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Els que tenim una certa sensibilitat per les coses
d’abans no podem entrar en els magatzems dels antiquaris, perquè acaba constant-nos calés. Sempre hi ha
alguna cosa que ens fa gràcia. Fa poc, vaig passar una
llarga estona en un establiment de la Garrotxa mirant
objectes i llibres. No cal dir que em vaig quedar alguna
peça. Vaig descobrir-hi, també, un Almanac de la Sardana publicat per l’Editorial Popular l’any 1926. L’antiquari va acabar regalant-me’l. Revisant la relíquia trobo
articles curiosos, des de l’Aureli Capmany que explica
com s’ha de ballar i repartir la sardana, a biografies i
treballs sobre compositors, lletristes, i una interessant
llista, amb fotografies, de les principals cobles d’aquells
moments. Evidentment, també hi ha poesies sobre
la sardana –la d’en Maragall, especialment–, algunes
partitures reproduïdes i lletres de diverses sardanes
populars. En llegeixo algunes. És evident que aquelles que vénen signades per poetes consumats tenen
una qualitat que falta en altres. També és cert que les
composicions musicalment més treballades faciliten
unes lletres més estructurades pel que fa a mètrica,
ritme i rima. Tinc la impressió que una cosa porta, a
vegades, l’altra. La meditació sobre aquesta qüestió de
les lletres me la desvetlla també, per si l’almanac no era
prou, la lectura dels darrers llibres de Robert Roqué,
les seves Històries de les Sardanes que sempre aporten
alguna informació nova sobre autors i composicions.
En aquests llibres hi ha, igualment, la lletra de moltes
sardanes. Potser perquè llegeixo una bona estona, i
vaig passant-ne l’una darrere l’altra, em fixo –no és la
primera vegada– en la falta d’originalitat que, sovint,
tenen els textos. Tal volta ja hauríem de començar, en
alguns casos, pels títols…N’hi ha de força tronadets...
Però anant a les lletres, sí que és cert que hi ha gent
que és donada a versificar amb certa gràcia i se’n surt.
Hi ha casos, però, que les lletres són d’allò tan suat. La
temptació de fer rimar la sardana, amb la terra catalana, i l’ambient que ens agermana i tota aquesta cosa
ufana…voleu dir que no l’hauríem de superar? Segurament que, un dia o l’altre, hi hem caigut tots i més
quan s’han d’escriure lletres de circumstàncies. I és
clar, quan això ho llegeix algú exigent, que no sent la
música de fons que li endolceixi l’efecte, i s’ha de refiar
del text sol, segur que ho desqualifica ràpidament. Ja
no dic si, a més, la música de la sardana és massa d’estar per casa (que, a vegades, ambdós fets solen anar de
bracet). Llavors el rebuig ja és més accentuat. I després
se la carrega, de retruc, la cultura popular…
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Joan Aranda

Dolors Viladrich i Pascual
El passat diumenge 17 d’octubre
moria la compositora
manresana Dolors
Viladrich i Pasqual
a l’hospital Josep
Trueta de Girona. La
compositora va patir
un infart quan assistia al 35è Aplec de
sardanes celebrat a l’Escala aquest dissabte 16 d’octubre.
Quan es trobava ballant les sardanes del matí al passeig Lluís Albert de l’Escala va patir un desmai que va
ser ràpidament atès pels membres de l’organització i per
professionals sanitaris que van organitzar el ràpid trasllat
a l’hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que en principi
es va aconseguir estabilitzar-la, malauradament l’endemà
diumenge va morir.
Dolors Viladrich i Pascual, era nascuda a Manresa el
dia 12-11-1936, els seus pares eren músics, la mare professora de piano i el pare instrumentista de saxo i clarinet; ells la varen endinsar en aquest món tan meravellós
que és la música, però malgrat les seves arrels i l’ambient
musical en que va viure, no va poder seguir el camí dels
seus pares: “eren temps molt difícils”.
No fou fins l’any 1994, i després d’una pre-jubilació, als 58 anys, que va decidir emprendre i perfeccionar els estudis musicals a l’escola “Esclat de Manresa”.
Les seves primeres composicions foren una havanera i
una cançó de bressol. Més tard, l’any 2000, comença a
compondre sardanes assessorada en principi per en
Marcel Artiaga de la cobla Montgrins, amb ell va perfeccionant l’estudi de la instrumentació per a cobla.
El dia 27-11-2001, s’estrena la seva primera sardana “UN
SENTIMENT “inspirada en el record del seu fill CARLES,
amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Fins ara ha escrit
20 sardanes, n’ha fet dedicades a pobles, amics i aplecs.
L’any 2008, va treure el seu primer CD de sardanes,
amb el nom de “IL·LUSIONS”, amb la cobla Montgrins;
encara que algunes peces ja havien estat publicades
(Contemporània, Principal de la Bisbal...). Les sardanes
“Anna Maria” i “Per a tu Joan”, van quedar finalistes en el
concurs de “La Sardana de L’Any”. El 2005 al Palau de la
música i el 2009 a l’Auditori de Girona, respectivament.
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Correcció a l’article del núm. 291 de la revista SOM

Sardanes de la Dolors Viladrich i Pascual
1- Un sentiment - Inspirada en el record del seu fill, Carles.(2001)
2- Vell desig - Per veure realitzat un vell desig: fer sardanes.(2002)
3- Manresa la meva ciutat - Com és evident, dedicada a Manresa. (2003)
4- Anna Maria - Dedicada a la seva fillola. ( Finalista de la sardana
de l’any 2005, però feta al 2004)
5- Cent anys de sardanes - Per celebrar 100 anys de sardanes
amb cobla a Manresa. (2004)
6- Aires de Catalunya - Escrita per commemorar el 50è aniversari
del primer programa de sardanes a Ràdio Manresa: Aires de
Catalunya.(2005)
7- Records de Tiana - Dedicada als amics de la sardana de Tiana.
(2006)
8- Un esclat d’il·lusions - Dedicada a l’escola de música “ESCLAT“
de Manresa, on hi estava molt vinculada, en el seu 30è
aniversari. (2006)
9- Al foment del cor - Per celebrar els 100 anys del foment de la
sardana de Manresa (cor de Catalunya). (2007)
10-Tres parelles silenques - Dedicada als amics de Sils, i estrenada
el dia del seu aplec. (2007)
11- Amic David - Dedicada a l’alcalde de Sant Quirze de Besora,
David Mascarella. (2008)
12- Penya Blaugrana Manresa - Feta per celebrar el 50è aniversari de la penya blaugrana de Manresa. (2007)
13- Per a tu, Joan - Dedicada a Joan Ramírez, del grup de sardanes Tamborí de Sant Pere de Ribes. (2008) També finalista de
la sardana de l’any 2009 a Girona.
14- Tinet 50 - De lluïment de flabiol. Dedicada al flabiolaire de la
cobla de Manresa. (2008)
15- Per a tu Adrià - Dedicada a l’Adrià i a la Roser en el seu 25è
aniversari. (2008)
16- Als meus cosins del Papiol - Dedicada als seus cosins.(2009)
17- 50è aniversari de Lurdes - Dedicada al Santuari de Lurdes de
Prats de Lluçanès. (2008)
18- Sardanistes d’Osona - Dedicada als aplecs de les comarques
d’Osona. (2009)
19- Mar de Sant Pol - Feta per la bonica vila de Sant Pol de Mar.
(2010)
20- El Garbí de Palamós - Aquesta sardana s’estrenà el dia 25/07
2010 a l’aplec de Palamós.

Sóc en Joan Aranda, membre de la Junta de la Federació Sardanista de Catalunya.
Volia fer-vos una apreciació sobre una de les notes de
comiat a l’amic Antoni Anguela incloses a l’edició 291 de
la revista SOM. El text que en la pàgina 9 atribuiu al Grup
Sardanista Balàfia és, en realitat, una rèplica del butlletí
especial Infosardana que, des de la Federació Sardanista de
Catalunya, vàrem enviar poques hores després de la seva
mort als més de 100 subscriptors del butlletí fundat pel
propi Antoni.
Us n’adjunto un exemplar on podreu veure que correspon paraula per paraula al que reproduiu vosaltres atribuït
al Grup Sardanista Balàfia. Només hi manquen el primer
i darrer paràgraf.
Us n’informem no pas per desmerèixer la tasca del
Grup Sardanista Balàfia ja que, malgrat que la seva rèplica
és literal, realment reconeixem que la seva tasca de difusió
és destacable i meritòria. El que succeeix és que els vostres
subscriptors poden sentir-se molt estranyats en veure que,
en 3 pàgines de comiats, no hi ha ni una sola paraula de
comiat per part de la Federació Sardanista, entitat de la

qual l’Antoni era membre de Junta, persona d’alta confiança, admiració i respecte per part de tots nosaltres.
En aquest sentit, volem que quedi molt clar que sí que
hem emès el nostre missatge de comiat (el que atribuiu al
Grup Sardanista Balàfia), que hem contribuït activament a
la difusió de la dissortada notícia, enviant-la a més de 100
destinataris subscrits, majoritàriament mitjans de comunicació, que hem assistit (amb el nostre President al capdavant) a donar-li l’últim adéu a l’amic Antoni, que hem
mantingut un llaç negre a la portada del nostre web durant
un mes com a senyal de condol i que seguim homenatjant-lo de la millor forma que sabem: donant continuitat
al seu valuosíssim Infosardana.
En aquest sentit, doncs, us agrairem que tingueu a
bé fer constar en la propera edició de SOM que aquelles
paraules de comiat provenien de la Federació Sardanista
de Catalunya. Repeteixo que, amb gairebé 3 pàgines de
comiats, crec que no hauria de faltar el nostre, especialment tenint en compte que sí que l’hem emès.
NR. Lamentem l’oblit que tinguerem i demanem disculpes a
la FSC, que efectivament ens informà puntualment.
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Jordi Puerto i Parramon
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Els Trullassos
Aquesta és una cobla orquestra ubicada a Terrassa
el naixement de la qual possiblement es va produir
durant els primers compassos del darrer quart del
segle XVIII, i que amb tota probabilitat estava formada per diversos membres d’una mateixa família, que segurament responien al cognom Trullàs.
Aquesta és la deducció a la qual he arribat a través de
les dades que he anat trobant al llarg de la investigació
realitzada.
En aquesta recerca, he trobat a l’hemeroteca de
La Vanguardia diverses actuacions d’aquesta cobla i
orquestra algunes de les quals, fins i tot, acompanyant
sarsueles. Una de les notícies publicada a la pàgina 2
de l’exemplar del 13 de setembre de 1884, quan tot just
el periòdic feia tres anys que s’editava, diu: ...Mañana
domingo celebra su fiesta mayor el vecino pueblo de
San Juan de Horta con solemnes funciones religiosas.
Los días 15, 16 y 17 habrá baile en el entoldado al
efecto levantado en el huerto nombrado de “Pere Pau”,
frente la estación del tranvia. Las horas de los bailes
serán por la tarde, desde las tres hasta el anochecer, y
por la noche, desde las diez hasta el amanecer, con la
orquesta de “Los Trullassos”, de Tarrasa... (Sant Joan
d’Horta és l’actual barri d’Horta de Barcelona, d’aquí
l’expressió de “poble veí”).
Igualment va sortir publicat al seu dia, que el 19 de
juny de 1892, una cobla amb aquest nom, va tocar a
la cerveseria Colonial de Sabadell.
A l’exemplar de 19 d’agost de 1890 de La Vanguardia, hi diu, referint-se a la vila de la Bisbal d’Empordà:
...conciertos en el Casino de los Arcos, por la orquestra
La Principal de esta villa; en el Centro Federal por los
Escalas, de Barcelona; y en el Centro Económico por
Els Trullassos, de Terrassa...
L’1 de juliol de 1893 anuncia una actuació a la Societat El Recreo de Martorell. Amb motiu de la Festa
Major del poble de Gelida, el 17 d’agost de 1894, s’hi
escriu: ...el 19 por la tarde una representación de zarzuela por la compañia que dirige el joven actor señor
Serra, corriendo la parte musical a cargo de la aplaudida orquestra Els Trullassos, de Tarrasa...
6
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D’altra banda fou una de les cobles que iniciaren
les ballades de sardanes a Terrassa el 1906, juntament
amb l’Armonía Egarense, segons escriu Oriol Casanovas a Les sardanes i els esbarts a Terrassa.
Així mateix, entre els dies 15 i 18 de setembre de
1906 va actuar a la vila d’Avinyò, a la comarca del
Bages, segons el programa de mà que he tingut al
meu abast.
Segons publica El Noticiero Universal de 20 de
juliol de 1909, participa a Matadepera als actes d’homenatge realitzats en aquella vila pel traspàs d’Àngel
Guimerà.
Novament La Vanguardia publica el 2 de maig de
1914 una notícia referida a les Festes de Sant Eudald
de Ripoll (del 10 al 13 de maig), en la qual diu: ...las
orquestas forasteras que han sido contratadas para
dichas fiestas, son: ...La Selvatana, de Cassà de la Selva;
Nova Iluro, de Mataró; Els Trullassos, de Terrassa; La
Principal, de Palafrugell; La Moderna Catalana, de
Granollers; Fatxendes, de Sabadell; y la de la Pobla de
Lillet (Joventut Pobletana)...
Segons sembla fou l’any 1919 quan adoptaren els
instruments tradicionals.
Igualment aquest periòdic anuncia una revetlla de
Sant Joan el 23 de maig de 1921, a l’Orfeó Sarrianenc,
amb cants de l’orfeó i sardanes de la cobla Els Trullassos, de Terrassa.
Continuant amb la seva trajectòria cronològica
afegiré que el seu nom figurava en el directori de
cobles de l’Almanac de la Sardana dels anys 1926 i
1929, i que el 1927 va realitzar una ballada a Santa
Perpètua de Mogoda, que fou preludi de l’Aplec que
un parell d’anys després va començar a celebrar-se a
l’esmentada vila.
El 5 de juny de 1929 La Vanguardia publica la
notícia que a Igualada ...el próximo día 9 la cobla de
Terrassa, Els Trullassos, amenizarà las audiciones de
sardanas de dicho Centro (Tradicionalista)...
També coneixíem que el 1932 actuava en una
sessió de ballets a la vila de Castellar del Vallès, concretament el dia 21 d’agost.
Igualment és La Vanguardia, qui ens parla amb
data 1 de juliol de 1933, de la realització de les ballades de sardanes a la plaça de l’Estació del Nord, de
Terrassa, a càrrec de la cobla Els Trullassos.
En Jaume Bosch de Mollet del Vallès, m’ha fet arribar el programa de mà de la XIII Diada de Germanor
que es va celebrar a la Mata el 24 de juny de 1934,

que fou organitzat pel Centre Excursionista de Sabadell en el qual aquesta cobla va fer una ballada a dos
quarts de cinc de la tarda, que fins aquest moment és
la més tardana de les actuacions que he trobat de les
realitzades per aquesta cobla.
Entre els cens de cobles que s’han publicat, el corresponent a 1982 ens diu que aquesta cobla va actuar
entre els anys 1918 i el 1923. Com veureu força lluny
de la realitat estricta, encara que sigui comptabilitzant
des que varen emprar els instruments tradicionals.
S’ha escrit en algun lloc que el mestre Ramon
Serrat i Fajula va tocar-hi, però no he trobat cap
prova fefaent que això fos així, tot i haver contactat
amb un dels seus néts: malgrat que tota la documentació que posseïen van dipositar-la a la Biblioteca
Nacional de Catalunya, ell recorda haver sentit que
l’avi havia tocat esporàdicament en alguna de les

cobles terrassenques i n’esmenta una, La Principal
de Terrassa, però el nom Els Trullassos no recorda
haver-lo sentit mai. Possiblement a causa de la
necessitat que tenia de diners per al manteniment
de la seva nombrosa família feia tots els “bolos” que
se li presentaven, d’aquí la possibilitat que pogués
haver tocat a l’esmentada cobla i en d’altres de terrassenques d’aquells moments i d’alguns dels pobles
veïns.
He volgut escriure aquest article a fi d’aportar
dades, algunes desconegudes, relatives a una de les
cobles que, malgrat la seva llarga trajectòria, és més
aviat desconeguda dins de l’àmbit sardanista, i perquè
els erudits puguin estudiar-ne la seva trajectòria amb
més facilitat.

