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Torroella i Vicenç Bou
Quan escric aquestes ratlles a mitjan gener del nou any 

2011 està a punt de passar el dia 19 i, per tant, acabar-se l’any 
de record que, en el transcurs del 2010, s’ha dedicat al com-
positor Vicenç Bou aprofitant el 125 aniversari del seu naixe-
ment. Només haurem d’esperar, però, al gener de l’any vinent, 
2012, per commemorar el 50 aniversari de la seva mort. 
Sembla una jugada a posta per tal d’anar mantenint viva la 
memòria de l’antic director dels Montgrins. En realitat, Bou 
i Torroella o Torroella i Bou, estan perfectament units i iden-
tificats, més encara d’ençà que en el Museu de la Mediterrà-
nia i en el seu arxiu, hi podem trobar testimonis de la vida i 
de l’obra del personatge. D’altra banda, el pas del temps va 
posant cada cosa al seu lloc i donant al Cèsar el que és del 
Cèsar. Ningú discuteix que Bou és un compositor singular i 
popularíssim que, en algun moment, es va situar al cim de tot 
del sardanisme. Però els cims solen ésser perillosos perquè 
al costat hi tenen, a vegades, l’abisme i hom hi pot caure. La 
llei del pèndol ha fet que d’un cantó s’anés a parar a l’altre i 
que de considerar el músic torroellenc la primera figura de 
la sardana se l’acabés gairebé relegant i posant en dubte. La 
gràcia de la vida està en el terme mitjà. Bou, manejant el pen-
tagrama d’una forma senzilla i intuïtiva, va aconseguir melo-
dies que arriben al cor, que semblen cançons populars de la 
terra, que transmeten un veritable sentiment. I entre les seves 
composicions hi havia autèntiques troballes. Possiblement 
li van fer més mal els que el van voler imitar i no tenien la 
gràcia seva per aconseguir els mateixos efectes i es limitaven 
excessivament al “tot són pops”, a fer saltar, a un dibuix melò-
dic facilet, etc. Els torroellencs, fidels al seu compositor, van 
homenatjar-lo aquest any del 125 aniversari amb un especta-
cle genial. N’ha parlat molt bé Lluís Subirana en el número 
292 d’aquesta mateixa revista, i amb l’espai degut, i jo hi reblo 
el clau ara, finalment, amb tota la intenció de fer-ho passats 
ja uns mesos, per demostrar que el ressò d’aquelles sardanes i 
d’aquells ballables d’època encara ressonen, no solament sota 
les arcades venerables de la plaça major de Torroella, sinó 
també a les nostres oïdes i en els nostres cors. Hom s’ha de 
treure el barret, una vegada més, davant la creació de l’Es-
bart Montgrí de l’Agrupació Sardanista Continuïtat que, de 
tant en tant, ens meravella amb actuacions així. I no podem 
menys que agrair a tots els organitzadors i, en particular, a 
la incombustible Sussi, de la família Pujadas, que ens deixin 
compartir amb ells nits de tanta bellesa. 

Flaçà
El Gironès

38è Aplec de la Sardana

Dia: 20 de març de 2011
Matí i tarda, al pavelló polivalent

 Cobles: Foment de la Sardana

  La Principal de Banyoles

  La Principal de Porqueres

Entrada gratuïta.

Celrà
El Gironès

39è Aplec de la Sardana

Dia: 13 de març de 2011
Lloc: Plaça de les piscines

 Cobles: Mediterrània

  Ciutat de Girona 

  La Flama de Farners 

EN CAS DE MAL TEMPS: Pavelló de les piscines

E-MAIL: josep_amores@yahoo.es

NOTES: Dinar popular dins el recinte

Aquesta és la desena edició de la Guia d’Aplecs, de manera  
que el primer cop que es  coordinà aquest llibret fou l’any 2002. 
La Federació Sardanista de Catalunya és l’encarregada de 
coordinar i editar cada any la Guia d’Aplecs, confeccionada per 
les diverses comissions territorials existents. Aquest llibret serveix 
de “carnet de ruta” pels sardanistes d’arreu dels Països Catalans i 
Andorra per seguir la temporada d’aplecs, ja que informa abastament dels actes 
que se celebren a banda i banda dels Pirineus.  
En aquesta guia s’expliciten en ordre cronològic i alfabètic fins a 178 aplecs que 
se celebren durant tot l’any, la població on es porta a terme, l’hora, l’indret i les 
cobles que hi actuen. També inclou un llistat ordenat per territoris amb d'altres 
esdeveniments sardanistes d'interès com poden ser ballades, concerts, diades del 
soci, etc.
Així mateix, la Guia d’Aplecs proporciona informacions d’interès com ara el 
contacte amb diverses cobles en actiu.
Aquest 2011 es presentà a Lleida, ja que cada presentació es desenvolupa en una 
demarcació dels diversos territoris que integren la Federació.

Peu de foto descriptiu de personalitats presents a la taula presidencial de la fotografía adjunta, d’esquerra a dreta: 
Josep Maria Roset, President de la Federació Sardanista de les Comarques Lleidatanes;  Carme Vidal, Directora dels 
Serveis Territorials de Cultura de Lleida; Montserrat Parra, 4a Tinenta d’Alcalde i regidora de Cultura de l’Ajuntament  
de Lleida; Bartomeu Duran, president de la Federació Sardanista de Catalunya i Mercè París, presidenta de  
la Coordinadora d’Aplecs de Lleida.

Presentació de la  
Guia d'Aplecs  
de la Sardana 2011
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Anotarem d’una manera resumida els fets 
més importants i característics del món de la sar-
dana en el decurs d’aquest 2010 que fineix: 
- S’encetà l’any amb els aplecs del Sol Ixent, a Cadaqués, 
l’Escala i el Far de Sant Sebastià de Calella de Palafru-
gell.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ofereix 
en concert de cap d’any a TV3

- Ha estat l’any de Joan Maragall i del 125è aniversari 
del naixement de Vicenç Bou, tots dos il·lustres ciuta-
dans han rebut reconeixements i rememoracions.

- La ciutat de Figueres ha declarat la sardana L’Em-
pordà ,de Morera i Maragall, himne oficial de la ciutat.

- La cobla La Principal de Cassà ha complet 100 
anys.

- Al commemorar els 125 anys del naixament de 
Vicenç Bou, l’Esbart Montgrí presentà l’espectacle Inau-
dit, dedicat a ell.

- L’Agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de 
Guíxols ha complert 50 anys.

- La cobla Ciutat de Girona ha arribat als 35 anys i en 
aquest 2010 ha efectuat els concerts de la Campanya de 
Música de Cobla de la Diputació de Girona, oferint-ne 
25 a diverses poblacions gironines.

- L’Escala, fou proclamada Ciutat Pubilla de la Sar-
dana, 2010 i a més dels actes oficials de la proclamació 
ha organitzat una bona munió d’esdeveniments dedicats 
a la sardana.

- Fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya als compositors Manuel Oltra i Tomàs Gil 
Membrado

- La sardana a l’escola, que organitzen la Generalitat 
i la Diputació de Girona, féu la seva cloenda a Cassà de 
la Selva. En aquests ensenyaments hi prengueren part 
19.764 noies i nois.

- Quim Massa de Cassà de la Selva fou guardonat 
amb el premi Rosa d’or de l’Agrupació Sardanista Flori-
cel d’Anglès.

Robert Roqué Jutglà

Repàs  
de l’any 2010

- Josep Gispert, primer tenora de La Principal de la 
Bisbal, anuncià la seva retirada com a intèrpret de cobla. 
Serà substituït la propera temporada pel jove bisbalenc 
de 24 anys, Ferran Miàs i Bitlloch.

- La final de La sardana de l’any, que premia la sar-
dana més popular estrenada l’any anterior tingué per 
marc la ciutat de Perpinyà, i el guanyador fou el compo-
sitor Sigfrid Galvany, amb la sardana Cap d’any a Tossa.

- L’Aplec Internacional de la Sardana i Mostra del 
Folklore Català ens portà a Cracòvia (Polònia) els pri-
mers dies del mes d’agost.

- Girona celebrà el cinquantenari de la seva procla-
mació com a Ciutat Pubilla de la Sardana, la primera 
que va rebre aquest títol l’any 1960.

- La sardana ha estat declarada per Generalitat de 
Catalunya Element Festiu Patrimoni d’Interès Nacio-
nal.

També hem de lamentar la mort d’Antoni Anguela, 
de Barcelona, de 63 anys, el passat mes d’agost. Anguela 
era responsable de l’Àrea de Cultura Popular de la Gene-
ralitat de Catalunya, fundador i director de la revista 
SOM, president de l’Agrupació Cultural Folklòrica de 
Barcelona i encarregat de trametre mensualment Info-
sardana.

També ens deixà Carles Riera, de Barcelona, als 80 
anys. Autor del Diccionari d’autors de sardanes (en reco-
llí més de 1.000).

A Girona morí el mes d’octubre, víctima d’un infar,t 
la compositora manresana Dolors Viladric, als 74 anys.

I, el passat 14 de desembre ens deixà Generós Mes-
tres de Girona, al 70 anys. En Generós havia dedicat tota 
la seva vida a la sardana, amb colles sardanistes i com a 
president de l’Agrupació Sardanista Terranostra.

Tinguin el nostre record i estima. Reposin en pau. 

Antoni Anguela Carles Riera

Dolors Viladrich Generós Mestres

Aquesta nova aportació 
és del compositor escalenc 
Lluís Albert, tan conegut, 
també, com a musicòleg, 
per la seva tasca reivindi-
cativa d’oblidats composi-
tors catalans. Sobretot de 
les obres del genial Pep 
Ventura. 

Assabentat d’aquesta nova partitura, parlem 
amb el mestre Lluís Albert perquè ens expliqui 
algun detall d’aquest treball que ha efectuat.

- Es tracta de l’adaptació d’una sardana per a 
cobla?

- Efectivament: és la titulada No estiguis trista, 
de Pep Ventura però basant-me en la versió actua-
litzada que ja vaig donar a conèixer l’any 1975.

- Sabem que hi ha una lletra sobre aquesta sar-
dana. De qui és?

- Del poeta Sebastià Trullol i Plana, nascut a Lladó 
l’any 1853 i futur avi matern de la plorada Montser-
rat Vayreda. La poesia corresponent està concebuda 
deixant una introducció instrumental de pocs com-
passos, tant en els curts com en els llargs.

- És possible que tingui unes característiques 
semblants a la tan coneguda lletra de la sardana 
que Joan Maragall va aplicar als llargs de la sardana 
Per tu ploro?

- Això mateix, perquè musicalment són molt sem-
blants. Fins i tot m’atraveixo a dir que, melòdicament, 
la nova sardana no té res a envejar a Per tu ploro.

- Per tant, la seva interpretació cantada necessita 
un acompanyament, ja sigui el piano o la cobla?

- Sí, però a més, tenint en compte l’oportuni-
tat de poder comptar amb l’Orquestra de Cambra 

Robert Roqué Jutglà

Propera estrena d’una sardana 
coral de Pep Ventura

de l’Empordà, n’he fet un acompanyament per a 
orquestra de corda.

- Tens prevista la data i lloc de l’estrena?
- No, encara no he fet cap gestió amb cap orfeó, 

però m’agradaria que l’estrena fos a Figueres, cosa 
que no exclou que pugui ser en un altre lloc de la 
comarca o fins i tot d’arreu de Catalunya, sempre 
que el concert tingués el relleu que considero que 
mereix l’esdeveniment.

- Gràcies Lluís per la primícia de la notícia. 
Et desitjo que ben aviat poguem escoltar la teva 
versió coral de No estiguis trista i et felicitem per 
avançat. 

Ha mort Jordi Barre
Cantant català de la Catalu-
nya Nord. Musicà poemes 
de reconeguts autors entre 
altres de Jordi Pere Cerdà, 
Joan Amades, Joan Maragall, 
Jaume Queralt, i especialment 
Joan Cayrol i Joan Tocabens, 
amb qui mantingué grans col·laboracions. En total, 
hom calcula que compongué unes 250 cançons, 
totes elles d'una gran personalitat que ell mateix 
cantava, sól o amb el grup El Fanal de Sant Vicenç 
de Perpinyà, amb un estil únic i personal. Tota la 
seva producció fou en català, àdhuc cantà a la tele-
visió de París amb el nostre idioma. La Generalitat 
de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi.
Havia nascut a Argelés de la Marenda, el 7 d'abril 
de 1920. El seu enterrament, a la catedral de Per-
pinyà, fou una mostra d'estima, record i condol, 
sincerament sentit pels centenars de persones que 
li diguérem el darrer Adéu. 
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fins a aconseguir el que es demanava de bell antuvi, però 
que als inicis ens calia Anar amb peus de plom.

Però com que Les paraules se les enduu el vent, totes les 
que s’havien dit, haurien d’haver anat a parar a orelles de 
l’historiador Joan B. Culla, que en una tertúlia matinal de 
Catalunya Ràdio, en comentar que la Unesco havia decla-
rat el fet casteller “Patrimoni Immaterial de la Humanitat”, 
va afegir: “com la sardana, que a darreries del segle XIX 
fou declarada Dansa Nacional de Catalunya”. En Culla va 
demostrar que ho té força clar.

Apa nois! Bon vent i barca nova, que El meu mal no 
vol soroll. Però després de tot això algú aliè al sarda-
nisme pot arribar a pensar que Ens falta un bull com 
a les guixes, el que cal saber és a qui, perquè en certa 
manera tot plegat No té ni cap ni peus.

Conec Fil per randa tal com va anar aquesta qüestió, ja 
que fou tractada a bastament al Parlament de Catalunya i 

em fou demanada fins a quatre vegades la meva presència 
per consultar els meus coneixements sobre aquest tema, 
la qüestió fou passada al Govern i aquest va encunyar la 
denominació que li donen per decret. Malgrat que l’he 
llegit del dret i el revés una vegada i una altra, a això de 
“element festiu patrimonial d’interès nacional”, no li acabo 
de veure del tot la punta, com no sigui per sortir del pas: 
més aviat sembla el veredicte d’un jutjat, i la veritat sigui 
dita, m’ha recordat aquella dita: Ara que li has vist el cul, 
dius que és femella, i encara que Al metge, al confessor i a 
l’advocat, diga’ls sempre la veritat, la realitat és que a tots ens 
hauria agradat molt més ens poguéssim referir en parlar 
de l’esmentat decret i de la sardana, amb aquella altra que 
resulta força més clara i contundent, la Sardana Dansa 
Nacional de Catalunya, que ja ho és, i afegeixo: Cal donar 
a Déu, el que és de Déu, i al Cèsar el que és del Cèsar. 

afegint-hi: i a la jove si pot. També: A l’abril aigües mil, que 
en algun lloc es transforma tot dient enPer l’abril per cada 
gota en cauen mil I una l’altra semblant que diu: Pel maig, 
cada dia un raig. Tanmateix quan diu: Pel juliol, pobres els 
que estan al sol, fins notem l’escalfor de l’astre rei. I aquella 
referent a l’horari quan manifesta que: Per la Mare de Déu 
d’agost, a les set ja és fosc, naturalment es refereix a l’hora 
solar, no a la que regeix en aquella època de l’any que en 
porta dues de diferència, o d’altres com: Per Santa Llúcia, 
un pas de puça, o Per Sant Esteve un pas de llebre.

L’11 de novembre d’enguany a la tarda, tingué lloc a la 
Generalitat de Catalunya el lliurament a la Federació Sar-
danista de Catalunya, que representava tot el sardanisme, 
del diploma que acreditava la sardana com a: “element 
festiu patrimonial d’interès nacional”. Bartomeu Duran, 
com a president de l’esmentada Federació, després d’agrair 
la distinció, va reblar que l’interès del sardanisme era que 
la sardana hagués estat 
nomenada Dansa Naci-
onal de Catalunya i que 
era en aquest sentit que 
s’havien manifestat una 
munió d’entitats, ajun-
taments i particulars del 
país. Per vuit o deu vegades esmentà el títol que feia cent 
vint-i-set anys li havia donat Josep Pella i Forgas a la seva 
obra Historia del Ampurdan, venint a dir que Allò escrit, 
escrit està, tot Posant la banya en un forat, expressant que 
el que s’havia atorgat era un primer pas, però que segui-
ríem insistint fins a la sacietat per aconseguir-ho. L’Hono-
rable Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Lluís Carod Rovira, que va tancar l’acte, va respondre al 
senyor Duran una mica en el sentit de reconduir el fil cap 
al seu terreny, en un parlament amb algun error de “bulto”, 
com el d’aquell senyor de Jaen, referint-se a Pep Ventura 
i també procurant Fer volar coloms, venint a dir en unes 
altres paraules que tot estava molt bé, però que una cosa és 
el propòsit d’aquí i la realitat són les rodalies i d’altres coses 
manegades des d’allà i va encoratjar-lo en el sentit d’insistir 

Parèmies

Jordi Puerto i Parramon
Periodista i escriptor 
http://jordipuerto.blogspot.com/

  Fotografies de Francesc Botet Lacueva

Parèmies que no pandèmies, són aquelles expressions 
que amb certa freqüència utilitzo en els meus escrits; el 
segon dels mots es refereix a malalties en forma d’epidè-
mia, com per exemple volgueren penjar-li a la coneguda 
com grip A; el primer tracta de la utilització de frases fetes 
per donar en certa manera contundència al que vols dir.

La idea de tractar aquest tema em vingué de sobte en 
rellegir a SOM el meu darrer article que titulava “Política 
d’entrecuix”, que finalitzava amb una parèmia, assignada a 
la meva àvia, que deia: Que Déu hi faci més que nosaltres; i 
també perquè la lectura em va portar a la memòria el bon 
amic recentment traspassat: Carles Riera i Vinyes, mestre 
entre altres coses en les “Questions de llenguatge”, a qui 
dec molts dels meus coneixements del català i la correcció 
de totes les meves obres publicades. Aquestes expressions 
també les coneixem com refranys, acudits, proverbis, dites, 
aforismes, sentències, màximes o frases fetes.

Per cert que en una investigació recent va resultar com 
la més coneguda aquella que diu: Qui no vulgui pols, que 
no vagi a l’era, provinent del món rural. Un aclariment 
feia qui donava la notícia, que és molt possible que al món 
actual hi hagi força gent que desconegui que és l’era. Per 
si algú no ho sap afegiré que es tracta d’aquella petita pla-
ceta enrajolada o cimentada que tenen totes les cases de 
pagès, en la qual s’hi practicaven moltes de les feines de 
l’ofici, com ara el batre. Hi ha força parèmies de les feines 
del camp, com aquestes: Pel febrer, faves a fer, Qui no sega 
al juny i bat al juliol, no sega ni bat quan vol, Pel setembre, 
el vi està per vendre, i així fins a l’infinit.

