfic de Jordi Paulí), per realitzar l’entrevista d’aquest
mes per a la nostra revista. Parlarem de la seva vinculació
amb la sardana, el que ha fet i el que fa. Ara mateix acaba
la seva intervenció en el nou treball de Jordi Paulí i tot seguit
ens apropem a ella que ja havia acceptat, gustosa, la nostre
entrevista. Comencem.
- On nasqué i d’on sorgeix la seva vinculació amb la
sardana?
Sóc nascuda al barri de Sants de Barcelona, indret on
visc. Jo vaig sortir de la panxa de la meva mare ballant sardanes, perquè el meu pare era mestre de ballets i sardanes
a l’Orfeó de Sants. Els meus pares es conegueren a l’Orfeó
de Sants ballant sardanes. Els ballets i les sardanes, tant jo
com els meus germans, els hem “mamat” i els portem a flor
de pell.
- Vostè ha fet de cantant durant molts anys, tots ho
sabem. Ens pot explicar quan comença a anar a les sardanes?
He fet de cantant durant 45 anys. Als aplecs sempre hi
he anat, jo tenia 15 o 16 anys d’edat i ja anava a l’aplec

de Calella, Santa Perpètua de Mogoda i molts més. Anava
amb una colla del barri de Sants i ens ho passàvem molt i
molt bé.
- Entre les moltes coses que ha fet recordo que
també ha cantat sardanes.
Si és cert, no obstant això jo no veia clar com la meva
veu podia destacar per damunt de la cobla. Sempre podran
més les tenores, els tibles i la resta de instruments que la
meva veu. Sempre em deien “Núria, que no cantes sardanes?” però jo no ho tenia clar, i jo els deia : “Sí que en vull
cantar però no he trobat la manera, quan la trobi en cantaré”. Després de molt pensar-ho vaig arribar a una conclusió: s’havien de fer uns arranjaments per quan jo cantés,
els instruments més estridents com les tenores i els tibles
havien de callar, per tal que sobresurtís la veu. Agafàrem la
cobla Montgrins i també la Mediterrània i ho provàrem amb
uns resultats fantàstics. Llavors fou quan vaig gravar el disc
amb sardanes cantades que vaig titular: Us ho devia.
Abans de tot això ja havia fet declaracions a la ràdio i a
la premsa defensant la sardana (em concediren el premi de
Cultura Popular). Durant molts anys he hagut de trencar-me
la cara fent declaracions i defensant una cosa que és nostra,
ho trobo tan gros! Les possibilitats que ens ofereix la cobla i
la sardana i la nostra cultura no es troben a cap altre indret
del món.

Núria Feliu col·labora en el darrer treball de Jordi Paulí
anomenat Aire fresc
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- Recordo que l’any 1974 va anar amb la cobla La
Principal de la Bisbal a Caracas (Veneçuela)...
Era la primera vegada que una cobla anava a Amèrica.
La gent del Centre Català de Caracas volia que anés a cantar
cançons populars catalanes i el repertori d’Apel·les Mestres,
i vaig creure convenient que m’acompanyés una cobla. En
aquestes actuacions La Principal de la Bisbal feia una part
i jo feia la resta cantant cançons populars i altres. La gent
d’allà s’emocionà molt i jo també. Després hi he tornat més
vegades i he fet diverses gires per Amèrica del Sud.
- Núria, ens pot parlar una mica més del disc de
sardanes cantades Us ho devia?
El disc va ser un gran èxit, i l’apadrinaren Victòria dels
Àngels i Josep Guardiola. Era un bon producte i per tant
volia posar una llaçada per al dia de la presentació. Vaig
parlar amb Lluís Subirana i Jaume Nonell i decidírem fer
una trobada de compositors de sardanes. Tres generacions
de compositors juntes per primer cop en una fotografia històrica. Férem la presentació del disc a l’hotel Arts (que feia
poc que s’havia inaugurat), però abans realitzàrem la fotografia al saló Pau Casals. Allò va ser apoteòsic i si et mires
aquella fotografia ara, veus que hi falta tanta gent... alguns
es veien per primera vegada i altres es retrobaven. Especialment emocionant va ser el retrobament entre l’Àngel Pont
i en Ricard Viladesau (que tocaren plegats a La Principal
de la Bisbal i no es dirigien la paraula), va ser molt emotiu
quan es van fer una abraçada, fou tan emocionant que no
ho oblidaré en la vida. Crec que és una fotografia irrepetible,
històrica, una fotografia que no es podrà fer mai més. Férem
una altra fotografia amb tots els tenores amb motiu dels
150 anys de la tenora. Si voleu veure aquestes fotografies
les podeu trobar a la meva pàgina web que és
www.nuriafeliu.cat: aquí em podreu veure inaugurant
el camp del Barça, el Camp Nou. Sempre he defensat la
sardana i els valors de Catalunya. A finals del 2007, que

La cantant M. Àngels, el comunicador Josep Cuní,
la Núria Feliu i el futbolista i ara entrenador del Barça
Josep Guardiola, el dia de la presentació del disc
de sardanes de la Núria Us ho devia

som

començava el centenari de la sardana La Santa Espina d’Enric Morera, vaig trucar novament a en Lluís Subirana i li vaig
dir: “Escolta, hauríem de fer alguna cosa perquè ni el tripartit
ni la Generalitat no en diuen res de res”. Aquesta sardana ha
estat prohibida dues vegades per dues dictadures, la gent la
va fer seva com a himne, “som i serem gent catalana” i quan
ho sentim encara avui, ens posem drets, les institucions no
fan res, per tant nosaltres farem un llibre.
- En què consisteix aquest llibre?
Vaig voler fer un llibre amb la lletra de les sardanes més
conegudes. La gent sap la música, canta la música però fa
la la la, sap la música però no sap la lletra, per tant he volgut
fer un llibre amb la part poètica de les sardanes. El llibre
inclou un CD en el qual jo recito les lletres de les sardanes.
El dibuix de la portada és de Francesc Anglès, que és qui
va fer la cobla de guix que era al Museu Dalí i que ara és a
l’Escala, i que també és l’autor del monument als castellers
de Tarragona i fill de Sants com jo. Una vegada enllestit el
llibre vaig agafar uns exemplars i els vaig enviar al conseller
de la Generalitat, en Tresserras, un altre al president Montilla, un a en Josep-Lluís Carod-Rovira i un altre a en Benach,
juntament amb una carta en què els demanava que fessin
alguna cosa en l’any del centenari de la sardana La Santa
Espina. El primer a contestar-me fou el conseller de cultura,
Joan Manel Tresserras, que em va dir: “Benvolguda senyora,

Portada del llibre amb les lletres de les sardanes més
conegudes. El llibre inclou un CD en què Núria Feliu
recita les sardanes

nosaltres des de la conselleria ja donem diners perquè les
entitats i associacions s’encarreguin d’aquests actes i commemoracions, la felicito pel llibre”. El segon a contestar fou
el president José Montilla que em diu: “Benvolguda senyora
Feliu, passo la seva carta al conseller de cultura Joan Manel
Tresserras, gràcies pel llibre”. El tercer seria en Benach i
em diu: “Estimada Núria, això que em dius ho penjo al meu
blog”. Pel que fa a en Carod encara espero que em contesti.
Ho trobo escandalós! L’11 de setembre una cobla toca una
sardana al parc de la Ciutadella en aquella desfilada que han
inventat, per què no varen tocar La Santa Espina en l’any del
centenari? Per ignorància crec que no, perquè jo els vaig
fer la carta, repeteixo que és molt gros, no entenc com les
institucions catalanes tenen discriminada d’aquesta manera
la sardana, una part del nostre patrimoni cultural. En fi, el
llibre el vaig presentar a l’SGAE i el CD també el vaig gravar
allà, comencà a córrer la veu i ara ja anem per la cinquena
edició, tot un èxit, i a més cada setmana tinc un mínim de
tres actuacions en què recito les lletres de les sardanes.A
cada lloc on vaig venc uns 40 llibres i durant la passada
Setmana Santa vaig anar a l’Argentina a fer l’aventura de la
sardana. En aquests actes em trobo la gent que no fa soroll
però que hi és, els faig cantar les sardanes i canten! A la
plaça hi ha sardanes, La sardana de les monges, L’Empordà,
Bell Penedès, La Santa Espina, La Maria de les trenes, Sota
el mas ventós, És la moreneta, hi ha una emoció ... que jo no
sé com no hem sabut aprofitar-ho, jo els explico l’autoestima
per la sardana i per Catalunya. La sardana és universal. Ja
estem preparant amb Lluís Subirana un nou llibre que serà
similar a aquest però amb poemes patriòtics, entre poema i
poema hi posarem una cançó popular catalana, crec que el
podrem tenir enllestit abans que acabi l’any.
- Núria, com veus el món de la sardana actual?
Som un país que obrim els braços a la gent que ve de
l’estranger i acceptem tots els costums que porten, nosal-