Presentació del llibre
La sardana a Badalona

a partir de capítols monogràfics en què es fa un repàs
d’aspectes com ara les cobles, les colles, els aplecs, els
autors i compositors vinculats a Badalona, les sardanes
dedicades a la ciutat, les pubilles, les entitats i els concursos sardanistes. Els autors mantenen que la sardana
és molt més que una dansa. “És una filosofia de vida”,
explica Jordi Puerto...
Posteriorment a la presentació, Tot Badalona
publica un curt article tot dient: ...El curs cultural
badaloní comença amb prou empenta. El divendres
passat, a l’espai Betúlia es va presentar el llibre d’Eduard Boada i Jordi Puerto La sardana a Badalona. No
s’hi cabia. Una tasca d’anys i panys. Dedicació exclusiva. (...) Per fi ha sortit el seu llibre. Ho trobareu tot,
tot i tot. Són prop de dos segles i mig de trajectòria sardanista protagonitzada pels badalonins i badalonines,
des de les referències del Baró de Maldà a sardanes que
més aviat eren balls rodons o bolangeres. En Josep M.
Cuyàs i Tolosa, deixa constància de les primeres sardanes llargues que es van ballar a Badalona: “En la Fiesta
Mayor de 1894, que tuvo caràcter excepcional con
motivo de inaugurarse el monumento a Roca y Pi, dió
varias audiciones La Lira Ampurdanesa” (...) Gràcies
Eduard Boada i Jordi Puerto per la vostra aportació a
la nostra memòria col·lectiva...
Aquells que hi estiguin interessats poden dirigir-se
al Museu de Badalona, Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1. 08911 Badalona. info@museudebadalona.cat,
www. museudebadalona.cat.

El passat dia
17 de setembre
al badaloní espai
Betúlia, fou presentada aquesta
obra
escrita
pel nostre col·
laborador Jordi
Puerto, conjuntament amb Eduard Boada que realitzà l’estimable treball de recopilació de les dades que
formen el gruix del seu contingut.
El Punt Diari del dia escrivia: ...La història de
Badalona és també la història de la seva gent i dels fets
ciutadans que han anat bastint els records de moltes
generacions. Alguns aspectes estan força documentats
i en queda una important constància escrita. D’altres
estan condemnats a desaparèixer si no hi ha ningú que
s’ocupi de recopilar la informació i posar-la a disposició
de les futures generacions de badalonins (...) el llibre,
editat pel Museu de Badalona amb motiu de la Capital
de la Cultura Catalana, es presenta acompanyat d’un
DVD amb més d’un miler d’imatges que recullen ballades, aplecs, concursos, cobles i tota mena d’instantànies
del moviment sardanista badaloní durant tot el segle
passat i primera dècada de l’actual. El text s’estructura

Fonts: Hemeroteques dels periòdics La Vanguardia i El Noticiero
Universal; i Les sardanes i els esbarts a Terrassa, d’Oriol Casanovas.
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Josep Vinaròs

Els tres tenors
El dia 3 de setembre vàrem tenir l’ocasió d’escoltar uns joves i grans tenors que acompanyats per la
Cobla Jovenívola de Sabadell delectaren un públic
que, tot prenent la fresca en el claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès, es disposà a passar una
vetllada musical amb un programa coblístic elegit
acuradament. La Jovenívola dirigida pel mestre Joan
Lluís Moraleda va estar a un notable nivell.
L’obra que cloïa el concert fou el Tricameró de
Joan Lluís Moraleda, amb la participació dels tenoristes Jordi Figaró, Enric Ortí i Ferran Miàs, una
fantasia per a tres tenores i cobla de gran dificultat interpretativa, amb la qual, amb un devessall de
notes, Moraleda posa a prova els tres solistes. Una
exigent composició que per raons òbvies ha estat
poc programada. Moraleda ha mostrat una vegada
més els seus amplis coneixements de composició,
sabent prou bé quins són els límits de l’instrument.
L’obra exigeix ser interpretada per uns músics de la
solvència dels que amb la seva habilitat i mestria,
feien complaent la nit musical.
Un altre especial atractiu fou la programació dels
Dos canaris, una sardana de lluïment de dos flabiols
del compositor de Castelló d’Empúries, Felip Cervera. En aquesta ocasió foren solistes Ferran Carballino i Jordi Figaró que mostraren la seva habilitat
amb l’instrument més petit de la cobla. El flabiol és
un instrument aparentment juganer i fàcil d’interpretar; res més lluny de la realitat quan el compositor sap aprofitar-ne les possibilitats, que fa que sols
interpretat per bons solistes doni aquell aire festiu
que sempre és ben rebut. El públic forçà una repetició que fou molt agraïda.
De tot el programa també destacà la sardana La
pallaresa de Conrad Saló, amb la qual el primer tible,
Oriol Oller, oferí amb gran nitidesa, sensibilitat i
bon gust una rica melodia que el públic va agrair
entusiàsticament.
8
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seva exquisida sardana Volerany, una de les que desperta més interès quan en un concert l’atenció del
públic és completa.
Completaren el programa les sardanes L’Hostal
de la Peira d’Eduard Toldrà, Sardana de carrer d’Enric Casals, El testament d’Amèlia de Joan Lamote de
Grignon, El petit Oriol de Josep Prenafeta i Puigso
liuenca de Marc Timon.
Sempre és d’agrair que quan s’elabora un programa es tinguin presents obres que han arrelat en el

patrimoni musical del país i es doni entrada també,
a obres noves de vertader valor musical, com poden
ser Puigsoliuenca de Marc Timon, El petit Oriol
de Josep Prenafeta o Cançó d’amor a la llibertat de
Francesc Cassú.
L’Entitat Sardanista de Sant Cugat amb aquest
concert ha posat el llistó molt alt, que caldrà mantenir en properes edicions.
Després d’un bis dels tres tenors, se celebrà la
festa musical amb coca i cava.

Una obra de marcat interès musical és Cançó
d’amor a la llibertat de Francesc Cassú. Una obra de
cant a la llibertat que vol expressar els sentiments del
seu autor, en la qual s’hi entrellacen músiques reivindicatives de Lluís Llach. És molt un bon treball.
Si bé des de la mort de Manel Saderra i Puigferrer
ha baixat la programació d’aquest excel·lent compositor, a Sant Cugat tingueren en compte que malgrat
el traspàs de les persones, la seva obra ha de seguir el
camí que el seu autor havia deixat marcat, més quan
es tracta d’un compositor que ha assolit la glòria
musical. En aquest cas s’interpretà de Puigferrer la
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L’ENTREVISTA
Damià Daviu

cobla Baix Empordà de Palamós, un any a la cobla
Reus Jove, dos anys a la cobla Ciutat de Cornellà i
finalment, l’any 2007, vaig entrar a la Jovenívola de
Sabadell en substitució de Joan Barrera.

Oriol Oller i Torró, tible
Oriol Oller i Torró és l’actual primer tible de la cobla Jovenívola de Sabadell, on ens ofereix
acurades interpretacions. A més, des del mes de gener de 2010 és el director de l’Escola de Cobla
Conrad Saló de la Bisbal d’Empordà. Fa algunes setmanes ens va sorprendre a tots amb la
publicació del llibre Música i festa a Palafrugell, un gran i excepcional treball del qual és l’autor.
Just al nostre costat tenim el bon amic Oriol
Oller. L’Oriol és un magnífic instrumentista de
tible, un d’aquests músics joves que amb el seu
treball et fan pensar que la sardana no pot morir
mai. És un músic inquiet que ha actuat a diverses
cobles de llocs tan diferenciats com la Catalunya
Nord, Girona, Barcelona i Tarragona. És un músic
solvent, amb bones facultats i una bona dicció,
estudiós i compromès. Tot i la seva joventut no li
manquen responsabilitats i com un gran enamorat de la literatura com ens consta que és, fa algunes setmanes va publicar el llibre Música i festa a
Palafrugell, que estem segurs que serà un èxit de
vendes, un èxit com tot el que fa. Encetem l’entrevista amb l’Oriol.
■ Ens pots dir el teu nom, el lloc i la data de naixement ?
■ El meu nom és Oriol Oller i Torró i sóc nat a
Palafrugell el dia 12 de gener de 1979.
■ Explica com va ser el teu inici en el món de la
música, instruments i el nom dels principals mestres que has tingut.
■ Quan era petit hi havia un veí de casa que
es deia Josep Morell (gran clarinetista que va ser
membre de la cobla-orquestra Caravana i fundador
de la cobla-orquestra Costa Brava), que es va interessar per mi i vaig anar a algunes classes amb ell, i
com em va agradar vaig decidir seguir. Després vaig
anar a classes de música amb Marta Giner (filla del
fiscornaire Antoni Giner); posteriorment vaig anar
a l’escola de música de Rita Ferrer, una escola molt
coneguda a Palafrugell (ella fou qui em va ensenyar a estimar la música) onvaig fer els cursos de
llenguatge musical i també hi vaig estudiar piano i
saxo. Paral·lelament, als 12 anys, vaig començar a
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L’instrumentista
de tible Oriol Oller.

■ Sabem que també et dediques a la docència
musical...
■ En acabar el estudis a l’escola de la Rita Ferrer
vaig donar algunes classes de llenguatge musical i
seguidament vaig començar a donar classes, també
de llenguatge musical a l’Escola de Cobla Conrad
Saló de la Bisbal d’Empordà on, encara avui, imparteixo classes. A més des de el mes de gener de 2010
sóc el director d’aquest centre docent.
■ Què significa per a tu ser director de l’Escola
de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d’Empordà?
■ És un orgull. M’agrada molt perquè jo havia
estudiat aquí, havia estat a les aules d’aquesta escola
i em fa molta gràcia estar al capdavant d’aquest
projecte d’ensenyar música de cobla a la mainada.

estudiar el tible a l’Escola de Cobla Conrad Saló de
la Bisbal d’Empordà amb Raimon Sabater (llavors
tible de la cobla-orquetra Selvatana). Això d’estudiar el tible em ve del fet que llavors jo ballava en
una colla sardanista, la colla Vilarromà de Palamós
(allà aprendria a ballar sardanes amb Pere Minobas, gran sardanista de Palamós). En acabar de l’escola de la Rita Ferrer vaig seguir els estudis de tible
al Conservatori de Girona durant un parell d’anys
on vaig obtenir el grau mitjà amb Josep Gispert
com a professor i després vaig anar a Barcelona, al
Conservatori del Liceu on, per lliure, vaig obtenir
el títol superior de tible amb Francesc Elias de professor.
■ Ara explica la teva trajectòria musical fins a
arribar a la teva actual cobla, la Jovenívola de Sabadell.
■ He voltat una mica. Als 16 anys vaig tocar a
la cobla Canigó del Rosselló amb la qual vaig estar
dues temporades, després vaig estar una temporada a l’orquestra Miramar, van seguir sis anys a la

■ Una de les coses que la gent no sap de tu és l’interès que tens per la història de cobles i de músics
antics, a què és degut?
■ Sempre he escoltat els companys més grans
que jo amb els quals he tocat i he pogut gaudir de
les seves històries, anècdotes i fets més destacats.
Això va ser molt especial durant la meva estada a
la cobla Baix Empordà, on vaig tenir com a companys de cotxe en els desplaçaments dos excel·lents
amics, dues grans persones a les quals dec molt,
que són l’Amadeu Cuadrado i el Josep Sendra. Ells
han viscut molt i ens passàvem els viatges amb les
seves anècdotes de músics. Potser això és l’arrel de

Una melodia amb el tible de l’Oriol.

Oriol Oller, autor del llibre Música i festa a Palafrugell.

tot plegat. Sempre m’ha agradat la història, a més
hi ha el fet d’haver estudiat musicologia que ajuda
molt. De mica en mica em va interessar més i més,
tinc fotos de cobles antigues, unes fotos que expliquen molt d’una època determinada: no és tan sols
mirar els músics que hi havia no, són moltes coses
més. La història és una cosa que m’agrada molt.
■ Què significa per a tu ser membre de la cobla
Jovenívola de Sabadell i com és el tracte amb el seu
carismàtic representant en Salvador Saumoy?
■ Per a mi estar a la Jovenívola és collonut. A mi
em va trucar un dia l’Enric Ortí per ingressar-hi:
jo en aquells moments tocava a la cobla Ciutat de
Cornellà, on estava molt bé. Allà hi tenia de company el tenora Xavier Chacón que va ser qui em
va aconsellar que ho agafés, perquè jo, en venir de
Girona, no coneixia gaire la Jovenívola: sabia que
era una cobla de les importants però no gaire més,
de fet ara, després d’uns anys m’alegro d’haver decidit aprofitar aquesta oportunitat. Un cop a dins he
vist que la cobla Jovenívola de Sabadell és quelcom
especial, el tracte humà és excel·lent, extraordinari,
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Oriol Oller, tible de la Jovenívola de Sabadell.

i crec que d’això li hem de donar les gràcies a en
Salvador Saumoy perquè és el primer que dóna
exemple, és una gran persona, un company fantàstic, no tinc més paraules... Recordo que un dia,
en un aplec, vàrem tocar una sardana obligada de
tible i tenora, i normalment, en acabar, els companys de la cobla et feliciten, però aquell dia vàrem
baixar tots de l’empostissat i ens van aplaudir, ens
van aixecar ben amunt... va ser una cosa molt gratificant que jo no havia viscut mai. Tinc molt bons
amics a la cobla, tinc uns grans companys i estic
molt i molt content de formar-ne part. Amb això
que dic no vull menysprear les altres cobles on he
estat, he deixat grans amics a la Baix Empordà, a
la Reus Jove o a la Ciutat de Cornellà de les quals
guardo grans records.
■ Tota aquesta recerca teva d’estudiar músics,
col·leccionar fotos de cobles, etc. ha donat el seu
fruit i has publicat un llibre. El llibre titulat Música
i festa a Palafrugell, ens en pots parlar?
■ Jo sabia que a Palafrugell hi havia un ressò
d’una activitat musical important. Coneixia algun
músic, alguns noms i havia sentit parlar de la cobla
La Principal de Palafrugell. Fullejant el diccionari
d’autors de sardanes vaig descobrir alguns noms
de músics de Palafrugell i em va cridar l’atenció,
va despertar la meva curiositat i el meu interès. Un
dia que era a Palafrugell em vaig presentar a l’arxiu
municipal, allà vaig explicar que era músic i que
m’agradaria conèixer tots aquests músics antics que
havien existit a Palafrugell: crec que era una obligació per a mi saber-ho. Em van ensenyar el que
tenien, hi havia fotos, algunes particel·les, estava
bastant desordenat, ningú mai havia tractat d’or-
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denar-ho. Hi vaig anar diverses vegades i l’arxivera
veient el meu interès em va comentar la possibilitat
de fer un llibre sobre el tema. Ella em va parlar de la
col·lecció Quaderns de Palafrugell editats per l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona, són
llibres monogràfics que parlen de temes diversos
com escriptors de Palafrugell (un llibre que recomano molt especialment), un altre sobre els pintors
artístics de la població i molts més. El meu llibre
titulat Música i festa a Palafrugell seria el número
dinou d’aquesta col·lecció, un llibre que es va presentar el dia 17 de juliol de 2010 al Centre Fraternal
de Palafrugell a les 12 del migdia. Aquest llibre era
un projecte que feia temps que tenien en ment però
no s’havia fet, segurament, perquè hi havia molta
feina a fer, ja que no hi havia res fet, a excepció d’un
parell d’estudis de Jordi Tormo (cantant del grup
Peix Fregit) i alguns escrits del fiscornaire Enric
Vilà i Armengol amb moltes anècdotes. El que sí
que sabia era que hi havia hagut molta activitat
musical i que s’havia de fer tot. M’hi vaig posar i de
mica en mica es va anar fent, he tardat cinc anys a
completar-lo amb un treball més o menys constant.
Estic molt satisfet del resultat, no m’imaginava que
existís tanta història i el que queda per fer sobre
aquest tema! perquè el meu llibre parla des de principis del segle XX fins a l’inici de la Guerra Civil
amb moltes inevitables referències a la postguerra,
i crec que ara caldria fer-ne una segona part que
parlés de l’activitat musical a Palafrugell a partir de
la Guerra Civil fins a final de segle.

