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Per la nostra amistat
Per la nostra amistat –la meva i la de tants sardanis-

tes– escric aquestes ratlles per afegir a les que, sens dubte, 
algú més, i possiblement de forma més extensa, redactarà 
en record de l’autor de la sardana del mateix nom –Per la 
nostra amistat– en Martirià Font i Coll, que ens va deixar 
el passat 3 de febrer. La mateixa amistat em fa recordar en 
Miquel Tudela Benavent que va seguir el músic de Bordils 
cap al Més Enllà deus setmanes després.

Els dos músics –no entraré ara en altres semblances i 
diferències– tenien de comú l’haver sabut congeniar admi-
rablement amb el sardanisme de la localitat on residien. El 
mestre Lluís Albert ho subratllava el dia de l’enterrament 
d’en Martirià a Banyoles, ponderant la satisfacció amb 
què devia haver marxat l’antic tible dels Montgrins, a qui 
el Foment de la Sardana de la localitat havia prodigat tota 
classe d’atencions i homenatges –recordem en especial el de 
quan va celebrar els 75 anys– i havia estat permanentment 
enaltit en vida. Miquel Tudela també va erigir-se en prota-
gonista d’un afecte especial entre la població de Sant Hilari 
Sacalm fins a establir-se un corrent recíproc d’admiració i 
afecte que, en el cas seu, es traduí en la dedicatòria de trenta 
o quaranta de les seves cent sardanes a la vila de l’aigua. Mar-
tirià Font, com sap tothom, havia nascut a Bordils i havia 
viscut temps a Torroella de Montgrí, però quan s’instal·là a 
Banyoles lliurà tot el seu afecte i tota la seva capacitat cre-
ativa al sardanisme de la comarca de l’Estany. La capacitat 
d’adaptar-se al lloc on hom va a viure no està, a vegades, 
a l’abast de tots els caràcters. En veiem exemples constant-
ment. Més contundent és encara aquesta adaptació en el 
cas de Miquel Tudela Benavent, que venia de Benigàsim, 
un poblet de la vall d’Algaida, al País Valencià, i que, un cop 
establert a Catalunya, va identificar-se amb la música d’aquí 
i va escriure un centenar de peces alegres i senzilles i amb la 
marca del país. L’actitud de l’amic Tudela contrasta amb la 
burriqueria dels polítics que manen a l’àmbit territorial que 
ell va deixar i que tenen autèntica fòbia a tot allò que arros-
sega un accent català. Ho hem vist ara, amb la prohibició de 
les emissions de TV3 al País Valencià i amb altres manifes-
tacions ridícules. Aquesta mania de no acceptar la nostra 
cultura comença a ser, en alguns casos, patològica. Però ara 
deixem-ho. Més val que celebrem –contrastant-ho– la vida 
plena, humana i artísticament parlant, que han tingut i ens 
han ofert els dos músics esmentats, recordats pels vincles 
teixits entre nosaltres, per la nostra amistat. 

Sils. La Selva

47è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 17 d’abril de 2011

A 2/4 d’11 del matí i a les 4 de la tarda, a la Plaça dels Esports

 Cobles: Mediterrània

  Marinada

  3 vents (de la Catalunya Nord)

Al matí: 12è Concurs de colles improvisades.

Entrada lliure.
En cas de mal temps, al Pavelló Municipal.

El Restaurant La Terra ofereix el menú del sardanista al preu de 12 euros. Reserves: 972 85 37 26 i  
617 036 452.
També el Restaurant Touring serveix el menú del sardanista al preu de 16 euros. Es pot reservar al 
telèfon 972 85 30 66.

Premià de Mar
El Maresme

38è Aplec de la Sardana
Diumenge 24 d’abril de 2011
Matí a les 11, tarda a les 5,  
a la plaça de la sardana

 Cobles: Ciutat de Girona

  Mediterrània

  Premià

Fira d’artesans.
En cas de mal temps. Pavelló Voramar. Restitució de les Quatre Columnes 

de Puig i Cadafalch a Montjuïc, 
inaugurades el passat 
27 de febrer de 2011, 

promogut per la Xarxa d’Entitats 
Cíviques i Culturals dels  

Països Catalans pels Drets  
i les Llibertats Nacionals.

Fotografia de Joana Cortils Munné

Lloret de Mar
La Selva

44è Aplec de la Sardana
Diumenge 1 de maig de 2011
Matí i tarda, als paratges de Santa Cristina

 Cobles: Ciutat de Girona

  La Flama de Farners

  La Principal del Llobregat 

  Contemporània

Homenatge a Joan Jordi Beumala.

Al migdia, concurs de colles improvisades.

Dinar popular (informació: 972 361 835).

En cas de mal temps: Pavelló Municipal.
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difícil contractar-les pel seu cost i argüia la necessitat 
de reduir-la a set músics per a les ballades al carrer, no 
pas als concerts (treien els instruments doblats).

Un dia parlant de Ricard Viladesau em digué: 
“Tu que hi tens una bona relació, per què no li dius 
que deixi de fer aquestes sardanes, segurament per 
a la complaença d’alguns balladors, i en compon de 
qualitat, ja que té molts bons coneixements musi-
cals i les pot fer?” Jo vaig transmetre l’encàrrec a en 
Ricard i serà o no casualitat però per aquella època 
va fer Alt Empordà. 

Fou el 1970 quan l’Ajuntament de Barcelona li va 
premiar el recull de tres sardanes que formaven el 
Tríptic laietà (Barcelona, la ciutat; Barcelona, el port 
i Barcelona, la muntanya), que foren estrenades l’any 
següent en un concert celebrat a la barcelonina plaça 
del Rei per la cobla Barcelona. Durant la interpreta-
ció de la tercera de les sardanes la seu barcelonina va 
tocar les campanades de senyal horària, que lògica-
ment van gravar-se en l’enregistrament que jo estava 
fent per a l’emissora. Anys més tard manteníem una 
conversa a l’interior de l’Ajuntament de Granollers 
en presència de Conrad Saló, gran amic seu des de 
l’estada d’ambdós a Montserrat formant part de l’es-
colania, mentre La Principal de la Bisbal interpretava 
sardanes a la plaça de la Porxada. En un moment de 
la llarga conversa de prop de dues horesvam sortir a 
parlar del Tríptic laietà, que en Saló va alabar profu-
sament i jo vaig explicar el fet de les campanades i el 
seu esperit barceloní, tot dient: “Quan l’escolto sense 
campanades de fons les trobo a faltar, és com si for-
messin part de la mateixa obra... “ El mestre Ruera 
em va interrompre per afegir: “Puerto, el que passa 
és que vós sou un poeta...”

Figura aquest Tríptic laietà al compacte esmentat 
com a obres 7,8 i 9.

Les tres parts varen participar a les eliminatòries 
de La Sardana de l’Any i tingué la sort que la darrera 

Del meu record

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

No fa pas gaire Músics per la Cobla em va fer arri-
bar el disc monogràfic de Josep M. Ruera i Pinart, 
que interpreta la cobla de Cambra de Catalunya diri-
gida per Jesús Ventura. No el vaig escoltar de seguida 
sinó que ho he fet quan he disposat d’una hora per 
fer-ho amb tranquil·litat i molta atenció, perquè la 
gravació s’ho val, no solament per les obres que hi 
figuren, sinó també per l’estreta vinculació que entre 
1960 i 1970 vaig tenir amb el mestre granollerí.

L’empresa per la qual treballava tenia un des-
patx mèdic a Granollers, ubicat al carrer de Josep 
Umbert, 20 (carrer del Pont), que funcionava tots 
els dijous, dia de mercat, i que jo obria a les nou del 
matí. Abans, no obstant, havia tingut temps de veure 
com ramaders i pagesos es menjaven uns desdeju-
nis de forquilla que feien joia: escudella i carn d’olla, 
rematats amb un parell d’ous ferrats amb cansalada 
acompanyats de copiosos raigs de vi amb porró a la 
Fonda Europa, de la plaça Maluquer i Salvador.

Enllestida la feina cap als voltants del migdia feia 
cap a la casa del mestre Ruera, que vivia al carrer de 
Barcelona, prop de la llavors plaça dels Caiguts (ara 
plaça de la Corona), on compartíem amigablement 
els nostres coneixents sardanistes, i no cal dir que els 
grans coneixements musicals del mestre em deixaven 
bocabadat. Ell em feu conèixer el que era la música 
seriada, la numeral, em parlà de la musicalitat de 
l’ègloga grega, de la qual era entusiasta. I també em 
parlava de quan dirigia l’orquestra Selecció, una de les 
millors orquestres del país d’abans la guerra civil.

M’explicà amb pèls i senyals l’argumentació de la 
seva sardana Conte de fades, la primera que figura 
al compacte: “És com un conte d’aquells que s’ex-
pliquen als infants, hi ha la princesa, el cavaller, els 
gegants, el drac... i finalitza tot dient amb la música 
“ja s’ha acabat””.

Em parlà també que possiblement hi hauria man-
cances d’instrumentistes a les cobles o que també fóra 

d’elles va passar a la final que se celebrà a la sala d’ac-
tes del Col·legi dels Maristes el 6 de maig de 1972, 
interpretada en setè lloc per la cobla Barcelona. I en 
la votació realitzada entre els mitjans de comunica-
ció, van rebre el Premi de la Crítica.

El següent dijous quan em vaig veure amb el 
mestre Ruera em digué que volia agrair-me les aten-
cions rebudes per part nostra i haver fet possible 
d’aquesta manera l’obtenció del Premi de la Crítica, 
que per primera vegada en la història de la sardana 
s’atorgava a una obra. Va parlar de fer una sardana 
que aniria adreçada a la meva persona i jo vaig dema-
nar-li que fos dedicada a l’emissora. “Com es diu?”, 
pregunta, “Ràdio Joventut” li vaig dir, “aquest nom no 
m’inspira res”, contesta. “Porta per segon nom La Veu 
de Catalunya”, vaig matissar jo. “Això sí! Entenc que la 
veu de Catalunya són les seves músiques i cançons”. 
I posant-se al piano va començar a tocar “Catalunya 
comtat gran...” que és com comença la sardana que 
ens va dedicar titulada: La Veu de Catalunya, que 
també figura al compacte amb el número 10.