D’altres provenen de la meteorologia: Aigua de març, 
herba pels sembrats. I una altra: Març marçot mata a la 
vella a la vora del foc, i que en alguns llocs es perllonga 

Antoni Samper i Ventura, que ens va deixar per 
sempre el passat dia 30 de novembre a l’edat de 61 anys. 
L’Antoni havia estat president de la Unió de Colles Sar-
danistes des de 2002 a 2009, havent realitzat una tasca 
profitosa en les qüestions relatives als concursos de 
colles, perfeccionant el seu funcionament així com el 
del Campionat de Catalunya. Entre les seves realitzaci-
ons hi figuren la utilització en els certàmens competi-
tius de les sardanes de set tirades i haverdonat impuls als 
concursos de sardanes de punts lliures.

Generós Mestres i Teixidó. Es produí el traspàs 
d’aquest gironí el dia14 de desembre, als 70 anys. Fou el 
fundador i president del Grup Sardanista Terra Nostra 
des del seu inici fins al 2008, quan la malaltia li impedí 
continuar.

Amb ambdós hi vaig tenir una forta vinculació per 
qüestions sardanistes, ja que en aquells temps jo era cap-
danser de la colla Pedraforca. Des d’aquí trameto el meu 
sentit condol a les respectives famílies. En Pau reposin.

No vull finalitzar aquí el comentari perquè crec 
que tinc el deure d’afegir, sense voler treure cap mèrit 
a ningú, que fa força anys algú va escriure que quan el 
mestre Josep Saderra va deixar la direcció de la cobla La 
Principal de Tortellà, va encarregar la direcció d’aquesta 
al seu germà Manel S. Puigferrer. Aquesta informació 

TOT RECORDANT A...
Jordi Puerto i Parramon
Periodista i escriptor 
http://jordipuerto.blogspot.com/

només té un però: en aquell moment Manel Saderra 
Puigferrer només tenia vuit anys.

Només calia fixar-se en les dates de naixença i el 
moment de fet per adonar-se que era impossible. El fet 
és que d’altres van picar en la informació i així es va anar 
transmetent. 

Un cas semblant ha passat amb l’Antoni, quan algú 
penja a Internet la notícia i afegeix que era un dels fun-
dadors de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. 
Segons les dades existents, la gestació de la UCS s’inicia 
l’any 1955 amb la creació d’una junta gestora presidida 
per Pere Puig i actuant de secretari Jordi Puerto i se li 
aproven els estatuts el 1958 essent-ne president Jordi 
Bach i secretari Jordi Puerto. Tots els detalls d’aquesta 
fundació els trobareu a l’obra que vaig escriure Història 
de les Colles Sardanistes I (pag. 311 a 315). Per tant, si 
féu el càlcul, el bon amic Antoni Samper en el moment 
de la fundació de la UCS tenia sis anys. Estic segur que 
algú escriurà al respecte sense comprovar res i caurà en 
el parany dels desinformats.

Repetint el meu condol a les seves esposes, fills i 
altra família, finalitzo aquí lamentant que errors d’al-
tres m’hagin portat a escriure la segona part de la nota, 
perquè la història és la que és i no una altra i perquè la 
bona informació es faci palesa per a la posteritat. 
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dedicaren al poeta homenatjat. A la primera part 
la cobla interpretà de Josep Marimon la sardana A 
Joan Maragall, a continuació fou la sardana L’alfà-
brega de Josep Baró Güell amb lletra de Maragall, 
de Narcís Carbonell s’interpretà sense lletra L’aplec 
de Sant Farriol, i va acabar amb la glosa de J. Sancho 
Marraco El comte Arnau. A la segona part s’inter-
pretaren Per tu ploro, de Pep Ventura, La fageda 
d’en Jordà, d’Eduard Toldrà, La vaca cega d’Antoni 
Juncà, L’Empordà d’Enric Morera i Records de ma 
terra de Josep Serra, aquesta sense lletra. Miquel 
Bordoy llegí, sense música, les poesies La sardana 

Diverses manifestacions culturals se celebren al 
país amb motiu de la commemoració dels 150 anys 
del naixement i els 100 anys del traspàs de l’insigne 
poeta Joan Maragall. Durant anys fou president de 
l’Ateneu Barcelonès, el seu primer parlament fou 
Elogi de la paraula. Encara que la seva dedicació a 
les lletres fou tardana, des d’aquí va anar ocupant 
càrrecs importants i la seva dedicació a les lletres 
fou plena. Podríem destacar els seus poemes Goigs 
de la Mare de Déu de Núria i el Cant de la senyera, 
respectat fins avui com l’himne de molts catalans, 
l’obra més cantada per l’Orfeó Català que el té com 
el seu propi himne. Avui, després de cent anys, la 
figura de Joan Maragall és encara viva en el món de 
les lletres catalanes.

El Foment de la Sardana de Barcelona ha organit-
zat diversos actes de commemoració i homenatge 
al rellevant escriptor i poeta català. El passat dia 12 
de desembre tingué lloc un concert a la Sala Calas-
sanç de Barcelona, en el qual intervingué la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona dirigida per Tomàs 
Grau, previ a les sardanes que interpretava la cobla, 
Miquel Bordoy llegia de Joan Maragall la poesia 
referida a aquella música que diversos compositors 

Josep Vinaròs

Any Joan Maragall

Reunit el Jurat del Premi Nacional Agustí Borgunyó 
instituït per l’associació Sabadell, més Música, el dia 18 
de gener de 2011, atorgà per unanimitat, el premi de la 
present edició a Jordi Molina Membrives, per la seva 
trajectòria com intèrpret de tenora i compositor, per 
la recerca de noves sonoritats de l’instrument i per la 
internacionalització de la tenora amb les seves propos-
tes artístiques.

Ben coneguda és la trajectòria de Jordi Molina amb 
difusió de la tenora a molts indrets del món, també de 
l’excel·lent qualitat de la seva interpretació i el seu neguit 
al servei d’aquest instrument tan nostrat.

Ha actuat a França, Itàlia, Àustria, Hongria, Sèrvia, 
Croàcia, Eslovènia, Estònia, Alemanya, País de Gal-
les, Portugal, Polònia, Suïssa, Bèlgica, Israel, Jordània, 
Tuníssia, Sud-àfrica, Xina, Argentina, Brasil, Mèxic, 
Veneçuela, Xile, etc.

La tenora no és l’instrument per guanyar-se la vida, 
és quelcom més, és la seva vida. 

El Premi Nacional Agustí Borgunyó es lliurà a 
Sabadell el passat 18 de febrer, en el decurs del sopar 
que Sabadell, més Música, celebra cada any amb motiu 
d’aquest esdeveniment.

Per informació adreceu-vos al tel. 937267169 i 
608999333. També a sabadell@sabadellmesmusica.com 
www.sabadellmesmusica.com 

Jordi Molina Premi Nacional Agustí Borgunyó

i La ginesta. Per acabar la cobla interpretà El cant 
de la senyera i tothom dempeus cantà aquesta obra 
emblemàtica de Joan Maragall.

L’organització dels actes de commemoració dels 
aniversaris de Joan Maragall ha estat una bona ini-
ciativa del Foment de la Sardana de Barcelona que 
,amb senzillesa, ha lloat la figura del mestre al qual 
tant devem els catalans.

La Cobla Sant Jordi oferí una bona actuació 
com ens té acostumats i el rapsode Miquel Bordoy 
oferí unes bones lectures lluny de declamacions 
innecessàries. 

www.avibotet.cat
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El dissabte 13 de novembre, la Federació Sarda-
nista de Catalunya, conjuntament amb l’Obra del 
Ballet Popular, van lliurar els Premis Sardana 2010 
a l’Església Parroquial de Sant Pere de l’Escala.

Lliurament dels 
Premis Sardana 2010

 Premi al Mèrit Sardanista: a n’Antoni Anguela i Dotres, que 
malauradament ens va deixar a principis d’agost. Director de la 
nostra revista Som.

 Premi al Mèrit Cívic: al suplement ‘Sortim’ dels diaris El Punt i Avui 
per la seva pàgina setmanal dedicada a la difusió i promoció de la 
sardana des del punt de vista periodístic i festiu.

 Premi a la dedicació: a Josep Forn i Gumfaus, per la seva tasca 
en defensa de la sardana i el revifament d’aquesta a Torredembarra 
des de principis de la dècada. 

 Premi a la dedicació: a Montserrat Carulla i Solé, de Miralcamp, 
ha estat premiada per la seva dedicació, especialment des de la 
vessant educativa, ja que va formar part des del primer dia del 
projecte d’ensenyament de la província de Lleida ‘Saltem i Ballem’.

 Premi a la dedicació: a Víctor Sallés i Bofill, de Barcelona, 
però fill de l’Escala, per la seva dedicació al món de la competició 
sardanista com a dansaire des de fa més de 50 anys.

 Premi a la dedicació: a Isidre Casal i Dalmases, d’Encamp,  
ha estat guardonat per la seva reeixida tasca per impulsar la sardana 
a la citada vila andorrana. 

 Premi al Mèrit de la Dansa Catalana: per a l’Escola Mestres 
Munguet Cortés, de Vilanova del Vallès, per la seva dedicació per 
ensenyar sardanes i danses populars catalanes a nens i nenes durant 
el seu horari lectiu des de 1986.

 Premi al Mèrit Musical: a na Concepció Ramió i Diumenget, 
d’Igualada, per la seva tasca pedagògica sardanista i com compositora 
i directora de les cobles Sant Jordi, Bellpuig Cobla i Vila d’Olesa.

 Guardonats.

L’elecció d’aquesta població respon al fet que 
enguany sigui la Ciutat Pubilla de la Sardana i, 
a més a més, ho és en la seva 50a edició.

 Premi a la Continuïtat: a l’Agrupació Sardanista Torregrossa, de 
Torregrossa, pels seus 50 anys d’existència i tasca activa dedicada a la 
promoció de la sardana entre la joventut local i la de la província de 
Lleida. 

 Premi a la Continuïtat: a l’Agrupació Amics de la Sardana,  
de Sant Feliu de Guíxols, pels seus 50 anys de defensa i promoció  
de la sardana.
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 Premi a la Continuïtat: a l’Esbart Joventut Nostra, de Barcelona 
també pels seus 50 anys, que demostren la seva tasca continuada 
en el món de la dansa.

 Premi a la Continuïtat: al programa ‘La Sardana’ de Ràdio Lleida 
pels seus 50 anys d’emissió.

 Premi a la Promoció i Difusió de la sardana: a Xavier Colon i 
Auguet, de Sant Hilari de Sacalm, per la seva tasca contínua de 
difusió i ensenyament, en concret pàgina per utilitzar les noves 
tecnologies per difondre més i millor la nostra dansa. 

 Premi a la Continuïtat: a l’Ideal d’en Clavé, també pels seus 50 
anys de difusió de la sardana al barri de les Roquetes de Barcelona.

 Premi a la Promoció i Difusió de la sardana: a María José 
Quijano Bohórquez, a través del Cercle Català de Madrid és 
promotora i divulgadora de la sardana a Madrid, la seva vila natal, i 
també a Saragossa.

 Premi a Iniciatives Renovadores: a l’Agrupació d’Aplecs 
Sardanistes de les Comarques Gironines, per la programació 
continuada del concert de cobla del Castell de Peralada cada estiu.

La Sardana: Element Festiu 
Patrimonial d’Interès Nacional
Us adjuntem una carta per explicar-vos el procés seguit per acceptar el títol de la Sardana com a  
Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional com a primer pas  perquè se la reconegui en el futur  
com a Dansa Nacional.

Bartomeu Duran i Olària  
Federació Sardanista de Catalunya

Benvolguts amics, 
Ara que encetem un nou any i ja hem deixat enrere les 

festes nadalenques, des de la Junta de la Federació Sardanista 
de Catalunya creiem que és el moment d’explicar amb tots 
els detalls el per què es va acceptar que el dia 11 de novem-
bre l’Honorable Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident 
de la Generalitat de Catalunya; l’Honorable Conseller de 
Cultura, Sr. Joan Manuel Tresserras i el director del Centre 
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Sr. Ramon 
Fontdevila, lliuressin al president de la Federació Sardanista 
de Catalunya, Sr. Bartomeu Duran, un Diploma que atorga 
a la Sardana el títol d’Element Festiu Patrimonial d’Interès 
Nacional. 

En primer lloc us informem que aquest lliurament es va 
celebrar en una recepció oficial a l’Auditori del Palau de la 
Generalitat de Catalunya, i que va finalitzar amb una ballada 
de sardanes a la Plaça de Sant Jaume. La interpretació de les 
peces va anar a càrrec d’una cobla integrada per 43 músics 
procedents de diverses formacions, convocada per la Fede-
ració Sardanista de Catalunya i que va actuar desinteressa-
dament en aquest esdeveniment, sota la direcció del mestre 
Jesús Ventura. De manera que el Govern va voler oferir un 
alt honor a l’esdeveniment amb la presència de les autoritats 
citades i oferint l’emplaçament del Palau de la Generalitat per 
tal de donar la importància que es mereixia a aquest fet. 

De totes maneres, volem que quedi molt clar que hem 
acceptat aquesta titulació només com un primer pas en el 
camí que ens portarà cap al ple reconeixement de la Sardana 
com a Dansa Nacional de Catalunya. 

Aquest procés no serà cap camí de roses. Pot ser llarg i ple 
de dificultats legislatives. La més laboriosa de totes elles és la 
que obliga a modificar la Llei del Patrimoni Cultural Català 
la qual, segons els tècnics del Departament de Cultura, és 

un treball que implica estudiar i qualificar tot el patrimoni 
català que ens identifica com a nació. 

La petició feta al Parlament perquè declarés la Sardana 
Dansa Nacional de Catalunya és un altre camí, però per 
aprovar aquest títol cal la unanimitat de tots els parlamenta-
ris. Això ens planteja un dubte: estem segurs dels vots a favor 
del Partit Popular de Catalunya (PPC) i de Ciutadans - Ciu-
dadanos (C’s)? 

Des de la Federació Sardanista de Catalunya, no llancem 
la tovallola i seguim treballant per aconseguir que la nostra 
petició de què la Sardana sigui declarada Dansa Nacional de 
Catalunya arribi a bon port. Mentrestant, ja hem aconseguit 
un primer avenç: que la Sardana sigui Element Festiu Patri-
monial d’Interès Nacional. 

Aquesta denominació, segons recull el decret 389/2006, 
del Departament de Cultura de 17 d’octubre del patrimoni 
festiu de Catalunya, publicat al DOGC núm. 4743 amb data 
de 19.10.2006, implica que “els ajuntaments i altres ens locals, 
en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries, han de vetllar pel manteniment de 
les festes i dels elements festius declarats, dictant les normes 
necessàries per a la protecció dels marcs espacials propis de 
cada festa i adoptant, si s’escau, les garanties físiques de pre-
servació de l’element festiu, així com per la divulgació de llur 
coneixement, i han de potenciar-ne la documentació”. 

 Esperem que aquesta carta serveixi perquè estigueu assa-
bentats de les laborioses, llargues i complicades negociacions 
i procediments legals que cal seguir abans de poder obtenir 
aquesta o qualsevol altra titulació que vulguem. Mentres-
tant, ara, amb aquest títol podem aspirar a aconseguir nous 
reconeixements per a la Sardana. 

Bartomeu Duran i Olària 
President de la Federació Sardanista de Catalunya 
Barcelona, 20 de gener de 2011 
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parts del tible dins d’una caixa de sabates) em con-
sidero autodidacte en aquest instrument: l’he après 
tot tocant al costat de grans músics, escoltant molta 
música i aprofitant els estudis que tinc d’altres ins-
truments clàssics. Vaig entrar a formar part de la 
Cobla Premianenca al 1992 però no va ser fins al 
1998 que vaig començar a estudiar música de forma 
oficial i acadèmica: primer a l’Escola Municipal de 
Música de Premià de Mar, on vaig fer solfeig i saxo 
a nivell particular amb el prestigiós Adolf Ventas. 
Després vaig passar pel Conservatori de Badalona 
on vaig realitzar els estudis de grau mitjà de saxo 
amb Carles Vecino i d’oboè amb Philippe Vallet, i 
finalment vaig estudiar a l’ESMUC (Escola Supe-
rior de Música de Catalunya), on el passat 2008 vaig 
finalitzar els estudis de grau superior d’oboè sota el 
mestratge de Dolors Chiralt i Bernat (assistent de 
solista d’oboè de l’Orquestra de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, l’OBC). Pel que fa a les cobles, l’any 
2000, després de tocar a la Cobla Premianenca, vaig 
passar a formar part de la cobla Marinada, on vaig 
debutar el 18 de febrer al teatre Zorrilla de Badalona 

Xavier Piñol i Garcia, tible

 Xavi Piñol, 
instrumentista de tible  
i representant  
de la cobla Marinada

Damià Daviu

L’ENTREVISTA

Xavier Piñol i Garcia és l’actual primer tible de la cobla Marinada de Badalona. És un xicot jove, valent i 
decidit, que posseeix un so preciós a més d’un gran talent i d’unes grans facultats. Des de fa poc més  
d’un any és el nou representant de la seva cobla. També ha escrit algunes sardanes força interessants. 
Junt al seu company Daniel Navarro és el creador de “La Cobla volta Món!”

substituint Ismael Peràlvarez tot fent parella amb el 
primer tible Enric Sánchez, amb qui he après molt i 
s’ha convertit en un veritable mestre per a mi.

Abans de començar a estudiar música de forma 
oficial (i com que tothom em deia que era tan difícil 
dedicar-s’hi), vaig cursar la Diplomatura de Relacions 
Laborals a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Actualment, aquest títol em permet donar classes 
d’economia i organització d’empreses i la seva com-
binació amb la música m’ha dut a desenvolupar una 
important activitat com a assessor i gestor cultural.

■ I ara des de l’agost de 2009 ets el nou represen-
tant de la Ccobla Marinada. Què significa per a tu?

■ Per a mi significa encapçalar un projecte que 
busca apropar la cobla, i el món que l’envolta, a la 
societat del s.XXI, coneguda com la societat de 
la informació caracteritzada per la tecnologia, la 
modernitat, l’individualisme, el consum, la globalit-
zació i l’aparició de nous valors. Això només es pot 
fer tot creant un model de cobla diferent i funcionant 
com la resta de formacions musicals d’altres àmbits 
musicals tant a nivell artístic com professional. Crec 

que, fins ara, les cobles no ens hem adaptat als canvis 
que ha patit la societat. El motiu? Potser perquè no 
hem sabut, no hem volgut o potser perquè fins ara 
no hem tingut les suficients ganes de fer-ho. 

La Marinada vol seguir sent una cobla molt 
propera al públic sardanista, simpàtica i treballa-
dora, però també vol consolidar la seva inquietud 
per la innovació que sempre l’ha caracteritzat tot 
dissenyant i realitzant propostes inèdites, creant el 
Servei Educatiu per fer arribar la cobla a les esco-
les, i incrementant la seva presència als mitjans 
de comunicació, a internet amb una pàgina web 
moderna i plenament activa, i desenvolupant les 
noves eines informàtiques i xarxes socials com el 
Myspace o el Facebook.