■ Oriol, dóna una raó per comprar aquest
llibre...
■ En principi es pot pensar que tan sols pot interessar a la gent de Palafrugell, però jo he tractat de
buscar una visió global a través del fet local. El llibre
ens explica moments socials. Crec que és un llibre
que pot interessar a molta gent. L’objectiu principal
no és parlar de música, l’objectiu principal és parlar
de les persones que fan la música i que la viuen.
■ Tot i aquesta incursió en el camp literari,
podem dir que la música és la teva passió. Què significa per a tu?
■ Jo em dedico a la música. He viscut sempre amb
la música. Quan era petit, sovint, havia de triar entre
dues coses i la música sempre ha estat present en el
meu dia a dia: recordo una vegada que vaig tenir d’escollir entre la música i l’handbol (jugava en el Garbí de
Palafrugell ). Les dues activitats eren de cap de setmana
i no podia fer les dues: va tenir prioritat la música.
C/ Indústria, 11 - 13
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Oriol, podríem estar parlant hores i hores amb
tu ja que he de dir que ets un entrevistat que dóna
joc i tema. Hem hagut de reduir un xic la magnífica entrevista que amablement ens has concedit per
raons d’espai, espero que no et molesti. Creiem que
és un fet força insòlit i molt interessant que un músic
de cobla escrigui un llibre. Un llibre que ja tenim
i que després de fullejar-lo recomanem aferrissadament per la seva qualitat, presentació i contingut.

Oriol Oller amb el seu tible de la casa Sibila.

Un bon treball Oriol. Espero que algun dia escriguis
la segona part que abans ens has dit. Pel que fa a la
música volem desitjar-te el millor i que els propers
anys estiguis envoltat per l’èxit a les rengles de la teva
cobla, La Jovenívola de Sabadell. Sort i fins aviat!!

L’Oriol signant un exemplar del seu llibre.
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Damià Daviu

50è aniversari de l’Agrupació
Sardanista l’Ideal d’en Clavé
de les Roquetes a Barcelona
Aquest any l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en
Clavé del barceloní barri de Les Roquetes arriba al
50è aniversari i nosaltres en volem deixar constància
a manera d’homenatge, ja que és una de les entitats
organitzadores d’actes sardanistes més importants i
prestigioses del país. Ho havíem d’haver fet abans,
però per raons d’espai és ara quan ho fem, de vegades s’acumulen les notícies i no podem col·lapsar la
revista. Parlem una mica d’aquesta entitat:
L’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé fou fundada l’any 1960 i està ubicada al districte de Nou
Barris, té la seu social a la Via Júlia de Barcelona. En
els anys 60 a Barcelona tan sols es feien sardanes als
barris per la Festa Major. Aquesta entitat neix amb
l’ànim de divulgar la sardana al barri, sense tancar les
portes a altres activitats culturals, cíviques i socials,
sempre presents en totes les manifestacions de l’entitat. La idea tingué una gran acceptació i al cap d’un
any l’agrupació tenia 500 socis i al cap de dos anys
ja organitzava el seu primer aplec. Al mateix temps
es porten a terme una dotzena de ballades anyals a
l’emblemàtic parc de la Guineueta, (lloc habitual on
l’entitat efectua l’aplec i les ballades) mentre l’agrupació creix sense parar. L’Ideal d’en Clavé, durant tots
aquests anys, ha demostrat tenir dos clars objectius:
difondre la sardana i mantenir una convivència veïnal
al barri i a nivell d’entitat, que sempre ha comptat amb
membres molt implicats i que han treballat molt per
tal d’assolir els objectius: gent molt preparada i lluitadora que ha fet que l’Ideal d’en Clavé sigui coneguda
i reconeguda com una de les entitats sardanistes més
importants de Catalunya. Actualment, l’entitat, té
diverses seccions:
- La Banda Simfònica que dirigeix el mestre
Vicenç Navarro
14
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- L’organització de ballades
- L’aplec
- Ensenyament de sardanes a les escoles
- Ensenyament de sardanes al centre
- Teatre
- Teatre infantil
- Revista Rotllana, una publicació trimestral amb informació sobre l’entitat i notícies del món sardanista
- Colles sardanistes: Guineu, Ginjoler i
juvenil Nap-Buf.
- Organització d’excursions i festes socials.
- Un dels èxits més sonats de l’entitat fou
la fundació de la cobla Roquetenca l’any
1988 a partir de la Banda de l’Agrupació
que tindria una vida curta, concretament
fins a l’any 1992.
No obstant això, si per alguna cosa és coneguda
l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé és pel seu
aplec, un aplec conegut com l’Aplec de tardor que tradicionalment se celebra al Parc de la Guineueta. Aquest
aplec veu la llum el mes d’octubre, sempre en combinació amb les festes de Sant Martirià de Banyoles per
tal de no coincidir. És un aplec de difícil organització
a causa del gran nombre de sardanistes que el visiten,
però tot i la seva dificultat la gent de l’Agrupació ho
resol de manera magistral i tot sigui dit: l’organització és modèlica i no és tasca gens fàcil. A l’Aplec de
Les Roquetes hi participen 4 de les millors cobles del
país, i s’hi celebra un multitudinari dinar de germanor. En acabar de dinar la Banda Simfònica de l’entitat
ens obsequia amb un selecte concert i en el decurs de
l’aplec s’homenatja alguna personalitat o entitat que
ho mereixi segons el criteri de l’Agrupació. Un dels
moments destacats de l’Aplec és el de la interpretació

de la sardana de conjunt, la coneguda El parc de la
guineu de Pere Fontàs, que és la sardana del fanalet i
és ballada per tots els sardanistes. Com tots sabem és
un dels aplecs més concorreguts del país al qual s’han
dedicat multitud de sardanes, les més conegudes de
les quals són: L’aplec de tardor de Conrad Saló, El parc
de la guineu de Pere Fontàs (ambdues guanyadores
del premi de Sardana de l’Any en les seves respectives edicions), Promesa de tardor de Josep Cassú, Un
gran aplec de Josep Capell, o En Josep de can Tinco de
Joan Jordi Beumala (dedicada a Josep Pomés, un dels
membres més actius de l’Agrupació). En acabar l’aplec
queda la feixuga tasca de desmuntar-ho tot i també és
l’hora del tradicional concert que serveix com a cloenda i que se celebra al Palau de la Música Catalana
amb les cobles La Principal de la Bisbal i Montgrins,
un acte de gran qualitat. A vegades ens preguntem
com una entitat sardanista pot obtenir els recursos
econòmics necessaris per realitzar els seus actes.

L’Aplec de tardor al Parc de la Guineueta.

Estaríem hores parlant dels bons amics de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé de Barcelona, del
barri de Les Roquetes. Hem volgut destacar els seus
actes més interessants i són molts els que ens hem
deixat, (com l’enregistrament de dos LP i un CD
amb sardanes dedicades a l’entitat i diversos CD
enregistrats per la Banda Simfònica). Desitgem una
llarga vida a aquesta entitat i que els seus membres
no defalleixin mai i no es cansin de lluitar per la sardana. Felicitats!

La sardana del fanalet, la de conjunt, la mítica
El parc de la guineu.
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arriba a la seva 42a edició i per commemorar el 50è
aniversari de l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en Clavé
s’estrenaran un parell de sardanes: 50 anys fent camí
composta per Joan Jordi Beumala que interpretaran de conjunt les quatre cobles al matí, i Aniversari
daurat escrita per Marcel Artiaga i que interpretarà
la cobla Montgrins a la tarda.
Han estat molts els actes celebrats per l’Agrupació pels seus primers 50 anys d’existència, com per
exemple La Diada del Soci del 21 de febrer amb la
participació de la cobla Montgrins i pregó a càrrec
del conegut home del temps de TV3, Tomàs Molina,
o també la celebració a Montserrat del 16 de maig.
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Lluís Subirana

Inaudit Vicenç Bou,

un espectacle inaudit
Inaudit significa “mai no sentit, increïble, extraordinari...” i això és exactament l’espectacle musical
i coreogràfic que l’Esbart Montgrí de l’Agrupació
Sardanista Continuïtat, ens va oferir en el marc
històric de la plaça Major de Torroella de Montgrí,
la nit del passat 27 d’agost de 2010. El motiu, commemorar el 125è aniversari del naixement del gran
i popularíssim compositor torroellenc Vicenç Bou
i Geli (1885-1962).
Al llarg dels anys, les sardanes de Vicenç Bou
s’han fet enormement populars i segueixen vigents
a través, habitualment, de les interpretacions de les
cobles però, també, per les versions que n’han fet i
fan cantants solistes, grups d’havaneres, orquestres
simfòniques i altres tipus de formacions vocals i
instrumentals.
Mancava, però, una versió coreogràfica de les
seves sardanes i donar a conèixer altres obres de Bou
com algun vals i pasdoble recuperats i actualment
dipositats al Centre de Documentació del Museu de
la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
Les melodies de sardanes de Bou com algunes de
les que es van interpretar –Cants de maig, Mimosa,
Angelina, Llevantina, Pescadors bons catalans, Torroella, vila vella, Esclats de joventut–, són perfectament reconegudes i memoritzades per moltíssima
gent. La música, però, ofereix la possibilitat que a
través de diverses versions i interpretacions sobre
la base original, es despleguin noves maneres de
ser escoltada i assimilada. Ho podem comprovar a
diari amb les múltiples i brillants adaptacions que
s’han fet, i es continuen fent, d’obres significatives
del repertori dels compositors mundials més reconeguts de tots els temps.
Això, però, no es produeix, almenys amb una
certa normalitat, amb la música dels nostres grans
compositors de sardanes. Donar a conèixer la seva
obra a través de noves versions que puguin arribar
16
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a un públic molt més ampli i divers no és cap sacrilegi, com no ho són les versions que s’han fet sobre
obres de Bach, Beethoven, Strauss, Mozart i tants
d’altres que han assolit una projecció i acceptació
mundial.
Calia doncs fer un nou pas endavant amb la
nostra música i amb un dels nostres compositors
més populars. I això és el que es va proposar l’Esbart Montgrí: un espectacle de dansa d’arrel tradicional amb noves versions de la música de Vicenç
Bou. Amb l’experiència de les seves celebrades realitzacions anteriors, com els espectacles Trencats i
seguits, La punyalada, Torroella 1900 i Fills del mar,
l’èxit del nou espectacle Inaudit Vicenç Bou estava
assegurat.
Però per aconseguir l’èxit cal un bon equip, amb
coneixements, capacitat de treball, il·lusió i compromís. I un grup de balladors ben preparats i un
bon arranjador i músics de qualitat. I un bon guió,
i una bona direcció artística i coreogràfica i, en
definitiva, un grup de persones que complementin
amb eficàcia tots els requisits que un bon espectacle
a la nit, a l’aire lliure, requereix. I tot això, l’Agrupació Sardanista Continuïtat sap perfectament com
fer-ho seleccionant en cada ocasió les persones
adients que garanteixin la qualitat del projecte.
I en aquesta ocasió va escollir per a la direcció
artística i coreogràfica Sebastià Vilanou; per al guió
Jaume Nonell; per a la composició, arranjaments,
direcció musical i tenora Jordi Molina; els músics
Laura Plasencia, violí i mandolina; Salvador Parés,
flauta i tible; Perepau Jiménez, acordió diatònic;
Joan Bosacoma, contrabaix, i Enric Canada, bateria i percussions; per al disseny i realització del vestuari Josep Ahumada; per al disseny gràfic Glòria
Pujadas; per a la il·luminació Jordi Borja, Gregori
Olivé i Òscar Sánchez; per a les veus en off Jaume
Nonell i Fanny Pujadas; i la col·laboració de Judit

Pujadó, autora d’un parell de lletres cantades adaptades a la música de Bou, i Eva Trullàs. Un equip
de garantia al qual cal afegir el protagonisme de la
quarantena de components de l’esbart, alguns d’ells
joveníssims, que van lluir-se en la interpretació
de totes les coreografies agrupades en els diversos
actes que el guió anava introduint i que responien
als següents apartats: Introducció, Aires de canvi,
Festa a la plaça, Popularitat, No solament sardanes;
Melodia i sentiment, Lletra i veu, Bou sí Bou no,
Ombra i llum i Nou esclat.
Al llarg d’una hora,
les 1.500 persones que
omplien totalment la
plaça, entre elles la filla
del mestre Bou, Teresa,
de 86 anys, acompanyada del seu espòs
Joan Fontcoberta i altres
familiars, i de significatives persones representatives de la cultura i del
sardanisme, gràcies a la difusió que de l’acte n’havien fet mitjans de comunicació com Punt Diari,
Diari Girona, VilaWeb, Infosardana, Creuant i La
Vanguardia, entre d’altres, vàrem viure i gaudir
d’un gran espectacle. Els entusiastes aplaudiments
en finalitzar cada acte i l’ovació final va ser un
digne i públic reconeixement a la seva oportunitat i
qualitat. L’apoteosi final es va produir quan després
d’un bis i de repetitius i llargs aplaudiments, Jaume
Nonell va demanar a tot el públic que es posés dret,
s’agafés de les mans i ballés l’emblemàtica sardana
Torroella, vila vella. Va ser extraordinari i molt
emocionant.
Per acabar aquesta breu ressenya, una reflexió i
un desig. La reflexió va en el sentit que, una vegada
més, en un gran espectacle de la nostra cultura realitzat amb gran eficàcia des del més pur amateurisme, no va comptar amb la presència i suport de
persones significatives de les nostres institucions de
govern ni de la càmeres de TV3, cosa aquesta malauradament un fet ja habitual però per això no menys
lamentable. I pel que fa al desig, que aquest Inaudit
Vicenç Bou, contràriament al significat de la paraula
inaudit, no hagi estat només un acte extraordinari i
aconsegueixi els recursos i la fórmula necessària per
portar-lo arreu de Catalunya. L’esforç emprat mereix

que sigui vist i reconegut per tot aquell que estima la
música i la dansa del nostre país.
Felicitats a tots els qui l’han fet possible i que
segueixin els èxits.
Sabadell, agost 2010.
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Jordi Torres i Noguer

Girona. Doble aniversari:

90 anys de l’estrena de Girona aimada, de Vicenç Bou i
50 anys com a primera Ciutat Pubilla de la Sardana
Enguany, 2010, fem remembrança de dues efemèrides de relleu dintre la llarga tradició sardanista
gironina, agermanades en la memòria col·lectiva
d’aquesta ciutat. En primer lloc s’escauen 90 anys
de l’estrena de Girona aimada, l’emblemàtica composició tan arrelada al sentiment gironí com ho
és també Girona m’enamora, de Ricard Viladesau.
Girona aimada fou sens dubte una de les sardanes
més reeixides del mestre Vicenç Bou.
El segon esdeveniment ens recorda que el passat
24 d’abril s’acomplí mig segle de la proclamació de
la nostra capital com a primera Ciutat Pubilla de la
Sardana el 1960. Dues celebracions ben importants
que comentarem tot seguit, fent-ne un resum.

Girona aimada
És tot un emblema
d’identitat i simbolisme.
S’estrenà l’any 1920.
Com que en aquella
època Vicenç Bou era
el director dels Montgrins, amb la cobla assajava i estrenava les seves
sardanes. Per aquest
motiu doncs, fàcilment
entendríem que Girona
aimada fou estrenada
El mestre Vicenç Bou.
per la cobla Montgrins.
Amb el pas dels anys s’ha interpretat en nombroses
ocasions en fer esment de la nostra ciutat o per qualsevol altra circumstància, tant en versió de cobla
com de coral, a més d’haver-se enregistrat moltes
vegades en disc. La Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya, també la porta en el seu repertori. La
lletra, amb aquells versos curulls de joia, inspiració i amor, es deu a la ploma de Joan Serracant i
18

SOM 292

Lluís Papell. El seu fort carisma al·legòric, ha quedat
doncs palès en el transcurs dels anys.
Ja fa temps, jugant el primer equip del Girona
FC a categories superiors –tal com ho fa ara– es
donava el cas que en un estadi del nord d’Espanya,
en sortir els jugadors gironins al terreny de joc,
s’escoltava per megafonia aquesta sardana.
Igualment s’explica que quan un viatjant de
comerç, anant per terres del sud d’Espanya, arribava a un hotel concret, la filla de la casa, que el
coneixia prou bé, interpretava al piano les belles
notes d’aquesta composició.
El febrer de 1926 durant el seu debut, a la
Rambla, la cobla Girona tocà Girona aimada. Gairebé cinquanta anys després, el 9 de març de 1975,
en el seu concert de presentació al Teatre Municipal, la cobla Ciutat de Girona també la interpretà.
El dia 2 d’octubre de 1988 durant la cerimònia
de cloenda dels Jocs Olímpics de Seül, la ciutat de
Barcelona es presentà al món com la seu olímpica
de 1992, on s’esdevindrien els considerats millors
Jocs de la història. Aleshores un grup de dansaires
ballà una sardana. En escoltar les primeres notes
vaig sentir una gran alegria, com a gironí, ja que la
sardana escollida era, curiosament, Girona aimada.
Actualment aquesta formosa composició és
interpretada, com a pòrtic de benvinguda, per
començar el tradicional Concert de Sardanes de les
Fires de Girona a cura de La Principal de la Bisbal.
D’entre els nombrosos homenatges que ha rebut
arreu de Catalunya Vicenç Bou, esmentem el que
se li féu a Girona el dia 31 d’agost de 1947, organitzat per la Comissió de Festes del carrer de l’Argenteria, durant el qual es va desenvolupar una doble
audició de sardanes a cura de les cobles Selvatana
i Caravana. El programa fou tot amb composi
cions del cantaire del Montgrí. La cobla Selvatana
interpretà Declaració, Llevantina, La mare cantora

i L’anell de prometatge, mentre que la Caravana
tocà Èxtasi, El saltiró de la cardina, Festa majonera
i Angelina. Com a comiat, i de conjunt, les cobles
interpretaren Girona aimada.