tres tenim la sardana i nosaltres mateixos no la valorem. Hi
ha uns estaments que diuen que la sardana s’ha de refundar. El conseller de cultura, senyor Joan Manel Tresserras,
amb una petició de Convergència i Unió per declarar la sardana com a dansa nacional de Catalunya va dir: “la sardana,
oh! i la jota”, senyors estem parlant de la sardana!, la sardana és universal!, diuen que la sardana s’ha de reinventar...
totes aquestes excuses són de falta de sensibilitat perquè no
ho senten com a seu. Durant molts anys els polítics, intel·
lectuals i gent important ho han menystingut i trobaven que
ballar sardanes era una cosa de pagès! I ara passa més
que mai. Quan veus tota la gent que gaudeix de la sardana
i les cobles que sonen tan bé i que mai n’havíem tingut de
tan bones i encara diuen que la sardana és per a la gent
gran. Això és una cantarella que sento des que era petita,
aquella gent ja és morta i a les sardanes hi continua havent
gent. M’agradaria que tothom ensenyés els menuts a ballar
sardanes i que a les escoles fos una assignatura obligatòria,
després si volen en ballaran o no, però que en sabessin.
Jo faig una militància constant a l’ombra, diària! Sóc una
defensora aferrissada de tot el que significa Catalunya i allà
on vaig ho demostro. La sardana no ha desaparegut amb la
dictadura d’en Franco i no crec que avui ho faci, el que em
feia por era que a l’empostissat no hi haguessin músics per
tocar-ne, mentre hi hagi músics que toquin la gent ballarà,
jo sóc optimista, realista, si no en ballen 20 en ballaran 15,
però et parlo amb més optimisme ara, que uns anys enrere.
- Per cert, crec que li varen atorgar la Creu de Sant
Jordi...
Això va ser l’any 1986, el passat mes de novembre em
concediren la Medalla d’Honor de Barcelona i a més el Premi
Nacional Lluís Companys, són coses que fan il·lusió, sempre
és bonic que reconeguin el teu treball. Però aquests guardons els retorno a la gent ja que sense ells no els tindria.
Però el que més em reconforta és el caliu de la gent dels
pobles on vaig a recitar i m’emociono quan em regalen una
panera o m’ofereixen degustacions de cada indret, del que
dóna la terra... això és molt gran, estic molt agraïda i molt
contenta amb el que faig.
Núria ens hem emocionat sentint la seva veu i ens ha
transmès la seva veritable emoció mentre ens explicava els
seus sentiments envers la sardana. Sabíem que treballava
incansablement per la sardana i Catalunya, però no imaginàvem que tant, li demanem que no es cansi mai de lluitar.
Ens ha agradat notar la seva extraordinària vitalitat, aquesta
empenta i les ganes de fer coses cada dia, i tot i que diu que
tot ho deu al públic, creiem que és un exemple a seguir, tant
de bo existissin més persones com vostè. No sabem com
acomiadar-nos... crec que el millor que podem dir és: Visca
la sardana i visca Catalunya!

17

Núria Feliu, cantant i rapsoda

Núria Feliu i el seu llibre

som

www.garonuna.com

Núm. 283. 2009 -

Núm. 283. 2009 -

www.garonuna.com

ÉSDANSA, el Festival de la Dansa d’arrel tradicional

18

som

ÉSDANSA 2009 - del 18 al 23 d’agost
27è Festival Internacional de Música i
Dansa de les Preses

El Festival de la Dansa
d’arrel tradicional

El Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses
arriba aquest 2009 a la 27a edició. Amb el temps s’ha consolidat
com un dels esdeveniments de cultura tradicional i popular més
importants de Catalunya amb una infraestructura i uns espectacles de gran qualitat. L’Ésdansa, entre espectadors, artistes
i organització, mou prop de 10.000 persones: més de 8.000
espectadors, més de 400 artistes i 200 voluntaris en l’organització. Així, el poble de Les Preses viu, cada mes d’agost, unes
jornades de festa en què la música i la dansa tradicional són les
grans protagonistes.
El cartell de l’Ésdansa 2009 ofereix la novetat d’una programació monogràfica transversal dedicada als entremesos,
en concret a les figures del cavallet i la mulassa. Al festival s’hi
podran veure nou propostes, amb 45 figures i 200 actuants:
- Turcs i cavallets del Seguici Popular de les Festes de Santa
Tecla, de Tarragona.
- Cavallets cotoners del Seguici Popular de Barcelona.
- Ball de cavallets, gegants i mulassa de Sant Feliu de Pallerols.
- Mulassa de Montblanc.
- Mulassa i mulassa petita de Valls.
- Tutatis Productora amb l’espectacle Cavalls de Menorca.
- Cavall Bitru de Parets del Vallès.
- Mulassa Feixuga del Vendrell.
- Giramón, educació cultura i esdeveniments, amb un taller de
construcció d’un cavallet de pal.

En el marc de l’Ésdansa 2009, el dia 21 d’agost s’estrenarà
el muntatge Aigua, un espectacle produït pel festival i que han
creat i interpreten l’Esbart Marboleny de les Preses, la cantant
Mirna i el músic Xavi Múrcia. És el segon cop que el festival
produeix un espectacle propi, després que al 2007 ho fes amb
La difícil senzillesa, amb motiu de l’Any Joaquim Serra.
Aigua aglutina una sèrie de balls, corresponents a la Suite de
Muntanya (formada per temes recollits a l’Alta Garrotxa) i la Suite
Catalana (temes procedents de diverses comarques de Catalunya), als quals Xavi Múrcia ha posat lletra i Mirna, la veu. “És una
proposta sens dubte agosarada, consistent en un diàleg entre la
dansa i la música en què les danses esdevenen cançons”, així ho
defineix Josep Garcia, director artístic de Marboleny. “El resultat
–continua Garcia– és un enriquiment mutu dels dos llenguatges,
cap dels quals és complement de l’altre sinó que tots dos formen
una unitat”.
Sobre l’escenari hi haurà una trentena de balladors i sis
músics, als quals acompanyarà una escenografia –creada per
Gemma Ibars– que tindrà d’element principal un raig d’aigua.
Les coreografies han estat elaborades per Manuel Cubeles,
Josep Garcia, Jordi Bassagañas i Joana Vila. La il·luminació la
signa Toni Pujol; el vestuari, Pau Fernández, i el so, Kei Macias.
Per a més informació:
Oficina Ésdansa, Espai de dansa d’arrel tradicional,
c/ la Fageda, s/n, 17178 les Preses. Telèfon: 972 693 485.
Jordi Fosas (president del Cercle Marboleny i director del
festival) 606 650 998.

El mestre Morera
retorna a casa

Antoni Torrent

o a Barcelona on es admirat per uns i rebentat per altres.
Morera mai ha passat desapercebut.
Dos dies abans de la seva arribada, un diari de Barcelona
publicava un article d’Antoni Utrillo, enviat des de Buenos
Aires, que anunciava el retorn d’Enric Morera. Això posà
en guàrdia els seus admiradors i incondicionals per rebre
com cal el gran mestre. La part oficial l’encapçala el tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Ignasi Iglésies.
Barcelona, que no s’oblidà mai del mestre Morera, el rebrà
amb el braços oberts.
Presumiblement els seus incondicionals coneixien la
situació de la família Morera i, quan el mestre pren la decisió
de retornar, al cap de poc la notícia arriba a algun amic de
Barcelona. La raó és evident: un homenatge com el previst
no s’improvisa d’avui per demà.
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Homenatge al mestre Morera
El 25 de setembre de 1911, acabat d’arribat a Barcelona els seus amics i incondicionals de Sitges li dediquen un
sopar al Pavelló de Mar. La setmana següent, en una audició
íntima dóna a conèixer l’òpera Titaina amb lletra del mestre
Àngel Guimerà.
Els amics de Barcelona també li preparen una sorpresa. Sota els auspicis de l’Excel·lentíssim Ajuntament de
la Ciutat, sabedors de l’estat anímic, moral i econòmic del
mestre, entenen que, la millor teràpia per recuperar el vertader Morera era fer-li un gran homenatge. Un homenatge en

Morera amb els seus deixebles celebrant la reposició
d'Emporium, 1929
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El primer intent de restaurar el teatre líric català, la temporada 1900-1901, presentà un fracàs econòmic, que no
de públic. Les despeses foren superiors als ingressos. L’empresa promotora era, íntegrament, propietat de la família
Morera. Aquest fiasco provocà l’aferrissament de les crítiques dels seus detractors i la seva fugida a Madrid.
La seva segona aposta per la consolidació del teatre líric
català (1906-1908) no millorà les perspectives del primer
intent. Econòmicament els dos intents foren un autèntic
fiasco econòmic de l’empresa Espectáculos y Audiciones
Graner. Els motius foren exactament els mateixos en ambdós
casos: posades en escena excessivament cares.
El 20 de gener de 1909 el mestre E. Morera anunciava, al
setmanari “PAPITU”, classes d’harmonia, contrapunt i fuga,
al C/ del Vidre, 10, 1r 2a. Al mes de maig ja no apareixia
l’anunci. El mes següent emigrava a Buenos Aires, després
de vendre’s bona part del patrimoni que li quedava.
Que quedi clar que el mestre Morera deixa Catalunya per
motius econòmics. Ell com a artista havia assolit els objectius inicials. Tot i això fou durament criticat per un sector
determinat de la societat que l’arriba a titllar de covard per
marxar del país.
Per passar les dificultats del segon fracàs econòmic
decideix retornar a l’Argentina on el propi govern li formulà
il·lusionants proposicions. Però igual que a la capital espanyola, bones paraules i poca cosa més. Diríem que hi havia
més pa que formatge. Li prometeren la fundació del Conservatori Nacional de Música, però las cosas de palacio van
despacio i la família demana pa cada dia.
Posà música i s’estrenà l’obra de Shakespeare La feréstega domada al teatre Avenida de Mayode Buenos Aires.
Malgrat les seves incomptables belleses orquestrals i melòdiques no tingué l’èxit esperat. Aquest fet el va colpir fort. De
poc serviren les mostres d’estímul dels exiliats catalans que
l’ajudaren en tot i per tot. La situació no millorà i trobant-se
al llindar de la pobresa decideix retornar a Barcelona.
Era el mes de setembre de 1911 quan arruïnat i ferit,
amb els diners justos per a la travessia, retorna a la seva
pàtria amb la família, dona i dos fills, com a pobres emigrants fracassats. El mestre dubta si establir-se a Madrid
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el qual pogués captar el caliu i el record del públic. L’objectiu
era convèncer el mestre que Barcelona i Catalunya el necessitaven. Era el diumenge dia 15 d’octubre de 1911.
Entitats corals, culturals i politiques, amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona representat pel tinent d’alcalde
Sr. Ignasi Iglésias, organitzen el gran homenatge. Un homenatge que constà de tres parts: matí, tarda i nit.