Aquesta sardana fou estrenada en el decurs de 
la III Nit de la Sardana a Figueres, celebrada el 18 

de maig de 1974 al teatre - cinema Les Vegas per la 
cobla Selvatana, que la va interpretar en el setè lloc 
de la segona part i la versió discogràfica gravada en 
estereofonia està inclosa en el disc de La Sardana de 
l’Any del primer any, que fou editat el 1975. 

Les facilitats en les comunicacions amb la capital 
del Vallès Occidental va propiciar que la Companyia 
tanqués el seu despatx granollerí a les darreries dels 
setanta, motiu pel qual els meus contactes amb el 
mestre Ruera foren més espaiats. 

No obstant això em vaig assabentar temps després, 
d’un greu tràngol que va patir que el dugué a l’hospital 
comarcal de Granollers, on el cirurgià de bell antuvi 
no es veié amb cor d’operar-lo. Les monges del centre 
hospitalari, veient que succeiria l’inevitable, pregaren 
al metge que l’intervingués que ja pregarien per ell, i 
no sense deixar anar uns quants “me cagum”, que lògi-
cament van esparverar un xic a les religioses, va dir: 
“Si voleu que el mati ja ho faré!”. Així fou i el mestre 
se’n sortí, em comptava el seu germà, i pogué tornar a 
tocar l’orgue a la seu principal granollerina, fet pel qual 
també patien força les religioses en qüestió. 

Santa Perpètua de Mogoda. El Vallès Occidental

75è Aplec de la Sardana
Dies 30 d’abril i 1 de maig de 2011

Dissabte dia 30. A les 8 i a les 10 del vespre, a la plaça de l’església,

  actuació de la cobla Marinada i el grup Bufanúvols

Diumenge dia1. A les 11 del matí i a 2/4 de 5 de la tarda, al Bosc de la 
Torre,
 Cobles: Montgrins

  Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

  Jovenívola de Sabadell

Concurs de colles improvisades. Barbacoes per dinar.

En cas de mal temps, pavelló d’Esports.

Informació: Tels.: 93 560 05 18 i 625 980 619.
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Hom va poder observar les persones que amb 
certa perplexitat seguien resignats aquell espectacle 
lluny del que n’esperaven; d’altres, la majoria, aplau-
dien entusiàsticament, era normalment un públic 
més jove que anava a escoltar a Comelade.

És curiós el que es pogué observar, ja que l’única 
sardana que s’interpretà que es presentà com a obra 
de Pascal Comelade i sense la intervenció del trio 
espectacle, fou aplaudida fortament per aquell públic 
que va anar a escoltar la Cobla Sant Jordi i l’altre 
públic majoritari aplaudí tímidament. Hom pensa 
que aquella sardana no la podia compondre Come-
lade a la vista dels coneixements musicals que mostrà 
durant el concert.

Si el que es pretenia era omplir l’Auditori, això es 
va aconseguir a bastament, si es volia presentar un 
concert en el qual la cobla fos protagonista, res més 
lluny de la realitat. La Cobla Sant Jordi estava al servei 
d’unes excentricitats que no podem considerar bona 
música.

Hom s’ha manifestat en diverses ocasions en favor 
de la renovació de la cobla i de la música, que durant 
massa temps ha estat aturada en la seva evolució, cal 
que la cobla evolucioni encara, però no d’aquesta 
manera, atès que qui evoluciona són grups no massa 
preparats que munten uns espectacles amb el suport 
d’una cobla. 

Quan s’anuncia Cicle de Música per a cobla, és 
lògic que el públic que gaudeix escoltant la cobla, 
esperi un concert de cobla i sempre, és clar, s’accepten 
solistes i música bona que la facin lluir. D’entrada hem 
de dir que l’Auditori era ple de gom a gom, majorità-
riament d’un públic que no era precisament seguidor 
de la cobla. Un públic que bé coneixia Comelade i 
les excentricitats del trio compost per ell mateix, un 
pianista molt just al qual el piano li venia ample, un 
músic que tocava la guitarra, el xerrac i algun ins-
trument més, i un altre músic tot terreny que com a 
protagonista principal del concert, a manera de per-
cussionista, tocava tot tipus d’instruments i artefactes 
que se li posaven davant, sons que no tenien perquè 
encaixar amb el programa que s’estava interpretant.

A l’Auditori de Barcelona assistírem a un con-
cert sorpresa per a uns i ben acollit per altres que 
sabien bé el que anaven a veure.

En primer lloc hem de reconèixer la normalitza-
ció que està assolint la cobla lluny de la interpretació 
de sardanes, d’això n’hem d’estar satisfets, gairebé 
aquesta formació musical està arribant al cim pel 
que fa a interpretació d’obres de lliure format. La 
cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona oferí una bona 
interpretació si bé no fou ni de bon tros, la protago-
nista del concert, atès que estava al servei d’un trio 
de músics excèntrics, de poca qualitat, la seva missió 
dels quals fou la d’entretenir amb la seva actuació un 
públic fidel: hom pensa que no n’hi ha prou.

Josep Vinaròs

La cobla convidà 
Pascal Comelade

Tarragona
El Tarragonès

39è Aplec de la Sardana
Diumenge 8 de maig de 2011
11 del matí - 2/4 de 5 de la tarda,  
al Parc del Francolí

 Cobles: Marinada

  Cossetània

  La Principal de Tarragona

Esmorzar de germanor.
Concurs de colles improvisades a la tarda.
Sardanes de 7 tirades.
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Amb la cobla Pare Manyanet vàrem enregistrar un 
CD i després els mateixos que érem a la cobla i que 
havíem tocat junts des dels inicis ens vam desmar-
car i vàrem fundar la cobla Reus Jove, que apareix 
en públic per primera vegada el 22 de novembre 
de 1997. Encara recordo els membres que formà-
vem aquella cobla: el flabiol era Natàlia Vidal, als 
tibles Natàlia Segura i Núria Gayarre, a les teno-
res Albert Bultó i Georgina Gràcia, a les trompetes 
Alfred Vidiella i jo mateix, al trombó Ivan Babi-
loni, als fiscorns Carles Segura i Joan Ballart i de 
contrabaix l’Eduard Sendra. A la cobla Reus Jove 
hi vaig estar 5 anys i després vaig anar a la cobla 
Mediterrània on vaig estar tan sols una temporada 
i finalment entro a la meva actual cobla, la Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona. També vaig estudiar al 
Conservatori de Reus on vaig fer el grau elemental 
i el grau mitjà de trompeta amb els mestres Roger 
Rodríguez i Ramon Reverter i el grau superior el 
vaig fer al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona amb Jaume Espigolé. En aquest centre 
vaig obtenir Premi d’Honor de final de carrera (la 

Carles Herruz i Pàmies, trompeta

 Carles Herruz,  
durant aquesta entrevista.

Damià Daviu

L’ENTREVISTA

Carles Herruz i Pàmies és l’actual primer trompeta de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i, 
possiblement, un dels millors trompetes de la totalitat de cobles actuals. Un amic i un professional  
que demostra la seva immensa vàlua en concerts, ballades i aplecs. Un d’aquests músics que sorgeixen  
un cop cada molts anys.

més alta qualificació). També vaig fer el superior 
de fliscorn (bugle).

■ Què significa per a tu formar part de la cobla 
Sant Jordi?

■ Per mi és un honor formar-ne part, perquè tots 
els músics són molt bons, tant els que hi ha ara com 
els que hi han passat. Com a músics un 10 i com a 
persones encara millor. Plegats intentem fer de la 
sardana i de la música per a cobla la millor versió 
possible, ja que assagem molt i estem en contacte 
amb reconeguts directors. És un honor formar part 
de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

■ I el repertori que interpreteu?
■ Moltes vegades, en els concerts, oferim un 

repertori innovador i modern, per exemple amb 
obres de Marc Timon, d’Enric Ortí o de Joan Dru-
guet (compositors que formen part de la cobla), 
les composicions dels quals sempre sonen fresques 
i modernes. També hem fet fusió amb jazz, fem 
coses una mica diferents a la cobla tradicional (que 
també m’agrada molt), però tenim la clara intenció 
d’innovar, ser com un referent i obrir nous camins 
intentant millorar cada dia.

■ Tot això que m’expliques et deu motivar 
molt...

■ És una cosa de no parar mai. Per exemple les 
obres de Marc Timon sempre ens exigeixen els 
millor de cadascun de nosaltres i ens posa al límit 
de les nostres possibilitats i això t’obliga a estar al 
dia: has d’estudiar i has d’estar en forma, perquè 
totes les actuacions de la cobla Sant Jordi són molt 
importants, ja que tenim seguidors i públic. 

■ Amb la cobla Sant Jordi has actuat en les 
millors sales de concert. Recordes alguna actuació 
que t’hagi agradat especialment?

■ Penso que una de les millors coses que ens 
ha passat ha estat aconseguir aquest cicle de con-
certs a l’Auditori en una sala on mai hi havia hagut 
quasi res dedicat a la cobla i gràcies a l’esforç de 
molta gent, especialment la Rut Martínez i en Josep 
Antoni Sánchez, ha estat possible. Em va marcar 
molt el primer concert del primer cicle.

■ Aquest tipus d’actuació, tan extremadament 
important, fa que estiguis molt nerviós abans de 
començar i durant les hores prèvies?

■ Són actuacions especials perquè estàs en un 
lloc especial. Són actuacions emotives i els nervis 
són molts, però si has fet bé els assajos, estàs prepa-
rat i has estudiat, tens la confiança que tot anirà bé 
i pots estar més tranquil.

■ Tots sabem que la cobla Sant Jordi convida 
prestigiosos directors a les seves actuacions, deus 
haver actuat amb molts. En recordes algun que 
t’hagi agradat especialment?