Però per aconseguir-ho, i per fer-ho bé i amb èxit, 
hem de treballar per consolidar la nostra qualitat 
musical, amb tot el que comporta: motivació, exigèn-
cia musical, hores d’estudi i assajos, canvi de persones, 
implicació i tenir un director musical i artístic (feia 
uns 5 anys que la cobla no tenia un director titular). 
En resum, convertir la Marinada en una formació 
plenament professional en tots els seus aspectes.

■ Tot això que m’expliques, ho han acceptat bé 
els teus companys? 

■ Ho han acceptat bé ja que ha estat un canvi 
demanat i escollit per ells mateixos. I és que la Cobla 
Marinada és la formació idònia per fer-ho perquè 
els seus músics comparteixen aquestes inquietuds, 
perquè tenen les qualitats i la professionalitat per 
aconseguir-ho i sobretot, perquè demostren una 
implicació musical i personal per a la formació 
extraordinària, difícil de trobar en cap altre lloc.

Avui ens trobem en un aplec on actua la cobla 
Marinada i hi trobem el nostre benvolgut amic Xavi 
Piñol. Feia temps que anàvem darrere seu per fer-li 
una entrevista, però mai ho acabàvem de concretar. 
Avui sí, ja el tenim al nostre costat disposat a con-
testar les nostres preguntes. El coneixem des del seu 
ingrés a la Marinada, ara farà 11 anys, i hem pogut 
observar la seva extraordinària progressió amb el 
tible i també la seva creixent implicació dins de la 
seva cobla i del sardanisme en general. Comencem.

■ Xavi, ens pots dir el teu nom, el lloc i la data 
de naixement?

■ El meu nom és Xavier Piñol i Garcia i neixo a 
Premià de Mar el dia 29 d’agost de 1978.

■ Ens pots explicar la teva història musical, ins-
truments, mestres i escoles fins a arribar a la teva 
actual cobla, la Marinada de Badalona?

■ La meva història en el món de la cobla comença 
gràcies al meu pare, Gaietà Piñol i Espín, president 
dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, funda-
dor i representant de l’actual cobla Premià (antiga 
Premianenca). Quan era petit, per casa hi havia 
instruments de l’escola de cobla de la Premianenca. 
Aquest fet em conduí a interessar-me per la música 
i més especialment per la cobla. El fiscorn fou el 
meu primer instrument però ben aviat la Margarida 
Duran (llavors titular de tible de la cobla Premia-
nenca) anunciava que la temporada següent no con-
tinuaria: va ser en aquell moment quan vaig decidir 
deixar el fiscorn i agafar el tible. Tot i rebre les prime-
res nocions de tible amb en Marcel Artiaga (recordo 
que vaig anar a la primera classe amb ell amb les tres 

 Sergi Gili (flabiol), Marta Sala (tible segon) i Xavi Piñol.

 El magnífic instrumentista de tible Xavier Piñol i Garcia
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■ Has parlat de la figura d’un director. Qui és el 
vostre actual director?

■ El nostre actual director és Esteve Molero. La 
cobla Marinada va conèixer a l’Esteve Molero el passat 
2009, en l’enregistrament d’un CD que se’ns va encar-
regar per commemorar el 25è aniversari de la mort 
del seu pare (el periodista i escriptor Eugeni Molero). 
Li vàrem proposar la direcció d’aquest treball disco-
gràfic: la seva feina va ser notòria i va convertir aquell 
enregistrament en un dels més valorats del passat any 
per la crítica musical. La seva manera de treballar ens 
va agradar molt i al mateix temps, ell va “clitxar” les 
ganes de treballar que teníem, de millorar la nostra 
qualitat musical i d’ampliar les nostres propostes. 
Amb l’Esteve coincidim amb les ganes de fer les coses 
ben fetes i de treballar amb més exigència i per aquest 
motiu el passat 11 de febrer li vàrem oferir el càrrec de 
director, tant musical com artístic.

■ Sospito que ja teniu alguns projectes...
■ La Marinada sempre ha tingut ganes de fer coses 

diferents i n’ha fet moltes! Però des del febrer del 2010 
estem treballant en “La música de Nino Rota”, un pro-
jecte ambiciós de gran envergadura, amb una gran 
inversió econòmica i de temps, complex i inèdit: l’any 
2011 es commemora el centenari d’aquest composi-
tor italià de moltes de les músiques de les pel·lícules 
de Fellini. Amb arranjaments i direcció de l’Esteve 
Molero, hem adaptat aquests temes a les caracterís-
tiques de la cobla. Són més de 45 minuts de música 
que inclou bandes sonores de pel·lícules, el primer 
moviment del concert de trombó (Nino Rota també 
va escriure per a orquestra), alguna sardana i altres 

danses. El mes d’octubre ho vàrem enregistrar i el mes 
de gener el presentarem. 

Durant l’any 2011 portarem aquest extraordinari 
concert a llocs excepcionals com és al CAT, al Festi-
val Internacional de Música Pau Casals del Vendrell 
o a la nova seu de la Filmoteca de Catalunya. Amb 
aquest projecte volem fer arribar la música per a cobla 
a nous públics, promocionar la cobla en els mitjans de 
comunicació i ho estem aconseguint! Fem coses dife-
rents però no oblidem el caràcter tradicional i popu-
lar d’una formació com és la nostra.

■ Xavi ets un dels creadors d’una altra iniciativa, 
“La Cobla volta Món!”, ens ho pots explicar?

■ És una entitat que vàrem crear en Dani Navarro 
(fiscorn de la Marinada) i jo mateix el passat 2008. 
Sorgeix de veure l’interès que mostren els turistes 
davant la cobla, els seus instruments i la seva música. 
Com a català que sóc em sorprèn que gent de fora 
valori la riquesa cultural de què disposem i s’hi inte-
ressi més del que ho fem nosaltres. Davant d’aquest 
fet, vàrem crear aquesta entitat que promou i dissenya 
projectes que tinguin relació amb la cobla o els seus 
instruments. El primer objectiu de “La Cobla volta 
Món! és no tocar a Catalunya ja que a casa nostra ja hi 
ha moltes cobles que fan perfectament la seva feina. 
Ara bé, fer-ho fora de Catalunya ja és molt més difícil 
i complicat d’organitzar.

■ Per què creus que a casa nostra no està prou 
valorada la cobla?

■ Les persones no valorem les coses que ens envol-
ten de forma habitual: sols valorem aquelles coses 
extraordinàries, aquelles que estan lluny del nostre 
abast i si són cares encara més. Cal destacar que la cul-
tura popular catalana, fins avui, ha estat gratuïta: les 
coses gratuïtes no es valoren com les que són pagant 
i els esdeveniments sardanistes són un clar exemple 
d’aquesta desvaloració.

D’altra banda, a nivell musical, fins fa poc els ins-
trumentistes de cobla no disposàvem d’estudis oficials 
i de qualitat com els que tenim ara, però contrària-
ment a aquesta tasca pedagògica i de qualitat hem 
de pensar que una gran part dels instrumentistes de 
cobla són de caràcter amateur, sense estudis musicals 
suficients o limitats que influeixen directament, i no 
gaire positivament, en la qualitat interpretativa de la 
música i també en l’opinió que s’enduu la gent quan 
escolta una cobla a la plaça. 

■ L’any 2002 a l’aplec de el Masnou vas estrenar 
la teva primera sardana, com va sorgir aquest inte-
rès per la composició?

■ Vaig escriure la meva primera sardana amb el 
nom de Tret d’enginy, una obligada de dos tibles en 
l’època en què tocava al costat de l’Enric Sánchez i no 
trobàvem repertori d’aquestes característiques, ja que 
les obligades de dos tibles ja existents estaven molt 
tocades. Després he continuat component algunes 
sardanes més.

■ Una de les teves sardanes, Somni de plaça, ha 
estat i continua sent un gran èxit. Et sorprèn?

■ Somni de plaça és una sardana molt especial per 
a mi perquè esta dedicada a gent molt propera: als 
Amics de la Sardana de Premià que aquell any orga-
nitzaven el primer aplec de nit i sé, pel meu pare, el 
que costa fer un aplec així, d’aquí el seu títol.

■ De ser una promesa del tible has passat a ser 
una realitat, ja que ets un dels músics joves amb 
més projecció. Has d’agrair moltes coses? 

■ És el resultat de moltes hores d’estudi, moltes 
hores d’escoltar música i també de molts moments de 

decepció perquè allò no sona com un voldria. És per 
això que haig d’agrair la paciència dels que m’envol-
ten, de la meva família i també dels companys de la 
cobla ja que passem molts dies i moltes hores junts, 
amb bons moments i d’altres de no tan. També estic 
molt agraït al públic pels seus comentaris al·legòrics 
que em fan arribar després d’interpretar una sardana 
obligada i que ajuden a veure que la feina que faig 
agrada i es valora.

■ Parlant de sardanes obligades de tible, creiem 
que ja ets tot un especialista. Quina va ser la pri-
mera sardana obligada de tible que vas interpretar 
en solitari?

■ Després d’interpretar algunes vegades l’obligada 
de dos tibles Tret d’enginy amb Enric Sánchez i des-
prés que ell marxés, vaig començar a tocar obligades 
de tible. La primera fou la titulada Ciutat de l’Hos-
pitalet de Martirià Font i Coll que vaig interpretar 
a l’aplec de Castellar del Vallès. A partir d’aquí toco 
amb assiduïtat sardanes obligades de tible, títols com 
Verinosa de Pere Fontàs, Rialletes d’Enric Barnosell, 
Fent camí de Josep Cassú o Cel amunt de Ricard 
Viladesau. Em sento molt estimat pel públic que 
m’ho demostra en cada obligada que toco, tot i que 
a vegades interpretar una obligada dóna més nervi-
osisme o mal de cap del que la gent es pot pensar.

■ Com veus la situació de la sardana en els temps 
actuals?

■ Crec que la sardana està millor del que ens 
pensem o del que diem. La sardana és cultura però 
també és oci. Cada vegada més augmenten les opci-
ons que permeten a la gent passar el seu temps lliure i 
la sardana és una opció més dins d’aquestes. Tothom 
diu que abans a les sardanes hi havia molta gent però 
abans tampoc hi havia la TDT amb la possibilitat de 
tenir uns 50 canals de TV, no hi havia internet, no 
hi havia els grans centres comercials, etc. És evident 
que la sardana ha patit una disminució de públic 
però també l’han patit altres fets culturals i ens hem 
d’adaptar a aquest canvi. Penso que no hi ha cap altre 
motiu de rerefons.

D’altra banda, sovint sento la queixa que a les sar-
danes tan sols hi va gent gran però... a les discoteques 
només hi va gent jove i els seus propietaris no es quei-
xen o no es pregunten pas per què la gent gran no hi 
va! Hem d’acceptar que el públic convencional de la 
sardana és gent gran (amb els seus avantatges i desa-

 Xavi Piñol en uns compassos d’espera.

 Xavi Piñol amb el seu tible construït per Miquel Puigdellívol
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actes sardanistes tenen un cost econòmic i això la gent 
no ho veu o no ho vol veure. Haurem de canviar el xip 
i deixar la gratuïtat per demanar la col·laboració eco-
nòmica del públic. Ara bé, entenc que a la gent no ens 
agrada pagar i no ho fem per la nostra cultura però 
sí per anar al cinema: és que quelcom està passant. 
Potser ens omplim massa la boca defensant el nostre 
catalanisme! Potser no estimem prou la nostra cultura 
ja que no estem disposats a deixar-hi ni un cèntim? 
Tot plegat és una mica contradictori però haurem de 
canviar i fer un esforç per mantenir-la viva.

Xavi, ha estat una entrevista prou interessant. 
Sempre és bo saber les idees i els projectes d’un jove 
instrumentista que a més és l’actual representant de 
la Cobla Marinada. Esperem que aquestes idees i 
projectes es puguin realitzar amb èxit. Creiem que 
seria molt positiu i un punt de referència per a totes 
les cobles. Pel que fa a la teva proposta de pagar per 
protegir la nostre cultura estem amb tu de totes, 
totes. Amic Xavi, gràcies pel teu temps i la teva defe-
rència. Sort i fins aviat! 

rilet, Llibertat, La placeta dels llops, Triomfadora i A 
cor obert, entre d’altres. Cal dir que l’obligada titulada 
Llibertat va ser dedicada pel seu autor a Josep Gispert, 
una sardana que fou un grandiós èxit a la seva època 
i que contribuiria, en gran manera, a la creació del 
mite Josep Gispert. Josep Gispert és un home cordial, 
alegre, xerraire i molt proper a la gent que durant 
molts anys ha estat el representant de La Principal de 
la Bisbal i aquest caràcter i el coneixement de l’ofici 
l’ha ajudat molt. Tots els organitzadors d’esdeveni-
ments sardanistes ens en parlen com un representant 
exemplar i de tracte exquisit. Tots el coneixem pel 
gran tenora que és, sens dubte tot un mite, però també 
és instrumentista de saxo, flauta i violí. Ha actuat en 
els més reconeguts auditoris i ha estat present amb La 
Principal de la Bisbal en grans esdeveniments com 
el centenari de la cobla-orquestra La Principal de la 
Bisbal l’any 1988, l’Expo de Sevilla, els Jocs Olímpics 
de Barcelona l’any 1992, els jocs Paralímpics o la Gala 
dels 150 Anys de la Tenora entre molts altres. Sens 
dubte, Josep Gispert ocuparà un lloc de privilegi dins 

Damià Daviu

Josep Gispert es jubila  
i deixa La Principal de La Bisbal

Pel Carnaval de 2011 el gran tenora Josep Gispert 
es jubila i deixa la seva actual cobla, La Principal de 
la Bisbal. En forma part des de l’any 1983: en total 28 
temporades, una estada que supera les d’altres pri-
mers tenores com Albert Martí o Ricard Viladesau, 
i que converteix Josep Gispert en el primer tenora 
que més temps ha defensat el seu lloc a les rengles 
de la cobla-orquestra La Principal de la Bisbal. Amb 
el seu instrument ens ha delectat i ens ha fet gaudir 
com ningú, tots hem escoltat, alguna vegada, els seus 
obligats de tenora, una vessant de la qual sempre ha 
estat un autèntic especialista, tot força i solvència, i 
a la vegada capaç d’oferir-nos delicats passatges amb 
destacats pianos interpretats amb un gran mestratge. 
Com hem dit, una de les seves especialitats eren les 
sardanes obligades de tenora, i són moltes les d’aques-
tes característiques que ha estrenat (quasi totes les 
escrites per Ricard Viladesau) i moltes més les que ha 
interpretat en tots el seus anys en actiu. Com a curi-
ositat us direm que en alguns aplecs havia interpretat 
fins a tres sardanes obligades, especialment en la seva 
etapa a la cobla Montgrins, amb la qual va popularit-
zar i estrenar algunes de les més famoses obligades de 
tenora escrites per Ricard Viladesau : El crit, El car-

 Any 1979, Josep Gispert amb la cobla Montgrins.

vantatges). Hem de deixar de queixar-nos per aquest 
fet tan evident i treballar per apropar la sardana al 
conjunt de la societat, per fer-la arribar a tothom 
independentment de la seva edat, del seu gènere o de 
la seva procedència cultural o geogràfica.

■ Vols afegir quelcom més?
■ Sí! Econòmicament estem passant temps difí-

cils i com tots sabem la sardana i les entitats orga-
nitzadores, depenen exclusivament de la subvenció 
pública caracteritzada actualment per les retalla-
des que està patint. Aquest sistema de subvencions 
públiques va néixer un cop superada la dictadura, 
ara ja fa uns anys. Llavors no hi havia entitats cultu-
rals i per això el govern donava subvencions i ajuts 
públics per desenvolupar activitats d’aquest tipus 
en el país: sols així la societat podia créixer cultu-
ralment. Ara estem al s. XXI amb el mateix sistema 
que ja fa uns 30 anys, un sistema que ha demostrat 
clarament la seva poca sostenibilitat i del qual ja s’ha 
enunciat l’inici del seu final. 

Davant d’aquest context, al món sardanista només 
li queda l’opció d’adaptar-se als canvis, fer activitats 
de més qualitat per atraure més gent ubicant les acti-
vitats a espais i llocs més idonis i més cèntrics per 
aprofitar l’afluència de la gent i sens dubte, buscar 
noves fórmules de finançament (tot organitzant 
activitats extraordinàries que comportin ingressos, 
sortejos més atractius, patrocinis d’empreses priva-
des, fent pagar entrada als actes sardanistes...) per 
fer front a les seves despeses.

Si volem valorar la nostra cultura i volem que 
sobrevisqui ho haurem de fer nosaltres mateixos i no 
esperar els de dalt (altrament anomenats “polítics”; 
aquests el que valoren és la cultura del poder). Tots els 

 Xavi Piñol en una actuació amb la cobla Marinada de Badalona

 La formació de la cobla Marinda de l’any 2009 i 2010
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classes amb Viladesau fins molts anys després, en con-
cret fins al seu ingrés a La Principal de la Bisbal l’any 
1983. L’any 1971 ingressa a La Principal de Girona 
i l’any 1975 passa a les rengles de la cobla-orquestra 
Montgrins substituint el primer tenora Agustí Mon-
guillod. Finalment l’any 1983 passa a la cobla-orques-
tra La Principal de la Bisbal en substitució del tenora 
Jaume Vilà, formació que abandona pel Carnaval del 
present any 2011 després de moltes temporades plenes 
d’èxits. En aquesta formació toca la tenora en cobla, el 
saxo i la flauta en els ballables i en els concerts clàs-
sics, la flauta. Durant la seva etapa amb els Montgrins 
Josep Gispert ja havia iniciat la seva tasca docent, una 
tasca que va començar a principis dels anys 80, quan 
Ricard Viladesau, que impartia classes de tenora a la 
Diputació de Girona sofreix un infart. El substitut pro-
visional va ser en Josep Gispert, però en restablir-se no 
torna a donar classes. Llavors la Diputació de Girona 
passa les classes al Conservatori Isaac Albèniz i el titu-
lar seria en Josep Gispert, una feina que ha realitzat 
tots aquests anys i que continuarà fent un cop jubilat 
de La Principal de la Bisbal i el mateix passa a l’Escola 
Comarcal de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d’Em-
pordà, on imparteix classes des de la seva fundació 
l’any 1981 i on també seguirà com a professor. De les 
seves ensenyances han sorgit un gran nombre d’instru-
mentistes de gran nivell. Una altra de les tasques que 
seguirà duent a terme, segons ens ha comentat, és la 

la història de la sardana ja que és un dels millors teno-
res que mai han existit. Ara donarem un passeig per 
la seva vida i la seva obra.