Matí. Audició de sardanes a la plaça Catalunya.
A 2/4 de 10 del matí gran ballada de sardanes a la plaça
Catalunya. La premsa ressenyava: “que estuvo bastante concurrida de danzantes, formando numerosos corros y mucho
público expectante. El maestro, con algunos de sus colaboradores, hallábase en la “Maison Doreé” donde le felicitaron
varias comisiones. Más tarde atravesó la Plaza de Cataluña
siendo objeto de una gran ovación.” (Diario de Barcelona).
“Gentío enorme se congregó en la Plaza de Cataluña, y
pronto, a los sones de las coblas se comenzaron a formar
corros y a bailarse sardanas. El entusiasmo cundió fácilmente … durante unas horas reinó en la inmensa plaza
extraordinaria animación … sin que hiciera mella entre los
entusiastas de la típica danza el sol de bendición que lució
ayer por la mañana”. (La Vanguardia).
Per a l’audició de sardanes foren contractades les tres
cobles locals: Sureda, Barcino i Barcelonina. La cobla Barcelonina i el promotor de l’homenatge, Ignasi Iglésias, eren del
mateix barri: Sant Andreu. En aquell moment eren les tres
úniques cobles domiciliades a Barcelona. Aquesta anomalia
de contractar tres cobles per a una audició quasi ordinària s’ha d’entendre com una voluntat de participació de les
cobles locals a l’homenatge al mestre.
Tenint en compte que a 2/4 de 4 de la tarda començava
la segona part de l’homenatge, és de suposar que l’audició
de sardanes devia acabar al voltant de la una del migdia.
Dues hores i mitja d’audició, en la qual es pogueren escoltar
un màxim de 9 a 10 sardanes. La comissió establí que totes
les sardanes fossin del mestre Morera. Cada cobla interpretà
tres sardanes i, podria ser que la darrera fos la de conjunt.
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Sortint de l'Escola Municipal de Música, amb els seus deixebles
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Hom es pregunta: en aquell moment, el mestre Morera ja
havia escrit 10 sardanes? Doncs justet. Vegem-ho:
Enyorança, L’Empordà, La Santa Espina, La nit de l’amor,
Record d’Olot, Serra amunt, Mainada, La festa Major, Davant
la Verge, Les fulles seques i l’Alegria que passa. Doncs bé,
nou o deu d’aquestes onze sardanes sonaren a la plaça de
Catalunya en l’homenatge al mestre Enric Morera. Algunes
d’aquestes sardanes foren enregistrades per la cobla Principal de Peralada i la Principal de la Bisbal entre 1905 i 1911.

Tarda. Al gran saló del Palau de las Belles Arts.
A 2/4 de 4 de la tarda se celebrà el festival a honor del
mestre Morera al gran saló del Palacio de las Bellas Artes
ple de gom a gom.
Sobre una estrada i un pedestal, el bust del mestre
Morera presidia el gran saló. Servia de teló de fons del bust,
la bandera de Catalunya Nova al centre, acompanyada de
la de l’Orfeó Català a l’esquerra i la de la Societat Coral
Euterpe a la dreta. Col·locades estratègicament dins el gran
saló, es podien comptar fins a 35 pendons entre els quals
destaquen:
Alba, societat coral, Lliga Regionalista, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, Casino de
Sans, Juventut de San Andrés de Palomar, Orfeó Gracienc,
Chor Infantil de Mossèn Cinto, La Familiar Provensalense,
societat coral, Ateneu Integral de Barcelona, Lo Llobregat,
societat coral del Prat, La Ginesta orfeó, Nova Cathalonia,
Orfeon de Sans, Canigó, Centro Instructivo moral de Gràcia,
Scola Orfheònica, Juventud violetense, El Alba, Perla Agustinense, Viola Barcelonesa, Amigos Tintoreros, Sociedad coral,
Minerva, La Violeta de Clavé, La Unión d’Hostafranchs i Barcanona, Catalunya Nova, massa coral d’homes dirigida per
Cassià Casademont. Algunes entitats culturals eren representades solament pels seus estendards.
Al voltant de les quatre de la tarda, arribà el mestre
Morera, acompanyat del Sr. Ignasi Iglésias, tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona, que ocuparen la tribuna principal del saló, en la que ja hi havia el president de la Mancomunitat Catalana, l’integèrrim patrici el Sr. Puig i Cadafalch;
els regidors de la Comissió Organitzadora els Srs. Lluhí i
Rissech, Morales i Pareja i Puig de Asper; els poetes Xavier
Gambús, Àngel Guimerà, Apel·les Mestres, E. Guanyabens
i J. Massó Torrents, autor de la lletra de la Fada, primera
òpera escrita per Morera. “Una aclamación unànime saludó
la aparición del músico catalán cuando fué a ocupar su sitio.”
Constituïda la tribuna d’honor del saló tot era a punt per
començar l’espectacle. Encetà l’acte la Banda Municipal
interpretant una simfonia “que fué ... interpretada con la afinación y gusto exquisito a que nos tiene acostumbrados. Fué
muy aplaudida.” I a continuació:

Segona part.
- Perfums de la terra, obra del mestre Morera, que fou
interpretada per tots el orfeons dirigits pel mestre Lluís Millet.
- L’hereu Riera i el Ball de Muntanya del mestre Morera.
Foren corejats per l’Orfeó Català i ballats per l’Esbart Català
de Dansaires. També foren llargament aplaudits.
- Set parelles de l’Esbart Folklore de Catalunya, al so
d’una cobla, ballaren el Ball de gitanes que fou seguit amb
interès i gran atenció.
- Sota de l’olm d’E. Morera. Interpretada per tots els
orfeons sota la direcció del mestre Millet.
“... hubo de ser repetido, siendo dirigida la repetición
a instancias del público por el propio maestro Morera, que
cosechó con ello la última ovación de la tarde y la más entusiasta.
Mientras desfilaban los concurrentes, algunos orfeonistas entonaron, sin que nadie les dirigiera, el himno Els Segadors escuchando aplausos.
A la salida, algunos grupos de los que acompañaban a
las banderas de sus respectivas sociedades, intentaron ir
con ellas desplegadas; pero opúsose a ello la policia.”

Nit. Sopar homenatge.
Al restaurant del Mundial Palace se celebrà un banquet
popular, al preu de 5 ptes, que va cloure la diada d’homenatge al mestre Enric Morera. La major part de les fonts
consultades xifren el nombre de comensals al voltant de 300
persones.

Sopar de fi de curs de l'Escola Municipal de Música,
que es feia cada any

Ocupava la presidència l’homenatjat, que tenia a la seva
dreta Àngel Guimerà i a l’esquerra Ignasi Iglésias, regidor de
Barcelona i delegat per l’alcalde. Compartiren taula amb els
Srs. Lluhí Rissec, Morales Pareja i Puig d’Asper, integrants de
la comissió organitzadora; Guanyabens, Casanovas i els mestres Pahisa, Granados, Gambús, Massó i Torrents; els consellers Srs. Marial i Juncosa, i els mestres Millet i Pahissa.
Abans de destapar el cava el representant de la comissió
va llegir els adheriments recentment rebuts:
Marcelino López de Zaragoza, de les societats corals Lira
Vendrellenca i San graal de Moià, dels Srs. Pedro Corominas, Casas Abarca, Borràs de Palau, Utrillo, Urgellès, Don.
Francisco Viñes (tenor) i de Salvador Dalí.
A continuació, mentre el públic degustava el cafè i els
licors de rigor, els membres de la taula aprofitaren l’ocasió
per dedicar unes breus paraules al mestre Morera.
El Sr. Gambús, en nom de la comissió de l’homenatge,
s’alegrà que el mestre Morera tornés a Barcelona i pogués
continuar la seva tasca creadora i docent. El Sr. Emili Junoy,
diputat a Corts, manifestà que poc abans de marxar a l’Argentina, li aconsellà que es quedés a Barcelona, perquè
estava a punt de ser aprovada la Mancomunitat Catalana,
una entitat que podia afavorir la tasca creadora del mestre.
Digué textualment: “si esta noche es fiesta de homenaje
mañana es Pascua florida. Levanto la copa en honor del
Maestro Morera, una de la glorias mas legítimas de Catalunya y por la inmortalidad de ésta.”
El mestre Granados manifestà que aquest homenatge
s’havia de transformar en quelcom efectiu, que permetés a
l’homenatjat dedicar-se a crear l’art que portava dins.
El Sr. Guanyabens llegí una poesia al·lusiva al mestre i
l’homenatge que fou molt aplaudida.
El regidor Sr. Manuel Morales dedicà unes sinceres i
cordials paraules al mestre Morera. El tinent d’ alcalde, Sr.
Iglésias, va cloure els parlaments fent referència al fet que
els artistes havien de treballar a la seva pàtria. Va fer saber
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- Els pescadors d’E. Clavé. Cantada per l’Associació
Euterpense i Catalunya Nova.
- Salutació d’ E. Morera. Interpretada pel cor infantil de
Mossèn Cinto, “que hubo que repetirse ante la insistència de
los aplausos”. Una parella de nens obsequià el mestre amb
un ram de flors, detall que emocionà el protagonista de la
festa i el públic assistent.
- Arri, arri ...caballet d’ E. Morera. A càrrec dels nens de
l’escola Horaciana.
- L’Empordà d’E. Morera. Interpretada per la coral Catalunya Nova, formació fundada pel mateix Morera. “Se le
tributó una prolongada ovación, obligándole a que descendiese del palco, para dirigir la repetición, como así lo hizo.
Terminada esta pieza, llegó al salón el insigne poeta
Angel Guimerà, quien fué saludado con salvas de aplausos
al abrazar al maestro Morera.”
- Himne a l’arbre fruiter d’E. Morera. Interpretat pels
orfeons Català, Barcelonès, Gracienc, Canigó Nova Catalunya, Nova Atlàntida, Montserrat i Catalunya Nova, tots sota
la batuta del mestre Lluís Millet. Amb aquesta interpretació,
llargament aplaudida, es clogué la primera part.
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al mestre Morera el desig del municipi de fer alguna cosa
per ell, l’instà a prosseguir la seva obra i l’aconsella continuar la tasca del mestre Alselm Clavé, “glorificar la libertat,
la belleza, el amor y la justícia y cuanto más a la catalana lo
hagais, más el mundo os escuchará.”
A poc a poc es va fer el silenci i el mestre Morera, emocionat i amb un nus a la gola, es dirigí a tots els comensals,
manifestant que si li va faltar temps per marxar a Amèrica,
és veritat que d’allí en va sortir corrents, mogut per l’enyorança de la meva pàtria estimada. Que l’esperonava l’afecte
i el calor del públic que havia captat al llarg de l’homenatge
i que prometia no deixar mai més la seva pàtria.
En acabar el seu parlament el Sr. Ignasi Iglésias i el mestre
Morera es fusionaren en una forta abraçada que feren extensiva a tot el públic assistent enmig d’una llarga ovació.