50 anys de Girona com a primera
Ciutat Pubilla de la Sardana
La segona efemèride destacada és la
del pubillatge de la
capital del Gironès.
Ha passat molt de
temps, és veritat. Fou
aleshores, per a tots
aquells que impulsaren la idea, una experiència innovadora,
que volia expressar
els sentiments d’estima i germanor i les
virtuts que atresora la
nostra dansa per als
catalans.
Com s’inicià tot
el procés? Els que el
visqueren el coneiClau del pubillatge de Girona.
xen prou bé. El punt
de sortida fou durant la I Jornada d’Estudis Sardanistes, celebrat per prelació a la santa muntanya
de Montserrat, el dissabte 23 de maig de 1959. La
conclusió final de la Jornada, fou redactada pel
secretari d’actes de l’Obra del Ballet Popular, Francesc Izquierdo, i deia estrictament així: “És fixada
la data del diumenge anterior a la diada de la Mare
de Déu de Montserrat, per a la celebració anual, i
amb caràcter universal del Dia de la Sardana. La
seva primera edició s’escaurà el diumenge 24 d’abril
de 1960”. La intenció era que any rere any, se celebrés en els dies immediats al de Sant Jordi i de la
Verge Bruna.
Aquesta conclusió fou aprovada per unanimitat per la quarantena de delegats assistents. La mesa
estava constituïda per diferents directius de OBP
amb el seu president, Josep Mainar, al front. Entre les
moltes personalitats assistents destaquem Josep Miracle, els mestres Josep Gravalosa, Bartomeu Vallmajó,

Directius de l’Obra del Ballet Popular, amb el seu president
Josep Mainar, de l’Agrupació Amics de la Sardana, juntament
amb Josep Miracle i els compositors Bartomeu Vallmajó i Josep
Baró i Güell.

etc., com també representants de diferents entitats.
Tots ells eren conscients que aquell acord tenia transcendència i que constituïa una fita històrica.
Així doncs quedà instituïda aquesta anyal Diada.
La primera en ésser designada Ciutat Pubilla fou
Girona, com a prelació pel fet de ser capital d’un conjunt de comarques on va néixer, es va fer i es va divulgar la sardana, a més de tenir un llarg historial que
transcorre en paral·lel al desplegament de la dansa i la
vinculació que hi té. Com a conseqüència de l’acord
adoptat a Montserrat tingué lloc una altra reunió a
Girona, concretament el 12 de juliol de 1959, a la qual
assistiren representants d’entitats sardanistes de diverses poblacions gironines, així com també membres
del Consell Directiu de l’OBP amb el president JosepMainar. Cal remarcar a la vegada les intervencions
dels mestres Rossend Palmada i Bartomeu Vallmajó.
En ser aquest esdeveniment una experiència
nova, els actes que es van dur a terme, –que amb pas
del temps s’han anat ampliant i esdevenint tradicionals–, foren molt dignes i van fer vibrar la ciutat
i les seves contrades. L’aleshores jove i dinàmica
Agrupació Amics de la Sardana de Girona –entitat fundada el 1955–, conjuntament amb l’Obra del
Ballet Popular, posaren tot el seu esforç per tal que
aquell dia fos al més lluït possible.
Aquell 24 d’abril de 1960 el primer acte del matí
se celebrà a la sala d’actes de la Cambra de la Propietat Urbana. Allà es féu ofrena de la Medalla al Mèrit
Sardanista a Josep Grahit i Grau, insigne periodista i
historiador de la sardana. Aquella distinció portava
aparellat el record a meritoris companys del Sr. Grahit
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com els germans Massó i Valentí, Tharrats, Fontbernat, Sobrequés, Miquel de Palol, Carles Rahola, Xavier
Montsalvatge, etc. A la mesa s’hi arrengleraren, al
costat dels representants de les entitats, un regidor i
un membre de la Diputació, el qual, per raó de jerarquia, la va presidir. Aquest acte s’hauria d’haver celebrat a l’Ajuntament, però el consistori d’aquella època
no gosà acollir la delegació de la nostra dansa.
Tot seguit una gernació de sardanistes varen
concentrar-se al passeig central de la Devesa, on,
al migdia, la prestigiosa cobla Montgrins oferí una
reeixida audició de sardanes. Entre les composicions que s’interpretaren remarquem: Els arbres de la
Devesa en saben una cançó, de Josep Baró i Güell,
Juny, de Juli Garreta i Girona aimada, de Vicenç
Bou. Acabada la ballada hi hagué una ofrena floral
al monument de Juli Garreta per part del president
de l’Obra del Ballet Popular, Josep Mainar i Pons,
acompanyat del president dels Amics de la Sardana,
Gabriel Gómez i Soler. A la coneguda fotografia
que reproduïm quedà palès el moment històric
d’aquell pubillatge gironí, on figuren directius de
l’Obra del Ballet Popular, de l’Agrupació Amics de
la Sardana i els compositors Josep Baró i Güell i
Bartomeu Vallmajó. De la fotografia se n’ha fet una

gran ampliació exposada a la Sala de la Sardana, del
Museu d’Història de la Ciutat al carrer de la Força.
Després de l’acte a la Devesa hi hagué un dinar de
germanor. A les quatre de la tarda, al saló de pergamins de la Casa de Cultura, s’inicià la sessió acadèmica a càrrec de l’escriptor Josep Miracle, que féu una
interessant conferència sardanista, a la qual assistiren
representants de l’Ajuntament i de la Diputació, com
també diferents personalitats i públic en general.
En aquest mateix acte el president de l’OBP, Josep
Mainar, en el seu Missatge al Món Sardanista, digué,
entre d’altres coses, aquestes emotives paraules:
“Tot allò que té la rotllana, de mitjà social i d’esplai i de companyonia, es manifestarà des d’ara com
la sardana de viles i de ciutats catalanes a través del
Dia Universal de la Sardana...
Una localitat variable cada any tindrà el privilegi
de Ciutat Pubilla, la qual capitalitzarà solemnement
al món de la sardana d’un any a l’altre. Acudim,
doncs, a Girona, per a retre-li tribut com a primera
de les ciutats pubilla del Dia de la Sardana.
Per simbòlica que sigui la diada de Girona,
aquests actes, amb la sessió acadèmica de la tarda,
tindran aquell signe de comunitat i de germanor que
irradiarà igualment a totes les celebracions del I Dia

Josep Mainar, president de l’OBP, en el moment de l’ofrena al monument a Juli Garreta, acompanyat del Sr. Gabriel
Gómez, president del Cercle Artístic i dels Amics de la Sardana.
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de la Sardana a les altres poblacions d’una i l’altra
banda del Pirineu.
Estem segurs de viure una data memorable. La
solemnial Sardana de Germanor que farem a la
vostra ciutat ha de representar la primera malla de la
llarga cadena de ciutats pubilla dels anys a venir”.
Així doncs quedà segellat el compromís del món
sardanista d’anar portant successivament el caliu de
la nostra dansa a diferents poblacions de Catalunya
que ja tenen el títol de Meritíssima en la Sardana,
i que cadascuna d’elles rep amb orgull el dia de la
seva proclamació. Girona fou el pilar inicial de la
gran casa comuna. El punt de partença que ha anat
donant el relleu a la resta de ciutats germanes en el
pubillatge, fins a arribar a la cinquantena edició a
l’Escala (Alt Empordà) el passat 25 d’abril.
El 1977, Girona organitzà la Primera Trobada de
Ciutats Pubilla de la Sardana. Amb aquest motiu el
mestre Manel Saderra i Puigferrer, a sol·licitud de
l’Agrupació Amics de la Sardana, escrigué Girona
Ciutat Pubilla, ja que la ciutat no tenia cap sardana
que li recordés el seu pubillatge. Fou estrenada al
Teatre Municipal el 27 de novembre de 1977 per les
cobles Girona i Ciutat de Girona.
D’altra banda el compositor gironí Josep Antoni
López, amb motiu dels 50 anys de l’efemèride, va
escriure la sardana Girona, pubillatge d’or. S’estrenà
el 2 d’octubre de 2010, a la tarda, a la plaça de la
Independència –o Sant Agustí–, durant una doble
audició a càrrec de les cobles Principal de la Bisbal
i Ciutat de Girona. Fou la sisena sardana, interpretada de conjunt per les dues cobles. Aquesta
composició figura en el doble CD, amb sardanes
del mestre López, enregistrat per la cobla Ciutat de
Girona. Aquest CD fou presentat el mateix dia a la
tarda, al saló de plens de l’Ajuntament de Girona,
commemorant els 50 anys del pubillatge gironí.
Darrere del nomenament de Girona i de la resta
de ciutats pubilles, el 2011 agafarà el relleu de l’Escala la població d’Organyà (Alt Urgell).
En sintonia amb l’esperit de les ciutats pubilles,
hem considerat adient reproduir un breu fragment
del Manifest Sardanista, escrit per Francesc A. Izquierdo i Alcolea, proclamat a Manresa i llegit pel seu
autor, el 10 de febrer de 1963, amb motiu de la I Revisió Comarcal d’Iniciatives Sardanistes, organitzada
per l’Agrupació Manresana de Folklore. Alhora seria
aprovat a la V Jornada d’Estudis Sardanistes celebrada

Monument a Juli Garreta a la Devesa de Girona.

a Tàrrega, el 17 de març d’aquell any, i es va proposar
a l’OBP com a ideari sardanista. El llegí Josep Miracle.
Del Manifest, que segueix essent encara avui en dia
del tot vigent, remarquem el que segueix:
“Nosaltres els sardanistes conscients de la responsabilitat contreta amb el nostre poble i la nostra època,
manifestem ésser testimonis de l’esperit de pau, llibertat i germanor universals que enyora la Humanitat.
Aquella dansa honesta, assenyada i racialment
catalana, joia dels empordanesos d’ara fa cent anys,
ha esdevingut dansa representativa i simbòlica d’un
poble insubornable que fa arribar el seu missatge d’esperança a tots els homes de bona voluntat”.
Bibliografia: La Sardana (1). El fet històric, de
Josep Mainar i Jaume Vilalta. L’Obra del Ballet Popular, col·lecció Mos, de Jordi Puerto. Històries de les
sardanes (I), col·lecció Mos, volum I, de Robert
Roqué. 25 Anys Junts (25è aniversari de l’Agrupació
d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines), de
Joan Domènech i Moner. Diari d’un segle. Un segle
del Diari de Girona (1889-1989), volum II diferents
autors. Butlletí de la Primera Trobada de Ciutats
Pubilla de la Sardana.
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Noces d’or del
pubillatge de Girona
El passat dia 2 d’octubre, els sardanistes i amb ells
tot Girona, commemorà els 50 anys de la seva proclamació, com a primera Ciutat Pubilla de Sardana,
l’any 1960.
Els actes commemoratius es desenvoluparen a la
sala d’actes de l’Ajuntament de Girona, que s’omplí
abastament.
Presentà l’acte, Gerard Carrion, de Ràdio Estel.
Primer parlà Josep Torres, de Girona, que era un dels
organitzadors fa 50 anys del pubillatge, el qual exposà
les circumstàncies, fets i àdhuc dificultats que tingueren per l’organització dels actes. Tot seguit fou la
presidenta actual dels Antics de la Sardana Terranostra que manifestà la joia d’haver estat Girona l’escollida i poder, ara, 50 anys més tard, celebrar l’acte. Tot

Sebastià Gràcia de Lleida rep un obsequi de l’ajuntament de
Girona i dels Amics de la Sardana de Girona.

La presidència de l’acte celebrat a l’ajuntament. D’esquerra
a dreta. Dret: el presentador (Gerard Carrion). Asseguts: Josep
Torras (antic dirigent de Girona), Montserrat Ferrer (presidenta
de AST de Girona, Sebastià Gràcia (CE Huracans de Lleida), Anna
Pagans (Alcalde de Girona), Bartomeu Duran (president de FSC i
OBP), Ramon Fondevila (director CPCPTC) i Josep Antoni López
i Àlvarez (compositor, autor de la sardana, Girona, pubillatge d’or.
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La sardana, declarada
d’INTERÈS NACIONAL
Ballada a la plaça de la Independència de Girona, amb les
cobles La Principal de la Bisbal i Ciutat de Girona.

seguit Sebastià Gràcia, de Lleida, explicà com fou
la segona Ciutat Pubilla, lògicament la capital del
Segrià i amb paraules plenes d’emoció convidà als
gironins a assistir l’any que ve a les seves noces d’or.
El seguí amb els parlaments el Sr. Bartomeu Duran,
president de la Federació Sardanista de Catalunya i de
l’Obra del Ballet Popular, que féu una valoració de la
vida de les Ciutats Pubilla, de la seva validesa i actua
lització, seguint endavant amb aquesta escomesa iniciada el 1960. Josep Antoni López, el compositor gironí,
autor de la sardana commemorativa, Girona, pubillatge d’or, manifestà el seu agraïment i satisfacció per
poder ser l’autor d’aquesta sardana. Tot seguit parlà el
Sr. Ramon Fontdevila, que mostrà la seva complaença
per aquesta i altres manifestacions sardanistes i comunicà que el Consell executiu de la Generalitat declararà, la sardana, dansa d’interès nacional.
Finalment l’alcaldessa de la ciutat, la Sra. Anna
Pagans, es mostrà satisfeta de poder acollir aquest
acte a la casa del comú, que no volgué fer-ho el consistori del 1960 i feu vots per la vitalitat i enaltiment
de la sardana.
Tot seguit a la gironina plaça de la Independència
hi hagué una doble audició de sardanes amb l’actua
ció de les cobles La Principal de la Bisbal i la Ciutat
de Girona, ambdues cobles interpretaren i estrenaren
la sardana de Josep Antoni López, Girona, Pubillatge
d’Or, composta expressament per recordança i commemoració d’aquests 50 anys de la proclamació de
Girona, com a Ciutat Pubilla de Sardana, la primera
que obtingué aquest honor.
La ballada a la plaça de Sant Agustí (Independència) tingué una enorme acceptació i romangué curulla del tot, havent-hi a més de gent de Girona, molts
sardanistes vinguts expressament per aquesta jornada,
que fou una exaltació de la nostra dansa, LA DANSA
NACIONAL DE CATALUNYA –d’interès nacional–
oficialment.

El passat dimarts dia 5 d’octubre, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, declarà la Sardana:
DANSA D’INTERÈS NACIONAL.
Aquest és el text oficial:

A Catalunya existeixen més de 300 entitats
sardanistes, i unes 60 a la Catalunya del Nord
El Govern ha declarat avui la sardana element festiu
patrimonial d’interès nacional i n’ha definit les característiques i els elements que li són propis. En la declaració aprovada avui es descriu la coreografia i la música
d’aquesta dansa, per tal de preservar-la i promocionar-la
com a manifestació de la cultura tradicional catalana
d’especial arrelament i rellevància. Amb aquesta declaració, la sardana s’inscriu al Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya.
En l’actualitat, existeixen a Catalunya més de 300
entitats sardanistes, i unes 60 a la Catalunya del Nord.
En conjunt, s’organitzen cada any més de 3.000 activitats relacionades amb la sardana a tot Catalunya, la
Catalunya del Nord i Andorra, com ara aplecs, ballades,
audicions, concerts, concursos musicals, competicions de
grups de dansaires i cursets.

La sardana, símbol de catalanitat dins i fora
de Catalunya
La sardana és una dansa popular catalana, fruit
de l’evolució experimentada per antigues danses populars, que va assolir la seva estructura actual a meitat
del segle XIX, coincidint amb l’impuls culturitzador de
la Renaixença.
Des d’aleshores, s’ha anat consolidant com a manifestació cívica i cultural de participació comunitària. En
determinats moments ha esdevingut un símbol de catalanitat dins i fora de Catalunya.