■ Una de les sorts de la cobla Sant Jordi és això, 
cada any podem gaudir de 4 o 5 directors dife-
rents i podem veure les diverses maneres de treba-
llar, això enriqueix molt a la cobla, directors com 
Antoni Ros Marbà, Salvador Mas o Manel Valdivi-
eso, que són autèntiques figures internacionals, et 
donen una gran motivació i un enriquiment perso-
nal molt gran. Totes aquestes ensenyances acumu-
lades queden a la cobla i tot junt et dóna un so i una 
qualitat diferent, important, perquè hi ha un gran 
treball al darrere. Quant als directors que darrera-
ment més m’han agradat són Josep Pons, un home 
amb una oïda privilegiada i Edmond Colomer, un 
home molt pausat amb un gran tracte i amb un 
gest molt clar.

Avui tenim entre nosaltres l’extraordinari ins-
trumentista de trompeta Carles Herruz i Pàmies. 
Tots hem gaudit de les seves genials intervencions 
en els concerts i també amb les seves interpretacions 
de sardanes obligades amb títols com Clatellades, 
Cresta Enlaire, Per tu Montse, Pica Picot, El corne-
taire i algunes més (que ens entusiasmen a tots). El 
seu constant estudi juntament amb unes condicions, 
una tècnica i unes grans facultats, sens dubte fan d’ell 
un dels grans trompetes de la història de la cobla i la 
sardana. Comencem l’entrevista. 

■ Primer de tot, nom, lloc i data de naixement. 
■ El meu nom és Carles Herruz i Pàmies i sóc 

nascut a Reus el 16 d’abril de l’any 1980.

■ Ara explica com varen ser els teus inicis en la 
música.

■ Jo anava al Col·legi Pare Manyanet de Reus i 
allà hi havia un capellà, el pare Joaquim Alqueza, 
que va portar instruments musicals a la classe i ens 
els va fer provar a tots, i a mi em va tocar la trom-
peta. Recordo que em va fer sortir allà davant i em 
va posar la trompeta a la boca. A partir d’aquí ja 
vaig començar a anar a classe i vaig anar a la banda 
i la cobla del Col·legi Pare Manyanet. Les primeres 
nocions ens les va ensenyar el mateix pare Alqueza 
i al cap d’un any quan ja en sabíem una mica vàrem 
començar amb la banda i també la cobla de l’es-
cola. Més endavant, quan tot ja funcionava, vaig 
tenir com a mestres (que portaven de l’exterior) 
Josep Pineda (trompeta de La Selvatana) i Daniel 
Gallotra (antic membre de La Salseta del Poble 
Sec i actual professor al Conservatori de Girona).  Carles Herruz, trompeta de la cobla Sant Jordi-Ciutat  

de Barcelona.
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■ Carles, tot i que no et dediques a la composició, 
darrerament vas escriure una instrumentació per a 
trompeta i cobla del conegut Carnaval de Venècia, 
què ens en pots dir?

■ Jo tenia aquesta peça per a trompeta que sona 
d’una manera molt espectacular i vaig pensar que 
amb la cobla sonaria molt bé i a la gent li agrada-
ria molt, vaig fer un arranjament molt a poc a poc 
perquè no sóc compositor. Darrerament he fet un 
altre arranjament d’un concert de trompeta escrit 
per Harry James.

■ Parlem de la sardana. Fa anys que et seguim 
i sobretot, et conec des dels teus inicis a la cobla 
Sant Jordi. Sempre ens ha sorprès la teva habili-
tat i les teves facultats amb la trompeta de la qual 
tens un extraordinari domini que et converteix 
en el trompeta més rellevant de les cobles actuals. 
Has interpretat quasi totes les sardanes obligades 
de trompeta que hi ha i continues obligant, quasi 
sempre et toca a tu ...

■ Hi ha molts músics a qui no agraden les obli-
gades, a mi sí que m’agraden. Arriba un aplec i 
m’agrada fer una obligada perquè, com dèiem 
abans, això t’obliga a estar en forma, a estudiar cada 
dia i si tens el repte d’una obligada de trompeta has 
d’estar al dia, a mi m’agrada molt fer obligades. Fins 
a l’any passat amb les noves incorporacions havia 
obligat molt, recordo que havia fet tot el repertori 
existent, si me’n deixo alguna és que no la conec, 
totes les que han caigut a les meves mans les he 
tocat.

■ Carles, fa alguns anys l’antic membre de la 
cobla i compositor Joan Jordi Beumala et va dedi-
car la sardana obligada de trompeta Una sàvia 
decisió. Com va anar?

■ Va ser un honor per a mi que un compositor 
tan prestigiós com Joan Jordi Beumala pensés en mi 
i em dediqués una sardana, sempre li estaré agraït. 
En aquella època vaig fer un postgrau a Cuba i vaig 
estar 6 mesos fora i a en Joan Jordi li va semblar 
molt bé i li va posar aquest títol tan significatiu.

■ T’agradaria anar algun dia a una cobla-orques-
tra?

■ Per ara no m’ho he plantejat seriosament. No 
se sap mai però ara per ara no m’hi veig, a més 
m’agrada fer altres coses, tocar en alguna orquestra 

clàssica com l’Orquestra de Càmara de Vilaseca, 
l’Orquestra Camara Musicae o fer alguna coseta de 
jazz com amb la Big Band de l’Aula de Músics de 
Tarragona. Tocant a la cobla ho puc fer i tocant en 
una cobla-orquestra potser no ho podria fer.

■ Carles, fas docència musical ?
■ Vaig fer les oposicions a l’Escola Municipal de 

Música de Cambrils i estic allà de professor on tinc 
13 alumnes de trompeta. En aquesta escola dirigeixo 
el grup instrumental de vent anomenat Stacatto, 
també estic al Conservatori de Reus. Fins a l’any 
passat vaig estar també a l’Escola Municipal de 
Música de Salou, però aquest any ho he deixat per 
manca de temps, ja que estic cursant a l’ESMUC 
un Master de Trompeta Natural i un curs amb la 
trompetista Mireia Farrés (solista de l’OBC).

■ Ja la darrera pregunta Carles. Sabem que estàs 
casat amb una músic de cobla...

■ Si, és cert estic casat amb la Núria Pujals una 
de les tenores de la Cobla Reus Jove, una salutació 
per a ella.

Carles, ha estat un autèntic plaer xerrar amb tu 
durant aquesta estona. Ens ha agradat comprovar 
que tot i el sacrifici i les llargues hores d’estudi de 
l’instrument, continues gaudint amb la música i 
la teva professió. Feia molts anys que no veiem un 
trompeta de cobla com tu i sabem que seguirem 

gaudint de les teves interpretacions durant molts 
anys i allà estarem per aplaudir-te. Carles, que la 
teva carrera continuï tan brillant com ha estat fins 
ara. Sort i fins aviat! 

 Els dos trompetes de la cobla Sant Jordi: Carles Herruz i 
Eutimi Rodríguez “Timi”.

 Carles Herruz amb la seva trompeta de la casa Bach.

 El trompeta Carles Herruz.
 Formació actual de la cobla Sant Jordi.

 Carles Herruz interpretant una sardana obligada  
de trompeta.

Olesa de Montserrat
El Baix Llobregat

31è Aplec de la Sardana
Diumenge 8 de maig de 2011
A les 12 del migdia i  
a 2/4 de 5 de la tarda, al Parc Municipal

 Cobles: (al matí) 
  Vila d’Olesa

  (a la tarda)
  Vila d’Olesa

  Sabadell

  La Flama de Farners

En cas de mal temps, Sala UEC
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hem pogut gaudir del seu fiscorn a la cobla Geni-
senca amb la qual va actuar aquests darrers anys tot 
i estar jubilat.

La seva tasca com a compositor de sardanes 
la inicià els anys 50, quan formà part de la cobla-
orquestra Maravella i residia a la població de Caldes 
de Malavella. Els primers títols de la seva producció 
fan referència a indrets d’aquesta població: Amics de 
Caldes, L’aigua de Malavella, El nostre Vichy, Al mestre 

Miquel Tudela i Benavent  
ens ha deixat

El passat dimecres 16 de febrer ens deixava a 
l’edat de 83 anys el músic, instrumentista i compo-
sitor de sardanes Miquel Tudela i Benavent a la seva 
població de Sant Hilari Sacalm on residia feia una 
colla d’anys. Tots el coneixíem i el teníem vist ja que 
era una persona amable, cordial i sempre predispo-
sada a una bona xerrada. Tothom el recorda amb el 
seu característic bigoti, (crec que mai el vaig veure 
sense). Fou un destacat intèrpret de fiscorn, trombó 
i violí, que també es va dedicar a la composició de 
sardanes: la seva experiència i un bon coneixement 
de l’ofici li permeteren compondre una gran quanti-
tat de sardanes de caire molt popular i molt al gust 
dels sardanistes.