Del dit al fet.
L’homenatge no s’acabà tot en cançons i bones intencions. L’objectiu dels organitzadors era presentar una mena
de desgreuge i una invitació popular perquè es quedés a
Barcelona. Realment Morera no volia altra cosa que quedar-se entre els seus.
Complint les promeses, li encomanaren les classes
d’harmonia, contrapunt i composició i el nomenaren sotsdirector de l’Escola Municipal de Música. A partir d’aquella
data, i fins a la jubilació, va exercir aquesta funció amb insuperable zel i perícia.
Morera fou un autèntic mestre, un company, un germà
gran per als seus alumnes. “I com estima als seus deixebles! ”deia el sr. Ignasi Iglésias. Cada vespre, en sortir de
l’aula, l’acompanyaven fins a casa seva com un alegre grup
d’amics.
La passejada amb els alumnes era des del parc de la
Ciutadella fins al voltant de la plaça Catalunya. L’Escola de
Música era al soterrani de l’actual museu de Zoologia.
La vida del mestre Morera és una lluita contínua que
provoca la disjuntiva: Morera sí o Morera no. Per tant, el procedir de l’Ajuntament fou criticat pels seus irreconciliables
detractors, que negaven el pa i la sal a l’obra del mestre
Morera.
Un dels seus millors biògrafs, I. Iglésias, diu: “És immensa
la passió que té per la música. En tot ço que escriu posa la
mateixa fe i el mateix amor, tant si es tracta d’una cançoneta, com d’una sardana, d’un poema simfònic com d’un
drama líric.”
El mestre complí fidelment les seves obligacions docents
i creatives fins a la seva jubilació el 1935. Encara que sigui
amb 73 anys de retard, moltes gràcies mestre.
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PRIMERA AUDICIÓ BANDA. MPL. BCN. (3/7/09)
Núm. TITOL

AUTOR

1

Wagner

Lohengrin

Data
Class.

1905
1905

2

Lola

No consta

Polka

3

El beso

Walabardec

Gav/Shot 1905

4

El iluso Cañizares

Valverde/
Calleja

sarsue.

1906

5

Las pensionistas

Escalas

Shotis

1906

6

Potpourri aires
nacionales

Casañé

7

El malagueño

Pardo

Tango

1908

8

La moderna
escales

Gazzi G.

Polka

1908

Masurca

1906

9

Noche de bodas

Pardo

10

Coqueta

Casademont Shotis

1912

1909

11

El coronel

Furés

Shotis

1912

12

El gordito

Furés

Vals/J

1909

13

Eres mia

Furés

dança

1909

14

La diadema

Escalas

marxa

1903

15

Margarita

Furés

Masurca

1909

16

Venga salao

No consta

Vals

1909

17

Duquesa

Schneccklud gavota

18

Assumcion

No consta

Havanera 1902

1

Preludi acte 1

2

Solista: Corn.
Joan Rovira

18

Banda Casa
Caridad BCN.

Extra.
Berliner’s

1902

Director de la
Banda

Celestí
Sadurní

PROGRAMA GENERAL.
Muntatge musical: Antoni Torrent (Fonovilassar78)

1908

Al final de la Guerra Civil espanyola molts republicans
s’exiliaren. El país més proper era França i cap allí hi anà una
marea humana que desbordà les previsions de les autoritats
franceses. Els primers refugiats anaren a centres d’acollida
improvisats i provisionals: magatzems, poliesportius, etc.
Però el nombre de persones que fugien d’Espanya augmentava i a França es creen camps de concentració per als
milers de persones que arribaven. En un d’aquests camps,
el d’Agde, es concentraren molts dels exiliats catalans.
El camp de concentració d’Agde
estava dividit en tres seccions, a la
número 3 l’anomenaren El camp
dels catalans. Hi havia uns 8.000
homes, sobretot militants de base
d’Esquerra Republicana, funcionaris, mestres, intel·lectuals, estu- Logo del camp d’Agde
diants, etc. de diferents parts de
Catalunya. Aquesta exclusivitat era buscada, ja que la Generalitat intentava reunir-los per tal de saber on havia d’enviar
ajut i recursos i, a més, per mantenir viva la flama nacional,
evitant la dispersió dels refugiats.
La veritat és que ho aconseguiren. El camp d’Agde
s’acabà de construir el 15 de maig de 1939 i des del primer
dia el catalanitzaren. Traduïen les ordres franceses, posaven
noms als carrers en català, feien cursos, exposicions, conferències, etc. A més, aquest camp de concentració destacà
per la gran activitat cultural, musical i esportiva. Es formà
una direcció artística que organitzava diferents grups folklòrics. En primer lloc es creà una massa coral que anomenaren Catalunya. La formaven gairebé 200 cantaires i tenien
un repertori de cançons que anava des de L’Empordà, L’Emigrant, Per tu ploro, etc. fins a cançons franceses com La
Marsellesa.
Una altra activitat que impulsaren consistí en un ball
de bastons, compost per 10 homes que executaven tres o
quatre danses. També es formà una colla de castellers, de

Astrid Soler Jordà

El camp d’Agde. Fotografia de Josep Vilamosa

80 membres, un esbart que feien diferents danses catalanes
com L’Hereu Riera o el Ball de Nans, un grup de teatre i una
cobla catalana, composta d’instrumental d’orquestra, amb
una sola tenora. Gràcies a la cobla es pogueren escoltar i
ballar sardanes.
Aquests grups folklòrics sovint feien exhibicions dins del
camp i, en alguna ocasió –quan les autoritats ho permetien– també a fora. Sobretot es produïen quan rebien visites
importants. La primera actuació oficial de la Massa Coral
Catalunya fou el 27 de maig de 1939, acompanyada per
l’orquestra del camp que també interpretà algunes composicions. Aquesta actuació tingué molt d’èxit i reberen felicitacions del comandament francès.
El debut de la colla de bastons i dels castellers esdevingué el 5 de juny, quan s’organitzà una festa per acomiadar
el capità Tassart, el comandant del camp d’Agde. A més,
en aquest acte s’inaugurà un petit estadi que construïren, voluntàriament, els mateixos refugiats dins del camp.
Aquest estadi tenia capacitat per a 10.000 persones i s’hi
podia practicar bàsquet, futbol, rugbi, atletisme i llançament de disc i martell. En moltes cartes d’exiliats ressalten
la importància de poder fer activitats esportives. Fins i tot,
els refugiats feien competicions amb altres equips de futbol
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de poblacions properes com Agde o Sète. Ramon Escolà, el
director esportiu del camp, en una carta a Carles Pi-Sunyer,
recorda aquell dia: “El festival començà a les 9 del matí amb
un partit de Basquet-Ball; a la mitja part d’aquest la nostra
Massa Coral interpretà diferents peces, entre elles, l’Empordà i L’Emigrant. Cal destacar aquesta que fou escoltada
per la majoria dels assistents amb les llàgrimes als ulls”.
També actuà l’orquestra i es presentà l’equip de boxa”.

Invitació a la inauguració del camp d’esports.
L’original està a l’Arxiu Nacional de Catalunya

Programa d’actes. L’original està a l’Arxiu Nacional
de Catalunya

som

El festival més important de tots, però, fou el que s’organitzà amb motiu de la commemoració del 150 aniversari de
la Revolució Francesa. Hi actuaren totes les seccions artístiques i a més, s’estrenà l’Esbart Dansaire. Des de la direcció
artística elaboraren un petit programa de mà on es deia els
actes que hi hauria. Sobre aquest programa, Carles Martí
Feced, conseller de la Generalitat en aquells anys, en una
de les seves cartes, diu: “Són senzillament admirables i les
circumstàncies en què es produeixen, els fan, per nosaltres,
emocionants”.
Hi ha una anècdota d’una actuació de la coral. La
recorda Francesc Tosquellas, un exiliat que visqué a Agde
fins al desembre de 1939. El dia 3 d’agost el general Maurice Gamelin visità el camp. Quan ja marxava li digueren que
la Massa Coral volia donar-li la benvinguda amb una cançó.
Els cantaires havien assajat durant 2 dies La Marsellesa en
francès. “Amb el nostre accent, ja us podeu imaginar el que
en podia sortir”. En acabar, el general digué: “Estic emocionat de la simpatia vers França de què acaben de donar
prova, amb la interpretació del nostre himne nacional. I
encara més pel vostre esforç i la vostra delicadesa posant-hi
la lletra en espanyol. Gràcies”.
No havia entès ni una paraula de la cançó, interpretada
en francès.
Les autoritats del camp, seguint les directrius de París,
pressionaven els refugiats perquè s’incorporessin a les
companyies de treballadors. Durant els mesos de setembre
i octubre de 1939 el camp d’Agde s’anà buidant. Molts dels
refugiats marxaren cap a Amèrica, tornaren a Espanya o els
traslladaren a altres punts de França. A finals de desembre
de 1939 quedaven a Agde 800 refugiats, alguns malalts i
altres, especialistes que s’ocupaven de tasques de manteniment. L’any següent el camp d’Agde no tenia res a veure
amb El camp dels catalans. La segona guerra mundial havia
començat i les autoritats franceses necessitaven aquell
espai per a altres tasques.
Sigui com sigui, durant un any, el camp de concentració
número 3 d’Agde, gràcies als seus festivals i actes diversos
ajudà molts dels refugiats que hi vivien a “oblidar el filferro
espinós durant unes hores”.
Enmig de les barraques, de la sorra, la por, la gana, les
malalties, la soledat i la misèria, els catalans concentrats
a Agde trobaren una via d’escapada mitjançant el folklore
i l’esport. Ells eren catalans i ho volien predicar ben alt, a
través de la cultura. Les circumstàncies els havien empès a
escapar del seu país, però recordaven les seves tradicions,
que exhibien amb orgull. L’orgull de ser català. Un orgull que
els ajudava a resistir totes les penalitats. Unes tradicions que
no volien oblidar.