Josep Gispert i Vila neix a la població de Púbol 
(localitat propera a la Bisbal d’Empordà) el dia 6 de 
desembre de l’any 1950. En un principi va estudiar sol-
feig amb una mestae que era de Mallorca durant un 
parell d’anys, però ho hagué de deixar perquè aquesta 
va marxar del poble. Més endavant, durant les fetes 
del poble, va anar-hi a tocar la cobla-orquestra La 
Moderna de La Bisbal d’Empordà. En aquell temps 
hi havia el costum de repartir els músics entre les 
famílies del poble per dinar, sopar i dormir, i a casa 
dels Gispert hi va anar en Jaume Ponsatí a qui van 
comunicar l’interès del jove Josep per la música. Poc 
després, Jaume Ponsatí es convertia en el nou mestre 
de Josep Gispert a qui va ensenyar a tocar el violí, la 
flauta, el saxo i la tenora, és a dir el va preparar per 
actuar en una cobla-orquestra. Als 15 o 16 anys ja el 
trobem tocant a La Moderna junt al seu mestre Jaume 
Ponsatí. De l’any 1968 al 1970 el trobem a La Principal 
de Llagostera, que és quan comença a anar a classes 
de tenora amb Ricard Viladesau, el seu mestre defi-
nitiu d’aquest instrument. Va conèixer Ricard Vilade-
sau mitjançant el seu company de cobla, el tible de La 
Principal de Llagostera, Joan Roviras “Joan de Verges” 
(que va coincidir temps enrere amb Ricard Viladesau 
a la cobla-orquestra Caravana). Josep Gispert va anar a 

 Josep Gispert i Vila a l’Aplec de les Roquetes de Barcelona 
l’any 2010.

 Any 1988, components de La Principal de la Bisbal en l’any del centenari. (Drets d’esquerra a dreta) Ernest Margall, Josep Ramon Prats,  
Joan Sadurní, Pere Cortada, Bernat Sellens, Josep Riumalló, Josep Cassú i Joan Xandrich. (Asseguts d’esquerra a dreta) Pere Parés, Lluís Turet, 
Joan Parés, Josep Gispert i Jordi Parrot.

de construcció de canyes de tenora i tible, una activitat 
de la qual és un autèntic especialista. Afortunadament 
podrem seguir gaudint del magnífic so de la tenora de 
Josep Gispert en la gran quantitat de discs de vinil i 
CD que ens ha deixat enregistrats i no perdem l’espe-
rança de poder gaudir en directe de la seva presència 
en alguna actuació puntual. També volem afegir que 
fins al moment ha escrit tres sardanesamb l’ajuda del 
compositor Jaume Cristau,: Captivadora (obligada de 
tenora), Besalú i la Principal i Maregassa (obligada de 
tenora). Un fet curiós és que les dues obligades les va 
estrenar en l’aplec del Parc de la Guineueta del barri 
de les Roquetes de Barcelona conegut com l’Aplec de 
Tardor.

En aquest petit homenatge que hem fet al gran 
tenora Josep Gispert amb motiu de la seva jubilació 
tan sols ens queda anunciar qui serà el seu substitut 
a les rengles de La Principal de la Bisbal: aquesta res-
ponsabilitat serà per a un dels alumnes més avantat-
jats de Josep Gispert, el jove Ferran Miàs nascut a La 
Bisbal d’Empordà i que les dues darreres tempora-
des ha actuat a la cobla Jovenívola de Sabadell on ha 
demostrat tota la seva vàlua.Sens dubte un recanvi de 
garantia. 

 Josep Gispert a l’aplec de Santa Coloma de Gramenet l’any 2000.

Homenatge en honor 
a Josep Gispert i Vila
La Principal de la Bisbal oferirà un homenatge en 
honor a Josep Gispert i Vila.
Josep Gispert –tenora solista de la Principal de la 
Bisbal durant els darrers 28 anys– es retirarà de la 
cobla oficialment al finalitzar aquesta temporada 
2010-2011.
És per això que volem celebrar-ho tots plegats, 
donant-li les gràcies per tots aquests anys plens 
d’actuacions memorables i bona amistat. A partir 
d’ara el seu nom ja figurarà al costat d’altres teno-
ristes llegendaris com Albert Martí, Josep Coll o 
Ricard Viladesau.
La festa es durà a terme al restaurant Can Pau de 
Cantallops (Alt Empordà) i tindrà lloc el dissabte 
26 de març, a les 12.30 hores.
Per a més informació truqueu al tel. 619646500 
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l’hostatgeria del santuari i s’acaba la construcció de la 
carretera que va de l’abadia a Monistrol. La reina Isabel 
II visita el santuari ja restaurat i hi pernocta el 30 de 
setembre de 1860. Durant aquesta visita es van produir 
una sèrie d’esdeveniments importants que detallaré més 
endavant 

2. Oda a la Pàtria 

Bonaventura C. Aribau i Farriols, exseminarista, 
literat, periodista i políglota que dominà el català, cas-
tellà, italià i llatí, residí llargues temporades a Madrid. 
Va escriure aquest poema per felicitar el seu amic, el 
banquer Gaspar de Remisa i el publicà el diari El Vapor 
l’any 1833. És un cant d’enyorança de Catalunya i de la 
seva llengua. És considerat com el crit que desperta el 
sentiment d’identitat del poble català i. punt de partida 
de la Renaixença. 

3. La màquina de vapor

El segle XIX és ple d’invents que evolucionaran i 
revolucionaran el segle següent. L’aparició de la màquina 
de vapor transformarà la indústria i les comunicacions. 
Substitueix l’energia hidràulica i allibera la ubicació de 
les indústries. Revoluciona les comunicacions marí-
times reforçant i/o substituint l’energia eòlica. Però la 
repercussió més rellevant és a les comunicacions ter-
restres ja que les dinamitza i posa en comunicació les 
diverses cultures que, fins aquest moment, s’han fet i 
crescut en nuclis aïllats i reduïts. Aquest empelt cultural 
enriquirà enormement la nostra idiosincràsia. 

4. El Pla Cerdà

Abans d’acceptar cap pla urbanístic, els barcelonins 
clamaven”A baix les muralles!” La Barcelona de 1853 
s’havia convertit en una ciutat asfixiada i encotillada per 
les pròpies muralles. Cinc anys més tard s’aprovava un 
dels plans urbanístics presentats: el Pla Cerdà . Es tracta 
d’un projecte amb unes visions futures difícilment pre-
visibles que es converteix en un referent a nivell inter-
nacional. L’autor és invitat a participar en concursos per 
a diverses ciutats europees però hi renuncia per desen-
volupar la urbanització de l’Eixample.

Sens dubte es tracta de l’esdeveniment històric més 
important del nostre país vist des de tots els punts de 
vista. La immensa urbanització aprovada serà el motor 

Pep Ventura. Biografia i 
fets històrics cobaricèntrics (III)
(Període 1837-1860)

Antoni Torrent

Aquesta darrera etapa de la vida d’en Pep Ventura es 
pot emmarcar en tres cicles generals: temps d’espera, 
temps de maduració i temps d’eclosió, que es tractarà 
en el proper i darrer treball.

Una sèrie de fets esdevinguts durant la primera 
meitat del segle XIX influiran decisivament sobre 
el tema: divulgació de la sardana i els seus intèrprets 
entre els quals s’hi inclou la cobla Ventura de Figueres. 
Aquests esdeveniments són: la restauració de Montser-
rat, la publicació de l’Oda a la Pàtria de Bonaventura 
Aribau, la màquina a vapor, el Pla Cerdà i les guerres 
carlines, fets determinants de la vida quotidiana. 

1. Montserrat a mitjan segle XIX 

El 1024 l’abat Oliba de Ripoll i el bisbe de Vic fun-
daren el que serà l’abadia de Montserrat. Durant els 
primers segles actuà com a capella sota dominis episco-
pals. En aparèixer els ordes religiosos es converteix en 
abadia. Durant l’edat mitjana es convertí en un santuari 
internacional famós on, pelegrins locals i de tot Europa, 
veneren una imatge romànica de la Verge. 

El primer factor de degradació de l’abadia de Mont-
serrat va ser el concili de Trento, convocat per aprovar 
la Contrareforma d’una església que havia perdut el 
nord i l’aparició de la Reforma protestant proposada pel 
monjo agustí Martin Lutero. Una de les resolucions fou 
controlar l’ensenyament i la predicació de la doctrina 
oficial de l’església postconciliar. A tal efecte es dissol-
gueren tots els ordes religiosos. El clergat diocesà con-
trola la direcció dels convents i la vida monacal. Tots el 
monestirs i abadies queden sota control episcopal.

Els trasbalsos polítics de la primera meitat del segle 
XIX arruïnen Montserrat. Però a més, si a aquestes tribu-
lacions s’hi afegeixen les conseqüències de la guerra de 
Successió encara s’agreuja la situació. El monestir s’im-
plica plenament en la resistència contra l’intrús. El ver-
tader problema comença el mes de maig de 1810, quan 

la Junta Superior de la resistència decideix convertir-lo 
en un magatzem fortificat de queviures, armes, muni-
cions i altre material bèl·lic. S’opta per aquesta decisió 
en contra de l’opinió de la majoria de comandaments. 
Les obres de fortificació, malgrat que foren de paper 
de fumar, cridaren l’atenció de les tropes franceses. El 
25 de juliol de 1810 fou assetjat pels invasors coman-
dats pel general en cap Suchet. En tan sols tres hores 
de setge ocupen el monestir. L’abadia i els entorns foren 
saquejats a consciència. En aquesta recerca s’arribaren 
a profanar tombes. Finalment, el 10 d’octubre, abans 
d’abandonar l’abadia, la incendien i s’asseguren que s’ha 
cremat tot el que és combustible. Les tropes napoleòni-
ques incendien el monestir, per tercera vegada, la nit del 
30 de juliol de 1812. Sols queden en peu algunes parets. 
Els monjos feia temps que s’havien dispersat per diver-
sos llocs de Catalunya, Balears i fins i tot a l’estranger. 

La falta de recursos econòmics i les lluites políti-
ques del primer terç del segle XIX en fan impossible la 
restauració. Des de la fundació i fins al 1835, els bene-
dictins de Monserrat depenen de la Congregación de 
San Benito de Valladolid . La data de 1835 tampoc és 
capritxosa, coincideix amb la promulgació de la llei de 
desamortització de Mendizábal amb la qual el govern 
confisca els béns monacals. 

Resolts tot una sèrie de problemes politics s’inicià la 
restauració de l’abadia. Així, el 1840 es permet la reober-
tura del santuari que continua sota custòdia del bisbat 
de Vic, però no la del monestir. La complicada restaura-
ció de l’abadia s’inicia amb la fundació d’una escolania el 
1851 que, dos anys després, disposarà d’un nou edifici. 
La gran acceptació d’aquesta escola es reafirmaria any 
rere any. Però la data més important sobre l’abadia es 
produïa l’11 de setembre de 1844 quan el papa Lleó XIII 
va declarar oficialment la Verge de Montserrat patrona 
de la diòcesi de Catalunya. Li concedí els privilegis de 
“tener misa y oficios propios y su festividad se celebre el 27 
de abri”l. Durant el període 1858-1860 es reconstrueix 

més dinàmic de la vida catalana. Atraurà capital pro-
cedent de la indústria, l’agricultura i dels “indians”. 
Amb aquestes perspectives, Barcelona rep immigració 
inicialment dels pobles catalans més propers. Aquest 
fenomen creix com una bola de neu que arriba al zenit 
amb l’Exposició Universal de Barcelona l’any1888. Bar-
celona , en menys de 50 anys, ha doblat la població. Un 
fet important: entre aquest immigrants hi qui-sap-lo 
s’empordanesos. 

TEMPS D’ESPERA 

Aquest és el període formatiu del mestre que es pot 
concretar des del casament (1837), fins a la presentació 
de la moderna tenora (1850). És una època en què la 
majoria d’informacions són trameses de paraula. Amb 
tota la bona fe del món, arriben errades com una casa 
de pagès. Per exemple que “l’avi Pep tenia més de qua-
ranta anys quan va començar a tocar la tenora”. Ni era 
avi ni va començar a tocar la tenora als quaranta anys. 
Aproximadament en tenia 30.

Àmbit familiar

El jove matrimoni, Pep Ventura - Maria Llandric, 
casats el 16 de juliol de 1837, s’ocupen del taller, però en 
Pep, a més, toca el flabiol a la cobla Figueres de la qual el 
sogre encara era capdavanter. Poc temps després tocarà 
el sac de gemecs i aviat la tarota. 

En Joan Llandric ja rondava els 54 anys i encara 
tenia contactes amb els escamots carlins. Per les seves 
aventures demostra que li plaïa més la vida errant dels 
milicians que la tranquil·litat de l’obrador. O és que la 
calceteria no donava prou i necessitava la paga mensual 
de les milícies? Per altra part, ja havia arribat als 55 anys, 
edat que és considerada l’esperança de vida de l’època. 
A partir d’aquí, creu que ha arribat l’hora de retirar-se 
i deixar pas al jove matrimoni. L’any 1842 va sol·licitar 
la llicència definitiva, que li concediren el mes d’abril de 
1846, però sense mesada. Segurament s’allargà més del 
compte per l’aire prebèl·lic que es respirava, a les portes 
de la segona carlinada. 

Sembla coherent que al voltant de 1842 en Pep 
Ventura anés assumint responsabilitats sobre la cobla 
Figueres i mostrés intencions de renovar els arcaics ins-
truments de la cobla de tres quartans. Sembla arribat el 
moment de substituir vells instruments i afegir-ne de 
nous. El contrapàs i la sardana curta anaven de cap al 
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unes festes mai vistes. La ciutat li mostra tots els encants 
culturals i lúdics: teatres, concerts, festes, carrers curo-
sament guarnits i il·luminats... Les autoritats aprofiten 
l’ocasió de la visita reial per estrenar les obres de l’Ei-
xample. La reina col·locarà la primera pedra a una casa 
de la urbanització 

El 1856, la cobla Ventura de Figueres actua als Jar-
dins del Tívoli, situats al Passeig de Gracia, lloc on actu-
ava habitualment la coral La Fraternitat d’Anselm Clavé. 
Per aquella data encara no s’havia aprovat el Pla Cerdà, 
era una ocupació a precari del camí de Gràcia. Per tant 
es lògic suposar que fou la primera actuació conjunta 
a Barcelona. Podria ser que fos l’estrena d’aquest espai 
lúdic on actuava en exclusiva la coral de Clavé. 

Per altra part, Monserrat havia recobrat la seva 
importància desprès d’uns anys de restauració i del 
reconeixement papal de la verge com a patrona de 
Catalunya, bé mereixia una visita singular. Acabada la 
visita reial a Barcelona i de tornada a Madrid, la reina 
pernocta a Montserrat la nit del 30 de setembre. Mentre 

res fins a l’abril de 1842. Un mes després fou jutjat en 
presència de 1.500 persones i fou absolt, però s’exilià a 
Perpinyà. Des de França continua la seva lluita i el 1843 
retorna a Figueres on serà detingut i enviat primer a 
Vilafranca del Penedès i després a Sarrià, sempre sota 
estada vigilada. El 1844 és enviat a Sigüenza i prompte 
tornarà a França. L’1 de juliol de 1848 llença una crida 
des de París ”a los Republicanos Españoles” instant-los 
a la revolució alhora que critica els matiners i la coalició 
entre carlins i republicans. 

Després de la revolució del juliol de 1854 fou elegit 
novament alcalde de Figueres, càrrec que va ocupar fins 
al mes de juliol de 1855, quan el capità general Zapa-
tero el destituí juntament amb tot el consistori. Malalt, 
morirà a Andalusia el 1856. Anselm Clavé li dedicà 
l’obra coral La Revolución (1868).

Abdó Terrades s’enfrontà enèrgicament a l’estament 
catòlic, hereu de la inquisició, i a la corrupció en l’admi-
nistració pública local. Se’l podria definir com a acon-
fessional, republicà, socialista, demòcrata, defensor de 
la llibertat, dels drets humans, del sufragi universal i de 
l’educació gratuïta, tot dins una república federal. Pas-
sats més de 150 anys aquests desitjos encara són això: 
desitjos. 

La segona guerra carlina, anomenada Guerra dels 
Matiners, transcorre entre 1846 i 1849. Carlins i repu-
blicans federals contra liberals unitaristes lluiten per 
nomenar el successor de Ferran VII: Isabel II o Carles 
de Borbó. Era una conflagració a tres bàndols. El repu-
blicans, estan en total desacord amb els liberals monàr-
quics i amb els carlins sols els uneix el tema dels furs. 
Figueres és protagonista d’aquesta activitat revolucio-
nària que podria afectar l’activitat de la cobla Ventura 
de Figueres. Particularment crec que la sardana té algun 
gen de l’esperit d’Abdó Terrades. 

TEMPS DE MADURACIÓ (1851 – 1860)

Durant aquest període, ja comença aflorar l’obra de 
Pep Ventura. Decididament assumeix la responsabili-
tat total del negoci de calceter i també la renovació de 
la cobla Figueres de la qual ja és capdavanter. La cobla 
Pep Ventura va creixent i madurant dins la seva zona 
d’influència: l’Empordà. Consta que el 1856 va actuar 
a Santa Coloma de Farners, però l’actuació més sonada 
fou a Monserrat amb motiu de la visita de la reina Isabel 

despenyador. Entre aquests nous instruments no podia 
faltar-hi la nova tenora construïda pel perpinyanès 
Andreu Toront seguint les instruccions del mateix Pep. 

El 1850 la cobla Ventura de Figueres comptava amb 
sis instrumentistes: flabiol, tible, tenora, 2 cornetins i 
un fiscorn. Anys més tard s’hi van afegir una segona 
tenora, un segon fiscorn i un trombó i van formar una 
cobla de 9 musics. A les darreries del segle XIX ja hi ha 
fotografies de cobles d’onze músics com les actuals, que 
s’han ampliat amb un tible, un trombó i el contrabaix, 
formant la clàssica cobla d’onze músics. 

En cloure aquesta etapa, el pare Benet Ventura, des-
prés de tres o quatre matrimonis continua fresc com 
una rosa. El jove matrimoni està tan enfeinat que no ha 
trobat temps per fer-lo avi, tot i que fa tretze anys que 
els joves havien fet el niu. 

Àmbit social 

Ve determinat pels esdeveniments citats a l’inici del 
estudi. De moment l’abadia de Montserrat va fent el seu 
camí, però afecta el tema. Els efectes d l’Oda a la Pàtria 
són una llavor que necessita el seu temps. La màquina 
de vapor he prestat el seu primer servei: facilitar el con-
tacte entre els diferents pobles. Barcelona, tancada entre 
muralles i el mar, anhela respirar aire fresc. Cauran les 
muralles i s’aprovarà el Pla Cerdà. Comença una nova 
era. 