Miquel Tudela i Benavent era nascut al país 
valencià, a la població de Benigànim (Vall d’Al-
baida) el dia 5 de març de 1927. De ben petit es va 
traslladar a Catalunya on realitzaria els seus princi-
pals estudis musicals. Als 8 anys comença a estudiar 
música amb els professors Miquel Garcia, Rafael 
Coll i Rafael Martínez, i també va estudiar harmo-
nia amb el músic major del Regiment Alcàntara de 
Girona, Ramon Arnau i Serrano. Es va iniciar en el 
camp de la interpretació a la cobla Casablanca, a la 
qual va seguir una estada a la cobla Vidrerense i pos-
teriorment va ser membre fundador l’any 1951 de 
la cobla-orquestra Maravella, on va romandre per 
espai de 7 anys. La seva trajectòria musical va seguir 
a La Principal de Girona, la cobla-orquestra Cara-
vana de Torroella de Montgrí, la cobla Montjuïc i la 
mítica cobla Barcelona. L’any 1975 va ser membre 
fundador de la coneguda cobla Ciutat de Girona que 
debutava el 9 de març d’aquell any al Teatre Muni-
cipal de la ciutat, on va formar parella de fiscorns 
amb Josep Puig i Castelló, conegut com el “Moreno”. 
Va formar part de la Ciutat de Girona fins a l’any 
1982, en què va ingressar a la cobla-orquestra Costa 
Brava on romandria fins a l’any 1986. Finalment 

 Miquel Tudela, l’any 1978, quan formava part de la cobla 
Ciutat de Girona.

com a curiositat us podem dir que una de les seves 
darreres composicions, la sardana titulada Marinera 
i sardanista, participa en la present edició del con-
curs popular La Sardana de l’Any. Ens ha deixat un 
centenar llarg de sardanes escrites, la majoria dedi-
cades a persones, indrets i fets importants, sardanes 
d’estructura clàssica, alegres i balladores amb un fort 
molt marcat i amb molt ritme. Són sardanes escri-
tes de manera senzilla sense complicacions ni refi-
naments tècnics, però molt al gust de la gent, sens 
dubte la seva experiència dins el món de la sardana 
el van ajudar molt en les seves composicions. Cal dir 
que va donar classes de trombó i de fiscorn.

Al funeral hi assistí molta gent, allà s’aplega-
ren companys i amics per acomiadar-se del bo de 
Miquel Tudela.

Des de les pàgines de la nostra revista volem 
donar el nostre condol a la seva família, sens dubte 
ha estat una pèrdua molt sentida. 

Mas Ros o La plaça dels Polls (sardana dedicada a 
l’indret on residia el mestre Miquel Tudela a Caldes). 
No obstant això, les sardanes més conegudes d’aquest 
autor arribarien temps després, amb títols com Bona 
amistat, Sardanes a Rubí, L’aplec de Sant Hilari o 
L’aplec de la pedregada. També va escriure algunes 
sardanes obligades com Apa Jordi (trompeta), Puig-
sacalm (fiscorn), Anella de set (trompetes), Trenca-
caps i El rossinyol del Pradell (ambdues obligades de 
tenora i escrites conjuntament amb l’instrumentista 
de tenora Agustí Planiol). Va compondre sardanes 
d’una manera incansable fins poc abans de morir i 

 Els fundadors de la cobla Ciutat de Girona l’any 1975. Miquel Tudela és el segon fiscorn.

 Miquel Tudela l’any 2007 en un aplec.

Damià Daviu
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Sitges
El Garraf

27è Aplec de la Sardana
Dies 13, 14 i 15 de maig de 2011
Divendres 13, a 2/4 de 4, al Parc de can 
Robert, Trobada infantil
 Cobla: Contemporània

Dissabte 14, a 2/4 d’11, al Teatre del 
Retiro, Concert de primavera
 Cobla: Maricel

Diumenge 15, matí a les 11, tarda a 2/4 
de 5, a l’Hort de can Falç, Aplec
 Cobles: Maricel

  Marinada

  La Principal del Llobregat

En cas de mal temps, Poliesportiu dels Pins Bens

Sebastià Trullol i Plana

En el Som ante-
rior ja anunciàvem la 
notícia. Ens referíem a 
l’adaptació coral que el 
mestre Lluís Albert ha 
fet de la sardana per a 
cobla del mateix títol. 
Serà estrenada el dis-
sabte dia 14 de maig a 
la nit, en el transcurs 
de l’habitual concert que el Foment de la Sardana 
Pep Ventura ofereix la vigília de l’aplec, al Teatre 
Jardí de Figueres. La interpretació serà a cura de 
l’Orfeó de l’Empordà, d’Avinyonet, i la Coral Poli-
fònica de Figueres, complementada amb la cone-
guda sardana Per tu ploro, ambdues acompanyades 
per la Cobla Mediterrània.

Adjuntem la romàntica lletra que va aplicar a 
la melodia en Sebastià Trullol i Plana, –avi matern 
de la poetessa Montserrat Vayreda–, contempo-
rani i fervent admirador de Pep Ventura, que va 
ser un dels successius propietaris de la seva mítica 
tenora.

Hem d’agrair aquesta nova i oportuna aporta-
ció, encaminada al coneixement i deguda avalua-
ció del llegat del genial propulsor al qual la sardana 
deu la seva estructura musical actual.

Celebrem que el mestre Lluís Albert hagi aconse-
guit el seu desig: que l’estrena sigui a Figueres.

La nostra felicitació per avançat. 

No estiguis trista

No ploris més, eixuga el plor,

no estiguis trista que pateix mon cor.

Serena els ulls, no ploris més,

qui de tes llàgrimes beure’n pogués.

Jo et diré per alegrar el teu cor

la rondalla eterna d’amor

..........

Entre mos braços que oberts per dur-te estan,

et bressaré, ai, amor,

suaument com un infant

i a cau d’orella et parlaré de coses

que fan somriure l’ànima i el cor.

I a poc a poc tos ulls s’aniran asserenant

i els núvols de ton front

en claror es desferan.

Quan ploren tos ulls sense consol,

tot s’entela com un vel de dol

i jo vull que sien tos ulls

els miralls del sol.

Estrena de la  
Sardana Coral de Pep Ventura 
No estiguis trista

Lledó, 1853 - Segueró (Beuda), 1946

Caldes de Malavella. La Selva

62è Aplec de la Sardana
Dies 7 i 8 de maig de 2011
Homenatge a la colla Sardanista de Caldes dels any 50 “Joventut i alegria”

Dissabte dia 7, al Teatre Municipal 

Concert-Radiat, amb la cobla Ciutat de Girona , la Coral Cantaires de Caldes i el 
comunicador Joaquim Rutllant, responsable del programa sardanista de Catalunya Ràdio

Diumenge dia 8, matí a les 10, tarda a les 4, al parc de la sardana

 Cobles: Ciutat de Girona, Reus Jove, Bisbal Jove i Premià.  
  (estrena de 4 sardanes)

 A les 2 dinar de germanor.

 Cloenda de l’Aplec a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça.

En cas de mal temps, els actes se celebraran al Pavelló Polivalent.
Informació: 610 92 41 93.

Molins de Rei
El Baix Llobregat

16è Aplec de la Sardana
Dissabte dia 14 de maig de 2011
Tarda a 3/4 de 6 fins 2/4 de 12 de la nit.  
Al Pati de ca n’Ametller

 Cobles: La Flama de Farners

  Ciutat de Terrassa

  Marinada

Concurs de colles improvisades. 
Entrada lliure. 
Servei de bar i entrepans.
En cas de mal temps: Col·legi de Sant Miquel
Informació: 93 680 08 37.
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Pep Ventura. Biografia i 
fets històrics cobaricèntrics (IV)
Tercera etapa: l’eclosió (1860-1875). 1a part

Antoni Torrent

Àmbit familiar: cronologia biogràfica

Poc va durar la felicitat a la família Ventura. Si el 
1858 naixia el seu únic fill, Benito, el 2 de febrer de 
1864 moria la mare, Maria Llandric. Al fill li deien 
Benito perquè l’avi Benet a l’edat de 72 anys i casat 
per quarta vegada, continua desafiant la vida. El 
mes de novembre del mateix any, Pep Ventura es 
casava per segones núpcies amb Margarida Ripoll i 
Serva, tres anys més jove que ell. Van gaudir d’uns 
anys de vida familiar normal fins a l’agost de 1873 
en què va morir l’avi Benet Ventura a l’edat de 82 
anys. La família. Pep Ventura, Margarida Ripoll i 
en Benito, van continuar fent vida casolana fins a la 
mort del cap de família el 25 de març de 1875. Des-
prés d’aquest luctuós succés, Margarida es cuida 
zelosament del jove Benito de 17 anys fins al 14 
d’octubre de 1888 en què mor a l’edat de 68 anys. 
En Benito mostra una relació molt afectiva amb la 
madrastra. Podria ser que els contactes entre mare 
i fill mai foren normals a causa del perill de con-
tagi de la tuberculosi. El 13 de setembre de 1890 la 
aquesta malaltia s’emportava a en Benito, a l’edat 
de 32 anys, igual que als avantpassats i, d’aquesta 
manera, s’estroncava la descendència de la família 
de Pep Ventura. 

Personalitat del mestre Pep Ventura

Era un home d’estatura mitjana, de poques parau-
les, marcat per la malaltia heretada de la mare, cara 
envellida, pòmuls destacats, ulls tristos, senyoràs 
i solemne en el seu posat, amable i simpàtic amb 
tothom, reservat i resignat. El diari El Ampurdan 
del 31 de desembre de1862 deia que “Ventura con 
sus piezas ha contribuido en gran parte a las inspi-
raciones del Sr. Clavé”, que va incloure al seu reper-
tori, qui-sap-les creacions del mestre Pep Ventura. 

El 1864 en Pep dirigia la coral Erato de Figueras, 
coral que el 1915, dirigia el mestre Josep Serra de 
Peralada. 

Les enveges d’alguns components i l’admissió 
dels seus fills a formar part de la cobla a desgrat d’en 
Pep originaren fortes tensions. Alguns presumien, 
fins i tot públicament, de saber més de música que 
el cap de cobla. En Pep, en no poder fer fora els 
sediciosos, decidí marxar amb la resta de com-
panys fidels i formar una nova cobla. Dels rebels 
cap excel·lí com a compositor. Com a conseqüèn-
cia la Copla Figueres, heretada del sogre, s’escindí 
en dues. Pep Ventura i els seus afins ingressaran a 
la cobla Erato d’en Cotó. Quan van tenir els papers 
en regla van deixar l’Erato i van ingressar a la nova 
cobla Pep Ventura. Aquesta maniobra es va fer per 
no perdre lloguers. Se sap que el 1872 la cobla Pep 
Ventura ja gaudia d’una qualitat contrastada i la 
seva fama havia traspassat els límits empordane-
sos i havia arribat fins a Barcelona i Tarragona. No 
obstant això, cal recordar que fou possible gràcies a 
l’excel·lència de la xarxa ferroviària. 