Gegants

som

Antoni Mas i Bou

Bona part del que llegireu a continuació ja ho vaig dir en acabar el sopar de la Nit dels Músics.
Però com que allà no érem gaire gent i els principals al·ludits en el discurs mereixen la màxima
audiència he decidit fer-ho en escrit per publicar.
hi ha. A més a més són originals (per la seva condició de
faraons). I per si faltava alguna cosa, són els que més ens
estimem perquè els sentim nostres. Però malgrat tot plegat,
hem de considerar que aquests gegants tan bonics, tan originals i tan estimats, al cap i a la fi, són de cartró. Absolutament
incapaços de fer res de bo ni de dolent si no troben algú disposat a donar-los un bocí de la seva vida. Vull dir amb això,
que la dedicatòria de la sardana dels gegants l’hauríem de fer
extensiva als que es fiquen a les seves entranyes per donarlos alè, als que fan ballar els cavallets, als que s’entesten els
capgrossos, als que els adoben els vestits, als que els toquen
les músiques... I, en definitiva, a tots aquells que fan possible
que els nostres gegants deixin de ser uns ninots inanimats
que fan l’estaquirot al vestíbul de la Sala Galà per convertir-se
en els majestuosos Aldric i Isaura, que, amb el seu bulliciós
seguici, corren pels carrers i ballen per les places engrescant
petits i grans. Tota aquesta gent també ho són, de gegants. Si
voleu, no pas per talla física, però ho són de cor. Són gegants
en esperit geganter, en amor a les nostres tradicions i en sentiment de poble.
Expressió que vull fer efectiva a tots els gegants i geganters i capgrossos i cavallets i àguiles i dracs de tot Catalunya
i llurs portadors.
Per això, en el moment del brindis del sopar de la Nit dels
Músics, als tradicionals Visca Cassà! i Visca els músics! hi afegirem amb emoció un Visca els gegants!... Els de cartró, i els
de carn i ossos.
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Quan s’acosta la Festa Major de Cassà, l’home que pateix
més de tot el poble és en Quim Massa. La causa del seu sofriment és la previsió del temps. En Quim, doncs, es converteix
en el seguidor més incondicional d’en Tomàs Molina des d’un
mes abans de la Festa fins que arriba la revetlla amb l’esperada Nit dels Músics. Per això, a les dotze del matí del mateix
dia ja em trucava esverat.
-Què farem, Mas?... Ens quedarem a la Coma o anirem
al polivalent?
-Estigues tranquil, que no plourà pas– li vaig contestar
jo. I amb aquesta sentència vaig certificar per sempre més la
meva absoluta inutilitat com a meteoròleg.
Efectivament. En plena interpretació d’El Sereno es va
desfermar una de les pedregades més virulentes i sobtades
que recordo, que em va obligar –talment com si es tractés
d’un animaló espaordit– a buscar refugi sota l’entarimat, on ja
vaig trobar uns quants músics que havien optat per la mateixa
solució d’emergència. Una solució que ens va lliurar dels
efectes de la pedra, però no pas de l’aigua que va venir tot
darrere, per la qual cosa em vaig veure obligat a canviar-me
fins i tot els calçotets per poder anar a sopar en condicions.
Però no és pas tan sols el temps el que neguiteja el pobre
Quim. L’home és conscient que la rutina és com el rovell,
que s’ho acaba menjant tot. Per això fa mans i mànigues
per trobar al·licients afegits a la Nit dels Músics que l’ajudin
a mantenir-ne el nivell ben alt. Aquest any li ho varen posar
fàcil: el cinquantè aniversari dels gegants era un caramel prou
llaminer, que en Quim va embolcallar cuidadosament amb la
música de la monumental cobla per servir-ho tot plegat la nit
del divendres de la Festa Major. S’ha de dir, però, que amb tot
aquest procés també li va tocar el rebre a un servidor.
-Toni, m’has de fer una sardana dedicada als gegants per
estrenar-la a la Nit dels Músics –em va dir–. I si la fas –hi va
afegir–, en lloc de tocar-ne una de teva, en tocarem dues.
I heus aquí que li vaig fer la sardana..., exactament igual
com la hi hauria fet si només me n’haguessin tocat una.
Però precisament arran d’aquesta sardana o, millor dit, de
la dedicatòria que comporta, us voldria plantejar una reflexió:
Com que per la meva feina n’he vistos molts, de gegants,
us puc assegurar que els de Cassà són dels més bonics que
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Convocatòries
• La Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) i la Fundació Autor convoquen anualment el Premi SGAE de
Sardanes amb l’objectiu d’impulsar
la creació de noves composicions de
sardanes i de difondre la tasca creativa
dels autors que expressen la seva creativitat en aquest gènere musical. Poden
participar en aquest premi tots els compositors socis de l’SGAE que ho desitgin. El jurat del certamen, integrat per
personalitats rellevants de la música
catalana, atorga un primer premi, que
no pot ser declarat desert, de 3.000
euros, i també té la facultat d’atorgar
dos accèssits de 900 euros cadascun.
El termini de presentació d’originals
finalitza el pròxim 26 d’octubre.
Els compositors guardonats amb
aquest premi es donen a conèixer en la
gala o concert de lliurament que té lloc,
de manera itinerant, a diferents indrets
del territori català. Així, Sabadell, Lleida,
Girona, Terrassa, Reus, Manlleu, Figueres, Manresa, Vic, Granollers, Palamós,
Mataró, Tarragona, Igualada i Sant Feliu
de Guíxols han estat ciutats copartícips
d’aquest important esdeveniment. Pròximament es donarà a conèixer quina
ciutat catalana acollirà la propera edició
del premi.
Gràcies a les diferents convocatòries
del Premi SGAE de Sardanes, el panorama musical del nostre país s’ha vist
notablement enriquit amb obres d’autors

com ara Xavier Boliart, Josep Vicens, gala d’un llenguatge suggerent, ple de
Joan Josep Blay, Tomàs Gil Membrado, matisos.
Ricard Viladesau, Antoni Serra Oribe,
Joan Alfonso, Albert Carbonell, Salvador
Brotons, Joan Lluís Moraleda, Josep Prenafeta, Ultano Gómez Ponsetí i Víctor Cordero. L’edició de l’any passat la guanyà el
compositor Jaume Cristau.
• El Conservatori de Música
de Girona, depenent de la Diputació,
organitza un altre any l’Escola de
Cobla que funciona des del 2007, amb
un gran èxit de participació i en la qual
totes les noies i nois que volen hi poden
assistir i entrar en els coneixements
dels instruments de la nostra cobla.
Les classes s’inicien a l’octubre i
duraran fins al mes d’abril.
El curs és impartit pels coneguts i
acreditats professors de cada especialitat.
Composició: Francesc Cassú, tenora
i tible: Josep Gispert, flabiols i tamborí:
Marcel Sabaté i trombó de pistons i fiscorn: Jordi Estartús.

Discografia
• Nou enregistrament discogràfic amb incursions jazzístiques
d’aquest prestigiós instrumentista de
tenora que és en Jordi Paulí.
De la mà de Jordi Paulí, la tenora
se situa en un context diferent del seu
habitual dins l’estructura de la cobla i
esdevé protagonista d’un nou CD titulat
Aire fresc on adapta aires jazzístics i fa

Jordi Paulí

Es tracta d’un treball molt personal,
on Paulí hi aporta, no només les seves
dots interpretatives i la seva inquietud
professional, sinó també un bon reguitzell de peces fruit de la seva inspiració.
Dels quinze temes d’aquest nou CD,
vuit estan signats per Jordi Paulí, des
de peces sortides del seu temperament
més íntim com, La nineta dels meus ulls
o Song for Marta, creades a partir de
l’amor a la seva filla i a la seva esposa,
respectivament, com d’altres inspirades en el seu entorn habitual: Nit a la
Bisbal o La Geltrú. Les altres composicions de Jordi Paulí enregistrades són
Mestissatge, Ètnies i Tenorada.
L’enregistrament del CD Aire fresc
s’ha fet a l’Estudi GDM-Sala Polivalent
de l’Escola Municipal de Música Mestre
Montserrat, de Vilanova i la Geltrú, amb
els membres del Jordi Paulí Quartet: Joan Moliner, Santi Escura i Kike
Colmenar, amb col·laboracions d’altres músics com Xavier Lozano, Adrià

Alt Empordà
• La població de l’Escala, propera Ciutat Pubilla de la Sardana
ha iniciat les activitats de cara a aquest
important esdeveniment.
Primer, però, parlem del trasllat de
l’escultura de la cobla, obra de Francesc Anglès, que fins ara romania
instal·lada a la plaça de la Sardana,
davant la platja. Aquests dies s’ha col·
locat a la nova ubicació al passeig Lluís
Albert. El lloc, acordat a través de consens entre els membres del consistori
i els representants de l’agrupació sardanista Avi Xaxu de l’Escala és al final
del passeig Lluís Albert. Des d’aquest
espai, l’obra escultòrica es pot visualitzar perfectament des de l’avinguda
Ave Maria, entrada de la vila, des del
Passeig Marítim en direcció a Riells i
des del Passeig Marítim en direcció a
la platja de l’Olla. A més, l’obra d’Anglès també serà visible des de la zona
marítima.