La sardana, dansa nacional?
L’any 2008, la Federació Sardanista de Catalunya
endegà una campanya perquè la Generalitat declarés
la sardana com a Dansa Nacional de Catalunya. Totes
les entitats sardanistes, colles, cobles i 200 ajuntaments,
la majoria per unanimitat de tots els seus regidors s’adheriren a aquesta iniciativa, però sembla que la legislació actuals no permet concedir aquesta distinció.
El Sr. Ramon Fontdevila, director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional del
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya explicà que en l’actual llei no es pot donar
aquesta designació de Dansa Nacional, esperant que
en la propera legislatura és podran canviar, a través
del Parlament, les lleis actuals, i aleshores sí es podria
concedir la designació de Dansa Nacional.
Hem de suposar, òbviament, que això deu ésser
així, però pel què és expressió popular des de fa més de
cent anys, ja Pella i Forga l’any 1883 digué: “La sardana
és el nostre Ball Nacional, saludem-lo*, ara no es pot
oficialitzar per qüestions jurídiques i/o polítiques, així
de moment no es pot obtenir la autèntica i merescuda
denominació, però el poble català sap, denomina,
coneix i sent que la sardana és: LA DANSA NACIONAL DE CATALUNYA.
* Història del Ampurdán. Volum I. Barcelona 1883, pàgina 26.
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El que diu la llei:
L’article 1.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, estableix que formen part
d’aquest patrimoni els béns immaterials integrants de la
cultura popular i tradicional.
L’article 2.2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment
i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, preveu que les manifestacions festives
formen part de la cultura popular i tradicional i, d’acord
amb l’article 6 de la Llei esmentada, el Govern pot declarar festa d’interès nacional les que tenen un arrelament
i una rellevància especials. Així mateix, el Govern ha
de vetllar per la protecció i la promoció adequada de les
festes declarades d’interès nacional i per la conservació
de llurs elements essencials.
En desplegament d’aquestes previsions legals es va
aprovar el Decret 319/1994, de 16 de novembre, pel
qual es regula la declaració de celebracions de la cultura
tradicional catalana coma festes tradicionals d’interès
nacional.

Aquesta és la llei que ha fet servir la
Generalitat per:
Declarar la sardana element festiu patrimonial d’interès nacional i definir-ne les característiques i els elements que li són propis, que consten a l’annex.

Aquest és l’annex:
ANNEX
Característiques de la festa i dels elements festius
La sardana és una dansa popular catalana, fruit de
l’evolució experimentada per antigues danses populars
que va assolir la seva estructura actual a mitjans del
segle XIX, tot coincidint amb l’embranzida del corrent
culturalitzador de la Renaixença.
Així, les antigues “sardanes curtes” registren, a partir
del primer terç del s. XIX un progressiu augment de la
llargada, i l’any 1850 ja són esmentades específicament
les noves “sardanes llargues” en l’opuscle “Método per
aprender á ballar sardanas llargas”. Posteriorment, des
de començaments del segle XX, la sardana es va anar
estenent des de l’Empordà i les comarques del nord cap
a la resta de Catalunya, tot i que no amb la mateixa
intensitat a tot el territori, i es va consolidar com una
manifestació cívica i un fet social i cultural de participació comunitària i de caràcter evolutiu i canviant
paral·lel als canvis socials que ha anat experimentant
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la societat catalana. En determinats moments ha esdevingut també un símbol de catalanitat dins i fora de
Catalunya.
La sardana actual es caracteritza, coreogràficament
parlant, per ser una dansa que es balla en cercle, amb un
nombre indeterminat de balladors d’ambdós sexes encarats vers l’interior del cercle el qual fan oscil·lar a dreta i
esquerra alternativament,agafats de les mans, les quals
resten baixes en els curts i alçades en els llargs, i per ser
una dansa col·lectiva i individual alhora, ja que permet
l’entrada i sortida a la rotllana de qualsevol persona en
qualsevol moment.
Musicalment, la sardana és una dansa que es balla
no al so d’una tonada tradicional i única, sinó al so
d’una composició musical subjecta a uns certs límits
d’extensió,que podríem determinar d’una manera aproximada entre 20 i 40 compassos a la primera part anomenada “curts”, i entre 60 i 90 compassos la segona part
denominada“llargs”. També és una composició sotmesa
a una determinada estructura mètrica, principalment
binària, la qual es desenvolupa en un moviment vorejant la xifra 112 del metrònom, prenent com a unitat la
figura que omple el temps del compàs, tant si és binari
simple com compost. La formació instrumental que
acompanya aquesta dansa s’anomena “cobla” i està formada per un conjunt d’onze instrumentistes: dues tenores, dos tibles, un flabiol i tamborí, dues trompetes, un
trombó, dos fiscorns i un contrabaix.
En l’actualitat existeixen a Catalunya, amb diferent
grau d’implantació segons les comarques, més de 300
entitats sardanistes, i unes 60 a la Catalunya Nord,
que s’agrupen en diverses xarxes federatives com ara la
Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya i la Federació Sardanista del
Rosselló. En conjunt, s’organitzen cada any a tot Catalunya, la Catalunya Nord i Andorra més de 3.000 activitats
relacionades amb la sardana de tipologia molt diversa.
Bàsicament consisteix en la celebració d’aplecs, ballades
o audicions, concerts,concursos musicals, competicions
de grups de dansaires i cursets, tot plegat amb la sardana com a denominador comú. Aquestes activitats són
impulsades i coordinades per entitats sardanistes, altres
associacions i pels ajuntaments

   Com comentava, ho hem dit més amunt el Sr.
Ramon Fontdevila, és possible que en la propera legislatura es pugin canviar les lleis i aleshores poder declarar la Sardana Dansa nacional de Catalunya.
Mentre, bé, tenim això...

Opinió del Sr. Ramon Fontdevila,
director del CPCPTC
posta satisfactòria a la petició rebuda.
Coneguda la decisió de la Generalitat de la
Però cal ser conscient que si no es
concessió d’aquest nomenament, hem volgut
reforma l’actual Llei del Patrimoni
copsar l’opinió d’una persona, que coneix bé la
no tindrem manera de fer aquest
sardana i que per las seva tasca roman vinculat
reconeixement formal per nomeal departament de Cultura, el Sr. Ramon Fontnar manifestacions del patrimoni
devila, director del CPCPTC.
immaterial com a “nacionals”, que no
Sr. Ramon Fontdevila,
■ Quins motius han portat al Consell execuvol dir ni en exclusivitat ni de tot el
director del Centre de
tiu a atorgar aquest reconeixement de la Genepaís, sinó “de valor nacional”. Caldrà
Promoció de la Cultura
ralitat vers la sardana?
encara una altra legislatura...
Popular i Tradicional del
■ Sense cap mena de dubte, d’una banda hi departament de Cultura.
■ Algunes persones vinculades a
ha la proposta impulsada per la Federació Sarla sardana consideren que el concedit,
danista de Catalunya amb l’adhesió de més de dos-cents
patrimoni d’interès nacional no és el reconeixement que
ajuntaments i la complicitat de nombroses entitats sars’esperava?
danistes d’arreu de Catalunya. I de l’altra, la voluntat del
■ És el que us deia: no podem donar satisfacció
Consell de Cultura Popular i Tradicional d’aprofitar el
completa amb les lleis actuals. Però sí que avancem en
Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya per aprofunel reconeixement, que és aquest, nomenar la Sardana,
dir i posar en valor les nostres manifestacions del patricom un element festiu que és, “patrimoni d’interès
moni immaterial, com ara la Sardana.
nacional”. O si ho voleu més breu, des d’avui ja podem
■ Què comporta aquesta designació?
dir que la Sardana és una “dansa d’interès nacional”.
■ La designació no passaria de ser un títol més, si no
La futura legislació podria permetre aquest “dansa
fos que l’hem d’aprofitar per obtenir majors comprominacional de Catalunya”. Sigui com sigui, és un procés
sos en la tasca de difondre i fer la sardana viva, i això val
que hem compartit amb la Federació Sardanista de
per la pròpia Generalitat de Catalunya però també pel
Catalunya des del primer moment, i en el futur l’esconjunt dels nostres ajuntaments i del gruix de l’associacitratègia a seguir també la sabrem consensuar.
onisme sardanista... També dels mitjans de comunicació.
■ Quina és la llei que no ha permès aquest reconeixeLa sardana és important, ho era abans de ser designada
ment i quina és podria fer en dies futurs?
patrimoni d’interès nacional, i ho continuarà sent. El
■ En síntesi, diria que aquest nomenament de la
reconeixement li hauria de permetre, encara, aconseguir
sardana és un primer pas que l’actual legislació ens
noves complicitats. Des del CPCPTC es farà un esforç per
permet donar: fet i fet, doncs, avui la Sardana ja és
a la difusió de les festes i elements inscrits al Catàleg. Ara
dansa d’interès nacional, segons el DOGC! I estic
mateix estem treballant en el format web i en un futur
convençut que en l’esdevenidor la reforma de la Llei
es podien confeccionar altres materials de difusió. D’aldel Patrimoni podrà atorgar a la sardana el títol de
tra banda, la inscripció al Catàleg del patrimoni festiu de
“dansa nacional”. En qualsevol cas, em neguiteja que
Catalunya suposa un reconeixement que es valora en les
tot plegat no quedi en un altre títol, un altre pas envers
convocatòries de subvencions del CPCPTC.
l’encotillament de la dansa –de qualsevol dansa– al
■ La Federació Sardanista de Catalunya, amb el
país. I és que, ens costa tan ballar! I això que cada any
suport d’entitats, colles, cobles i molts ajuntaments de
s’organitzen més de 3.000 activitats relacionades amb
Catalunya, demanaren que la sardana fos declarada
la Sardana –aplecs, ballades, audicions, concerts,
Dansa Nacional de Catalunya, i en canvi ha tingut
competicions i cursets... Quin estrany complex arrosaquest altre reconeixement?
seguem col·lectivament que ens fa renunciar a ballar
■ És el reconeixement que ens condiciona la nora plaça? Sardanes, jotes o fandangos. Un ball pla. Tant
mativa actual. No podíem declarar la sardana “dansa
se val. Ballar, encara que no tinguem l’elegància fruit
nacional de Catalunya” perquè no hi cap norma que
de l’assaig, és una activitat fantàstica. Però ens costa...
ens ho permeti. Només la inscripció al Catàleg del
I doncs, hauríem de ballar més. I cantar. I riure. I dir
patrimoni festiu de Catalunya permetia donar una resles coses tal com raja: més feliços, més valents...
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Antoni Torrent

Pep Ventura. Biografia i
fets històrics cobaricèntrics (I)
(Període 1819-1830)

En veritat, aquesta recerca inclou l’etapa més conflictiva
de la seva vida, en la que viurà i superarà una època negra,
de vicissituds, dissorts i misèries de tota mena. Diversos
escrits biogràfics, al meu entendre, sobrevolen frívolament
sobre uns fets que condicionaren notablement la seva personalitat. Refrescant la història, és evident que també foren
moments extremadament difícils per a tothom.
Aquest període compren des del retorn de la família Ventura a Roses, 1 de juny de 1819, fins a l’octubre de
1830 que en Benet Ventura retornarà llicenciat amb dos
certificats importants sota el braç: el de bona conducta i
el de títol de mestre de minyons. El jovencell Josep Maria
empren aquesta etapa amb tres anys i l’acaba amb tretze,
mal contats.

Nòtula d’història
En l’anterior estudi manifestava que l’avi Miquel
(1765?) i el progenitor Benet (1792), ambdós fills de
Roses, intervenen activament en la guerra de successió. Durant el setge de la Ciutadella de Roses són fets
presoners i desterrats a França fins el 1813. Just acabada la guerra són novament destinats a Roses. Resumint: la família Ventura passa la guerra de successió
a l’exili.
Recent restablerta la monarquia, el mes de març de
1814 un grup de 69 diputats absolutistes entreguen a
Fernando VII el Manifiesto de los Persas en el que li
aconsellen que abolís la Constitución de Cadiz i retornés a postulats dictatorials imperants a l’Europa post
napoleònica. Una part important de l’exèrcit compartia el Manifest que porta implícit la caça i captura
dels ideòlegs liberals, inspiradors de la Constitución
de Cadiz de 1812. Per cert l’expressió comunament
emprada –viva la pepa!– és una referència a aquesta
Constitución coneguda popularment amb el sobrenom
de la Pepa per que s’aprova el dia de sant Josep. Els
partidaris baladrejaven pels carrers Viva la pepa!! És
així com s’ha convertit en l’expressió d’una generosa
llibertat.
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Però tanta era la preocupació europea per protegir les monarquies autoritàries que acorden fundar
un exèrcit de cent mil homes que s’anomena La Santa
Alianza o també Cent Mil homes de St Lluis amb l’objectiu d’ajudar i defensar a les monarquies europees en
perill. L’enemic comú era l’esperit de la revolució francesa i el d’una democràcia incipient.

Trienni constitucional (1820-1823)
Per altra part, Espanya es troba immersa en múltiples guerres a les colònies caribenyes i d’Amèrica
del sud que representen una insistent sangonera econòmica per la Metròpoli. Precisament l’1 de gener de
1820, una protesta del coronel Riego per la preparació
d’una expedició de 10.000 soldats mal equipats i amb
unes condicions deplorables tant per la tropa com per
l’estat i armament dels vaixells, comportarà importants
canvis polítics. Aquesta protesta aconsegueix enderrocar el govern dictatorial i obrir un nou període anomenat: Trienni constitucional 1820-1823. El coronel
Riego fou diputat a les corts i va combatre les forces
franceses de la “Santa Alianza”, que pretenien reinstaurar a Espanya un govern absolutista. El 1823, el
coronel Riego és detingut a Jaén i executat a Madrid
el 7 de novembre de 1823. Aquesta execució enceta la
dècada ominosa (1823-1833). El 1931 Himno de Riego,
compost a honor seu, és declarat himne nacional per
la II República.
El rei Fernando VII obria aquest trienni esperançador amb aquestes paraules: Vamos marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.
Retorna a la Constitució de 1812 que anteriorment
havia abolit acceptant el Manifiesto de los Persas. Durant
el primer bienni, la debilitat dels liberals moderats, li
permeté recuperar algunes prerrogatives. Però durant
el bienni dels liberals radicals, xoca frontalment amb el
poder polític i percep que el tro trontolla. També mereix
l’atenció l’estat i el descontent d’un exèrcit polititzat i que
porta temps sense cobrar. El manteniment de les colò-

nies d’ultramar i el progressiu empobriment de les relacions comercials han arruïnat les arques reals.
Durant el 1822, catalogat com l’any de la fam, tindrà
lloc un canvi de govern. Els liberals moderats cediran el
poder als exaltats. Aquest canvi polític inspira recels a
Fernando VII que veu amenaçada la monarquia. Sense
fer gaire fressa, demana ajut a les forces associades a la
Santa Alianza que entraran a Espanya i ocupen la Seu
d’Urgell el 15 d’agost de 1822 i restaran a Barcelona des
de 1823 fins a 1827.
El 1822 la companyia Fixa de Roses de la que és sergent en Benet Ventura, és enviada a reforçar la defensa
militar del castell de Sant Fernan de Figueres que serà
assetjat per les topes franceses integrades en les unitats
dels Cent mil Homes de Sant Lluís. D’antuvi, els comandaments del Castell eren fidels al règim Constitucional.
La fortalesa militar fou conquerida el 29 de setembre
de 1823 i bona part dels defensors foren desactivats i
alguns, a més, deportats a França com era el cas d’en
Benet Ventura. La rendició vingué imposada por ordren
real, prova evident que el trienni constitucional havia
mort i ben mort. El comunicat era absolutament lògic:
les tropes reals no devien lluitar contra una formació
militar internacional sol·licitada pel propi monarca per
retornar a postulats anteriors. Així s’acaba l’aventura del
trienni constitucional, donant pas a la dècada ominosa.

La família Ventura
Com he constatat abans, l’1 de juny de 1819, en Benet
Ventura i família, retornava a Roses on viuran tres anys de
certa tranquil·litat en companyia de l’avi Miquel. El mes
de setembre de 1821 es declara la febre groga a Barcelona
i es propaga ràpidament per tot el litoral. L’exèrcit s’ocupa
d’aïllar els focus infectats a fi d’evitar la seva propagació.
Malgrat tots els esforços la febre també arriba a Roses.

Pati d’armes del castell de Figueres.