Curioses coincidències

La vida, per a Pep Ventura fou tan dura que 
marcà el seu caràcter. Les coincidències i la mala 
astrugància no l’abandonen i caracteritzen la seva 
vida. Vegem-ho: 

1- En Pep es queda orfe de mare als sis anys. El 
mateix succeí amb el seu fill Benito. 

2- L’avia Antònia, l’esposa Margarida, el mateix 
Pep Ventura i en Benet, moren del mateix mal.

3- El dia 2 de febrer de1864 mor la seva esposa a 
l’edat de 50 anys, just el mateix dia que ell en complia 
quaranta-set. Les possibilitats eren una entre 365. 

4- En Pep Ventura havia manifestat, com a 
última voluntat, que durant el darrer viatge, la 

cobla l’acompanyés tocant sardanes. Ell mai l’hau-
ria demanat, però Per tu ploro, El cant dels auce-
llets o No estiguis trista haurien estat algunes de les 
sardanes més escaients. Però una nova desventura 
impedirà que es compleixi el seu desig. L’any té 52 
setmanes i sols en una era inviable el compliment 
dels desitjos del mestre: la setmana santa, que varia 
entre el 25 de març i el 23 d’abril aproximadament. 
En no ser un dia fix de l’any encara dificulta més 
la coincidència. El dijous, divendres i dissabte sant 
era prohibit tocar música profana. Doncs bé, mor el 
dimecres sant, dia 25 de març de 1875, i l’enterren 
el dijous sant. Els components de cobla, en senyal 
de respecte i condol, l’acompanyen amb els instru-
ments sota el braç. Si en lloc de morir el dimecres 
sant hagués mort el dilluns, dimarts, dissabte o 
diumenge de pasqua s’haurien complert les seves 
darreres voluntats. I per última consideració, l’any 
és de dotze mesos i els mesos són de 28/31 dies. Si 
algun lector, expert en càlculs de probabilitats, fa 
el números pertinents, demostrarà que les possi-
bilitats d’aquesta coincidència eren, quasi, infinitè-
sims. 

Malgrat tot remarco una fet positiu; que l’avi 
Benet abans de morir, el 22 d’agost de1873, tingué 
l’ocasió d’escoltar la sardana més celebrada del 
seu fill: Per tu ploro, estrenada el 29 de setembre 
de1872. Si realment fou així, segur que es va sentir 
cofoi del seu fill, amb el qual havia compartit molts 
i molts infortunis. 

Àmbit social: (1860-1875)

Faré una exposició, a grans trets, dels factors que 
més influïren sobre el tema del present estudi: La 
xarxa ferroviària, El Pla Cerdà i El sexenni demo-
cràtic. 

Xarxa ferroviària

Era imprescindible escurçar distàncies entre els 
pobles per crear i millorar les comunicacions que 
havien d’afavorir el comerç i l’intercanvi cultural. 
Tant les cobles com la sardana s’han desniat i volen 
lliurement d’un extrem a l’altre de Catalunya. El 
1848 s’estrena la primera xarxa que unia Mataró i 
Barcelona en poc mes d’una hora. L’èxit de la prova 

va revifar l’activitat frenètica de la construcció de 
les xarxes ferroviàries del país fins al 1867. El 1861 
s’està construint la línia Barcelona - Lleida - Sara-
gossa. També el 1861 s’executava la línia Barcelona 
- Girona on arriba el 26 de gener de1862 i el 1867 
la xarxa Barcelona - Tarragona - València. 

Madrid dóna preferència a l’execució de la 
xarxa radial interior i endarrereix la línia Barce-
lona - Girona amb França, fet que ocasiona un 
greu perjudici a la indústria i l’exportació vinícola 
mediterrània. Cal recordar que les vinyes franceses 
eren afectades per la fil·loxera, mentre que les de 
la costa mediterrània, en tan sols tres anys, dupli-
caven la producció i el preu. Oi que aquesta lletra 
recorda, una mica el corredor mediterrani? Alerta!, 
qui oblida la història està condemnat a repetir-la. 

Entre les enormes despeses militars per conser-
var i pacificar les colònies d’ultramar i els insos-
pitats baixos rendiments de les xarxes ferroviàries, 
l’estat espanyol es declara insolvent i causa un gran 
daltabaix econòmic. Ep!, passarà el mateix amb 
tant AVE? 

El Pla Cerdà

El 1859 l’Ajuntament de Barcelona aprova el 
pla parcial més gran i més important de la nostra 
història. Un pla amb una gran visió de futur que 
transformarà radicalment Barcelona i afectarà a 
tot Catalunya. Barcelona deixarà de ser una ciutat 
medieval que viu captiva de les seves muralles, les 
enderrocarà i els seus habitants respiraran aires 
frescos i milloraran les condicions sanitàries.

El Pla Cerdà atrau capital estranger i també 
dels indians. A Barcelona i als pobles adjacents 
s’hi instal·len tallers d‘arts i oficis relacionats amb 
la construcció. Una construcció artesana cent per 
cent requereix d la col·laboració de molta mà d’obra 
i una extensa llista d’oficis. Llavors era adient l’ex-
pressió a Barcelona hi falta gent!

Es van crear espais de dimensions desconegudes 
fins aleshores, que van canviar la vida i els costums 
del ciutadans. Carrers amples, grans avingudes, 
places públiques i zones enjardinades que invita-
ven a l’oci i l’esbarjo. Inicialment el punt neuràlgic 
s’ubicava a la plaça de Catalunya i al Passeig de 
Gràcia (antic camí que portava a la vila de Gràcia). 
Aquí s’hi van instal·lar els Jardins del Tivoli, on 
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normalment actuava la coral Euterpe de Clavè, 
els Camps Elíseos i els Jardins del Prado Catalán. 
Algun d’aquests espais d’oci a l’aire lliure, al cap de 
poc temps, van canviar de nom; però tots van desa-
parèixer en arribar l’eterna especulació del sòl. 

Els ciutadans
Barcelona en poc més de 20 anys va duplicar 

el nombre d’ habitants, va millorar la salubritat i 
l’esperança de vida que, en funció de la seva feina, 
era de 44 anys pe a un teixidor , per a un magistrat 
de55 anys i per a un capellà de 65 anys. Aquesta 
longevitat dels clergues no crec que fos tan sols 
per la gràcia de Déu. La jornada laboral era de 72 
hores/setmana. La dieta habitulad’un jornaler es 
basava en l’alimentació vegetal, però els més afavo-
rits podien incorporar-hi bacallà, escabetx i la can-
salada. Els diumenges i festes assenyalades, amb 
calerons a la butxaca, podien permetre’s el luxe de 
menjar freixures, menuts, capipota... Aquest tipus 
de vida va millorar notablement quan van proli-
ferar els tallers d’artesans i menestrals. Va sorgir 
una nova classe mitjana de ciutadans que, amb 
més calerons disponibles, i en tan sols tres anys, 
va dinamitzar la vida cultural de Barcelona. La 
colònia d’empordanesos vinguts a Barcelona per 
treballar, estudiar, fer el soldat o qualsevol altra 
ocupació va importar el seu folklore, entre altres 
manifestacions la sardana, que va acabar captivant 
els ciutadans de la capital de Catalunya. Llavors, la 
integració dels nouvinguts a la gran capital també 
era difícil i sols es podia sobreviure fent-se soci de 
casals o centre culturals de diversos llocs de Cata-
lunya ja instal·lats a Barcelona. Realment aquests 
casals eren com l’ambaixada de la seva terra a la 
gran capital. La majoria d’empordanesos frisaven 
per escoltar sardanes interpretades per les coples 
de la seva terra, que a més, en el seu estil, eren les 
úniques al país. 

La pesseta

Catalunya, com la resta d’Espanya, era un gali-
maties de monedes i de diferent valor adquisitiu. 
Les monedes catalanes del segle XIX eren: la de 
menys valors, els diners (dos grams de coure), el 
sou equivalent a 12 diners, la lliura catalana, el billó 

(ric o pobre, segons el metall i l’aleació), els rals de 
plata i altres.

La primera pesseta s’encunyà a Barcelona el 
1808, durant la dominació napoleònica. Hi ha 
notícies que a Girona, durant la dècada ominosa, 
anys 1826-1828, s’encunyaren pessetes. Durant 
els anys 1836-1837 el govern de la regent Isabel II 
encunyà monedes amb la inscripció de “peseta” 
que s’empraren per sufragar la fi de la primera 
guerra carlina. Però no serà fins al sexenni revo-
lucionari, el 19 d’octubre de 1868, quan el general 
Serrano, president del Govern Provisional, adoptà 
la pesseta com a moneda única a Espanya. El 1869 
la nova moneda arriba a les mans dels espanyols. 
Aquest fet va ser molt important i va col·laborar a 
simplificar les operacions econòmiques nacionals i 
internacionals. 

Àmbit polític

Sexenni democràtic (1868-1874)
Els motius que portaren el país a la revolució de 

1868 van ser el desgast i la degradació dels governs 
moderats des de 1845 fins a 1868, la crisi de rendi-
bilitat de la xarxa ferroviària, les exportacions no 
competitives a causa de la crisi energètica, els grans 
dispendis econòmics per sufocar les revoltes a les 
colònies d’ultramar i la manca de cotó deguda a la 
guerra de secessió dels Estats Units (1861-1865). 
A tot això cal afegir-hi una sèrie de collites molt 
minses que obligaren a importar blat, un producte 
bàsic de la població que, en dos anys, doblà el preu. 
Tot aquest cúmul de circumstàncies va provocar 
diversos amotinaments a tot el país.

La involució, contra el govern central, coneguda 
com La Gloriosa, s’organitza a Andalusia i pro-
gressa de sud a nord. El poble cridava “Morin els 
Borbons!” A la família real l’obliguen a embarcar 
en un vaixell de l’armada ancorat a Santander que 
la transporta a l’exili francès.