Per altra part, s’està enllestint un
llibre dedicat a glosar la personalitat de
Josep Vicenç (Xaxu) que publicarem en
la nostra col·lecció de MOS.
Ja concretant el nomenament de
Ciutat Pubilla, s’ha convocat un concurs
públic per a l’obtenció del logotip de
l’Escala, Ciutat Pubilla 2010, que està
dotat amb 600,00 € i en el qual pot
participar tothom que vulgui. El darrer
dissabte del mes d’agost és la data límit
per presentar els originals.
La nostra revista SOM ha arribat a
un acord amb la Comissió del Pubillatge
per fer arribar a tots els subscriptors
els butlletins que s’aniran editant per
aquest motiu, el primer dels quals sortirà el mes de setembre.

Baix Empordà

flueixen els camins artístics dels dos
músics calongins: Viladesau per naixença i Ros Marbà per residència. Ros
Marbà ha volgut deixar constància
d’aquest vincle entre les dues poblacions baixempordaneses tot escrivint
la sardana De Calonge a Palamós, pel
camí vell, que s’estrenà en aquest concert on també es pogueren escoltar
les seves sardanes La Porta Ferrada i
Homenatge Olímpic.
De Ricard Viladesau es programà
ensems, les sardanes La Pedrera, Flors
a la Moreneta i Costabravenca. D’altra
banda, el record a Viladesau també
arribà amb la interpretació de la sardana d’Antoni Mas Bou, titulada Viladesau i el mar.
El programa es completà amb sardanes de Francesc Cassú, Jordi Molina,
Josep Serra, Marcel Artiaga, Albert Guinovart, Lluís Lloansí i Jesús Ventura.
Les cobles Els Montgrins i La Principal
de la Bisbal actuaren sota la direcció
respectiva de Martí Camós i Francesc
Cassú, amb Jordi Carreras i Marcel
Artiaga com a solistes de tenora i tible i
Santi Molas a la percussió.
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El mestre Ros Marbà, lliure a
Francesc Sànchez Carcasés la sardana
De Calonge a Palamós, pel camí vell

• L’Agrupació Sardanista
Costa Brava celebra el Memorial
Ricard Viladesau, cada mes d’agost,
en el marc del Concert de Sardanes de
la Costa Brava, que enguany ha arribat Martí Camós
a la seva novena edició. En aquesta
ocasió, l’acte s’inclou en el programa
‘Les nits musicals del Centenari de la
Costa Brava 2009’ i se celebrà el dia 5
d’agost, amb l’actuació de les Cobles
Els Montgrins i La Principal de la Bisbal.
Amb Antoni Ros Marbà, el compositor convidat d’aquest any al Memorial Ricard Viladesau, es consolida la
vinculació sardanista entre Calonge i
Palamós: a la vila costabravenca con- Francesc Cassú
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Gandia i Jordi Grisó. Cal remarcar
també la col·laboració especial de Núria
Feliu que posa veu a la composició de
Jordi Paulí, amb lletra de Gemma Gregori, titulada Tradicions.
Santi Escura i Jordi Moliner també
han aportat composicions seves a
aquest enregistrament. Concretament
Camps una composició de Santi Escura
inspirada en un poema de Gemma Gregori; i Atura aquest moment, Parisuelle
i Lisboa, de Joan Moliner. Finalment, el
repertori d’aquest CD es completa amb
tres títols escrits per Jordi Grisó: Opusuan, El braç del pare i, 3D.
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Baix Penedès

Mingua, beneficiària del Memorial Joaquim Serra 2008 i estrenada el 16 de
• Sant Martí del Canigó és la novembre a l’auditori de Barcelona amb
sardana més coneguda de Pau Casals gran èxit de públic i crítica: Molero va
i la més llarga de tot el repertori sar- fer de la cobla una big band de regust
danista. Ara que es compleixen 65 caribeny incorporant-hi percussions llaanys de la seva estrena, la colla tines, recollia el diari Avui.
Els ritmes d’anada i tornada és un
sardanista Dansaires del Penedès
commemorà l’efemèride i la ballà de concert basat en aquests ritmes i harlluïment i de forma solemne als jardins monies que respecta l’essència de la
de Vil·la Casals de Sant Salvador, el dia cobla i aposta per primera vegada per
6 d’agost. Es començà el concert i la utilitzar una base rítmica de percussió
ballada amb unes paraules de presen- llatina. Sedueix la nova unió i sorprèn el
tació i tot seguit hi hagué la ballada de resultat obtingut.
La part musical anà a cura de la
la sardana per la colla.
La part musical fou a càrrec de la cobla Principal del Llobregat amb la
Cobla Reus Jove que, després d’inter- col·laboració del percussionista virtuós
pretar la sardana Sant Martí del Canigó, Roger Soler.
en tocà una altra perquè la pogués
ballar tothom que ho desitjava. En finalitzar, hi hagué una ballada de sardanes
al costat, a la plaça de les Palmeres a
• SITIUS, és la nova creació de
càrrec de la mateixa cobla, amb la par- la cobla Contemporània per aquest
ticipació de les colles dels Dansaires 2009. En aquest nou CD s’hi pot trobar,
del Penedès.
en format de sardanes, les cançons de
l’estiu més comercials i amb més impacte
mediàtic. 11 autors han seleccionat les
tonades més enganxoses, més ballables
i més festívoles. Sorprenents versions de
peces clàssiques com la Barbacoa, Un
rayo de sol o Cassatschoc i també temes
ben moderns com Amigos para siempre,
Dansaires del Penedès
La Macarena o Mambo 5.
Una manera diferent de veure la sar• El dijous dia 23 de juliol a l’Audi- dana o UNA GRAN XIMPLERIA???
La Cobla Contemporània ha editat “un
tori Pau Casals del Vendrell tingué
lloc l’estrena d’una història con- llapis” que conté més de 200 sardanes,
creta i fascinant, però poc cone- una bona iniciativa, ben actualitzada.
guda: la d’Els ritmes d’anada i
tornada. Es tracta d’una proposta signada per Esteve Molero, en què la cobla
viatja amb els “indianos” que van anar
a fer les Amèriques. Boleros mallorquins, boleros cubans, havaneres, xotis,
etc, posen de manifest l’estreta relació
entre Catalunya i el Carib.
L’espectacle es basa en una composició escrita per Esteve Molero, Echu
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Barcelonès

Garrotxa
• El passat dissabte 25 de juliol,
sota l’organització de l’Ajuntament de
Riudaura, se celebrà a la plaça del Gambeto la quarta edició de la proposta
de música tradicional i popular
D’aquí estant veig una estrella –cançons i tonades tradicionals a Riudaura–.
Una vegada més, les veus dels cantadors del poble de Riudaura sonaren a
la plaça del Gambeto, com també es
pogueren escoltar les versions pròpies
i personals de les formacions musicals
que integren el cartell del concert.

Maresme
• L’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana organitzà el Setè cicle
de Música de Cobla per escoltar i
ballar, en el decurs d’aquest passat
mes de juliol.
Una molt bona iniciativa que permet
gaudir de música de qualitat, tenint com
a protagonista un destacat compositor.
Cada dimecres del mes de juliol hi ha
hagut una d’aquestes vetllades.

niment creat i organitzat per l’Esbart
Dansaire de Rubí.
Rubí es convertirà, en un futur immediat, en un referent català amb la creació del nòdul coordinador del Centre
de la Dansa Tradicional Catalana. Com a
eix coordinador del Centre de la Dansa
• El Campionat de colles sar- Tradicional Catalana, l’Espona pretén
danistes de les Terres Lleidata- esdevenir un espai ampli, obert i partici
nes ha experimentat enguany un patiu on fonamentalment es promoguin
• Les seccions especialitzades en augment de colles de competició, la creació, la recerca, la formació i la
sardanes que es publiquen setma- amb un total d’onze grups de dansaires difusió de la dansa tradicional catalana.
Abans de la taula rodona de la Jornalment als diaris Segre i La Mañana i amb el debut en la categoria gran de
reberen, el dissabte 13 de juny, un la Colla Xalem, de Bellvís, i de la Colla nada que coordinarà Elisenda Vilarrubias
reconeixement durant l’Aplec de Alguairenca, d’aquesta vila del Segrià. (Aula de Música Tradicional i Popular) i hi
El Campionat d’enguany s’inicià a participaran Montse Colomé (La Caldera),
la Sardana de Lleida, al barri de
Almacelles el dia 1 de març de 2009 Josep Pasqual (cronista de cobla i sarCappont.
El Col·lectiu Cultural de Cappont i i ha completat ja la primera tanda de dana del diari Avui) i Isidre Rubio (Esbart
el Grup Sardanista Montserrat volgue- competicions que s’han desenvolupat a Dansaire de Rubí), es presentarà el dosren reconèixer la tasca que estan duent Lleida, Agramunt i Ivars d’Urgell. Un total sier sobre el futur Centre de la Dansa
a terme els coordinadors d’aquestes de 14 concursos configuren el calendari Tradicional Catalana que s’ha publicat al
dues seccions: Sebastià Gràcia, res- d’aquest any d’aquest certamen, que darrer número de la revista “Caramella”.
Després de les aportacions a la taula
ponsable de La Veu de la Sardana, promou l’Agrupació de Colles Sardanisque publica setmanalment el diari La tes de les Terres Lleidatanes (ACSTELL). rodona, el regidor d’Identitat i Projecció
Després de les quatre prime- Exterior de l’Ajuntament de Rubí, Martí
Mañana; i Albert Font-Tarrés i M. Pilar
Artero, coordinadors de la pàgina Sar- res tandes classificatòries, el dia 30 Pujol, presentà el projecte l’Espona
d’agost s’obrirà a Juneda l’etapa més –Centre de la Dansa Tradicional Catadanejant del diari Segre.
activa de la competició de colles sarda- lana– que en un futur immediat serà el
nistes a les comarques de ponent, que nòdul coordinador. L’acte comptà amb
es desenvoluparà al llarg dels mesos de la participació del director del Centre de
setembre i octubre, i culminarà, com ja Promoció de la Cultura Popular i Tradiés habitual, a Balaguer, el segon diu- cional Catalana (CPCPTC), Ramon Fontdevila, que explicà el futur Centre de la
menge del mes de novembre.
[Informacions facilitades pel Gabinet Dansa Tradicional Catalana en clau de
de Comunicació de la Federació Sarda- xarxa nacional distribuïda pel territori.
nista de les Comarques de Lleida].
Foren dedicades a: Joan Gibert i
Canyadell, amb la cobla Maricel; Agapit
Torrent i Batlle, amb la cobla Marinada;
Josep M. Tarridas i Barri, amb la cobla
Marinada; Juli Garreta i Arboix, amb la
cobla La Principal de la Bisbal, i Carles
Rovira i Reixach, amb la cobla Marinada.