Àmbit polític

Hi ha un fill de Figueres que assolí una singular per-
sonalitat que és oportú i adient evocar. Demostra clara-
ment que la història és cíclica. M’estic referint a Abdó 
Terrades, col·laborador d’Alnselm Clavé i Pep Ventura. 
Aquest trio van influir notablement en la societat de 
la segona part del segle XIX. El senyor Abdó Terrades 
neix a Figueres el 1812 i estudia a Perpinyà, però la seva 
vida política s’inicia a Barcelona on, el 1840, va fundar 
la Societat Patriòtica de caire republicà i oposada a 
qualsevol monarquia carlista o parlamentària. Va ser el 
primer batlle republicà de Catalunya. 

Passats dos anys, funda el rotatiu El Republicano i el 
gener de 1842 és nomenat alcalde de Figueres. 

Les autoritats oficials refusen el seu nomenament 
perquè es negava a jurar lleialtat a la regència del duc 
de Victòria. El fet es repetí fins a cinc cops. Persistint en 
les seves conviccions fou empresonat al castell de Figue-

II el 30 de setembre de 1860. Aquesta actuació marca 
l’inici de la darrera etapa: l’eclosió.

Per fi en Benet Ventura a l’edat de 66 anys serà avi. El 
1858, després de 21 anys de matrimoni en Pep Ventura 
i Maria Llandric tindran un fill, que batejaran amb el 
nom Benet Ventura Llandric; però ell, per respecte al 
seu avi es farà dir Benito. El pare havia fet els 41 anys i 
la mare 44. En aquestes circumstàncies no era normal 
tenir el primer fill. Recelaven que heretés la malal-
tia de la mare de’n Pep Ventura? La sospita es complí; 
en Benito Ventura moria solter el mes de setembre de 
1890. a l’edat de 32 anys, afectat de tuberculosi. 

Àmbit social 

L’esdeveniment més important d’aquest període fou 
la visita de la reina Isabel II a Barcelona a final del mes 
de setembre de 1860. Acabant les vacances d’estiu a 
Mallorca, visita Barcelona abans de retornar a Madrid. 
Arriba a temps de participar en les festes de la Mercè, 

 Homenatge del gremi d’artesans a la reina. Plaça Palau.
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RACÓ DEL LECTOR

a Barcelona reberen l’homenatge de les autoritats aquí 
conviuran amb el poble i coneixeran els seus costums i 
la seva cultura. 

Arriben a l’Aabadia a les tres de la tarda Al cap de 
poc d’arribar foren complimentats per les autoritats de 
l’abadia. Assistiren a actes religiosos i escoltaren con-
certs de música i de l’escolania. A la nit presenciaren un 
castell de focs d’artifici.

Els esdeveniments de la matinada següent , 1 d’octu-
bre de 1860, els explica eloqüentment el Diario de Bar-
celona: “...todo estaba dispuesto para la partida. Pero 
faltaba aun otra nueva y obsequiosa demostración. En 
el ante-patio del Monasterio se había improvisado un 
pequeño baile. Los augustos viajeros vieron bailar las 
Sardanas llargas , con acompañamiento de su música 
de tenoras y demás instrumentos análogos, a algunas 
parejas de jóvenes payeses ampurdaneses, y el ball pla, 
o ball rodó con castañuelas a varias parejas de jóvenes 
de Sabadell. Ambas danzas han complacido en extremo 
a S.M. la Reina, quien a dado a besar su real mano a 
cuantos en ella han tomado parte. También ha oído con 
gusto algún que otro coro de Clavé.... Los xiquets de 
Valls ejecutaron castillos y se ha dispuesto también el 
ball de bastons. Seguidament la comitiva partió hacia 
Sabadell”. (sic)

La sardana llarga va ser dirigida pel seu creador 
coreogràfic, Miguel Pardàs, i ballada per una colla 
empordanesa. És curiós que el narrador remarca el nom 
de “tenoras” i deixa de costant les xeremies i tarotes. 
Segons aquest programa la reina va poder veure l’evo-
lució de la dita “Cerdana”: ball pla, ball rodó, sardana 
curta i sardana llarga. També sobte la ressenya que ja 
de “parejas de jovenes payeses ampordaneses. Els adjec-
tius de “payeses y pastores” referits al món sardanista se 
seguirà emprant fins a 1915. 

El contingut d’aquesta crònica tindrà una enorme 
difusió. Els actors podran vantar-se, davant els conciu-
tadans, d’haver participat en aquest acte. Les portes de 
Barcelona prompte s’obriran de bat a bat perquè entri la 
sardana. Sols falta que els empordanesos emigrin cap a 
Barcelona on hi havia feina per a tothom. El ram de la 
construcció necessita tots els oficis. 

L’any 1960 es celebra el centenari d’aquesta efemè-
ride i he tingut la sort de trobar el cartell d’aquest aplec. 
És un record entranyable. Sobre el tema és trist verificar 
que enguany no ha cantat ni gall ni gallina. 

Bibliografia consultada:

Vida d’en Pep Ventura. Pere Corominas. 1937.
Dues hores al... Castell de Sant Fernando de Figue-
res. 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. Edi-
torial Montaner y Simon. Barcelona 1908.
La SARDANA, dansa nacional de Catalunya. Gene-
ralitat de Catalunya.
La sardana, fet històric. J. Mainar i J. Vilalta.
Diari de Barcelona.
Diario el Diluvio de Barcelona
Diario el Telègrfo de Barcelona 
Diario la Imprenta de Barcelona.
Guía de los escenarios de la Guerra del francés a 
Cataluña. 
L’eixample. 150 anys d’història. Lluís Pernanyer. 
Consultes a: l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona. De l’Institut de Cultura. 

 Cartell del centenari de l’aplec a Montserrat.

Sobre Àngel Pont
Voldria fer unes precisions a l’escrit de referèn-

cia, donat que m’hi sento al·ludit i que agrairia fos 
publicat si ho creieu oportú.

En honor a la veritat, he de dir que en el moment 
de pactar l’ingrés de l’Àngel Pont a la Cobla La Prin-
cipal del Llobregat el 1970, no hi va haver per part 
seva cap imposició de boicotejar les sardanes d’en 
Ricard Viladesau, autor brillant del qual la cobla 
n’ha programat sempre.

Per ser sincers, us diré que en una de les tra-
dicionals ballades dels dissabtes a les escales de la 
catedral de Barcelona, organitzades per la Colla 
Violetes del Bosc, van coincidir en un mateix pro-
grama dues sardanes d’en Ricard Viladesau, fet 
que va incomodar l’Àngel. Tot i així la cobla conti-
nuà interpretant les seves sardanes sempre que ho 
cregué necessari. Naturalment, i per raons òbvies, 
vàrem evitar la possible duplicitat en futurs pro-
grames.

L’Àngel va ser a la cobla des del 7 de novembre 
de 1970 fins al 9 de febrer del 1975.

Un últim detall: vistos els dubtes de com s’es-
criu el segon cognom de l’Àngel, i prèvia consulta 
al meu arxiu, observo que totes les seves sardanes 
manuscrites les signa com Àngel Pont Montaner.

Desitjo que la meva aportació sobre fets que he 
viscut personalment serveixi, si més no, per clari-
ficar alguna de les dades que l’amic Damià Daviu 
expressa en el seu escrit.

Cordialment,
Josep Vilà i Figueras. Cobla la Principal del Llobregat. 

Un prec
Segons sembla Joan Maragall escriví una lletra 

sobre la sardana que Josep Serra li dedicà , Records 
de ma terra, però fins ara ningú ha trobat la lletra 
ni cap referència. S’hauria perdut?

Prego que si algú en tingués algun coneixement 
tingués a bé informar-nos.

A l’avançada, moltes gràcies.
M. Rovira. Carrer Racolta de dalt, 9. 17850 Besalú. 

Dansa Nacional de Catalunya
Després que s’hagi atorgat el títol de “La sar-

dana, patrimoni d’interès nacional”, al final de la 
passada legislatura per part del Govern de la Gene-
ralitat, distinció que cal agrair, però que no satisfà 
ni fa justícia a la sardana, crec seria convenient 
tornar a insistir en el tema, per veure si amb altres 
sensibilitats i amb altres visions la nostra dansa pot 
obtenir el títol que es mereix i que alhora molts 
intel·lectuals, escriptors i poetes ja li han dedicat 
en les seves afirmacions en pro de la sardana, puix 
des dels finals del segle XIX hem vist com moltes 
personalitats han parlat de la Dansa Nacional de 
Catalunya.

Així ho expressen entre altres:
Josep Pella i Forga, 1883
Lluís Millet, 1904
Aureli Capmany, 1922
Joan Amades, 1930
Joan Llongueres, 1933
Josep Miracle, 1939
Francesc de Borja Moll, 1955
Josep Mainar, 1960
Josep M. Mas Solench, !980
I, un llarguíssim etc.
Crec que tot això, aquest reconeixement, l’ex-

pansió de la sardana al llarg i ample de tot Cata-
lunya, Andorra i àdhuc la Catalunya Nord, la seva 
sensibilitat musical que la fa afí del poble català són 
temes, més que constatables per assolir el títol de 
DANSA NACIONAL DE CATALUNYA.

Xavier Prat Trullàs. Barcelona. 
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seva vida practicà tècniques com la dels papiers col·lés. 
També practicà el dibuix al llapis i a la ploma. Com a 
gravador té més de cinc-centes obres catalogades en 
diferents tècniques, i il·lustrà importants obres literà-
ries franceses.

Aquest quadre es titula La dansa, 1910.
Està exposat al Museu de l’Ermitage de Sant 

Petersburg.

Carles Madirolas
Nat el 1927 i mort a Malgrat de Mar (Maresme) el 31 d’agost de 2007.

Virtuós de la pintura, en tots els seus aspectes, va 
ser mestre de l’escola Massana i l’any 1951 guanyà 
el premi Nacional de Gravat que atorgava el govern 
espanyol. Abans, però, d’estudiar pintura, féu uns 
quants anys de músic i fou un virtuós del violí.  
De la seva obra destaquem un parell de quadres, i 
uns gravats a l’aiguafort, magnífics i enormes, de 
gran detall i preciosisme, que són dignes de veure.

És importat anotar el plafó de ceràmica col·locat a 
Aigües de Barcelona.

Aquest treball que us oferim el titulà Sardana ver-
mella i l’executà el 1976. 

Jaume Sabartés i Gual
Barcelona, 1881-París, 1968

Treballant per cercar els textos adients per explicar 
la biografia dels artistes que han fet dibuixos i pin-
tures de la sardana, dels quals, cada mes us n’oferim 
dos, trobí aquest artista, Jaume Sabartés, i m’ha sem-
blat adient plasmar-ne la seva semblança. És aquest 
senyor que balla la sardana, lluint la barretina, en un 
dibuix de Pablo Picasso.

Jaume Sabartés fou escultor i escriptor. Amb el pseu-
dònim Jacobus Sabartés, escriu proses i poemes, i col-
labora a la revista Joventut. Estudiant a la Llotja, assidu 
d’Els Quatre Gats, forma part, a Barcelona i a París, del 
grup de Picasso, a qui coneix des de 1899, i amb qui 
l’unirà una gran amistat al llarg de tota la vida. Sabar-
tés és un propagandista entusiasta de l’obra de Picasso. 
El 1935 s’instal·la a París i es converteix en el seu secre-
tari particular. Publica la bio-
grafia de l’artista i altres escrits 
sobre la seva vida i la seva obra. 
Picasso va fer nombrosos retrats 
de Sabartés, a llapis i a l’oli, a 
través dels quals s’entreveu un 
profund coneixement del perso-
natge i una especial complicitat.

El 2007 la ciutat de Barcelona 
donà el nom de plaça Sabartés 
al nou espai urbà remodelat 
en la part posterior del Museu 
Picasso, entre els carrers Mont-
cada i Flassaders. El 2008 el 
museu va obrir un nou Espai 
Sabartés, que incorpora la nova 
adquisició: un retrat de Sabar-
tés com un faune, un oli sobre 
paper de 1946.

Robert Roqué Jutglà

Artistes i la sardana

 Foto de Picasso i Sabartés

 Dibuix de Pablo Picasso

(Les reproduccions dels quadres són per gentilesa  
de la Fundació Universal de la Sardana)

Henri Matisse o  
Henri-Émile-Benoît Matisse
(Le Cateau-Cambrésis, 31 de desembre de 1869 -  
Niça, 3 de novembre de 1954)

Fou un pintor, escultor i dissenyador francès 
que va destacar per un ús característic del color i 
per un dibuix fluid, brillant i original. Com a dibui-
xant, gravador i escultor, però principalment com a 
pintor, Matisse és un dels artistes més importants de 
l’art modern. Tot i que és considerat com el màxim 
representant del fauvisme, estil que conreà els seus 
primers anys, també ha estat aclamat com un dels 
representants de la tradició clàssica de la pintura 
francesa.[1]

Primer treballà en un estil acadèmic i posterior-
ment conreà l’impressionisme, el puntillisme i el fau-
visme, del qual fou el cap d’escola; continuà sempre, 
dins una heterodòxia, fidel al fauvisme. El 1917 inicià 
una etapa naturalista, de colors clars i lluminosos i 
d’abandó de recerques. Més endavant retornà a noves 
recerques de simplificació, cercant acords cromàtics 
nous i més força en la línia i el color. Posteriorment 
accentuà l’audàcia dels colors forts, per contrast de 
tons o establint una unitat de color. Vers la fi de la 

 La dansa, 1910 - Henri Matisse

 Sardana vermella, 1976 - Carles Madirolas
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Ressons de comarques

Actes importants 
previstos per  
aquest 2011

En aquest primer número 
de l’any ens permetem fer uns 
comentaris als esdeveniments que 
ens semblen els més importants, 
coneguts i destacats que s’han de 
desenvolupar en els decurs dels 
propers 12 mesos.

 Ciutat Pubilla
Des del 1960, cada any una 

ciutat de Catalunya ha rebut 
l’honrós títol de Ciutat Pubi-
lla de la Sardana: la primera fou 
Girona, i aquest any passat l’Es-
cala fou la població que va tenir 
aquest honor. Per a aquest 2011, 
la població que serà anomenada 
Ciutat Pubilla, serà Organyà (Alt 
Urgell), el poble de les Homilies. 
Els actes de proclamació seran a 
finals d’abril i primers de maig.

 La Sardana de l’Any
Aquest concurs radiofònic se 

celebra en el decurs de l’any: 32 
emissores de ràdio de tot Catalu-
nya retransmeten les sardanes que 
han estat estrenades i per votació 
dels oients se n’escullen 10 que 
passen a la fase final, que té efecte 
al teatre d’algun poble de Catalu-
nya. L’any passat se celebrà a Per-
pinyà i aquest any està programat 

a Granollers, a l’Auditori, el dia 28 
de maig, amb la participació de 
dues cobles que interpretaran les 
10 sardanes sorgides de les dife-
rents eliminatòries que s’han rea-
litzar a través de les emissores de 
ràdio que transmeten les sardanes 
i del web de la Federació.

Actualment s’arriba a la 22a 
edició d’aquesta singladura, inici-
ada els anys 70 per Jordi Puerto i 
la seva esposa M. Antònia Higazo. 
Després d’un parèntesi d’uns anys, 
darrerament la Federació Sarda-
nista de Catalunya l’ha refet.

Cada any, a més, el concert de 
la final és enregistrat en DVD per 
a deixar fidel testimoniatge de 
les sardanes que arribaren a ser 
considerades pels sardanistes les 
més populars de les estrenades en 
aquest any.

 Aplec Internacional
L’any 1988, organitzat per ADI-

FOLK, que presidia el malagua-
nyat Joaquim Navarro, s’organitzà 
el Primer Aplec Internacional de 
la Sardana. Justament l’any abans 
havia iniciat la seva singladura 
musical la cobla La Principal 
d’Amsterdam, motiu que dugué als 
organitzadors a programar aquest 
primer aplec en aquesta ciutat 
holandesa, on també es comptava 
amb la participació d’una dinà-
mica catalana, avui ja absent, que 
ajudà molt al desenvolupament de 
l’acte: era Roser Misiego.

Des d’aquell any, cada estiu 
una ciutat o altra d’Europa ha 
acollit l’Aplec que amb els anys ha 
esdevingut, a més de sardanista, 
de participació de grups de cul-
tura popular, i així ha esdevingut 
l’Aplec de la Sardana i Mostra de 
Grups Folklòrics.

Aquest any se celebrarà el dies 
6 i 8 d’agost a la ciutat francesa 
de Grenoble del departament de 
l’Isère de la regió Roine-Alps.

 La Fira Mediterrània  
de Manresa obre  
la seva convocatòria 2011

La Fira Mediterrània de Man-
resa ha obert la convocatòria 2011 
per a les companyies i grups que 
vulguin optar a formar part de 
la 14a edició d’aquest certamen 
estratègic en el mapa dels mer-
cats d’espectacles configurat pel 
Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya. La data límit 
de presentació dels projectes serà 
divendres 18 de març de 2011. La 
Fira tindrà lloc entre el 3 i el 6 de 
novembre de 2011.

Consulteu els requisits a www.
firamediterrania.cat

 La sardana i la tenora, 
símbols turístics  
de Catalunya

La sardana i la tenora són un 
dels 116 símbols turístics de Cata-
lunya recomanats pel Departament 

d’Innovació, Universitat i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta reivindicació és fruit 
de la tasca de l’Agència Catalana 
de Turisme per tal de posar als 
ulls del món els veritables tòpics 
catalans susceptibles de con-
vertir-se en ‘souvenir’ o imatge 
digne de fotografiar. La finali-
tat és substituir, per exemple, el 
barret de mexicà o altres objectes 
de caire flamenc, de pandereta i 
toros que es venen avui en dia, i 
que els estrangers compren con-
vençuts que és un element típic 
català, per alguna de les 116 pro-
postes presentades, una de les 
quals, iterem, és la sardana i la 
tenora.
(INfosardana)

 Discografia
• Bellpuig Cobla ha efectuat 

l’enregistrament d’un nou treball 
discogràfic dirigit per la gironina 
Concepció Ramió i que ens ofe-
reix 12 sardanes de grans autors 
d’obres no pas massa conegudes, 
entre les quals destaca l’arranja-
ment que ha fet la mateixa Ramió 
de la sardana que Enric Granados 
dedicà a Ernest Chelling.

• Parlem de la gravació de 9 
sardanes molt populars, com El 
saltiró de la cardina, Canícies, 
L’Empordà, etc, de la jove cantant 

de Manlleu, Rosa Mari Ramírez i 
Abella i La Principal de la Bisbal.

Rosa Mari té 13 anys i aquest 
és el sisè CD que grava; a més col-
labora en el programa sardanístic 
de Ràdio Manlleu, i és balladora 
del Grup Sardanístic Laietans de 
Barcelona.