Enmig de tot aquest enrenou i situats cap a la fi del
trienni democràtic, mentre en Benet resta al Castell de
Figueres assetjat per les tropes de la Santa Alianza, la seva
muller, Antònia Casa, assistida per l’avi Miquel, moria
víctima de la tuberculosi, el 12 de març de 1823. Les despulles foren inhumades al cementiri de la Parròquia de
Santa Maria de Roses. El minyó Josep Maria restà orfe
de mare a l’edat de 6 anys i un mes, quedant a cura del
sexagenari avi Miquel, en una de les dècades més tristes i
difícils del segle XIX.
Durant aquest període succeïren tot una sèrie d’esdeveniments i calamitats generalitzades que alguns biògrafs
les atribueixen, injustament, només al minyó Josep Maria.
Ell va ser un de tants. L’estudi detallat del període 18231830, serà interessant per conèixer uns fets que conformaran la seva personalitat.

Dècada Ominosa (1823-1833)
El títol ja dóna a entendre que els esdeveniments
aniran pel pedregar. El Diccionari Català defineix l’adjectiu
“ominós” com: abominable, execrable, calamitós, funest,
fatal, indesitjable, repulsiu, infaust, desastrós, catastròfic...
realment pinten bastos. Una època tant singular i important en la vida d’en Pep Ventura, be mereix una immersió.
La manca de l’existència de comunicacions àgils fa que
la realitat social i política d’una zona i una altra, fins i tot
contigua, podia ser notablement diferent. Tot depèn de
l’autoritat política i/o militar de cada zona: filo-absolutistes o filo-liberals, que recolzen al govern i/o al monarca.
Aquesta realitat es viu especialment a les comarques interiors de Catalunya; una comarca pot ser majoritàriament
carlina i la veïna por ser de signe contrari.
Davant aquesta situació el monarca aboleix l’exèrcit
(1824-1827) i opta per la formació d’una força paramilitar
de 200.000 homes anomenada Voluntarios Realistas, identificats només per una gorra i amb missions de policia,
militars, espionatge i d’inquisició. Sense pèrdua de temps
els Voluntarios Realistes substituiran, jutjaran a l’exèrcit
regulat i col·laboraran amb les forces d’ocupació. Aquesta
nova institució jutjarà al sergent Benet Ventura.
Quan el monarca, emprant la repressió i les execucions,
ja controla Catalunya aflora la revolta dels Malt contents,
amb un ideari encara més d’ultra dreta, que pretenia instaurar la Inquisición. Durà menys d’un any car no contà
amb el suport de l’Església. Serà a partir de 1827 que el
monarca podrà fer i desfer a plaer.
Paral·lelament el regnat del monarca, amb la col·
laboració dels Voluntarios Realistas, emprengué la depuració de l’administració expulsant a milers de funcionaris,
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especialment de la docència. Era prioritari assegurar l’eradicació dels ideòlegs del liberalisme. Posteriorment, la restauració de la llei sàlica contemplada en la Constitució de
1812, complicarà els destins del país.

Conseqüències socials
L’article Dècada ominosa “de Roca y Roca“ publicat a la
revista l’Esquella de la Torratxa Núm. 1147 del 4/1/1901 és
molt adient i textualment diu:
...“La reacció apostólica se desencadená terrible y desenfrenada: las presons, els desterros, las venjansas personals
estavan á l’ordre del día. Y tanta part prenía en ellas el clero,
que’l gobernador de la diócessis de Barcelona en una circular (25 novembre 1823) deya: “Se ha profanado la cátedra
del Espíritu Santo, con expresiones bajas escitando al odio y
a la venganza.”
...“Al 6 de mars del 1824 l’Ajuntament dirigia una
exposició al rey reclamant el restabliment del Sant Ofici.Se feu un padró en el qual s´hi consignavan las ideas y’ls
antecedents de cada ciutadá, y una societat titulada “El
Angel exterminador” exercía sense fré las més abominables
venjansas contra els liberals. Y encare’ls reaccionaris, no
satisfets del gobern de Fernando VII, ja llavoras dirigían els
ulls en l’infant don Carlos.” (l’Ángel exterminador eren els
Voluntaris Reials)
...“Les venjances contra el liberals foren dures i generalitzades arreu del país i amb una crueltat inusual que difícilment poden imaginar.
De la visita real a Barcelona diu: ...se realisaren ostentosas festas,entre ellas una mascarada ab alegoría de la pau
(6 janer 1828) y un ball lluhidíssim á la Llotja (18 febrer).
Era freqüent veure’l carruatje dels reys tirat per homes que
substituhían als caballs”.
..”Quan els reys partiren, quedá capitá general de Catalunya ´l Conde d´España, deixant un recort tan amarch

Placa commemorativa.
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del seu mando, que no s´ha borrat may més. Fou ...déspota,
desalmat y sanguinari com un tigre y ab rams de bojería...
els sacrificis en massa se succehían, en una forma la més
terrorífica.” Execucións en el patíbul, sacrificis misteriosos
realisats de nit, en els cementiris, al peu mateix de la fossa
oberta pera tragarse á las víctimas; deportacions en massa;
desterros imposats á las familias dels morts y dels deportats;
robatoris y exaccións en gran escala, ab las quals els esbirros
s’enriquian...tot un flagell de maldat y de infamia, hagué de
suportar Barcelona per espay de prop de quatre anys vessant
una mar de sanch y llágrimas” Més clar l’aigua.

L’aventura de sobreviure dia a dia
És molt dur sobreviure en un estat permanent d’inseguretat política, d’odis i de venjances dins un país arruïnat
per les lluites i pèrdues de colònies d’ultramar. La manca
d’importacions de matèria prima i un sistema industrial
obsolet, resten competitivitat als productes catalans. El
govern no té autoritat per imposar aranzels als productes d’importació que arruïnen Catalunya. L’agricultura
suporta anys de molta secada, baixes de preus i minses
collites, amen de la paralització de les exportacions vinícoles a ultramar. El comerç, arruïnat per l‘esfondrament
del mercat colonial, la manca d’importacions i el poc
poder adquisitiu del poble que suporta una dura i llarga
crisi. Una terrible crisi, fam i misèria posaran a prova la
supervivència de la població.

Família Ventura:
Apunts d’en Benet Ventura
Los Voluntarios Realistas jutgen al sergent Benet Ventura el 27-1-1826 i el declaren “redimido”. Restarà llicenciat i sense paga durant dos anys. El 2 de maig de 1828 una
Real Cèdula li concedeix una paga mensual de noranta
reals de billó i se li comunica el nou destí com a personal
auxiliar destinat a la guarnició del Regimiento de Zamora
instal·lat a Tarragona amb l’objectiu d’ensenyar als soldats i
familiars que volien aprendre de lletres.
Durant el període, 27/1/1826 – 2/5/1828, no consta
que es trobés detingut ni tampoc que fos lliure. Crec que
disposaria d’una certa possibilitat de relacionar-se amb en
Josep Maria que creixia a casa de l’avi Miquel resident a la
mateixa ciutat de Figueres.
En Benet era una home casolà i pacífic, que es limitava
a complir les ordres, de conducta irreprotxable, austera i
formal com correspon a un mestre d’estudi, un home sa,
de complexió robusta i avesat a la disciplina militar. Un
militar passiu, submís i incapaç da matar una mosca. Els
conciutadans li deien Sr. Ventura, vestia peça llarga i decorosa que imposava respecte. Vivia amb puntualitat i aus-

terament. Entre els coneguts corria la dita: “Tu faràs com
el senyor Ventura que, per esmorzar es parteix amb la seva
dona una sola xicra de xocolata i, com a postres del dinar o
sopar, una nou”.
El 29 d’octubre de 1830 en Benet Ventura retornarà a
Figueres i ocuparà plaça de mestre de minyons amb un
excel·lent certificat de bona conducta sota el braç signat
pel coronel del regiment que deia així: que en Benet Ventura ha observado una conducta irreprochable en todos los
sentidos, por distinguirse su moral cristiana le había encargado la misión de la escuela del Regimiento.
Establert definitivament a Figueres el 1830, exercirà la
professió de mestre, maridarà en segones noces amb Joana
Sagàs i gaudirà d’una vida reposada.
Referen a les relacions pare-fill en Josep Coromines al
seu llibre: Vida d’en Pep de la tenora de 1836 diu. No hem
trobat cap paper, ni cap testimoni oral que ens parli de les
relacions entre el pare i el fill. Ningú ens ha dit, ni de cap
paper resulta, que estiguessin renyits. Pare i fill van viure,
gairebé sempre, i varen morir a la mateixa població. El fill
nomes va sobreviure al vell un any i mig.
Apunts del fill Pep Ventura
La majoria d’escrits sobre Pep Ventura fan referència a
un època crítica, compresa entre la mort de la mare el 1823
i el retrobament amb el pare el 1830. Al meu entendre, s’ha
fet volar molt la imaginació i, oblidant-se de la conjuntura
social que l’envolta, se li atribueixen certes situacions poc
justificades.
Alguns biògrafs conten que viva de caritat, del mos de
pa que sobrava a la taula dels altres, del ranxo pidolat a les
casernes del Castell. Que fou abandonat, que passa la seva
vida de criatura pels carrers de Figueres demanant porta en
porta el mos de pa que li era menester esmortuir la gana,
dormint sota els bancs del passeig o en el llindà del portal.

Garita del sentinella.

Bé, un escrit posterior posa de manifest que, llavors,
al passeig de Figueres no havia bancs. Tampoc trobo
fonament a l’afirmació que una madrastra se n’hagués
desentès, simplement per que el minyó encara no tenia
madrastra. Quan va morir la mare, l’avi Miquel era viu i
tenia aproximadament uns 58 anys i es va fer càrrec del
besnét Josep Maria. Respondre a aquestes i d’altres consideracions similars implicaria una extensa recerca específica, que segurament interessa a pocs lectors.
Que el pare abandonés al fill és difícil d’acceptar
donada la personalitat i integritat d’en Benet. Des d’aquí
fins al retrobament amb el seu pare, el 1830, tot són suposicions. Estrictament pare i fill estigueren separats els períodes: 1823-1826 i possiblement 1826-1828. El període
final 1828-1830 els separa la distància entre Tarragona i
Figueres; però tenia la llibertat de contactar amb el seu
fill. La prova és que, a poc d’ocupar la plaça de Tarragona,
demana el trasllat a Figueres per estar al costat del fill.
En aquells moments tan atribolats, creieu que algú es
va molestar a fer alguna anotació biogràfica d’un de tants i
tants minyons que vagarejaven pel poble en busca d’alguna
cosa per omplir el païdor? Per altra part, les transmissions
orals, per si soles, tenen poca fiabilitat, són fantasioses i
subjectives.
Sembla evident que aquesta època marcà la vida i
esculpí el caràcter del minyó i també la de la majoria de
la població de Figueres i de tot Catalunya. Durant aquests
cinc anys, amb l’avi Miquel o altre familiar, és probable que
passés greus dificultats de tota mena, fins i tot fam, com
tot quisque i també com algun que altre sursum corda.
Però sobrevisqué i en cap cas això és un descrèdit a la seva
vida; ans el contrari, l’enfortí.

Bibliografia consultada:
Vida d’en Pep Ventura. Pere Corominas. 1937.
Dues hores al... Castell de Sant Ferran de Figueres. Joan
Manuel Alfaro Guixot.
Pep Ventura. Francesc Salvat. 1927.
Isabel II, íntima. Apuntes históricos y anecdóticos de su
vida y de su época. Carlos Cambronero. Editorial
Montaner y Simon. Barcelona 1908.
L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1147 del 4/1/1901
Dècada ominosa “de Roca y Roca”
La sardana a Catalunya. Aureli Capmany. 1948. Editorial Montaner i Simon SA
La sardana fet històric. J. Mainar i J. Vilalta. Editorial
Bruguera. 1970.
Vilassar de Mar, octubre de 2010.
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Antoni Romero

Un càmping
amb carisma
a/e: llibreria22@llibreria22.net
www.llibreria22.net
llibreria 22
hortes, 22 · 17001 girona
tel. 972 21 23 95 - 972 22 14 30
fax 972 21 57 02
llibreria & quiosc 22
emili grahit, 59-61 · 17002 girona
tel./fax 972 22 70 37
còmics 22
hortes, 22 · 17001 girona
tel. 972 41 15 87

DES DEL 1896

ESTEM AL SERVEI DE TOT GIRONA
C/ Indústria, 36-38 “Mas Xirgu”
Sta. Eugènia, 30 - 17005 Girona
Tel. 972 20 15 33 - Fax 972 20 50 99
corcoy@corcoy.info
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A la costa del Maresme, concretament a la ciutat de
Calella de la Costa, en el Km 665 de l’antiga Nacional II
(de Madrid a Francia por la Junquera), s’hi troba situat el
càmping de referència, el Càmping Botànic Bona Vista
que té com a teló de fons el nostre Mediterrani.
Aquesta instal·lació, que té com a objecte proporcionar a l’usuari un estret contacte amb la natura, és obra
d’una persona que viu per aquest establiment.
Ja fa uns anys que el va dissenyar, construir, ampliar,
perfeccionar, i que viu el seu dia a dia procurant dotar-lo
de les condicions que a ell li agraden, que són, entre d’altres, l’ecologia, que aconsegueix la natura.
El cel, el mar, les flors, els ocells, la pau, la tranquil·
litat, el respecte, l’amistat són les premisses que el Sr. Joaquim Ruscalleda i la seva esposa Mari han incorporat al
seu establiment turístic i que ,a part de múltiples reconeixements que li han otorgat la Generalitat, el Gremi
de Càmpings i autoritats tant espanyoles com catalanes
i europees del món de l’ecologia, gaudeix d’un prestigi
dintre de la gent de càmping.
Però, a més d’aquestes virtuts que poden ser lògiques
en un establiment d’aquest gènere, n’hi ha una altra que
podríem qualificar de no gaire freqüent:
L’amor a la seva terra, a la seva parla, a la seva música,
a la seva dansa. A la sardana.
L’any 2005, a la primavera, en Kim va decidir editar
un CD de sardanes (entre 13 o 14 obres). Es va presentar
en un concert matinal, acompanyat d’una arrossada en
el mateix Càmping Bona Vista, a càrrec de la Cobla que
l’havia enregistrat prèviament, i que va comptar amb un
nombrós públic assistent.
I això, any rere any: el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
i el darrer 2010, en què es va presentar el darrer, el 6è
CD, dedicat a un col·lectiu important de la població de
Calella, anomenat els “Pekinaires”.
Aquestes gravacions han estat a càrrec de prestigioses cobles, darrerament la Flama de Farners i la Ciutat
de Girona.

Però no content amb això, en Kim va voler que la
nostra música, la nostra dansa, fos coneguda més enllà
de les nostres terres, i el mes d’agost, quan el càmping és
ple de persones de diferents nacionalitats, ha organitzat,
des de l’any 1995, sense interrupció, un concert nocturn
de sardanes i música de cobla que té com a escenari la
preciosa piscina del Càmping.
Aquest concert també és enregistrat en un DVD.
El finançament de les esmentades gravacions és
integrament a càrrec del Sr. Ruscalleda. Aquests CD (se
n’han fet fins a 3000 còpies) i DVD es reparteixen gratuïtament a clients del Càmping, entre els quals hi ha
molts estrangers, i amics.
En els concerts sempre hi ha sardanes del seu bon
amic el compositor Joaquim Soms, dedicades a persones estimades i significades i també tota una varietat
d’autors clàssics i contemporanis.
Crec que aquesta actitud del Sr. Ruscalleda fa país i
ens agradaria que tingués molts seguidors que tinguessin ocasió, com el poeta Maragall, d’expressar aquell crit
de l’anima, “La Sardana és la dansa mes bella de totes les
danses que es fan i es desfan”.
Per això la iniciativa del Sr. Ruscalleda és creditora
del PREMI AL SUPORT DE L’INICIATIVA PRIVADA
que concedeix anualment la Federació Sardanista de
Catalunya.
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Ressons de comarques
Alt Empordà
Homenatge a
Jaume Cristau, a Figueres
El diumenge dia 17 d’octubre,
es celebrà un concert al Teatre
Municipal el Jardí de Figueres,
amb la participació de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i la
soprano, Montserrat Cristau.
Fou una vetllada commemorativa de l’atorgament del títol de
Ciutat a la vila de Figueres, esdevingut el 19 d’octubre de 1875.
En aquest mateix acte el consistori figuerenc oferí un homenatge,
al compositor, pedagog i compositor, Jaume Cristau i Brunet, nat a la
capital de l’Alt Empordà, el febrer
de 1940.