de les quatre colles del Grup Sardanista
Montserrat, entitat coorganitzadora. Cal
destacar que l’altra entitat promotora
d’aquest aplec lleidatà, el Col·lectiu
Cultural de Cappont, celebra aquest any
el seu 25è aniversari.

Segrià

Sebastià Gràcia

Vallès Occidental

Cal tenir en compte que el diari
Segre fou premiat també, el passat mes
d’abril, per la Federació Sardanista de
Catalunya amb el Premi Sardana a la
comunicació, per la seva secció setmanal ‘Sardanejant’.
La ballada de tarda de l’Aplec de
Cappont fou amenitzada per la cobla
Quatre Vents d’Agramunt i la Municipal
de Lleida i comptà amb una exhibició

• El diumenge 12 de juliol
se celebrà a Rubí, en el marc
del Rubifolk , la 2a Jornada “El
futur Centre de la Dansa Tradicional Catalana”. Aquesta jornada
és la continuació de la que tingué
lloc a Manresa, durant la darrera Fira
Mediterrània, el novembre del 2008.
Rubifolk és el Festival Internacional de
Dansa Tradicional de Rubí, un esdeve-

Fe d’errates: la colla Repuntejant
de Mataró ens ha informat que en el
darrer número de la nostra revista hi
ha un parell d’errates de les quals en
deixem constància i, alhora, en demanem disculpes. Plana 12, monument a
la Sardana de Mataró, la inauguració fou
exactament el dia 26 d’abril d’enguany.
Plana 20, al peu de foto en lloc de cobles
ha de dir Colles.
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Pep Ventura abans del mite: sardana ball de moda
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Anna Costal i Fornells
Universitat Autònoma de Barcelona

Pep Ventura
abans del mite: quan la
sardana era un ball de moda
Ara fa uns quants mesos es va publicar en aquesta
revista l’article Gat per llebre o l’apropiació catalanista de
Pep Ventura i la sardana. Les idees que hi vaig subscriure
van provocar reaccions diverses –fet que demostra que el
tema interessa–, que es van materialitzar en una rèplica,
una conseqüent contrarèplica i, en l’últim número, en una
revista quasi monogràfica amb tres títols que feien referència a la sardana i a Pep Ventura. Ben entrat l’estiu, per tant,
l’assumpte encara continua candent.
Aquesta vegada, però, en lloc de respondre al Sr. Puerto
i al Sr. Jové amb una nova entrega per capítols de reflexions
històriques i musicològiques que trenquen amb la imatge
tradicional sobre el músic empordanès i la dansa nacional,
prefereixo convidar-los –a ells i a tots els subscriptors i lectors de la revista– a visitar l’exposició Pep Ventura abans del
mite: quan la sardana era un ball de moda que vam inaugurar el passat dia 1 d’agost i que es podrà visitar al Museu
de l’Empordà de Figueres fins a l’1 de novembre. Com a
comissària, els puc avançar que hi podran veure i escoltar
un discurs científic, tractat amb rigor i explicat d’una manera
atractiva i amena.
L’exposició Pep Ventura abans del mite presenta el músic
empordanès en el context de la seva època, quan al teatre
de la vila hi actuaven companyies italianes d’òpera, els joves
republicans ballaven sardanes revolucionàries i les societats
corals donaven veu a la classe social obrera. Situa la seva
trajectòria professional al bell mig de les transformacions
socials i culturals que sotragaren l’Europa del vuit-cents i les
seves composicions musicals en relació amb la nova societat de l’oci i l’espectacle.
A més a més, l’exposició reuneix en un mateix espai
objectes personals de Pep Ventura que en l’actualitat es
troben en diferents arxius i museus, com la seva tenora
–l’instrument que el va fer tan popular arreu de l’Empordà–,
i part de les seves partitures manuscrites. S’hi exposen

alguns objectes únics i altres d’inèdits, i s’hi poden sentir
diverses sorpreses. Es tracta d’una oportunitat única per
escoltar el bategar de la Figueres del segle XIX, per conèixer
una mica més de prop el Pep Ventura músic i compositor, a
més d’una bona ocasió per comprendre un bocí més de la
història contemporània de Catalunya.

Llibres

som

Joan Gala
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LA TRAGÈDIA DE L’EXILI
REPUBLICÀ CATALÀ

Certament aquesta és una obra testimonial de gran
vàlua. Només hem d’afegir que Tàrio Rubio, va ser soldat
voluntari de l’exercit republicà, que va ser detingut, que va
passar per vuit presons i dos camps de concentració i que,
als 22 anys, va treballar com a esclau a Cuelgamuros, en el
mal anomenat automonument-mausoleu franquista Valle de
los Caidos.

ELS BLANCS I ELS BLAUS
La rivalitat ben entesa pot ser una gran aportació a la
festa i a la diversió anual d’una ciutat tan notòria com la
capital del Vallès Oriental, amb una proposta alternativa i
alhora participativa.
Això és ben palès al llibre de Pere Comellas i Paco Cruz,
Els blancs i els blaus. Granollers, la festa major entre la tradició i la innovació. Post Festum IV, Arola Editors, Tarragona
2008, amb pròleg del restaurador Ramon Parellada.

www.garonuna.com

És evident que encara no ho sabem tot. Molta documentació ha estat destruïda i molts protagonistes, malauradament, desapareguts. En el procés de recuperar la memòria
històrica, quan encara no s’han tancat moltes ferides ni
s’han deixat les coses en el lloc que correspon, quan els
republicans no han estat “anivellats”, quan la negra llosa
encara pesa i la democràcia ni és plena ni té prou valor i
coratge, sempre és d’agrair l’aportació de noves obres que
poden ajudar al coneixement de la realitat viscuda.
En aquest aspecte hem de parlar del treball d’en Tàrio
Rubio, La tragèdia de l’exili republicà català. Al Guió del
Temps, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2008. Un llibre
que ens dóna a conèixer la trajectòria vital col·lectiva que
va sobreviure lluny del terrer, així com les biografies d’uns
quants exemples individuals.
L’autor, que ens diu les coses pel seu nom, ens parla de
la derrota de la Catalunya democràtica (amb l’ensulsiada i
l’inici de la repressió), dels camins de França (amb l’èxode i
la visió francesa), dels camps d’internament (amb el desori
general, els càstigs, les repatriacions, el treball obligatori
i els camps de concentració alemanys), de la participació
republicana a la Segona Guerra Mundial (amb les forces
regulars, la resistència, el final de la Segona Guerra Mundial
i l’escampadissa), de les institucions a l’exili (amb la difícil
represa, el Consell Nacional Català, la presidència d’Irla, el
govern de la Generalitat a l’exili, la Generalitat presidencialista i la presidència de Tarradellas), així com de la vida
a l’exili (amb l’emigració prèvia, els exiliats, la vida social,
els casals, la família, les galàxies Gutenberg i Marconi, les
institucions i el retorn).
Capítol a part és “el camí històric català” en què recull
la breu biografia d’una setantena de personatges prou
representatius (Jaume Aiguader, Martí Barrera, Pere Bosch i
Gimpera, Josep Carner, Pau Casals, Joan Casanellas, Agustí
Centelles, Joan Comorera, Lluís Companys, Joan Cornudella, Marcel·lí Domingo, Frederic Escofet, Ventura Gassol,
Robert Gerhard, Lluís Nicolau d’Olwer, Joan Peiró, Carles Pi i
Sunyer, Mercè Rodoreda, Antoni Rovira i Virgili, Jaume Serra
i Húnter, Josep Tarradellas i els germans Trias i Pujol, entre
d’altres).

Núm. 283. 2009 -

Coses del llenguatge
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La recuperació de la democràcia també va comportar
la recuperació del carrer com a espai lúdic i festiu. Granollers, d’ençà 1983 principalment, ha generat un model propi
–amb dues colles– recuperant una vella juguesca del juliol
de 1897 entre dos rajolers que sota els colors de blau i blanc
van reptar-se a veure qui faria més rajoles durant una hora.
Gairebé unes dues-centes fotografies ens donen a
conèixer en profunditat la plena vivència de la festa major
per part dels granollerins, la seva evolució i la seva innovació, any rere any, en què les dues colles esmercen les seves
energies per fer més rica i divertida la participació dels seus
convilatants de totes les edats i, a la vegada, ens conviden
a participar-hi.
Cal tenir present que tan important és el correfoc com
el correaigua, com ho són els nous gegants i capgrossos
(Biscarri, Galí, Farres, Tirant, Paula, Trapella, Mar, Ramonet,
Bailo, Sol, Lluna...) representatius de les colles, com el tren
o la turca, les competicions (estirada de corda, passada de
rajoles, el concurs de rajolers...), els àpats, la pirotècnia, els
balls o la diada castellera, posem per cas.
Cada any les colles fan noves aportacions a la festa consolidada. La colla guanyadora repta l’altra a superar-la l’any

som

vinent. La colla guanyadora té l’honor de triar el pregoner i
encendre la traca de l’any següent. La sana competició entre
ambdues colles no deixa de ser una vivència apassionada
i molt emotiva d’una magnífica festa major. Que sigui per
molts anys!