 Nova Cobla a la 
Catalunya Nord

Aquest 2 de gener es presentà 
a Banyuls de la Marenda una 
nova cobla de la Catalunya Nord: 
Sol de Banyuls.

Integrada por joves músics 
amants de la música catalana i 
guiats per músics professionals, 
s’ofereixen com una nova proposta 
per a les activitats sardanistes i de 
concert.

Aquesta nova cobla sorgeix 
de músics de la desapareguda 
cobla-orquestra Combo-Gili i 
incorpora joves instrumentistes 
del Conservatori de Perpinyà i 
diverses escoles de música del 
Rosselló, així com intèrprets amb 
més experiència que toquen en 
formacions de música clàssica o 
de jazz. Per exemple hi trobem el 
compositor i instrumentista de 
tenora Robert Sarrade o el Manel 
Dumas, també tenora des de fa 
gairebé 20 anys. El director musi-
cal és l’Eric Louis.

El repertori de la cobla es basarà 
en sardanes de joves compositors i 
peces conegudes i populars per tal 
de tenir un equilibri dins dels seus 
programes.

L’Alt Empordà
  Museu de les Cadiretes

Des de fa uns dies es pot admi-
rar a Figueres El Museu de les 
Cadiretes, instal·lat a l’Hotel Pre-
sident, de la capital empordanesa.

El seu propietari, el Sr. Joan 
Duran, manifesta que durant 
molts anys ha anat recollint diver-
sos objectes relacionats amb gent 
figuerenca, el que li ha permès, 
a través d’un treball de molt de 
temps, de poder crear aquest 
museu, destacant-hi, l’obra de 
ciutadans il·lustres figuerencs i 
empordanesos.

També ha decorat més de 
1.500 cadiretes, la majoria sobre 
motius dalinians.

Així hi trobem, entre altres 
genis de l’Empordà: Narcís 
Monturiol (Figueres 1819- Sant 
Martí de Provençals- Barcelona- 
1885), i el seu submarí, Ictineu, el 
primer que es construí i que era 
de fusta.

Naturalment moltes referèn-
cies a Salvador Dalí (Figueres, 
1904-1989) i també a molts pin-
tors figuerencs i empordanesos.
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No hi manca la figura de l’es-
criptor Carles Fages de Climent 
(Figueres 1902-1968).

Musicalment hi trobem al-
lusions del violinista Gonçal 
Comellas (Avinyonet de Puigven-
tós 1945).

I, unes vitrines dedicades a la 
sardana i a Josep Ventura i Casas, 
popularment conegut com Pep 
Ventura, músic que incorporà la 
tenora a la formació de la cobla 
i inicià el moviment de renova-
ció de la sardana, que de la curta 
passà a la llarga, més o menys tal 
com continua ballant-se avui.

En l’apartat que comentem hi 
trobarem fotografies, partitures, 
llibres i objectes relacionats amb 
en Pep Ventura i de la sardana en 
general.

Si voleu més informació sobre 
aquest museu la trobareu a: 
www.hotelpresident.info.

 Estrena de la sardana 
Sant Vicenç a Llançà  
d’en Jaume Cristau

En el decurs de les festes de 
Sant Vicenç de Llançà s’estrenarà 
una nova sardana del compositor 
figuerenc Jaume Cristau, l’obra 
porta el nom de Sant Vicenç a 
Llançà. I en ella hi ha posat la 
lletra el Sr. Josep M. Salvatella, 
escriptor i poeta que durant uns 
anys fou l’alcalde de la població.

Ens comentava simpàticament 
Cristau, com començà a inspi-
rar-se per fer aquesta sardana. 
Diu que sortí de casa per anar a 
buscar pa, i hi havia dues coses, 
ell i el gos, tornà amb quatre, ell, 
el gos, el pa i la sardana que ja li 
bullia al cap.

El Bages
 Programa de ràdio 

Aires de Catalunya
Començà una nova temporada 

del programa d’informació sarda-
nista i cultura popular “Aires de 
Catalunya”, que des de 1955 s’emet 
a través de les ones de Ràdio Man-
resa i a partir d’ara també a Ser 
Osona.

Tots els dijous a partir del 9 de 
setembre després de les notícies 
de les 3 de la tarda i fins a les 4.

Podeu demanar les sardanes 
que us agradi escoltar, o bé enviar 
informació sobre les activitats 
que féu a les vostres poblacions a: 
airescatalunya@terra.es.

Us esperem cada dijous!

Estudi Ràdio Manresa

El Baix Empordà
 Fer de Músic

Amb aquest títol, al Museu de 
la Mediterrània de Torroella de 
Montgrí s’efectuen uns Tallers i 
Jornades sobre la vida d’aquelles 
persones que es dediquen a la 

música, que a les nostres contra-
des són moltes.

El tema d’estudi és sobretot 
vers els professionals de les cobles 
orquestres.

Les Jornades s’encetaren al 
febrer, amb una taula rodona, en la 
que hi intervingueren els músics: 
Martí Camós, Francesc Cassú, 
Anna Costal, Antoni Mas i Jordi 
Molina. Presentà l’acte el Director 
del Centre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional Cata-
lana, Sr. Lluís Puig i Gordi. 

Es féu un repàs de la feina que 
es fa actualment, comparant-la 
amb la d’anys enrere, cercant 
un futur millor i actualitzant la 
manera de fer música avui amb les 
noves tècniques, especialment amb 
orquestra i les fusions de la cobla 
amb altres formacions o diferents 
instruments que entren o poden 
compaginar-se. Hi hagueren 
comentaris sobre noves tècniques i 
àdhuc s’explicaren anècdotes de la 
vida dels músics.

Hi hagué, també, la presentació 
i visualització pública d’un audio-
visual fruit d’un treball de recupe-
ració de la memòria oral sobre vuit 
músics representatius de la cobles 
orquestres. Aquest treball ha estat 
coordinat pel músic Jordi Molina i 
Eva Ramió, responsable del Centre 
de Documentació del Montgrí, les 
illes Medes i el Baix Ter. Des de fa 
tres anys es fa una tasca de recupe-
ració i recopilació de material vin-
culat a la música i en concret amb 
les cobles de Torroella de Montgrí, 
havent obtingut material fotogrà-
fic, documents, cartes... Tot això 
és part d’aquest audiovisual que es 
presentà. 

També hi ha una entrevista amb 
8 músics, d’alguna manera vincu-
lats a Torroella, que són: Martirià 

Font, Eduard Font, Ricard Parés, 
Jordi Compte, Toni Giner, Florenci 
Trullàs, Josep Bou i Joan Calsina.

El Barcelonès
 Badalona Sardanista 

Recentment Badalona Sarda-
nista ha celebrat la Diada del Soci, 
que consistí en un concert que 
oferí la cobla Marinada, cada any 
el mes de febrer aquesta dinàmica 
entitat dedica una diada especial 
vers els seus associats. Conjunta-
ment amb la invitació al concert 
esmentat, han tramès el calendari 
de ballades per aquest 2011, dels 
que se celebraran una vintena i 
l’Aplec el mes de setembre.

 3r cicle de Música  
per a Cobla 

El pianista i compositor Pascal 
Comelade fou el músic escollit 
per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona per protagonitzar la 
producció pròpia més rellevant 
del 3r cicle de Música per a Cobla 
(coproduït amb L’Auditori). Come-
lade, amb dos dels músics més des-
tacats del seu conjunt, Pep Pascual 
i Ivan Martínez, revisà el passat dia 
16 de gener a la Sala 2 Oriol Mar-
torell de L’Auditori, i a manera de 
retrospectiva, vint anys de la seva 
trajectòria musical dotant els seus 
temes d’una sonoritat nova: la de la 
Cobla Sant Jordi. L’expert arranja-
dor i bon coneixedor de la Cobla, 
Bernat Castillejo, és l’autor dels 
arranjaments que podrem escoltar 
en aquesta autèntica estrena.

El 3r cicle de Música per a 
Cobla es clogué amb un últim con-
cert, el dissabte 29 de gener, durant 
el qual el director José Antonio 
Sainz Alfaro, titular de l’Orfeón 
Donostiarra, es posà per primera 

vegada al capdavant d’una cobla 
en un concert que commemorà 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.

 2011: any Nino Rota
Comença el 2011 i amb ell l’Any 

Nino Rota (1911 – 1979). La cobla 
Marinada, amb el seu director 
Esteve Molero, han estat treballant 
per homenatjar la figura d’aquest 
compositor italià, famós per les 
bandes sonores que escrigué per 
a directors com Federico Fellini, 
Lucino Visconti o Francis Ford 
Coppola. Finalment, després de 
mesos de creació, assaig i enregis-
trament, es presentà el projecte La 
Música de Nino Rota: un concert 
i un CD amb clàssics del mestre 
italià versionats per a cobla. El 
concert de presentació s’efectuà al 
Teatre Zorrilla de Badalona.

Caràtula del CD

 Tradicionarius
El passat dia 14 de gener s’encetà 

a Barcelona, el “Tradicionarius” i 
justament fou el tenora, el blanenc, 
Jordi Molina que oferí un concert, 
amb el seu instrument, la tenora, 
al costat del cor masculí “La Mata 
de Jonc” i el percussionista Enric 
Canada, titulat: Cants a tenora, que 
és un recull de cançons tradicionals 

dels Països Catalans, una excepcio-
nal fusió de la tenora i el cant coral.

Jordi Molina (Blanes 1962), 
començà la seva carrera musi-
cal a la cobla del col·legi de Santa 
Maria de Blanes, que dirigia el 
pare Alqueza. Estigué, com instru-
mentista de tenora, a les cobles: La 
Principal de Barcelona, Montgrins 
i Maravella, darrerament ha deixat 
les formacions de cobla-orquestra i 
s’ha dedicat a cercar nous camps i 
noves perspectives amb aquest ins-
trument, que bàsicament només 
era emprat per la cobla. Molina ha 
aconseguit que aquest instrument 
musical, tan nostrat, sonés amb 
força i personalitat amb altres dis-
ciplines musicals. Ha actuat com a 
solista i ha aportat la seva musica-
litat amb músics d’una gran vàlua 
com, Albert Guinovart, Manel 
Camp, Maria del Mar Bonet, Santi 
Arisa, la Companyia Elèctrica 
Dharma, la Simfònica del Vallès i 
la Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya.

Darrerament ha enregistrat un 
CD, acompanyat amb l’acordió 
diatònic de Pere Pau Jiménez, amb 
peces de concert o ball de temes 
tradicional, i noves composicions 
dels mateixos dos intèrprets i de 
Marcel Casellas, Cati Plana, Carles 
Belda, volem destacar la composi-
ció La dama de Beirut composta 
per Molina i Jiménez, amb la col-
laboració de Jordi Xuclà. En totes 
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les obres destaca, sobretot, la sono-
ritat de la tenora i la gran qualitat 
interpretativa de Jordi Molina. 

Aquest disc porta el títol de 
Sardana curta però no tant.

 Premis Gaudí
La cobla Contemporània 

fou seleccionada per fer la seva 
aportació músic-festiva a l’acte de 
lliurament dels III Premis Gaudí 
de l’Acadèmia del Cinema Català. 
La gala de premis se celebrà a 
Barcelona, -----el 17 de gener.

Ens congratulem que la música 
que acompanyà la concessió dels 
premis hagi estat la nostra de cobla, 
que és la genuïna representació 
musical de Catalunya.

La Catalunya Nord
 Concurs Musical 

Banyoles-Ceret
Cada any els Ajuntaments de 

Banyoles i Ceret i els respectius 
Foments de la Sardana convo-
quen un concurs de música de 
cobla. Un any és per sardanes, des 
de Ceret i l’altre de composicions 
per a cobla (no sardanes). Amb 
l’edició d’aquest any s’arriba a la 
26a (14 a Ceret i 12 a Banyoles).

En l’apartat de sardanes, 65 
han estat premiades i en compo-
sicions de cobla, s’hi presentaren 
216 obres, 54 de les quals foren 
premiades i estrenades.

Bé que l’any passat no es féu a 
Banyoles el concurs tradicional de 
cada dos anys i s’optà per demanar 
a dues persones de gran solvència 
musical l’encàrrec d’una composi-
ció per a cobla, foren la Sra. Àngels 
Gelabert i Feliu de Girona i el Sr. 
Roland Besson de Perpinyà.

Aquest any 2011, la convoca-
tòria és per a sardanes i l’organitza 

Ceret. La data límit per lliurar els 
originals és el 31 d’agost i el jurat, 
integrat per membres de recone-
guda solvència musical, escollirà 
les 5 peces pel concert de la final. 
Aquesta actuació en la qual se sabrà 
la classificació de les obres selecci-
onades se celebrarà a Ceret el 13 de 
novembre. La primera classificada 
obtindrà un premi de 2.000 €, la 
segona 1.500 €, la tercera 1.000 €, 
la quarta 500 € i la cinquena 400 
€. A part de la selecció del jurat la 
votació popular dels assistents al 
concert atorgarà un premi de 500 
€ a la peça més votada.

Cara el 2012, serà de nou Banyo-
les que ho durà a terme i encara no 
està decidida la convocatòria. Sí, 
però, es preveuen alguns canvis 
amb les dels anys anteriors.

La Garrotxa
 Concurs individual de 

sardanes revesses a Olot. 
Lliurament dels premis

El passat dia 20 de febrer, a Olot, 
tingué efecte la cloenda de l’any 
2010 d’aquesta modalitat del con-
curs de sardanes revesses. Hi hagué 
el dinar del “revessaire” i el lliura-
ment de premis de la temporada 
passada.

Els tres guanyadors de cada 
modalitat són:

Infantil: 13 participants: 
1r Meritxell Arbiol, de Barce-

lona, 2n Arnau Prats, de Barcelona 
i 3r Marc de Miquel, de Canet de 
Mar.

Juvenil: 5 participants. 
1r Anna Segarra, de Badalona, 

2n Aleix Guinart, de Barcelona, i 
3r Daniel Ruscalleda, de Tordera.

Grans. 31 participants.

1r Jaume Roca, de Badalona, 2n 
Jordi Sanhauja, de Barcelona i 3r 
Miquel Grua, de Barcelona.

Veterans. 32 participants.
1r  Jordi Prats, de Barcelona, 2n 

Víctor Sallés, de L’Escala i 3r Joan 
Castillo, de Cervera.

I, per acabar la jornada, al 
“Torín” d’Olot se celebrà un Con-
curs Individual de Sardanes Reves-
ses, corresponent a l’any 2011, amb 
la participació de la cobla Ciutat de 
Girona.

L’organització de tot l’acte anà 
a cura de l’Agrupació Sardanista 
“Flor de Fajol” d’Olot.

El Gironès
 Cd Cobla Ciutat de Girona

La Cobla Ciutat de Girona, 
enregistrà el VIIè CD del Càmping 
Bona Vista de Calella en els estu-
dis 44.1 d’Aiguaviva (Girona).
El programa és el següent:
- Recordant els 45 anys de càmping 
(estrena): Joaquim Soms Janer.
- Entre Calella i Sant Pol (estrena): 
Isabel Medina Canton.
- Enaltidora: Josep Coll Ferrando, 
(tenora solista: J. Coll Ferrando).
- Per en Carles i l‘Assumpció: Sigfrid 
Galbany Abril.
- El tres de gener: Josep Joli Blanch.
- Conxita: Joan Puig Fornis.
- Els rossinyols de Cabanes: Jaume 
Cristau Brunet.
- 70 anys del Foment: Antoni Giner 
Xicoira.
- Flor d’estiu: Joan Mulí Jou, 
(tenora solista: J. Coll Ferrando).
- L’amic Llosent: Jaume Oliver Per-
pinyà.
- Pescadors estartidencs: Josep Pas-
qual Massaguer-F. Fuertes
- En Pep del Mont: Joaquim Hos-
tench Duñabeitia.

- La dansaire més petita: Rafael 
Blanch Via.
- La noia matinera: Josep Blanch 
Reynalt.

El Maresme
 Revista anual Memòria 

2010
Per tercer any consecutiu l’enti-

tat Amics de la Sardana de Vilas-
sar de Mar, ha editat la seva revista 
anual Memòria 2010, un recull de 
reportatges i fotografies sobre l’ac-
tivitat sardanista que ha tingut lloc 
a la població en el decurs d’aquest 
any. Així hi trobem articles i notí-
cies sobre el món cultural, especial-
ment sobre la sardana.

 Colla Antaviana: 25 anys
La colla sardanista Antaviana 

de Tordera compleix els 25 anys 
de la seva fundació.

L’any 1985 es creà la colla, els 
inicis són durs, com sempre, i no 
va ser fins l’any 1987 que la colla no 
debutà amb el Campionat de Cata-
lunya, concretament en el Campio-
nat Territorial i és en aquest mateix 
any que el mestre Jaume Cristau 
els composà la sardana Antaviana. 
L’any 1989 la colla accedeix al bàsic 
d’honor, el mateix any que també es 
crea la colla “Andraixa” i també és 
l’any que inicia els seus passos una 
revista que es reparteix entre els 
dansaires “La Konya Antaviana”.

Des d’aleshores la colla ha par-
ticipat en molts concursos de sar-

danes obtinguent-ne molt bones 
puntuacions. El 2008 es deixa de 
participar en el Campionat, però 
l’any següent hi ha el renaixe-
ment, aconseguint el subcampio-
nat de Catalunya.

Enguany, la celebració de les 
Noces d’Argent s’encetaren amb 
un concert al Teatre Clavé de 
Tordera, amb la participació de 
la cobla Ciutat de Girona. Anec-
dòticament cal destacar que des 
de dies abans, les localitats per 
assistir-hi eren esgotades.

L’Osona
 Traspàs d’en  

Segimon Claveria i Teulats
El passat dia 18 de desembre 

es produí el traspàs del que fou 
un dels compositors de sardanes 
i músic de cobla més importants 
d’aquesta comarca, ens referim al 
mestre Segimon Claveria i Teu-
lats, que havia nascut a la ciutat de 
Vic el 17 d’octubre de 1904, tenia 
doncs, 106 anys.

Havia compost una vuitantena 
de sardanes, entre les quals desta-
caríem la que va obtenir el Premi 
Joaquim Serra el 1959 titulada 
Complanta a Joaquim Serra. Altres 
títols són: Enyorant en Pau Casals 
(1978), també premiada, La sar-
dana ideal (1951), Vic, Blat segat, 
Girona romàntica, Rondalla, A la 
Verge del Puig de l’Agulla i La cançó 
de l’avi Formiga (1995).

Havia estat durant 35 anys 
director de l’Orfeó Vigatà, el 1954 

creà La Principal de Vic, formà 
part de la Banda Municipal de Vic 
i darrerament fou contrabaixista 
de la cobla Canigó.
Reposi en pau el longeu mestre.

La Selva
 Mor Miquel Tudela

El compositor 
valencià Miquel 
Tudela va morir el 
passat 16 de febrer 
de 2011 a l’edat de 
83 anys. 