Lo foc de la Bisbal

S’entén com lo foc de la Bisbal la revolta entre 
partidaris de la República Democràtica Federal 

vinguts de diferents poblacions de la zona i l’exèrcit 
nacional establert a Girona el 6 d’octubre de 1869. 
Els carlins no hi participen però la veuen amb bons 
ulls. Tot el que segui afeblir al govern de Madrid 
ja els va bé. A més, a la seva manera, també volen 
algun tipus de fur. 

Instauració dels Saboya (1871-1873)

El govern provisional redacta la Constitució de 
1869, la més liberal del segle XIX. El 16 de novem-
bre de 1870, amb el suport del sector progressista 
de les Corts i dels carlins, Amadeu de Savoia és 
nomenat rei d’Espanya, i succeeix Isabel II. Però 
l’11 de febrer de 1873, per iniciativa pròpia, abdi-
cava i retornava a Itàlia. 

Tercera guerra carlina (1872-1876)

Les guerres carlines són una sèrie d’escamots 
errants formats per uns 200-400 homes coman-
dats per un capitost. La seva missió era rodar pel 
país i desestabilitzar la vida quotidiana, atacant i 
robant caravanes de correus i diligències, destros-
sant línies de telègraf, sabotejant trens, segrestant 
autoritats municipals per aconseguir un rescat... 
Els diaris de 1872-1876 són plens de notícies sobre 
aquests fets que trameten una enorme inseguretat 
ciutadana. Un d’aquests escamots de la comarca de 
la Garrotxa era format per 50 catòlics comandats 
per Barrancot que campava per Sils, Vidreres, Sant 
Hipòlit, Sant Hilari, Viladrau, Ripoll, Montesquiu... 
i aterria els seus habitants. 

Periode republicà (1873-1874)

Es produeix el segon intent de proclamació de 
l’Estat Català dins la República Federal Espanyola. 
Novament s’inicia una guerra civil entre els par-
tidaris de la república i els de la monarquia car-
lista. El mes de febrer de 1873 Estanislau Figueras 
fou nomenat el primer president de la República 
espanyola. El món rural dóna suport a la República 
esperant aconseguir la tan esperada reforma agrà-
ria que acabi amb els latifundis. S’hi oposaven els 
latifundistes, els carlins, l’església, els radicals i els 
mateixos republicans dividits entre tres tendències: 

els unitaris, els federals i els cantonalistes. Com de 
costum: pocs i malavinguts. 

Lo foc de Castelló

Lo Foc de Castelló, vol evocar un dels episodis 
finals de la Tercera Guerra Carlina que succeí a 
Castelló d’Empúries el 4 i 5 de novembre de 1874 
en què s’enfrontaren carlins i liberals. Malgrat que 
el poble era neutral, el conflicte provocà la destruc-
ció de diverses cases de la vila i la mort de molts 
ciutadans. El carlisme català aprofita l’ocasió per 
protestar contra la centralització de l’estat, les quin-
tes i la crisi econòmica. 

El mestre Antoni Agramunt, compositor i cap 
de cobla, evocant aquests fets va escriure dues sar-
danes de motius bèl·lics titulades Lo foc de Castelló 
i lo Foc de la Bisbal, enregistrades durant el primer 
decenni del segle XX per la discogràfica francesa 
Gramophone amb la cobla Principal de la Bisbal.

Reinserció dels Borbons (29-12-1874)

Tot s’acaba, el gener de 1874 el cop d’estat del 
general Pavia va entregar el poder al general Fran-
cisco Serrano que va governar dictatorialment fins 
al 29 de desembre de 1874 en què es restaura la 
monarquia borbònica en la persona d’Alfons XII. 
S’inicia la dècada denominada la febre de l’or que 
perdurà, pràcticament, durant tot el regnat d’Al-
fons XII.

La segona part de l’eclosió, segueix al proper Som 
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El 1983 obté el doctorat en Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona.

En el decurs de la seva vida artística exposà, entre 
altres llocs a, Copenhaguen, Odense, Madrid, Roma, 
Barcelona i a altres ciutats de Catalunya i l’Estat espa-
nyol.

Actualment (2011) s’està adaptant un espai a la 
Casa Par de Martorell per construir-hi el Museu 
Muxart, que recopilarà l’obra de l’artista local, que va 
signar durant el mes de desembre de 2010 un con-
veni amb l’Ajuntament local. 

Artistes i la sardana

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

Jaume Muxart Domènech
Martorell - Baix Llobregat, 3 de juliol de 1922

Durant la seva infància cursà estudis al col·legi La 
Salle Bonanova, i el 1935 la família es trasllada a Barce-
lona. El 1947, als 25 anys, arriba la seva primera exposi-
ció a la Sala Pictòria de Barcelona. El 1948 participa en 
l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid, i viatja 
a París becat per l’Escola Superior de Belles Arts.

El 1955, juntament amb Marc Aleu, Modest Cui-
xart, Josep Guinovart, Jordi Mercadé, Antoni Tàpies 
i Joan-Josep Tharrats constitueixen el grup “Taüll”. 
El 1956 exposa al Museu d’Art Modern d’el Caire. El 
1957 exposa a la Sala Gaspar de Barcelona i a la Gale-
ria del Strand Hotel d’Estocolm. El 1959 participa en 
la mostra 8 Contemporany Spanish Painters a l’Ohana 
Gallery de Londres, i participa a la V Biennal de Sao 
Paulo en representació d’Espanya.

 Sardana, 1960. Autor Jaume Muxart Domènech

Robert Roqué Jutglà

Sant Feliu de Guíxols. El Baix Empordà

24è Aplec de la Sardana
Diumenge dia 22 de maig de 2011

Matí i tarda, al passeig de mar.

 Cobles: Ciutat de Girona

  La Flama de Farners

  Bisbal Jove

  Foment del Montgrí

En cas de mal temps: Canvi de data.

Figueres
L’Alt Empordà

50è Aplec de la Sardana
Dies 14 i 15 de maig de 2011
Dissabte 14 a la nit, al Teatre Jardí de 
Figueres

Concert: Cobla Mediterrània, 

l’Orfeó de l’Empordà d’Avinyonet i  

la Coral Polifònica de Figueres

Diumenge 15, matí i tarda,  
Aplec al Parc Bosc

Cobles: Ciutat de Girona

  Mediterrània

  Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

En cas de mal temps a la plaça del Gra.

Calella de la Costa. El Maresme

84è Aplec de la Sardana. (Aplec pairal de Catalunya)
Dies 4 i 5 de juny de 2011
Dissabte 4, a les 7 de la tarda. Concert
 Cobla: Marinada

A les 10 de la nit, al passeig Puigvert, Ballada
 Cobles: Marinada
  Jovenívola de Sabadell

Diumenge 5, matí a ¼ d’11, tarda a les 4, al Parc Dalmau
 Cobles:  Marinada
  Jovenívola de Sabadell
  Montgrins
  La Principal de la Bisbal
Concurs de colles improvisades.
Oferta hotelera especial per aquest cap de setmana. Informació als telèfons: 93 769 27 05 i 93 769 16 22.
En cas de mal temps: Fàbrica Llobet-Guri.

Barcelona. Catedral
El Barcelonès

17è Aplec de la Sardana
Dissabte 11 de juny de 2011
A partir de 2/4 de 6 de la tarda,  
al Pla de la Catedral

 Cobles: Marinada

  Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

  La Principal del Llobregat

Concurs de colles improvisades.
Aplec: Colla Violetes del bosc.
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Ressons de comarques
L’Alt Empordà

 Recordant Pep Ventura
El 25 de març de 1875 morí a 

Figueres als 58 anys Josep Ven-
tura i Casas, conegut com “Pep 
Ventura” i també com “el sas-
tret empordanès”. Una curiositat 
del seu decés. Ell havia demanat 
als companys de la seva cobla, 
Els Peps, que en el seu enterra-
ment hi toquessin una sardana 
seva, però s’esdevingué que era 
en plena quaresma i no es podia 
tocar música, per la qual cosa 
l’acompanyaren amb els instru-
ments sota el braç. I sense tocar, 
naturalment.

Pep Ventura

Recordant aquesta efemèride 
el Foment de la Sardana de Figue-
res programà el diumenge dia 20 
l’ofrena d’una corona de llorer al 
panteó de figuerencs il·lustres del 
cementiri municipal, on repo-
sen les despulles de Ventura. I a 
la plaça Josep Tarradellas, on hi 
ha el monument A l’avi Pep, hi 
hagué una audició de sardanes, a 
càrrec de la cobla Costa Brava.

El Bages

 La Cobla Ciutat de 
Girona, amb Albert 
Guinovart

Albert Guinovart Mingacho 
(Barcelona, 1962), és un excel·lent 
pianista compositor que té escrites 
algunes obres per a piano i cobla 
de gran qualitat musical.

Dissabte dia 26 de març, ell 
mateix amb la cobla Ciutat de 
Girona, oferí un concert al Teatre 
Kursal de Manresa, a dos quarts 
de deu del vespre, en el qual s’in-
terpretaren les seves obres: Con-
cert per a piano i cobla sobre temes 
de MAR I CEL, actuant ell mateix 
com a pianista solista.

Aquest concert tingué una pri-
mera part amb la cobla Ciutat de 
Girona, que tocà sardanes dels 
més prestigiosos compositors.

Aquest acte va ser organit-
zat per l’associació manresana El 
Galliner i amb la col·laboració del 
Foment de la Sardana de l’Agru-
pació Cultural del Bages.

Albert Guinovart

El Baix Empordà
 Lluïments,  

de Max Havart
Aquest gran compositor ros-

sellonès que ens deixà el 6 d’agost 
de 2006, havia nascut a Perpinyà 
el 1924.

Es dedicà tota la seva vida al 
món musical, amb especial aten-
ció a la música de cobla. Fou 
intèrpret de tible, director de 
cobla, professor de música i un 
gran compositor.