Coses del llenguatge

Carles Riera

L’aplicació de la H

www.garonuna.com

El català i el castellà com a llengües diferents que són,
són també diferents en molts conceptes, com ara en l’aplicació de la H. Vegem-ho:
Català (amb h)
ham
hamartritis
hivern (i derivats)
hissar
harmonia (i derivats)
hològraf
ahir
subhasta
subtrahend
hendecasíl·lab

Castellà (sense h)
anzuelo
amartitis
invierno
izar
armonía
ológrafo
ayer
subasta
sustraendo
endecasílabo

Català (sense h)
avui (valencià, hui)
orfe
orxata
os
ou
ui!
bramanisme
cacauet
coet
Ermenegild
truà

Castellà (amb h)
hoy
huérfano
horchata
hueso
huevo
¡huy!
brahmanismo
cacahuete
cohete
Hermenegildo
truhán

NOTA: Elena i Helena es poden escriure de les dues
maneres, encara que tradicionalment és Elena.

som
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Renoi!... per què em capgireu? 3. Símbol del crom. Parades obligatòries. Sua
i perd el cap. 4. Última lletra de l’alfabet grec. Freni, que hi ha un Stop! 5. Pot
ser metàl·lica, mosquitera... o marinera! Cap de Sant (o Santa). Prior decapitat.
6. Amb lentitud. 7. Primera lletra de l’alfabet grec. Nitrògen. Estava assegut.
8. Al “Boletín Oficial Andaluz” hi ha anotat un casament precisament andalús.
Gairebé enmig de Saratoga han muntat un fàbrica de llet. Toca’m i no obris
la boca. 9. Fatiga del revés. Si és nova, fa ballar i si sona, Barcelona és bona.
10. Vint durets dels d’abans de l’Euro. Aquest Joan, (Juan) va conquerir a
“Doña Inés”. Cap de rossinyol. 11. Viva inquietud, ansietat. Òpera d’en Puccini on els cantaires canten d’esquenes al públic.

A

Horitzontals: 1. Evidentment que ha de ser això. 2. Revés que està del revés.
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Verticals: 1. Escotat d’un vestit. Arriba al final tot pujant.
2. Tirant a color vermell. L’ocell s’ha escapat de la nau.
3. Quatre romans. Paquiderms descendents dels mamuts.
4. Inapetència, falta de gana. Hi falten la o i la u, perquè en Valentí odia
les consonants. 5. Ben dreta. El cap d’en Tenorio. La part més gustosa
d’una granota, de corcoll. 6. Nord. Oest. Allò que és consagrat o dedicat a Déu. El centre del Món. 7. Farta. Mil pessetes d’abans. Pot ser
teatral, pictòrica o una nova construcció. 8. Una mena de fira. Remo
enrera, i m’hi poso d’esquenes a la proa. 9. Preposició. Dels revés: priveu
de caure. 10. Que pateixen de neurosi. Els neuròtics la porten al mig.
11. Enganyar. Intriga de corcoll.

N

6

A

5

C

Mots encreuats

Ciutat pubilla (2) - 15 municipis

E

Sopa de lletres
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28è Aplec de la Sardana
Diumenge, 6 de setembre.
A la Plaça Viladomat. Matí a les 12, tarda a les 5,
Ciutat de Manresa
Ciutat de Terrassa
Lluïsos de Taradell
En cas de mal temps, al mateix lloc.
Cobles:

Berga

Berguedà

65è Aplec de la Sardana

Dissabte 19 i diumenge 20 de setembre.

Dissabte, a la Plaça de la Vila, a les 10 del vespre.
Cobles: Jovenívola de Sabadell i Marinada
Diumenge, al Parc de can Solei, 2/4 d’11 del matí i 2/4 de 5 de la tarda.
Cobles: Marinada, Ciutat de Girona i Principal del Llobregat
Matí: Concurs de Colles improvisades. Servei de bar. Dinar de germanor.
En cas de mal temps: Pavelló Poliesportiu, Joaquim Blume.

Badalona

Barcelonès

11è Aplec de la Sardana
Dissabte 26 de setembre. A la Plaça Catalunya,
Tarda, 2/4 de 5, nit, 2/4 de 10
Cobles: Ciutat de Girona
		
Jovenívola de Sabadell
		
Principal del Llobregat
Nit, Concurs de Colles improvisades. Berenar amb coca i mistela per a tothom.

Rubí

Vallès Occidental

www.garonuna.com

34è Aplec de la Sardana
Diumenge 27 de setembre
A la Plaça de Catalunya. Tarda a les 5.
Cobles: Bellpuig Cobla i Lluïsos de Taradell
Sardana incògnita.
Concurs de colles improvisades.
En cas de mal temps: Sala Polivalent, Cal Soler.

St. Vicenç de Castellet

Bages

som

26a Diada Sardanista i
37è Aplec de la Sardana

Trompetes. Santiago Gozálbez,
Josep Lluís López, Àngel Vidal.
Tibles. Salvador Parés, Francesc Benítez.
Tenores. Jordi Molina, Jordi Figaró.
Percussió. Ferran Arnmengol,
Dissabte dia 19, a 2/4
de 6 de la tarda,
Robert Armengol.
Doble audició amb
les cobles:
Bellpuig Cobla i Ciutat de Terrassa
Trombó.
Rubén Zuriaga.
Fiscorns. David Morales, Joan Pérez.
Bernat
Castillejo.
Diumenge dia 20, aFlabiol.
les 10
del
matí i a 2/4 de 5 de la tarda,
Contrabaix.
Miquel
Àngeli Cordero.
Cobles: Mil·lenària, Sant Jordi
Principal de Terrassa
Director. Joan Lluís Moraleda.

Dies 19 i 20 de setembre,
a la plaça Vella de Terrassa

35
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Diumenge a la tarda. Concurs de colles improvisades.
Berenar de coca i mistela.
En cas de mal temps: Plaça Porxada.

Terrassa
Vallès Occidental
31è Aplec de la Sardana, de nit i a la fresca
Dissabte 5 de setembre. A la Masia Carrancà.

A les 10 del vespre. Cobles: Jovenívola de Sabadell, Mediterrània i Sant Jordi-Ciu-

tat de Barcelona
A les 9 del vespre, gran botifarrada
A 2/4 de 10, elecció de la Pubilla de la Joventut Sardanista de Martorelles.
Concurs de Colles improvisades. En cas de mal temps: Envelat Masia de Carrancà.
ENTRADA LLIURE. Informació: 616 180 075.

Martorelles

Vallès Oriental

Diumenge 27 de setembre. A la Plaça Octavià. Matí a les 10, tarda a les 4.
Cobles: Jovenívola de Sabadell, Mediterrània, Principal del Llobregat i Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.

Matí: exhibició de Colles
Tarda, Concurs de colles improvisades

St. Cugat del Vallès

Vallès Occidental

www.garonuna.com

34è Aplec de la Sardana

43è Aplec de la Sardana
Diumenge, 20 setembre de 2009
Trompetes. Santiago Gozálbez,
Josep Lluís López, Àngel Vidal.
Tibles. Salvador Parés, Francesc Benítez.
Cobles:
Contemporània
Tenores. Jordi Molina, Jordi Figaró.
BellpuigPercussió.
Cobla Ferran Arnmengol,
Robert Armengol.
Trombó.
Rubén Zuriaga.
Jovenívola
d’Agramunt
Fiscorns. David Morales, Joan Pérez.
Flabiol.
Castillejo.
Municipal
deBernat
Lleida
Contrabaix. Miquel Àngel Cordero.
Homenatge a Jesús Ventura
músic, compositor i director,
Director.i Barnet,
Joan Lluís Moraleda.

Matí i tarda, a l’avinguda Blondel (davant de l’IMAC)

i a ACF SABADELL SARDANISTA.

Dinar de germanor. Informació: 973 268 315
Organitza: Grup Sardanista del CE Huracans

Lleida
Segrià

35è Aplec de la Sardana
Dies 3 i 4 d’octubre de 2009
Trompetes.
Gozálbez,
Dissabte dia 3, a 2/4 de
10 delSantiago
vespre,
REVETLLA APLEC. Al Centre Cultural,
Josep
Lluís
López,
Àngel
Vidal.
CONCERT AMB LA COBLA Jovenívola de Sabadell.
Tibles.
Parés, Francesc
Benítez.
Direcció musical: Joan
LluísSalvador
Moraleda.
Presentat
per: Josep Pigrau i Ros
Tenores. Jordi Molina, Jordi Figaró.

Diumenge dia 4 al Parc Francesc Macià, a 2/4 de 10, hissada de la Senyera i
Percussió. Ferran Arnmengol,
inici de l’Aplec, a la tarda
inici
a ¾ de 4
Robert
Armengol.
Cobles:

Trombó. Rubén Zuriaga.
Selvatana
Fiscorns.
David
La Principal
de
la Morales,
BisbalJoan Pérez.
Flabiol.
Bernat
Castillejo.
Jovenívola de Sabadell
Contrabaix.
Àngel Cordero.
La Principal
delMiquel
Llobregat

Director. Joan Lluís Moraleda.
Totes les sardanes del matí
estan dedicades a persones de Malgrat.
Servei d’autobús fins al recinte de l’Aplec.
Servei de bar i entrepans. Dinar popular a 12 €
En cas de mal temps: Pavelló Poliesportiu. ENTRADA LLIURE.

Malgrat de Mar
Maresme