En homenatge 
li dedicarem un apartat al proper 
número de Som. 
Denscansi en pau.

El Vallès Oriental
 Febrer Musical

Cada any la població de Car-
dedeu, celebra el seu “Febrer 
Musical” que enguany arriba a la 
seva vintena edició.

L’Agrupació Sardanista d’a-
ques  ta localitat organitza un 
concert de música de cobla, 
dins aquesta realització musi-
cal. Aquesta serà el diumenge 27 
de febrer amb la col·laboració de 
la cobla Montgrins, dirigida per 
Martí Camós. Al matí a 2/4 de 12, 
hi haurà una ballada de sardanes al 
Casal de la Gent Gran, i a la tarda a 
les 6 al Centre Cultural un concert 
amb sardanes i música de cobla.

Tradicionalment es ret un 
homenatge a algun compositor, 
enguany serà per Joan Lluís Mora-

leda, d’ell s’inter-
pretaran totes les 
sardanes del matí 
i en el concert, al 
costat de peces de 
gran vàlua. 
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A PUNT DE SOLFA

Diuen que rectificar és de savis. Llàstima que la 
vida no sempre ens concedeix la segona oportunitat 
que duu implícita aquesta possibilitat de rectificar.

Per tradició familiar, i per vocació, en el seu 
moment vaig escollir la música com a professió, com 
a religió i com a companya de viatge de tota la vida. 
Una companyia amb la qual, tot sigui dit, m’he fet més 
savi que ric. Però no em sap pas greu. M’ha donat per 
viure i, a falta de més diners, n’he tret moltes altres 
satisfaccións. Les primeres lliçons de música les vaig 
rebre d’una monja que havia penjat els hàbits, però 
que amb tot i això encara era més monja que mestra, i 
d’un mestre d’escola, més mestre que músic. Ambdós, 
doncs, amb més voluntat que no pas altra cosa. Sort 
que el meu pare, que era afinador de pianos, tenia 
com a client habitual un bon mestre de música i me’l 
va recomanar: “Hauries d’anar amb en Mercader de 
Cassà” –em va dir. I encara més sort que la meva mare 
va fer el sacrifici necessari per poder convertir aquell 
condicional hauries en un concret has d’anar. 

Al costat d’en Pere Mercader (el fill), vaig fer la 
carrera de piano en bones condicions i vaig poder 
assolir un nivell d’interpretació prou digne. El pro-
blema dels pianistes és, però, que per mantenir 
aquest nivell cal dedicar molta estona a l’instrument, 
cosa que jo no vaig fer. En el meu descàrrec podria 
al·legar que a trenta anys ja tenia tres criatures i, per 
tant, més necessitat de treure rendiment de la música 
que no pas possibilitats de dedicar-hi estones.

Quan ja tenia cap a seixanta anys, els companys 
del grup Port bo em varen oferir l’oportunitat de par-
ticipar amb ells en un concert al Palau de la Música. 
Tot i que era conscient que no estava en òptimes con-
dicions per interpretar segons quin tipus de música, 
vaig acceptar convençut que, per acompanyar “quatre 
havaneres”, ja me’n sortiria. Però va resultar que, entre 
el repertori previst, s’hi havien programat dues obres 
prou delicades que, a sobre, havia de tocar tot sol: 

La segona oportunitat

el Divertiment, de Xavier Montsalvatge, i el Tango, 
d’Isaac Albéniz. Donada la situació, se’m planteja-
ven dues possibilitats: o preparar-me un xic o, sim-
plement, renunciar-hi. Finalment, la perspectiva de 
poder tocar al Palau de la Música em va enlluernar i 
em va fer decidir per la primera opció. Posats que hi 
érem, vaig aprofitar la coincidència de tot plegat amb 
el meu seixantè aniversari per complir una de les il-
lusions de la meva vida: comprar-me un bon piano.

El fet de comptar amb un bon instrument, el 
retrobament amb la música clàssica i la constatació 
de les dificultats que em comportaven aquelles dues 
obres que en altres condicions hauria interpretat 
amb relativa facilitat, em varen fer plantejar la possi-
bilitat de tornar-me a posar a estudiar quan disposés 
de temps. 

Precisament ara, amb la jubilació, ha arribat el 
moment. He tret la pols dels vells llibres de música, 
m’he posat a estudiar un mínim de quatre hores dià-
ries, m’he buscat una bona professora (precisament 
la filla del meu antic mestre) i m’he disposat a tornar 
a fer tota la carrera de piano. El meu objectiu és recu-
perar el nivell de quan la vaig acabar per primera 
vegada i mantenir-lo mentre les facultats ho perme-
tin. No sé si me’n sortiré o no, però, com a mínim, 
donaré sentit a les hores de lleure que em proporci-
ona la meva condició actual, mantindré la il·lusió i, 
poc o molt, milloraré les meves prestacions. 

Per les reaccions que veig al meu entorn, fa de força 
mal entendre que un home que va de tornada i amb 
la vida més o menys resolta, en lloc de jaure al sofà 
llegint el diari o mirant la tele, o en lloc d’anar-se’n al 
cafè a fer la partida o a fer petar la xerrada, s’encaparri 
davant del piano com si d’aquell sacrifici depengués el 
seu futur. De fet, però, la meva decisió fa de prou bon 
explicar: es tracta simplement que, en aquest cas, la 
vida m’ha donat una segona oportunitat, i, conscient 
que ja no en tindré cap més, la vull aprofitar. 

Antoni Mas i Bou

Des de fa més de 10 anys es desenvolupa el pro-
grama La Sardana a l’escola, en més de 100 col-
legis de les nostres comarques, on s’ensenya als 
alumnes tota la cultura del món de la sardana, els 
instruments de la cobla, la història i el ball de la 
nostra dansa. En total uns 10.000 alumnes reben 
aquest coneixement cada any.

Ara ha arribat la notícia que la subvenció que cada 
any atorgava la Generalitat i la Diputació de Girona 
per efectuar aquests cursets ha estat suprimida.

Aquesta campanya tenia el suport de les dues 
institucions, i un per l’altre 

aquest curs quedarà sense “La Sardana a L’escola”. 
Aquests col·legis ja ho tenien programat des de prin-
cipis de curs. 103 escoles i 8.000 alumnes i escaig.

El que significa que no es podrà realitzar. 
Realment considerem que aquesta decisió és fer 

una passa en fals i que el programa comportava 
que els alumnes coneguessin el que és i àdhuc sig-
nifica la nostra dansa. Anotem que fa ben poc, la 
sardana fou declarada, per la Generalitat de Cata-
lunya Patrimoni Cultural Immaterial de Catalu-

nya, per tant, aquest no és el camí idoni pel 
reconeixement de la Sardana.

Un grup de monitors d’aquests cursets, 
ja han adreçat una carta al ponent de cul-
tura de la Diputació manifestant, primer 
la seva sorpresa, puix ningú els havia dit 
absolutament res, i després que es faci una 
reconsideració d’aquesta situació.

...Pensem, diu la carta, que caldria que 
cada administració assumís la seva part. 
Si la Generalitat no participa, no cal anul-
lar tota la campanya, potser cal reduir-la 
i fer el que estigui a l’abast però, en cap 
cas, anul·lar-la. Se’ns acudeixen fórmu-
les  més senzilles i menys agressives, però 
sense arribar a l’anul·lació. Suposem que 
ja hi ha un pressupost aprovat per a la 
campanya. Doncs, apliquem-lo i arri-
bem fins on puguem. Tots sabem per 
experiència que les activitats que es 
deixen de fer, difícilment es tornen a 
posar en marxa..

Esperem que tot es pugui solu-
cionar i els nostres alumnes rebin 
aquest ensenyament de la sardana, 
un dels puntals de la nostra identi-
tat i ara com va dir un gran cata-
lanista a la cloenda de Figueres de 
La Sardana a l’escola “degut que 
vivim em temps de multiculturi-
tat, REFORCEM MÉS QUE MAI 
LES NOSTRES TRADICIONS 
PERQUÈ NO ES QUEDIN A 
L’OBLIT”. 

La Sardana a l’escola
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25 anys 
de la mort ...
Enric Casals i Defilló. 
Nascut a Barcelona, el 5 
de juliol de 1892.
La personalitat de l’Enric 
queda una mica diluïda al costat de la catego-
ria humana i musical del seu germà, Pau.
De fet, l’Enric sempre estigué al costat del 
seu germà col·laborant amb ell.
També ens deixà una bona quantitat de sar-
danes originals d’una gran categoria musical 
i una acurada inspiració.
Morí el 31 de juliol a Barcelona. 

100 anys  
del naixement ...

Rafel Ferrer i Fitó.
Nasqué a Sant Celoni el 
22 de maig, el seu pare, 
Josep, era de Peralada i 
component de La Prin-
cipal de Peralada, fou el 
seu primer mestre.
En Rafel fou instrumentista de violí amb l’Or-
questra de Pau Casals, Orquestra Municipal de 
Barcelona, director de l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona, entre altres.
Escriví 29 sardanes, moltes de caire familiar, 
també compongué gloses per a cobla, com 
Adéu Quimet, dedicada a Joaquim Serra, Medi-
terrània 3, Premi Pau Casals, 1977, Tardorada, 
1979, dedicada a Conrad Saló, etc.
La seva població natal li oferirà, AQUEST 
ANY, un concert commemoratiu. La cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona prepara l’enregistra-
ment d’obres seves i la cobla Ciutat de Girona 
efectuarà, a la Sala de Cambra de l’Auditori de 
Girona, el dia 9 d’abril, a les 7 de la tarda, en  un 
concert a ell dedicat.
Morí a Barcelona, el 26 de març de 1988. 

 ...

Jaume Ventura Tort. 
Nat a L’Hospitalet del Llo-
bregat el 12 de desembre. 
Ens deixà una fecunda 
obra amb composicions 
senzilles i balladores, com 
Ídols de fang, Les noies de 
la Torrassa, El bon rector. Escrigué la sarsu-
ela, el 1964, titulada, La cançó de l’Empordà.
Morí a la seva vila nadiua el 30 de juliol de 
1985. 

100 anys 
de la mort ...
Càndid Candí Casanovas.
Fill de Castelló d’Empúries, 
nasqué el 4 de febrer de 1844 i 
morí a Barcelona el 15 d’agost.
El 1859 es traslladà a Barce-
lona, on hi romangué tota la seva vida. Bona 
part de la seva producció és de temàtica reli-
giosa, era molt amic de Mn. Jacint Verdaguer i 
musicà molts poemes seus, com el Càntics per al 
poble, que durant mig segle fou cantat en actes 
religiosos arreu del país. En el camp sardanístic 
li anotem algunes composicions com: Les aures 
de la muntanya (1877), possiblement la sar-
dana més antiga que s’ha “gravat”: es va picar 
en un disc de cartró perforat per a reproduir-la 
en un orgue de mà. La fada del Canigó, tercer 
premi en el concurs de cobles fet a Barcelona el 
1892. Flors boscanes,  Perfums d’amor,  Records 
de l’Empordà (1888), sardana composta per a 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. 

 ...

Jaume Casanovas i Bartrolí.
Nat a Olot, el 28 de juliol de 
1863, i mort a aquesta mateixa  
ciutat el 9 de desembre.
Fundà a la capital de la Gar-
rotxa les cobles la Lira i els 
Petits. Estructurà la música de les danses tradi-
cionals  de gegants, nans i cavallets. 
Deixà escrites més tres-centes sardanes plenes 
de frescor, la majoria inspirades en melodies 
populars.
És l’autor de la popular sardana Adéu, vila 
d’Olot, que s’interpreta cada any com a final de 
l’Aplec de la Sardana i també el darrer dia de 
la Festa Major d’Olot, de la Mare de Déu del 
Tura... 

 ...

Enric Vilà i  Armengol.
Nasqué a Calonge, el 5 
de desembre. Tota la seva 
vida dedicada a la sar-
dana, fou intèrpret de fis-
corn i compositor, estigué 
a La Principal de Calonge, 
la Guixolenca, la Lira de Palamós, fundador 
de la cobla Caravana el 1943, membre dels 
Mongrins, Baix Empordà i Foment de la Sar-
dana.
Fou autor de moltíssimes sardanes.
I, tenia, també, afecció a escriure, havia col-
laborat a Presencia, Canigó, SOM ...
Un dia el trobí als carrers de Torroella de 
Montgrí, em féu anar a casa seva i em donà 
tot un munt d’escrits seus. Dient-me: -Té, tu 
en faràs alguna cosa, sinó el dia que falti ho 
cremaran tot– I, efectivament, ho aprofitàrem, 
l’any 2006, la col·lecció MOS, publicà el llibre: 
Coses de l’avi Enric, que són escrits d’històries 
de músics i d’anècdotes de la seva vida relaci-
onades amb companys de professió.
Morí a Lloret de Mar, 8 d’abril de 2007. 

Efemèrides

 Ens permetem informar de les diverses efemèrides 
que es commemoren enguany i que és bo recor-
dar.
Seria oportú  tenir un record per a tots aquests 
músics que amb la seva tasca han enaltit i digni-
ficat la nostra dansa, a través de la seva inspiració 
reflectida en la seva  música de cobla.
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I per finalitzar, mentre el públic gaudia de les altres 
sardanes que la cobla anava interpretant, el pare abat 
mateix va acompanyar els components de la colla 
fins al Panteò Reial obrint la reixa d’accès i els llums 
perquè s’hi poguessin fer les fotografies de record.

Remembrar fets cabdals de la nostra història 
ballant sardanes en un acte solemne com aquest, és 
una manera excel·lent i genuïna de fer-ho, perquè 
conjumina perfectament amb la nostra manera de 
ser i de fer. 

El president dels Dansaires del Penedès, com a 
entitat impulsora de la commemoració, va llegir la 
Glosa històrica que justificava l’acte, i va afegir que 
els Dansaires del Penedès havien ballat sardanes per 
a Joan Pau II al Vaticà, per a Pau Casals a les Nacions 
Unides a Nova York, per a Gandhi a Nova Delhi i en 
tants altres llocs de primer ordre mundial. Però que 
ballar sardanes a Poblet era un vell anhel de la colla 
per tot allò que representa el monestir per a Catalu-
nya, i que ara tenien l’honor extraordinari de poder 
homenatjar, ballant sardanes, el rei Martí i la seva 
dinastia a Poblet mateix.

Tot seguit el pare abat, el president de la Diputa-
ció, el rector de la URV i una parella dels Dansaires 
del Penedès van fer una ofrena floral a la tomba del 
rei Martí I l’Humà.

En acabar, tots plegats van sortir a la plaça del 
monestir on els esperava la cobla La Principal de 
Tarragona perquè la colla ballés la sardana Catalu-
nya plora, volent significar que Catalunya plora la 
mort del rei Martí i la fi de la dinastia catalana.

Enguany es compleixen 600 anys d’uns fets que 
van trasbalsar Catalunya i de retruc tota la Corona, 
perquè amb la mort del rei Martí I l’Humà s’extingí la 
dinastia regnant des de feia segles, la qual va ser l’única 
dinastia reial que ha donat mai la nostra terra.

En complir-se aquesta anyada tan rodona, els 
Dansaires del Penedès van proposar a la Diputació 
de Tarragona de fer un acte commemoratiu i sarda-
nista a Poblet, que és el panteó oficial de la dinas-
tia, perquè van pensar que ballar sardanes per al rei 
Martí i els seus avantpassats seria una bona manera 
d’acoblar dues vàlues nacionals que té Catalunya: la 
sardana i la dinastia dels comtesreis.

A la Diputació li va agradar el projecte i va trobar 
que el dissabte 18 de desembre seria un dia escaient 
per a l’acte commemoratiu, perquè el faria coinci-
dir amb la presentació del llibre Les fonts del paratge 
natural de Poblet, que ha editat la mateixa Diputa-
ció, i així tots dos actes serien més concorreguts.

Glosa històrica

L’any 878, quan Catalunya encara no existia i el 
territori estava dividit en comtats, Guifré, de la casa 
comtal de Carcassona, fou nomenat comte de Bar-
celona pel rei de França. Seria el darrer comte de 
Barcelona que els reis francs van nomenar, perquè 
Guifré va establir la successió hereditària en els seus 
fills, fet que suposava el començament de la dinastia 
comtal de Barcelona, que en el pas dels segles esde-
vindria nacional de Catalunya.

Les següents generacions de comtes de Barce-
lona s’anaren annexionant els altres comtats cata-
lans quan aquests quedaven sense hereu directe, 
fins que va arribar el moment en què el comtat es 
va tornar massa gran per anomenar Barcelona tot 
el territori. Fou aleshores quan va començar a dir-se 
Catalunya coincidint, si fa o no fa, amb el moment 

Commemoració del 600 aniversari de 
la mort del rei Martí l’Humà i  
la fi de la dinastia catalana

en què els comtes esdevingueren reis en incorporar, 
per casament, el regne d’Aragó als seus dominis, els 
quals anaven engrandint encara més amb guerres o 
amb més casaments, però tenint sempre Catalunya 
com a centre de decisió i poder. 

Amb la mort del rei Martí el 31 de maig de 1410 
sense descendència masculina viva s’estroncà el lli-
natge del comte Guifré, després d’haver regit els des-
tins del país durant 532 anys i donat 21 comtes, deu 
dels quals cenyiren corona reial. Així, Catalunya restà 
orfe de sobirans per sempre més, ja que les dinasties 
que vindrien després ja no serien de la terra.

L’acte commemoratiu

Després d’haver presentat el llibre esmentat a la 
sala d’actes del Palau de l’Abat, els assistents s’enca-
minaren en comitiva fins a les portes de l’església de 
Poblet. Un cop a dins, anaren fins als enterraments 
reials i situant-se al davant la tomba del Rei Martí 
es disposaren a començar l’acte, que fou presidit pel 
pare abat de Poblet, Josep Alegre, pel president de la 
Diputació, Josep Poblet, i per l’alcalde de Vimbodí, 
amb l’acompanyament d’altres alcaldes de la comarca 
i el rector de la universitat Rovira i Virgili. 
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vaig anar posant els acords que a mi em semblava 
que corresponen, i afegint-hi algunes coses que en 
van anar sortint. Quan vaig tenir-hi enllestit, vaig 
anar col·locant cada nota, al to de l’instrument que 
havia de tocar-la, fins que vaig acabar-ho. D’aquesta 
manera m’ha resultat molt fàcil, ara només manca 
que soni bé. Per això us l’envio, perquè la mireu i 
corregiu les deficiències que hi pugui haver. Ja sabeu 
que jo no ho havia provat mai i no sé l’extensió ni 
moltes altres coses d’alguns instruments que no conec 
i podria donar-se el cas d’estar malament. No tinc 
cap pretensió que es toqui, ni res d’això, però per no 
perdre el temps, crec que això em servirà d’estudi. 
Si em diguéssiu que està mig bé, i m’aviséssiu en el 
que és equivocat, em serviria de guia per regir-me si 
alguna vegada ho volgués provar.