Dins la gama de les seves com-
posicions sardanístiques, totes 
elles d’una excelsa qualitat, en té 
unes quantes que les compongué 
pensant en el lluïment d’algun 
dels components de cobla, són 
aquelles sardanes que alguns en 
diuen “obligades” i molts altres 
de lluïment d’algun instrument.

Recentment La Principal de la 
Bisbal ha realitzat un enregistra-
ment  amb 14 d’aquestes obres, 
en les quals, cada intèrpret exe-
cuta la seva part.

Les anotem, amb el nom que 
correspon a cada actuació: 

Elsa (1995), masurca per a fla-
biol, solista: Pere Rabasseda.
Renoi quina tibles (1955), sar-
dana de tible, solistes: Lluís 
Pujals i Gabriel Castelló.
Cama llesta (1958), sardana de 
tenora, solista: Josep Gispert.
Graciosa (1959), sardana de 
tible, solista: Lluís Pujals.
Sant Llorenç (1980), sardana 
per a tres trompetes, solistes: 

Albert Font, Josep Ramon 
Prats i Ramon Mora.
Sumptuositat  (1977), sardana 
de tible, solista: Lluís Pujals.
Cardedeu sardanista (1980), 
sardana de tenora i tibles, 
solistes: Josep Gispert i Lluís 
Pujals.
Per tu, Josep (1980), sardana 
de tenora, solista: Josep Gis-
pert.
Nostàlgia (1980), sardana 
de fiscorn, solista: Josep 
Malonda.
Exultació (1983), sardana de 
trompeta, solista: Albert Font.
Refilets (1983), sardana de 
tible, solista: Lluís Pujals.
Pubolenca (1994), sardana de 
tenora, solista: Josep Gispert.
Terra ferma (1994), sardana 
de fiscorn, solista: Josep Riu-
malló.
Tres Companys (2004), sar-
dana de tres trompetes, solis-
tes: Albert Font, Josep Ramon 
Prats i Ramon Mora.
Bisbalenc (1994), vals-jota.

Caràtula del cd Lluïments

Amb aquesta gravació, a més de 
comprovar la qualitat de tota la 
cobla, hom pot admirar i escoltar 
els diferents solistes, llur interpre-
tació i admirable execució. La qua-
litat de la música de Max Havart i 
la definició dels solistes acompa-

nyats de tota la cobla, confereixen 
en aquest treball una agradable 
sensació auditiva.

El disc ha estat dirigit pel 
titular de la cobla bisbalenca, el 
mestre Francesc Cassú.

 Presentació del nou CD 
“XX” de la cobla  
Bisbal Jove

Amb aquest projecte, la Bisbal 
Jove, ha fet un pas endavant, 
millor dit: una trencadissa!

A la Bisbal, el dissabte dia 19 
de març el Teatre Mundial, acollí 
la presentació del nou CD de la 
Cobla Bisbal Jove “XX - CBLJJV”.

Un concert en què repassaren 
una colla de temes propis escrits 
per aquest disc i per aquesta for-
mació. Un projecte modern, on la 
cobla és la protagonista, demos-
trant que són una banda que 
ha sabut créixer amb el temps i 
evolucionar constantment, sense 
perdre els seus principals actius: 
innovació i joventut es mesclen 
amb tradició i cultura. Amb 
aquest projecte, la Bisbal Jove, ha 
fet un pas endavant.

Durant els últims deu anys, les 
cobles s’han nodrit d’una gene-
ració d’intèrprets i compositors 
joves, plens de creativitat i més 
formats que mai, alimentats musi-
calment tant a base de Coltrane 
com de Beethoven, Jobim o Gar-

reta. Després d’una època de rei-
vindicar la capacitat simfònica de 
la cobla, enmig de les runes de la 
indústria discogràfica tradicional 
i amb un futur tan globalitzat com 
incert, per a ells ha sonat l’hora 
d’afirmar-ne la contemporaneïtat. 
Aquest cinquè treball de la Cobla 
Bisbal Jove és un signe dels temps, 
amb set temes encarregats a com-
positors tan joves, descreguts i 
convençuts com ells de les mil 
cares que pot tenir la cobla.

Aquesta cobla està actualment 
dirigida per Xavier Molina.

El Barcelonès
 La cobla Sant Jordi opta 

al premi del millor àlbum 
de jazz

Curiós, per veure. 
Això és una demostració pal-

pable de les moltes possibilitats 
que té la música de cobla.

Ens referim al treball discogrà-
fic de la Cobla Sant Jordi (editat 
per Columna Música) que com-
petirà amb Avísale a mi contrario 
que aquí estoy yo, de Jerry Gon-
zález, i Piano Ibérico, de Chano 
Domínguez en la categoria de 
millor àlbum de jazz. El dimarts 
s’inicià el període de votacions per 
part dels més de tres mil membres 
de l’organisme fundat per l’SGAEi 
l’AIE, així com per diversos repre-
sentants de discogràfiques i de 
l’àrea de promoció musical. El 
veredicte es donarà a conèixer en 
el marc de la gala que tindrà lloc el 
proper 18 de maig alteatre Arteria 
Coliseum de Madrid.

Joan Albert Amargós i Lluís 
Vidal, dos músics i compositors 
de reconeixement internacional, 
donen nom a aquesta proposta 
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de la Cobla Sant Jordi subtitu-
lada Dues visions contemporànies 
de la cobla. Un concert ja editat 
en format discogràfic, que inclou 
l’esbós simfònic Variants de color 
i la Simfonieta concertant, amb-
dues signades per Amargós, i la 
suite La llegenda de Sant Jordi, 
obra de Lluís Vidal. Estrenades 
per separat a partir de l’any 2002, 
les tres peces aporten a la cobla un 
alt valor de contemporaneïtat.

 Disc dedicat  
a Rafael Ferrer

La cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona enregistrà un CD dedi-
cat a sardanes del mestre Rafel 
Ferrer del qual enguany es com-
memoren els 100 anys del seu 
naixement i és bo i interessant 
que hi hagi una màxima difusió 
de la seva música, perquè tothom 
l’escolti, la balli i així pugui conèi-
xer-la millor.

Rafel Ferrer

Un total de catorze sardanes 
configuren aquest treball, amb 
obres conegudes com: Ver de pi, 
blau de mar, Granet de blat, Balada 
mediterrània, etc.

De la personalitat del mestre 
Rafael Ferrer ens en parla Fran-
cesc Cassú, que fou qui dirigí la 
cobla per a aquest enregistra-
ment. Diu Cassú : “Sóc un fan de 

Rafael Ferrer. No me n’he amagat 
mai. I amb aquest enregistrament 
m’he pogut acostra encara més a 
la figura d’un home que era, bàsi-
cament i essencialment, un gran 
músic i també un gran home, 
amant dels seus i espiritual com 
el que més (al final de les seves 
composicions donava gràcies a 
Déu). Vull agrair a la família del 
mestre que hagin confiat en mi 
per dirigir aquest enregistrament, 
i a la Cobla Sant Jordi l’excel·lent 
predisposició i professionalitat 
de tots i cadascun dels seus com-
ponents”.

Una aportació molt interes-
sant i escaient dins el panorama 
de la nostra música.

 Ha mort Josep Prenafeta

El dijous, 24 de març ens deixà 
definitivament, Josep Prenafeta 
i Gavaldà, víctima d’una greu 
malaltia.

Havia nascut a Barcelona, el 
26 de febrer de 1936, de ben petit 
es trasllada amb la seva família a 
les terres de Ponent, instal·lant-se 
definitivament a Lleida el 1951, en 
aquesta ciutat fa els estudis musi-
cals, complementats a Barcelona i 
Saragossa.

Fou professor del Conservatori 
de Lleida de solfeig, teoria, trans-
posició i acompanyament, com-
posició i instrumentació.

Les seves primeres produccions 
foren cançons infantils, peces per 
a piano, per orgue i per orquestra 
de cambra.

Entrà en el món de la sardana 
el 1976, sorprenent a tothom, amb 
dues sardanes que participaren 
en els acreditats premis “Joaquim 
Serra”, l’any següent fou el gua-
nyador d’aquest concurs musical 
amb la sardana, El petit Oriol, 
composició que ha estat interpre-
tada moltes vegades, puix d’una 
senzilla melodia en sorgí una 
magnífica obra, plena de senti-
ment, amarada de sensibilitat, ben 
treballada i estructurada.

A partir d’aquest moment 
Prenafeta ha compost moltes sar-
danes que han estat molt ben aco-
llides al sardanisme.

Prenafeta fou una persona ele-
gant, distingida, amable, cordial, 
senzilla i allunyada de qualsevol 
ostentació.  Tenia una rialla dolça i 
sincera i àdhuc una mica tímida.

Reposi en pau.

L’Osona

 Sardana a l’Escola  
a Manlleu

400 nens i nenes de 15 grups 
de 3r i 4t de primària de Manlleu 
participen al programa “Sardana 
a l’Escola” que començà el 7 de 
març i durarà fins a mitjan abril. 

El programa “Sardana a l’Es-
cola” es fa als diferents centres 
educatius de la capital del Ter, i 
està organitzat per les àrees de 
Cultura i Educació de l’Ajunta-
ment de Manlleu, juntament amb 
l’Agrupació Sardanista Manlle-
uenca, el Grup Sardanista Oce-
llets del Ter i la Colla Núria. Els 
monitors de sardanes que impar-

teixen el curs són de Manlleu i 
estan titulats. 

La jornada final se celebrarà el 
dia 15 d’abril, a la tarda, al Camp 
Municipal d’Esports de Manlleu, 
amb la participació de tots els 
alumnes del programa, que balla-
ran junts.

La Selva
 Defunció de  

Josep Xapellí, expresident 
d’amics de la Sardana  
de Lloret

Josep Xapellí i Aymerich, expre-
sident dels Amics de la Sardana de 
Lloret de Mar, va morir el passat 4 
de març de 2011, quan li faltaven 
pocs dies per celebrar el seu 77 ani-
versari. A finals de febrer va decidir 
sotmetre’s a una operació senzilla 
que havia d’acabar de resoldre una 
petita seqüela d’una intervenció 
quirúrgica anterior. Res no feia 
preveure complicacions, però hi 
van ser i no va poder superar-les.