Jordi Feliu

El primer comptà amb la participació de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, d’ell destaquem
l’obra, escrita per encàrrec, de Jordi
Feliu, primer tible de la cobla Selvatana i fill de Calella. Músic que a
partir de la formació clàssica i atès
el seu interès pel jazz i la música
improvisada, mescla en aquesta
obra ambdós vectors i hi suma el
seu coneixement del món de la
cobla. El resultat: una obra d’audició certament agraïda i amb un
entramat ben resolt. Un joveníssim
pianista, Xavier Torres en fou el
solista destacat, apel·lant també a la
dicotomia que requereix el domini
ortodox de l’instrument amb la
imaginació improvisadora.

Jaume Cristau

En el concert en el qual fou
homenatjat Jaume Cristau s’interpretaren diverses sardanes seves
i d’altres autors, arranjades totes
elles per ell per ésser interpretades
per aquesta formació de corda.

Barcelonès
El 3r Cicle de Música
per a Cobla de l’Auditori
El passat dissabte dia 10 d’octubre, s’encetà, a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona,
aquest cicle de quatre concerts de
música de cobla.
32
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Marc Timon

Destaquem l’estrena de la
Missa funky, del compositor i
tible solista de la Cobla Sant Jordi,
Marc Timon (Castelló d’Empúries, 1980), que assumí el repte.
Per a fer-ho, comptà amb la complicitat de l’experimentat Joan
Díaz Electric Trio. Díaz, de qui
encara resulta recent el seu premiadíssim homenatge a Bill Evans
We sing Bill Evans, retorna al funk
i al ritme més punyent (com ja va
fer amb la seva formació The Fun-

klab) alternant el so de diversos
teclats amb el piano, sense oblidar
l’ús del vocoder i de la seva inseparable melòdica.
Sobre el perquè de l’escriptura
d’aquesta Missa, Timón ell mateix
manifestà: “L’essència d’aquesta
Missa funky en fa menor és la
solemnitat, respecte i devoció però
sense imposicions, ni amenaces, ni
pors, ni peatges, ni encarcaraments
formals; el que m’agrada és poder fer
un ús completament lliure d’aquesta
vida que ens ha estat concedida i
convertir la Missa en una celebració
d’aquest fet”.
Naturalment, com a cosa novedosa, hi hagué diversitat d’opinions
una vegada interpretada.
El 3r cicle de Música per a Cobla
s’allargarà fins a finals de gener de
2011 i programa un total de 4 concerts. Un ja efectuat.
El proper tindrà lloc el dissabte,
6 de novembre, Memorial Joaquim Serra, concert a dues cobles,
la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
i la Mediterrània amb estrenes de
Víctor Cordero-Charles i Jesús
Ventura i l’execució d’obres de
Josep i Miquel Serra i Bonal, Joaquim Serra i Corominas, Josep M.
Serracant i Antoni Ros Marbà.
El mes de gener hi haurà
la proposta ‘La Cobla convida
Pascal Comelade’ –el diumenge,
16 de gener de 2011–, un concert
a manera de retrospectiva de les
obres de Comelade, inclosa una
sardana de l’autor resident a Ceret
i amb arranjaments per a cobla
de Bernat Castillejo. En aquesta
ocasió a més de la cobla Sant Jordi
i el mateix Comelade hi intervindran Pep Pasqual, instruments i
Ivan Martínez, guitarres.
Clourà el cicle la invitació al
director de l’Orfeón Donostiarra,

José Antonio Sainz Alfaro, el dissabte 29 de gener de 2011, en un
concert que commemorarà el centenari del naixement del mestre
Rafael Ferrer, sense oblidar clàssics
del repertori , com la Rapsòdia per a
piano i cobla de Manuel Oltra, amb
un jove i prometedor solista, Carles
Marigó i composicions de Joaquim
Serra, Eduard Toldrà, Juli Garreta,
Enric Morera i Antoni Ros Marbà .
Hi actuarà la cobla Sant JordiCiutat de Barcelona amb el percussionista, Toni Fortet

Catalunya Nord
Ha mort Joseta Espinàs
A la població d’Illa de Tet, a la
Catalunya Nord, morí el passat
dia 14 d’octubre la Joseta Espinàs,
esposa de Francesc Belluch. La
Joseta havia nascut a Banyuls de la
Marenda, l’1 de setembre de 1926.

unes poesies replenes de sensibilitat i estima a la terra.
Donem el nostre condol, al seu
espòs Josep, a tots els seus familiars
i als bons amics d’Illa de Tet.
Reposi en pau.

Gironès
Festival Cantate i
la Sardana
Els dies 16 i 17 d’octubre, es
celebrà la setena edició del Festival
Cantate, que cada any reuneix diferents corals d’arreu del món. El dissabte actuaren a Barcelona i a altres
pobles de Catalunya. El diumenge
s’efectuà la cloenda del Festival a
Girona.

Enguany hi ha pres part onze
corals vingudes de diferents
indrets: Estats Units d’Amèrica, 2
de Noruega, Finlàndia, País Basc,
Illes Canàries, Àustria, 2 d’Itàlìa,
París (França) i Eslovènia, i diverses corals catalanes.
A la tarda del diumenge dia 17
hi hagué l’acte de cloenda d’aquest
festival . Cada coral féu la seva interpretació i després la cobla Amoga,
dirigida per Adolf Gassol, oferí un
concert de sardanes, la qual cosa
fou molt apreciada i admirada pels
cantaires, puix descobreixen noves
sonoritats i nous instruments.
L’acte s’acabà amb la interpretació
de la sardana: El cavaller enamorat
de Joan Manén a cura de totes les
corals i la cobla Amoga.

La Joseta Espinàs de Belluch, en una
foto de la seva joventut.

Aquest matrimoni ha donat per
la sardana, paciència i passió, molt
de temps i molts diners, ens diu en
Josep, però la sardana ens ho ha
tornat àmpliament.
Organització de ballades, cursets d’ensenyament de la nostra
dansa, membre del Foment de la
sardana, etc. Ha estat la vida de la
Joseta i el seu espòs, un lliurament
no sols a la sardana , sinó a la llengua, cultura i història catalana.
A més cada any la Joseta, que
era poetessa, escrivia un poema,
agafant alguna que altre sardana,
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RACÓ DEL LECTOR
Biel Castelló

Les deu recomanacions
de Xavier Pagès,
director i compositor
1- Un llibre
Gödel, Escher, Bach un
eterno y grácil Bucle
de Douglas Hofstadter. Un
llibre que ha canviat la meva
forma de veure el món i de
pensar.
2- Un disc
Los Grandes Compositores de l’Editorial Salvat.
Amb aquesta col·lecció em vaig introduir a la
música dels grans mestres, amb versions de gran
qualitat.
3- Una pel·lícula
Concursante de Rodrigo Cortés. Una paròdia sobre
el funcionament de l’economia.

4- Un restaurant i un bon plat per menjar
Can Lloses de Sant Pere de Ribes.
L’ànec mut del Penedès amb bolets.
5- Un intèrpret o formació musical
Leonard Bernstein.
6- Una ciutat
Viena.
7- Un programa de TV
Cap.
8- Una actriu / actor
Robert De Niro.
9- Una cançó
El romanç de Santa Llúcia d’Eduard Toldrà.
10- Un diari o revista
La Revista Musical Catalana.

Pepito Isanda,
fill adoptiu de Mollerussa
El dia 13 de setembre de 2010, en
el ple celebrat a l’Ajuntament de la
ciutat de Mollerussa, es va aprovar
per unanimitat de tot el Consistori,
la sol·licitud que l’Agrupació Sardanista Mollerussa havia fet, amb el
suport d’un gran nombre de signatures, de demanar que el Pepito Isanda
i Torres fos nomenat fill adoptiu de
Mollerussa.
El Pepito Isanda havia arribat a
Mollerussa quan tenia 4 anys. En la seva
joventut va ser un dels fundadors de
l’Agrupació Sardanista Mollerussa i creador de l’emblema de la nostra entitat.
Parlar de la cultura popular de la ciutat
és parlar del Pepito, parlar dels gegants es
34
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parlar del Pepito, parlar del Monument a la Senyera, del Monument a
l’orfeó, dels murals al·legòrics, dels
quadres i làmines de les esglésies de
la comarca, i de tantes altres coses,
és parlar del Pepito.
El nomenament oficial se celebrà el passat dissabte dia 18 de
setembre a les 5 de la tarda a la
sala de plens de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Seguidament, a la plaça de la
Sardana es va fer la ballada d’aniversari
amb la cobla Jovenívola d’Agramunt.

- Hola, sóc en Pere Montserrat.
Avui dia 12 d’octubre de 2010, conclou per a mi
l’etapa com a representant de la cobla La Principal
del Llobregat.
Vaig començar el setembre del 2006, i en aquell
moment ja vaig anunciar que assumia la meva responsabilitat per un període de temps limitat.
La previsió de dates s’ha acomplert, i ara toca
deixar pas a un nou responsable que de ben segur
us complaurà gratament: el nostre company, músic
i compositor, Joan Jordi Beumala i Sampons.
A partir d’ara, ell assumeix la responsabilitat
de la representació de la nostra cobla, i us podeu
adreçar a ell mitjançant el telèfon i correu electrònic habituals:
representacio@lallobregat.cat
tel. 629 417 377
En nom personal, vull agrair-vos el bon tracte
i la confiança que m’heu demostrat durant tot
aquest temps, i dir-vos que per a mi ha estat un
plaer estar al vostre servei. No em desvinculo del
món de la música, però si que vull fer com a mínim
un parèntesis d’un any de durada, per a saber “si
puc aguantar sense anar a tocar els diumenges”,
després d’haver estat 25 anys ininterrompudament
tocant sardanes !
Gràcies per tot. A reveure !
Pere Montserrat Camps

- Carta adreçada a:
Director de la revista SOM
Benvolgut director: Subscriptor de SOM des de
l’inici, em satisfà que la publicació hagi aconseguit
sobreviure amb dignitat trenta anys en el món de
l’edició en català, baptisteri i cementiri d’innombrables publicacions culturals de vida efímera.
President fundador i trenta dos anys conseller d’EL
PUNT i Presència i ara de l’AVUI, i conseller delegat d’Editorial 92 i Catalana d’Edicions, m’acrediten coneixedor de la problemàtica de les edicions
en català.

Cronista i columnista d’El Punt, he analitzat
periòdicament els continguts i la línia de SOM. Puc
dir que la millora ha estat lenta i treballada, amb
oscil·lacions sols superades per la convicció d’estar
construint quelcom tan important com la història
de la sardana, per a gaudi de les noves generacions.
Abans la història l’escrivien amb matisos els historiadors. Ara, detallada a l’infinit, ho fan els mitjans
de comunicació. No tot empitjora!
És evident que la redacció ha donat relleu als
homenatges que s’han fet a les persones, grups i
entitats que, directament o indirectament, han treballat per aquest apartat de la catalanitat que afecta
els sentiments: la sardana. Amb encert, la Generalitat, l’Obra del Ballet Popular i altres entitats
culturals, han fet justícia homenatjant els que ho
mereixien.
És una satisfacció compartida, veure aflorar les
emocions a persones històriques, en ser reconeguda
públicament la seva tasca. És indescriptible l’emoció incontenible dels homenatjats en el moment de
l’entrega del guardó. Molts, persones senzilles, és la
primera i única vegada que protagonitzen un acte
d’homenatge. El moment és únic i inoblidable!
La reivindicació que segueix l’ha motivat un fet
inexplicablement oblidat pel món sardanista. He
de dir que he esperat anys el reconeixement i, o he
sobrevalorat el fet i no hi havia lloc per a l’homenatge, o hi ha hagut un desgraciat oblit. Més de vint
anys de treballs altruistes per dignificar els concursos sardanistes, no poden ser ignorats. Llavors, què
ha passat? La iniciativa de vestir-la de denúncia
ha estat meva i no obeeix a cap reivindicació col·
lectiva. Naturalment he posat al corrent els altres
tres membres —Vallmajó ens va deixar fa temps—
i lliurat còpia del text redactat. En veure any rere
any en les edicions de SOM els homenatges que
han tingut lloc, hom ha pensat: «Tan poc valuós va
ser el nostre treball per caure en l’oblit? O potser són
selectius els homenatges?».
Deixo a criteri dels lectors l’opinió dels fets col·
laterals i passo tot seguit a exposar l’aventura que va
suposar la creació, desenvolupament i assoliment
dels objectius, i l’oblit del “Jurat de Girona”.
EL JURAT DE GIRONA
Corria l’any 1955. Per desenvolupar una feina
d’uns dos anys de durada, a la seva direcció aterrà
a Girona el relator dels fets, David Marca i Cañellas, economista, tarragoní de naixement, barceloní
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d’estudis i gironí d’adopció. Catalanista, sardanista
i promotor d’actes, colles, concursos i més a la seva
terra tarragonina, tot seguit es posà en contacte
amb la gent de Girona. A la directiva de l’Agrupació Amics de la Sardana hi trobà un grup d’homes
afins, els quals movien els fils del moviment sardanista gironí. Tots ells exdansaires, no feia massa
que havien deixat l’activitat dels concursos.
A les agradables experiències viscudes, n’hi
havien afegit una de frustrant. Es tractava de l’arcaic sistema de qualificar les colles sardanistes en
els concursos amb el «Què et sembla?» i les variants de «A qui li donem el trofeu aquest any?», o
«Aquests ja se’l van emportar l’any passat». I també
«Donem-ho als de faixa, espardenya i barretina» i
comentaris semblants, però ni un de la qualitat de
les colles, interpretació, conjunt... Eren gent que
havien ballat sardanes, prohoms i membre del consistori més d’un i, en realitat, bona gent. La bonhomia, però, no era la millor atribució per qualificar
un concurs de colles sardanistes. «Sempre s’ha fet
així!», deien. Cap d’ells creia que el que feien era
injust.
Amb en Bartomeu Vallmajó d’assessor musical,
el 1960 s’organitzà l’equip que pretenia posar ordre
a Girona i, si hi havia lloc, a altres comarques catalanes de les que les colles deien que no anaven gaire
millor, o sovint pitjor, amb l’excepció de Barcelonès, Vallès, Osona, Solsonès, Anoia, Penedès i poc
més, en les quals hi havia un cert ordre, tot i que
aplicat amb criteris distints a cada poble o ciutat i
cada concurs. Vallmajó, prestigiós compositor de
sardanes, s’havia acreditat amb la composició de
sardanes revesses i era sol·licitat per l’organització
de tots els concursos de les comarques gironines i
de molts de la resta de Catalunya. Amb diplomàcia
i simpatia, els introduí com a assessors dels concursos en què ell participava. De primer observaven, tot seguit participaven; després prenien la
iniciativa i, finalment, entrenaven gent adequada
per a edicions futures dels concursos. Van haver
d’emprar durant molts anys, un component important de diplomàcia per no ferir les susceptibilitats
de persones de bona fe.
El grup protagonista de la implantació de l’equitat en les qualificacions dels concursos de colles
sardanistes, va ser sempre el mateix: Bartomeu
Vallmajor, Josep Torres, Joaquim Boadella, Narcís
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Julià i David Marca. En els grans concursos de
Banyoles i Girona, per poder controlar el gran
nombre de colles concursants, incidentalment s’hi
afegien Josep Birba, Alfons Gumbert i Tomàs Sitges
i més endavant Ramon Bartrons, tots gironins,
antics balladors de colla i concursants. Pel que fa al
concurs de Figueres, les colles locals l’organitzaven
i no permetien cap mena d’ingerència. S’ha de dir
que ho resolien prou bé. Els llocs on no hi havia
“vaques sagrades” tot era més fàcil.
Els cinc jurats citats de primer eren suficients
per a tots els altres concursos. La compenetració
era total i l’entrenament va fer que assolissin un
nivell d’eficiència notable. Arreu de Catalunya se’ls
conegué com el “Jurat de Girona”. La seva popularitat dintre del món sardanista va ser gran. Les colles
de Barcelona (tot i que tant a la ciutat com a les
comarques veïnes els jurats, a pesar de no haver-hi
cap criteri estàndard comú establert qualificaven
prou bé), estaven fastiguejades per les qualificacions que absurdament els atribuïa la ineptitud dels
jurats de la resta del territori. Algunes havien deixat
de participar en els concursos del «Què et sembla».
Sabedores que hi havia un grup que treballava per
resoldre l’endèmic problema, inquirien el “Jurat de
Girona” per saber si restaria en tal concurs o tal
altre. En cas afirmatiu deien: «Concursarem!». L’actitud de les colles barcelonines va influir en algun
lloc on els “savis” locals eren repatanis a canviar.
El procediment emprat era d’una certa complexitat: cinc o sis jurats era la xifra ideal per a concursos fins a una vintena de colles. Si dels antics jurats
del poble o ciutat n’hi havia un d’aprofitable, era el
sisè. Al costat d’un dels cinc, puntuava el que podia.
Dos puntuaven el conjunt: nombre de parelles, uniformitat, exactitud i repartiment. Dos d’altres l’estil
de ballar: pulcritud, elegància, actitud i naturalitat.
El cinquè jurat —habitualment Vallmajó, tot i que
feien rotació— tenia cura de la interpretació musical, prou difícil si la sardana no era adequada —les
dites simfòniques eren temudes— o bé la cobla era
de poc nivell. Moltes cobles els deixaven triar les
sardanes de lluïment. Torres i Vallmajó, vertaderes
enciclopèdies, ho feien, seleccionant a la vegada
tiratges raonables: ni massa curts ni massa llargs.
L’última tirada es trobaven en el centre de les rotllanes i, ràpidament, aclarien dubtes sorgits. S’ha
de dir que la puntuació del sisè jurat, normalment