A veure, doncs, que us sembla.
Moltes gràcies i molts petons del vostre fill que us 

estima.. Martirià.
Aquesta composició, fou la seva primera sardana, 

l’estrenà Els Montgrins, on el seu pare hi tocava i es 
denomina: Dolç record.

Llicenciat, el 1946 retorna a casa i s’incorpora a les 
files dels Montgrins on hi romandrà fins el 1963.

Deixa aquesta formació i entra al conjunt 
“España”, on actua sobretot en sales de festa de la 
Costa Brava, el “Boom” de turisme ha començat.

Estarà en aquest conjunt fins el 1978, on de nou 
retorna als Montgins, cobla-orquestra en la qual hi 
serà fins a la seva jubilació el 1988.

El seu instrument a la cobla fou el tible, en la 
formació d’orquestra tocava el piano, de jove també 
havia executat el saxo i la bateria. Amb el Montgrins 
en fou director.

L’any 1988, el sardanisme li reté un homenatge 
amb motiu dels seus 75 anys, emmarcat dins els actes 
de fer la sardana al voltant de l’estany de Banyoles, 
ciutat on ha residit molts anys (en aquest acte també 
s’homenatjà a Manel Saderra i Puigferrer), i la volta 
al llac es complementà perfectament i assolí un gran 
èxit, on es comptabilitzaren l’assistència de 14.000 
persones. 

 La ciutat de Banyoles li lliurà la Medalla d’Or de 
la ciutat i rebé homenatges a Olot, Cardedeu, Santa 
Coloma de Gramanet, Cornellà de Llobregat, etc.

També el Foment de la Sardana de Banyoles, edità 
un llibre de la seva biografia.

Com a compositor ha deixat escrites 75 sardanes, 
les seves obres, sempre ponderades, tenen un estil 
propi i personal, que les fan completes, saben jugar 
perfectament amb tots els instruments de la cobla i 
donar-los la característica justa segons el cant prin-
cipal o la melodia. Són sardanes tècnicament irre-
protxables que arriben perfectament als balladors.

De la seva producció destaquem: Dolç record, 
Fina, Cercant brega, Regal de Reis, Sardanes al Casino, 
Ireneta, Per la nostra amistat, Sarau artasenenc, A can 
Butinyà, etc.

La paraula i el sentiment d’amistat serà una de les 
màximes en la seva obra. Moltes de les seves com-
posicions tenen aquest denominador comú d’estima 
vers els altres.

ADÈU MARTIRIÀ, GRÀCIES PEL QUE FERES 
I PEL QUE ENS HAS DEIXAT.

Reposa en pau, amic. 

 Cobla Montgrins, amb Vinceç Bou, el 1960. 
En Martirià, el primer de l’esquerra, al rengle de darrere.

 Cobla Montgrins el 1985. Martirià Font, el del mig dels asseguts.

Moltes diades, de bon matí, passava per Banyo-
les i enmig de la població, jo anava amb el cotxe, ens 
creuàvem amb en Martirià que portava la seva filla 
a l’escola, amb un cop de braç ens saludàvem, altres 
vegades ens trobàvem pel carrer, sempre venia cordial 
i em saludava amb l’expressió: –Hola Robert– i xerrà-
vem una estona, en el darrers temps el localitzava en 
una placeta de Banyoles, amb altres jubilats banyolins 
(en deien “La Moncloa”, puix allà entre tots, “arregla-
ven el país”.

Moltes vegades m’ha vingut a la ment les campa-
nyes de la Diputació que férem amb els Montgrins, 
anant de poble en poble a fer els concerts. Les jornades 
a casa seva en què hi aní per col·laborar el llibre a 
ell dedicat, on tingué la satisfacció d’escriure-hi, justa-
ment sobre la seva producció musical.

Són records, en els quals amb en Martirià coincidí-
rem, records amables, afables, cordials.

Records que romanen a la meva retina, records 
d’un bon i vell amic, que junt amb la seva música, les 
seves sardanes són i seran presents a la retentiva.

En Martirià nasqué a Bordils el 14 de gener 
de 1923. Ha estat un autèntic professional de la 
música que assumí la plena responsabilitat en totes 
les actuacions, acreditant el seu tacte, intel·ligència 
i seny, en el seu temps com intèrpret excepcional 
de tible, també com a director i com acurat i inspi-
rat compositor. Persona discreta de tarannà senzill 
i planer, no fou mai partidari de les espectaculari-
tats i dels grans aldarulls.

De petit ja trobà a casa seva l’escalf de la música. 
El pare, Josep Font Grau, era un consumat músic, 
intèrpret també de tible, estigué a les cobles més 
prestigioses de l’època i també fou un conegut 
compositor de sardanes. A la seva llar aprengué 
el jove Martirià de la mà del seu pare les primeres 

nocions musicals. Quan 
té 7 anys i per poder tenir 
millors coneixements es 
trasllada a Banyoles amb 
els avis materns. La seva 
mare és deia Carme, era 
de Banyoles i just li posa-
ren el nom de Martirià, 
que és el patró de la ciutat 
capital del Pla de l’Estany, i 
aquí, a Banyoles, comença 
a consolidar-se la seva 

formació amb el mestre Jaume Bohigas, pianista i 
pedagog. Hi estarà 5 anys.

La família Font es trasllada el 1934 a Torroella 
de Montgrí, on el seu pare actua a Els Montgrins. 
Martirià rebrà, aquí, les classes del mestre Salvador 
Dabau.

En Martirià es delia per poder actuar com a 
músic, ell deia, en aquells anys: –Jo vull ser músic, 
anar a córrer pobles. Sembla que si no sóc músic no 
em mouré mai del poble–.

En els anys de guerra, 36-39 el trobem en una 
formació local, tocant el saxo i la bateria en uns balls 
que s’efectuaven els diumenges a la tarda.

La seva primera orquestra, any 1940, s’anome-
nava “Victòria”, que estava formada per uns joves de 
la zona.

El 1941 entra a l’Emporitana de Verges, el 42 a La 
Principal de l’Escala i el 43 és un dels fundadors de 
la Caravana, al costat de prestigiosos músics, com, 
Ricard Viladesau, Enric Vilà, ...

El 1944 ha d’anar a fer el servei militar, és desti-
nat primer a Lanzarote (Canàries) i posteriorment 
a Lorca (Múrcia), tocava el saxo a la banda militar 
i tenia molt de temps lliure i aquí escriví la seva 
primera sardana que l’envià al seu pare junt amb la 
carta que reproduïm:

Molt estimat pare: Com podeu veure, us envio els 
papers del que jo voldria que fos una sardana (no 
sé què sortirà). Des de que vaig arribar, em trobo 
sense instruments per poder emplenar les hores 
d’avorriment. Em va venir la idea d’escriure alguna 
cosa de música, que encara que no valgués res, ni 
fos bonic, almenys veuria si sóc capaç de fer sonar 
alguns acords musicals a la meva manera. Primer 
vaig escriure la melodia de dalt a baix, després amb 
el piano que tinc a la secció de música de la caserna, 

Adèu Martirià

 Martirià Font.
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Aquest Mètode va adreçat a 
l’instrumentista de tenora, per 
variar una mica les seves esto-
nes habituals d’estudi, i és vàlid 
tant per al músic veterà, que fa 
una mica de “llavi” cada dia 
per a conservar-se, com per 
a l’estudiant o el mestre que 
pugui creure que és adequat 
per a algun alumne seu, ja 
que seguint les recomana-

cions inicials pot ser-li de molta utilitat.
En aquest món de la cobla ens coneixem gairebé 

tots, i pot semblar estrany, o pretenciós que un músic 
normalet com sóc jo, que quasi sempre he tocat la 
2a tenora en les cobles on he estat (actualment a La 
Principal d’Olot), faci un “Mètode”; però ja tinc una 
edat i una certa experiència. He de dir que si ofereixo 

Mètode d’estudi per a un bon so de tenora
Autor: Josep Loredo. Aquest instrumentista de 
teno ra ha escrit i publicat aquest Mètode, prou 
interessant. Ell mateix ens el presenta.

aquest treball és perquè a mi m’ha anat força bé, ja 
que no he estat mai gaire “feliç” de llavi, que diguem, i 
a base d’anar provant i descartant he recopilat aquesta 
sèrie d’exercicis, que algun tenorista ja ha experimen-
tat, amb resultat satisfactori. 
Els objectius principals que s’aconsegueixen són:
1. Treballar la sonoritat i afinació de l’instrument. 
2. Flexibilitat i enfortiment del llavi.
3. Pràctica de lectura.
4. Precisió en la digitació, especialment en els lligats. 

Vaig tenir la sort de ser alumne de Ricard Vila-
desau, Jaume Vilà i Josep Colomer, i fins i tot una 
vegada vaig fer una classe amb en Josep Mir, quan 
acompanyava un altre tenorista que hi anava habi-
tualment... i de tots ells en sóc deutor si alguna cosa 
he après d’aquest instrument. El meu desig és que si 
decideixes emprar aquest Mètode, en treguis un bon 
rendiment.

Et convido a descarregar-te una part del Mètode 
en aquest enllaç:
http://www.divshare.com/download/11399106-722
Robert Roqué Jutglà 

LLIBRES
Manel Camps

LLIBRES

Aquest és el títol del darrer llibre de Lluís Subi-
rana, el que fa 22 de la seva producció. Il·lustrat amb 
uns magnífics dibuixos de Josep Ubia, Històries, 
llegendes i Els Pastorets és un text planer i agra-
dable de llegir, que combina el relat històric amb la 
ficció narrativa i fragments escollits i adaptats d’Els 
Pastorets d’en Folch i Torres. Aquest plantejament 
tan original ens permet conèixer la nostra història 
més pròxima i descobrir com devia ser la vida en 
aquesta part del terme de la Creu Alta, quan no era 
Sabadell sinó Sant Pere de Terrassa, un poble inde-
pendent format per la unió de set parròquies, entre 
les quals Sant Vicenç de Jonqueres i Sant Julià d’Al-
tura. Aleshores, fa cent anys pel cap baix, vivíem 
del camp, de la vinya i l’olivar, fonamentalment, i el 
mas era el centre de la vida familiar. 

El llibre està estructurat en tres parts o “actes”, 
seguint un format semblant al d’una obra de teatre. 

En el tercer acte, l’autor ha inclòs un conte de Nadal 
sorgit de la seva rica imaginació que té com a pro-
tagonista l’Estrella d’Orient i un altre estel del fir-
mament, situat “a mig camí de tot arreu”, que li fa 
de guia i que, ben bé, podria ser el nostre estel, l’es-
tel de la “bona gent que aquí habita” com li diu Jepó 
a Satanàs al davant de la casa de Josep. És un conte 
breu per a grans i petits, per fer volar la imaginació 
i per explicar-lo al peu del llit o a la vora del foc, 
com les històries que l’àvia explicava a Lluquet i 
Rovelló, però sense que hi surti el dimoni banyut.

Lluís Subirana és una persona exemplar, de 
valors, un Homenot de Sabadell, en el significat més 
planià (de Josep Pla) de l’expressió. És un crac, si ho 
voleu en termes guardiolencs (de Pep Guardiola). 
Erudit de la sardana i autor d’innombrables obres 
sobre la nostra dansa nacional i la seva història i 
evolució, és també biògraf de diverses personali-
tats de la vida sociocultural local. És un creualtenc 
de pedra picada i un patriota. Persona de paraula i 
de mètode, és molt sensible a la vida (la seva vena 
poètica n’és l’expressió) i un entusiasta de la cultura, 
diria que un hiperactiu cultural i això l’ha portat 
també a fer programes de ràdio, escriure lletres de 
cançons, redactar guions, dissenyar actes... 

Actualment està treballant en dos llibres d’en-
càrrec que veuran la llum en el decurs de 2011. Un 
sobre el 15è aniversari de la Cobla Contemporània 
i un altre sobre la història de la coral sabadellenca 
La Industrial amb motiu del seu 125è aniversari.

Entre molts altres reconeixements, ha rebut 
amb tot mereixement, la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Cultural i recentment el premi nacional 
Acció Cívica, que atorga anualment la Fundació 
Lluís Carulla. 

Històries, llegendes i Els PastoretsEn Lluís Puig i Gordi és el nou 
director del Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana. El seu nomenament 
ha estat el darrer dels càrrecs de 
direcció del departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalu-
nya. En Lluís Puig destaca pel seu 
passat sardanista a les colles Minyons d’en Serrat de 
l’Asert de Terrassa. També cal remarcar la seva tra-
jectòria com a dansaire i director de diversos esbarts 
(Terrassa, Catalunya Dansa, Igualadí, Ciutat Comtal, 
i Rubí).També ha estat director de la Fira Mediter-
rània de Manresa (1999-2010) i Director artístic del 
Mercat de Música Viva de Vic des del 2008. Ha publi-
cat diversos llibres sobre la cultura tradicional, com 
ara Crònica i Calendari de Dansa Tradicional, Danses 

Lluís Puig i Gordi,  
nou director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

de la Terra de la Biblioteca Joan Amades o Calendari 
de danses tradicionals catalanes, entre d’altres. A més 
a més, és Premi Nacional de Dansa (1984). 

En Lluís Puig va néixer a Terrassa l’any 1959 i té 
estudis musicals, de dansa, de producció audiovisual i 
d’Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya.

El seu predecessor, en Ramon Fontdevila, vincu-
lat a ERC, va accedir al càrrec al gener del 2008 i 
durant el seu mandat la sardana ha estat reconeguda 
com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacio-
nal. Ha estat molt implicat amb el món de la sardana, 
assistint a gairebé totes les celebracions sardanistes 
destacades durant aquest període, com ara el lliu-
rament dels Premis Sardana, les finals del concurs 
‘La Sardana de l’Any’, als nomenaments de Ciutat 
de Pubilla de la Sardana o a cloendes de laUnió de 
Colles Sardanistes, entre d’altres. 
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Solucions

Sopa de lletres
Ricard Viladesau  
10 Sardanes obligades

Mots encreuats

Horitzontals: 1. Població del Gironès a la vora del riu Ter 
(3 mots). 2. Hi és tot. La Senyora d’en Putin ho és. 3. L’Elsa 
no té ni cap ni peus. Ciutat andalusa, de corcoll. El partit 
d’en Rajoy. 4. Del revés, remenar el foc perquè no s’apagui. 
Aquesta població no és la del Maresme, sinó d’Adri, al Giro-
nès. 5. Peruà posat d’esquenes. A l’entrada de Salt. Capça-
lera que ha fugit de dins de la capça. 6. Població del Gironès.  
7. El símbol d’aquest metall és Er. Centre urbà de Celrà. Pot ser 
aquàtic, zoològic o d’artilleria o bé situat dins de l’aparcament.  
8. Cadena radiofònica. Inicialment pertanyen a Sebas-
tià Torrent Juvanteny. Fa un embolic a Madrid. 9. Muni-
cipi del Gironès especialista en Ceràmica. Música sagrada, 
de corcoll. 10. La segona de la quarta. La capital d’aquesta 
comarca, és Girona. A la sortida del Gironès. 11. La 
pàtria d’Ulises. Població del Gironès amb estació de tren.  
Verticals: 1. Població del Gironès amb estació de tren. L’esport 
més fred i el més relliscós. 2. Posareu a dins de saques. A la sor-
tida de Salt. 3. Rot desoxigenat. Agarbini de corcoll. 4. Senyal 
d’una cosa destruïda, extingida. No sap què fer-ne dels diners. 
5. Aniria. La podem trobar pel mig d’Aiguaviva. Música, Pin-
tura, Escultura... però del revés. 6. Centre urbà de Cerbià de 
Ter. Centre urbà de Cadis. Població del Gironès enganxada 
amb Girona. El cor del Gironès. 7. L’enemic a mort, de Sant 
Jordi. A Aiguaviva se’n troben dues com aquesta. Inicialment 
pertanyen a Josep Anton Nadal Fornells. 8. Eucaliptus que no 
ha acabat de créixer. Arrel. 9. Tos desoxigenada. Posaven ascles, 
estelles, començant per la part de sota. 10. Tindria esperança 
d’aconseguir alguna cosa. La més trencadissa de l’abecedari. 
11. S’emporta algú amb violència. Aquesta població, sembla 
que hauria de ser de La Selva, però pertany al Gironès. 
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Núria Lorente Amadeu Cuadrado
(sopa de lletres) (mots encreuats)
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L’any 2008 l’Esbart Català de Dansaires complia 
els seus 100 anys d’existència.

Ara, ha aparegut el llibre que recull de manera 
extensa i àmplia la vida d’aquesta centúria, que 
segons paraules del seu president actual: “... És 
també la història d’una societat i d’uns homes i 
dones durant cent anys. La dansa els ha canviat la 
vida, crec que per millorar, per conèixer el propi 
cos, per conèixer altres persones. No han ballat per 
canviar els càrrecs d’alguna confraria o per celebrar 
o venerar els sants o patrons, sinó que han vingut a 
ballar a l’Esbart per divertir-se, per fer país; alguns 
balladors i balladores, sobretot els de generacions 
passades... Tots han estat conscients que el patri-
moni de la dansa tradicional s’ha de conservar per 
les properes generacions i no perdre la informació 
i documentació per contribuir a conservar aquesta 
part del patrimoni immaterial...”

Esbart Català de Dansaires. 
1908-2008 Cent anys d’història

Així, aquest llibre conté una gran quantitat de 
dades i dates que el converteixen en una memòria 
de la nostra dansa tradicional.

La seva autora principal, Montserrat Garrich, ha 
sabut trobar tota la informació necessària i cabdal 
per a dur a terme aquest treball, que ens explica la 
via de l’Esbart en si mateix i de les moltes persones 
que en el llarg d’un segle hi han estat involucrades, 
i com molt bé comenta el seu president, s’entronca 
amb la vida i la societat catalana.

El llibre conté, també, una gran quantitat de 
fotografies que el fa més jocund i entenedor.

També hi ha inclòs un DVD amb moltes de les 
fotografies i amb un acompanyament musical de 
diversos ballets.

A més dels diversos comentaris de cada activi-
tat en els decurs dels anys, hi consten uns annexos 
de les diverses seus socials que l’Esbart ha tingut, 
els socis de l’entitat, les activitats, ben detallades 
del 1908 al 2008, la relació de les danses restaura-
des o recuperades, els noms dels presidents, dels 

mestres de dansa, 
dels pianistes, dels 
directors musicals, 
els responsables 
de majordomia i 
vestuari i els socis 
de mèrit, d’honor i 
homenatjats.

En definitiva un 
esplèndid treball, 
d’aquests cent anys 
de vida d’aquest 
notable Esbart, 
que segueix enda-
vant amb la seva 
trajectòria. 

 Més a dalt, imatge de la portada  
del llibre. Sobre aquestes línies, el primer 
president de l’Esbart, Rafel Tudó)