no la afegien a les altres, tot i que no li deien per no
ferir-lo. Gent més jove, n’aprengué ben aviat.
El treball fet s’expandí i ara totes les colles intenten interpretar musicalment la sardana donant als
repetitius moviments normatius cadència rítmica.
Alguns, pocs, assoleixen la perfecció, transformant la
musicalitat de l’obra, sovint amb missatge, en moviments descriptius sense perdre l’ortodòxia. Oïda,
art, bon gust i mesura de l’artista de la colla, han de
fer la resta. Va ser una novetat i costava d’entendreho. Les xerrades informals una vegada acabats els
concursos, ajudaven a ennoblir la interpretació de la
sardana. Era una feina engrescadora!
Alguna colla vestida tradicionalment —debilitat d’alguns jurats— o relacionada amb el lloc
el concurs, fins llavors ben qualificada, se sentí
menystinguda pel “Jurat de Girona”. En canvi,
les colles punteres demanaven que els apuntessin
els defectes de l’actuació. «Nosaltres crèiem que
havíem ballat per a un primer lloc», deien. Era
una responsabilitat exposar-los els parers i punts
de vista. La desvinculació amb tot i tothom, els
deslliurava de favoritismes. Així els van ploure les
peticions d’assessorament d’arreu. La veritat és que
la seva tarifa era assequible: acudir-hi sols depenia del calendari! De primer van treballar en grup,
però després Torres i Marca, individualment, van
assessorar molts concursos.
Un problema important van ser els desplaçaments. Marca era l’únic que disposava de vehicle.
Encara no havia arribat l’expansió automobilística. Tenia cabuda per a nou persones i els viatges
eren un plaer. Les xerrades acompanyaven l’equip
i el trajecte semblava curt. Cent anècdotes resten
d’aquells anys irrepetibles. A la tardor, era clàssica
la parada en algun bosc i cercar bolets. Potser la
més recordada va ser la inversemblant tornada
de Puigcerdà a Girona, per la collada, sense frens
en absolut, i sense saber-ho els passatgers. Ja els
semblava que corríem massa...! Marca era (és) un
expert conductor.
La campanya va durar uns 20 anys. Regularitzats molt llocs, van deixar d’assistir-hi i les sortides
van minvar els últims anys. La Unió de Colles Sardanistes, el president de la qual va ser sempre un
amigable cooperador —i controlador de les actuacions, és clar—, transmeté bona part del sistema a
l’agrupació que presidia, a mesura que aquesta es va

fer càrrec de les qualificacions i classificacions dels
concursos d’arreu de Catalunya. L’objectiu s’havia
aconseguit. El «Què et sembla?» s’havia desterrat
i les colles sabien que el resultat aconseguit depenia de la seva actuació i no de l’arbitrarietat —no
pas conscient— d’uns jurats que puntuaven no pas
el que veien, sinó el que acordaven. Gairebé tots
eren incapaços de qualificar les colles. Al “Jurat de
Girona” també l’hi havia arribat el relleu de manera
natural. Va ser després d’uns anys, assistir als concursos i rebre les salutacions dels components de
les colles i la simpatia de tothom.
Les xifres que s’han reconstruït són aproximades, naturalment. La memòria no dóna més de si.
Tots els jurats components del “Jurat de Girona”
ballen a l’entorn dels 80 anys.
Període en què tingué lloc l’eradicació del «Què
et sembla?»:
1960/ 1980
Ciutats i pobles de Girona on s’actuà
20
Assessoraments a Lleida, Tarragona,
França, Andorra i el Bergadà
26
Col·laboracions amb els jurats locals
30
Concursos amb actuació exclusiva
141
Total d’intervencions
197
Mai ningú va rebre cap retribució i sols Vallmajó
rebia una petita quantitat per compondre i cedir la
sardana revessa. Les despeses del vehicle corrien a
càrrec de l’empresa de la qual Marca era director.
D’altra banda, tot i no ser freqüent, en algun lloc
marxós els convidaven a dinar. L’habitual eren unes
begudes en acabar. Ningú es va engreixar a les sortides i sí que hi havia, en alguns casos, problemes
amb els oblidats familiars: n’estaven ben tips. Principalment a l’estiu, en què molts festius restaven a
fora. Alguna vegada els acompanyaven les esposes.
Sardanistes de colla la majoria d’elles, intentaven
d’entendre-ho. No hi va haver cap divorci!
No han tingut cap reconeixement públic o privat
del treball altruista desenvolupat. En assistir com a
espectadors a algun gran concurs, sovint antics balladors, pares o bé avis d’actuals balladors, els han reconegut amb plaer mutu. Per la resta, en tenen prou
amb la memòria dels dies inoblidables, en els quals
treballaven per millorar aspectes importants de la
nostra dansa. És prou clar que ho van aconseguir!
Girona, setembre de 2010
David Marca i Cañellas
Antic membre del que va ser el “Jurat de Girona”
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VINICULTURA
Joan Gala

Cellers Algueresos (III)
En la nostra tercera fase de presentar-vos els
cellers, les cooperatives o les entitats vinícoles
alguereses, avui hem d’esmentar l’existència d’un
petit productor que, tot just fa tres anys, ha començat a comercialitzar una part de la collita de les
seves vinyes sense deixar de pertànyer a la “Cantina Sociale Santa Maria la Palma”.
Hem de parlar d’una nissaga familiar ja que,
actualment, és la quarta generació que segueix
treballant la terra. Va ser l’any 1932 quan, amb la
reforma agrària, el besavi Angelo va obtenir uns
terrenys que havien estat dedicats a la pastura i va
començar a plantar ceps i a conrear la terra. Després va ser l’avi Marino qui es va integrar com a
soci fundador en l’esmentada cooperativa. Amb el
pas dels anys es van doblar les cinc hectàrees de
producció vinícola i, el pare Ermes, va voler augmentar la seva participació. Com que no va obtenir el vistiplau dels altres socis cooperadors, són els
fills els que decideixen seguir mantenint l’aportació
a l’entitat creada l’any 1959 i, amb la producció de
les altres hectàrees, funden una societat.

Agrícola Rigàtteri
És així com neix la Societat Agrícola Rigàtteri
que està integrada pels germans Raül, Caterina i
Martina Pozzati. Les seves instal·lacions disten uns
nou quilòmetres de l’Alguer. Arribar-hi no és pas
difícil. Hem de traslladar-nos fins a Fertilia, un
cop passat el pont i arribats al semàfor, girarem a
la dreta, i agafarem la carretera SS 291 en direcció
a Santa Maria la Palma. Passat el quilòmetre vint-ivuit uns dos-cents metres, a mà esquerra, trobarem
l’entrada a la finca familiar. En el llindar de la porta,
a l’esquerra, hi ha el número 104. En el suposat cas
que passéssiu de llarg, un cop arribats al semàfor
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de Santa Maria la Palma, torneu enrere, és la tercera o quarta casa que trobareu a mà dreta.
Durant la nostra visita, va ser la mare Anna qui,
a més de dispensar-nos una inoblidable acollida,
ens va donar tota la informació d’aquesta novella hisenda. Ens explicà que el desig dels seus fills
de fundar la “cantina” va néixer per valoritzar al
màxim la cultura, l’experiència i els secrets de la
família i completar així el cicle de la seva activitat
vitícola amb la vinificació. També ens va dir que les
vinyes van ser plantades en un terreny agrícola que
en el registre cadastral rep el nom de “Reigatile”;
que ben a prop, a tocar d’un nurag, hi havia un pou
que els besavis utilitzaven per proveir-se d’aigua
(per al propi consum i per al bestiar); que cercant
de pronunciar correctament el vocable en llengua
sarda, els besavis, van traduir l’italià “Reigatile”
per “Rigàtteri” i enviaven el fill a cercar l’aigua o
a portar les vaques a beure al pou de “Rigàtteri”, i
que, amb el pas dels anys, malgrat haver descobert
la correcta definició, els sentiments personals són
els que fan prevaler aquest nom que (curiosament)
passa de la denominació familiar d’un “pou d’aigua” a la denominació comercial d’una “cantina
vinícola”.
Actualment estan projectant de fer unes petites
modificacions a la finca, per tal de diferenciar la
part de l’habitatge familiar de la part corresponent
a la tasca comercial.
També hem d’esmentar que amb la verema de
l’any dos mil set varen iniciar la seva activitat, amb
l’elaboració d’unes vuit mil ampolles de cadascun
dels dos vins d’alta qualitat (un de blanc i l’altre,
negre) que en aquests moments produeixen. Són:

Ardelia

Graffiante

És un homenatge
a la besàvia, de qui
pren el nom. Es tracta
d’un blanc vermentí,
de color groc pallarí
amb tonalitats verdoses i una alta graduació alcohòlica (14’5).
Té un perfum intens
amb notes de fruita
madura i una justa
acidesa, equilibrat i
elegant. Fermentat en
dipòsits d’acer inoxidable, és òptim com a aperitiu i perfecte per acompanyar els plats de peix i marisc, a més d’entremesos
amb formatges frescos i verdures, sopes, arrossos o
carns blanques i lleugeres. S’aconsella de servir-lo a
una temperatura entre vuit i deu graus.

Aquest vi està dedicat al pare (Ermes).
És un negre robí,
intens i brillant amb
reflexos violacis. Té
quinze graus d’alcohol. Es tracta d’un
cupatge produït amb
Cannonau i Cagnulari. La seva aroma és
molt intensa. És un
vi potent i llaminer,
molt ben estructurat.
Fermentat en dipòsits
d’acer inoxidable, és adient per a acompanyar els
primers plats contundents, de caça, carns rostides
al forn o a la brasa, formatges curats, forts i picants.
S’aconsella de servir-lo a una temperatura ambient,
obrir l’ampolla una mitja hora abans i presentar-lo
en decantador.

Selvatana, cobla i veus
Un gran espectacle pioner a casa
nostra, que uneix el millor repertori de concert per a cobla amb
les veus solistes de l’orquestra.
L’empordà, Llevantina, La puntaire,
La sardana de les monges, Girona
m’enamora i tantes d’altres que
faran les delícies dels amants de la
sardana.

ials
Preus especdanistes
sar
per entitats
Josep Farràs: 972 580 416 · 609 394 380
Eliseu Quintana: 679 415 500
info@selvatana.com
www.selvatana.com

SOM 292

39

OCI
Núria Lorente

Amadeu Cuadrado

(sopa de lletres)

(mots encreuats)

Sopa de lletres

Mots encreuats
1

Josep Saderra – 12 sardanes
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Horitzontals: 1. Músic que toca el trombó en una cobla.
2. Cinc pintes. Faig trenes d’esquenes, però em queda el tenor desafinat del tot. 3. Nota muda. Instruments de fusta emparentats amb
l’oboè, i els més coneguts de tots són els anglesos. En Noé ha perdut el
cap. 4. Coral de veus masculines i femenines. Partícules molt i molt
petites. 5. Fer niu de corcoll. El cap de l’Esopo. Aquesta serveix, però
s’hi posa d’esquenes. 6. Una mosca i mitja, d’aquelles que et deixen
adormit del tot. 7. Serveixen per aguantar quadres i altres objectes
a les parets. Cent romans. El que fa set. 8. Inicialment pertanyen
a Robert Tecles Oliver. Aquesta revista cultural que ara teniu a les
mans. Membrana molt fina. 9. Iraní de corcoll. Del revés: feia parlar
als animals en els seus contes. 10. El cap d’en Salvador. Els donen la
jubilació de corcoll. El Nord. 11. Parlen amb Sant Amadeu donant
l’esquena al Sant. Dels revés: van molt bé per brindar amb cava.
Verticals: 1. Instrument de cobla conegut també com a tenora. Peça
que es col·loca al mànec de la guitarra. 2. Fotografiats. Enmig del
mar. 3. En Noé ha tornat ha perdre el cap. Instruments de cobla, de
metall, amb so vellutat. 4. Es diu d’aquelles persones que protegeixen els artistes. Tres pintes més. 5. Oboè desafinat del tot. Parada de
taxis. Separar les vocals. 6. El cor d’un trombonista. La peça central
dels corns. L’envegen els polítics. El cor d’un polític. 7. Novena, la
que fa nou. El cap de l’Enric. Els que teniu a les mans, són encreuats.
8. Convidats insistint. Pere Estragués Estrada. 9. En tinc coneixement. Faig una protesta mirant enlaire. 10. Instruments de metall
que a la cobla van substituir els cornetins. El cor de l’Esopo. 11. Ben
rebuda. Llista d’actors d’un espectacle.
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info@milisgirona.com
hobby, SCL, war hammer...
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Audicions de sardanes de les
Fires i Festes de Sant Narcís,
a Girona 2010
29 d’octubre Audició de Fires
Cobles: Flama de Farners i Ciutat de Girona
2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. Constitució.

30 d’octubre Audició de Fires
Cobles: Ciutat de Girona i Cervianenca
2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. Constitució.

31 d’octubre Audició de Fires
Cobles: Baix Empordà i Ciutat de Girona
2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. Constitució.

1 de novembre
Concurs de colles (GE-EG) i
concurs de revesses (GE-EG)

Concert de sardanes de Fires
Divendres dia 29 d’octubre de 2010.
Festivitat de Sant Narcís
A les 12 del migdia a l’Auditori- Palau de Congressos- Sala Simfònica.

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. Cobla oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Maite Mer (soprano).

Programa:
Primera part
- Girona, ciutat Pubilla. Manel Saderra Puigferrer *
- Sentmenat sardanista. Cinrad Saló Ramell
- Teresa (lluiment de tible, Lluís Pujal).Vicenç Bou i Geli **
- Girona, Pubillatge d’or. Josep Antoni López Alvàrez *
- Maragassa (lluiment de tenora) Josep Gispert Vila
- Rebombori d’octubre (estrena) Josep Cassú Serra
Segona part
- Girona aimada. Vicenç Bou Geli ***
- Les fires de Girona. Lluís Duran Massaguer
- Alba. Jaume Roca Delpech
- Viladesau i el mar (recull de boleros de Ricard Viladesau,
adaptats per a cobla per Antoni Mas Bou)
- Per tu ploro. Josep Ventura i Casas. Canta maite Mer
- Girona m’enamora. Ricard Viladesau Caner Canta Maite Mer.

Cobla La Principal de la Bisbal

Direcció musical: Frances Cassú Jordi
Presentació: Josep Vilabrú Ballester
Organitza i patrocina: Ajuntament de Girona, amb la
col·laboració dels Antics Amics de la Sardana de Girona.
* Al celebrar-se enguany els 50 anys de la proclamació de Girona, com a
Ciutat Pubilla de la Sardana.
** Al complir-se aquest any els 125 anys del naixement de Vicenç Bou.
*** Commemorant els 90 anys de l’estrena d’aquesta sardana.

XXXII Cantada d’Havaneres
de les Fires de Girona
Divendres, dia 29 d’octubre, Festa de Sant Narcís
A les 7 del vespre a les escales de la catedral

Tradicional Cantada d’Havaneres amb el grup Terra Endins de Girona i el percussioinsta Antoni Gadea.

Cobla: Ciutat de Girona

Audició de Fires
Cobla: La 3 Vents i Flama de Farners
2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. Constitució.
Grup d'havaneres "Terra Endins" de Girona
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