En Xapellí era fill de Santa 
Susanna i, de petit, va anar a viure 
i treballar a Lloret amb la seva 
família. Era rajoler, feina que va 
desplegar en diverses bòviles de 
la població, fins que el negoci 
va anar a menys. Llavors, es va 
adaptar als temps moderns i va 
treballar als laboratoris de foto-
grafia Laurocolor. 

La gent, però, té associat en 
Josep Xapellí sobretot al món de 
la sardana i al dels escacs, esport 
de caire intel·lectual en el qual era 
un expert. L’any 1955, amb ocasió 
de celebrar-se el centenari de l’es-
trena de l’òpera Marina, inspi-
rada a Lloret, es van fer a la platja 
de Sa Caleta diverses representa-
cions i en una de les escenes figu-
rava que es ballava una sardana, 
motiu pel qual es va improvisar 
un grup local de balladors que 
va ser l’origen de la colla Dansai-
res lloretencs, fundada per Josep 
Ferrer i de la qual en Xapellí fou 
un bon puntal. També col·laborà 
amb altres colles. Fou, evident-
ment, un seguidor entusiasta dels 
diversos aplecs de la rodalia.

L’any 1968, un grup de joves llo-
retencs entre els quals es trobava, 
va organitzar el I Aplec de la Sar-
dana de Lloret, que va celebrar-se 
als paratges de Sant Pere del Bosc 
i que fou dedicat al mestre Domè-
nec Moner Basart. L’any 1969 
van celebrar el II Aplec –aquesta 
vegada als paratges de Santa Cris-
tina, de millor accessibilitat– i 
van iniciar un concurs musical de 
gran prestigi que va durar fins al 
1981. Josep Xapellí resultà el líder 
natural d’aquest jovent –per la 
seva edat i la seva manera de fer 
assenyada– i, en crear-se tot seguit 
l’entitat Amics de la Sardana en 
fou elegit president. 

Es van fer moltes coses: recupe-
rar la festa major d’hivern i altres 
festes tradicionals, aplecs d’ermita, 
cursets de sardanes i de llengua 
catalana, concursos de colles, algun 
concert… L’Obra del Ballet Popu-
lar reconegué aquesta tasca i l’any 
1971 declarà Lloret Ciutat Pubilla 
de la Sardana, una efeméride real-
ment memorable. Josep Xapellí va 

seguir al peu del canó força temps. 
El fet d’estar entre els promotors 
de l’aplec lloretenc el va portar a 
participar en les trobades d’orga-
nitzadors que van acabar creant, 
el 1969, l’Agrupació d’Aplecs de 
les Comarques Gironines. Al cap 
d’uns anys es retirà de la presidèn-
cia de l’entitat, però encara hi col-
laborà en tasques secundàries i en 
l’assistència a les esmentades reu-
nions d’aplecs.

En la cerimònia exequial es 
recordà la seva entrega a la cultura 
popular catalana, especialment a la 
sardana, i el seu sentiment lligat a 
la nostra terra. Com a comiat defi-
nitiu se li va dedicar la sardana La 
Santa Espina, després de la qual, 
la gent, espontàniament, dedicà 
un unànime i darrer aplaudiment 
d’homenatge al difunt. Que reposi 
en pau per sempre el nostre recor-
dat company.

Joan Domènech

 Cobla D

Parlem d’una cobla integrada 
només per dones, el dissabte dia 
26 de març, féu la seva presenta-
ció. Aquesta formació musical es 
denomina Cobla D.

És la primera cobla d’aques-
tes característiques i es presenta 
en format “Espectacle musical”. 
Les cançons i la veu de la soprano 
Maite Mer juntament al so de la 
cobla ofereixen aquest concert 
de música catalana. D de dones 
presenta un recorregut musical, 
a partir dels sentiments que viu 
una dona en les diferents etapes 
de la vida, amb obres de Morera, 
Toldrà, Montsalvatge, Albert, 
Sabaté, Timón, Cassú... 11 dones 
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músics, una cantant i un espectacle 
de llum, glamur i música.
La seva formació és la següent: 

Flabiol: Bàrbara Ardanuy
Tibles: Eugènia Camats i  
Cristina Porta 
Tenores: Núria Font i  
Marina Porta 
Trompetes: Susana Marco i 
Tània 
Trombó: Anna Serra 
Fiscorns: Isi López i  
Míriam Masramon 
Contrabaix: Mònica Serra
Soprano i direcció artística:  
Maite Mer
Direcció musical: Marc Timon

Maite Mer

 Programa 500 de L’Altell 
de Ràdio Caldes FM

Cada diumenge de 12 a 1 del 
migdia, per Ràdio Caldes FM de 
Caldes de Malavella, s’emet un 
espai sardanista que coordina i 
dirigeix Josep Delemus dedicat a 
la sardana denominat L’Altell. El 
diumenge dia 20 s’arribà a l’edició 
500.

Amb aquest motiu es féu un 
programa especial. Es transmeté 
des de la plaça del Nou Ajunta-
ment, on actuà la cobla Contem-
porània i, lògicament, en directe.

S’interpretaren 9 sardanes de 7 
tirades i dins l’audició s’estrenà la 

composició del mestre Joaquim 
Soms L’Altell 500.

L’artista Ció Abellí ha elaborat 
una làmina commemorativa, de 
la qual nomès s’han fet 60 còpies 
que al preu de 30 € es poden 
adquirir a Electrodomèstics 
Anna Vila de Caldes o a través 
del correu electrònic: caldesfm@
caldesdemalavella.cat

 Nou i original disc 
de cobla i instruments 
tradicionals

Jordi Molina és el nou director 
de la cobla La Flama de Farners.

Molina no sap parar quiet i 
a part de les feines normals de 
la cobla sempre procura iniciar 
projectes nous, a vegades com-
plicats, però que enriqueixen el 
nostre patrimoni musical que 
tant estimem. 

Molina encarregà obres per 
a cobla i un altre instrument 
solista a diferents compositors, 
però l’instrument havia de ser un 
instrument tradicional. 

La Flama de Farners

Amb aquestes obres s’ha enre-
gistrat un disc que es presentarà el 
22 d’abril a Santa Coloma de Far-
ners en el tradicional concert que 
La Flama fa cada any.

Les obres i compositors són:
L’atalante (Marc Egea) - Obra 

per cobla i viola de roda.
L’altra caravana (Perepau Jimé-

nez) - Obra per a cobla i acordió 
diatònic.

Encara hi som (Eduard Iniesta) 
- Obra per a cobla i mandola.

Rapsòdia per a cobla i tres 
quartans (Marcel Casellas) - Obra 
per a cobla i flabiol, tarota i sac de 
gemecs. 

I per últim també s’ha gravat 
una obra sola per a cobla, de Paco 
Viciana, compositor de Banyoles. 
El seu títol és Ingilberga. És una 
composició que escrigué fa temps 
però que encara no s’havia estre-
nat ni tocat. 

La gravació s’ha fet als estudis 
44.1 d’Aiguaviva. 

El Tarragonès
 Informació del Casal 

Tarragoní. Activitats

El diumenge 3 d’abril a les 12 
del migdia, ballada de sardanes al 
Serrallo, i dinar a la Golondrina 
per seguidament sortir a nave-
gar amb aquesta barca, per tal de 
poder veure la ciutat des del mar.

Dia 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi, celebració de la festa amb 
una ballada de sardanes a la 
Rambla Nova, a 2/4 de 8 del 
vespre amb la cobla Reus Jove.

Dia 8 de maig, al Parc del 
Francolí, 38è Aplec de la Sardana 
Ciutat de Tarragona.

L’Urgell

 Fent Amics

Informem de la presentació 
discogràfica del projecte conjunt 
de les cobles Jovenívola d’Agra-
munt i Contemporània, denomi-
nat FENT AMICS.

L’acte de presentació d’aquest 
nou CD serà el proper dissabte 9 
d’abril a les 6 de la tarda a la plaça 
Mercadal d’Agramunt (Urgell). En 
cas de mal temps es farà al pavelló 
polivalent a la plaça Fondandana.

La millor manera de presen-
tar aquest enregistrament és amb 
una actuació conjunta de les dues 
cobles. L’acte comptarà amb la 
valuosa aportació del Sr. Sebas-
tià Gràcia, President del Grup 
Sardanista CE Huracans. Ell ha 
estat la persona escollida per fer 
la introducció de l’acte.

La presentació comptarà amb 
música, balladors, compositors, 
directors, mainada, xocolatada 
popular i la companyia de les 
dues cobles amb ganes de fer 
festa, d’oferir un bon espectacle 
i presentar un treball discogràfic 
que, en essència, defensa el que 
volem: passar-ho bé, conèixer 
gent i fer ballar sardanes.

L’organització de la festa cor-
rerà a càrrec de la Jovenívola 
d’Agramunt i comptarà amb el 
suport de l’Agrupació sardanista. 

La Barretina d’Agramunt, que 
farà el lliurament de diplomes als 
participants en el curset de sar-
danes.

Les sardanes seleccionades són 
una petita mostra dels exponents 
compositius de l’actualitat. Aquest 
segon volum, inclou onze sar-
danes dels següents autors: Joan 
Josep Blay, Daniel Gasulla, Esteve 

Molero, Maria Mercè Navarro, 
Xavier Pagès, Josep Prenafeta, 
Carles Raya, Agustí, Serratacó, 
Jesús Ventura i Jeroni Velasco.

Varis

 Canvis d’instrumentistes

Cada any per aquestes dates, 
aprofitant la Quaresma, que és 
quan menys es toca, les cobles-
orquestres de casa nostra aprofiten 
per a fer els canvis d’instrumentis-
tes i començar els assajos de cara a 
la propera temporada.

Us oferim els diferents canvis 
dels quals hem tingut notícia.

Bellpuig Cobla 
No hi ha cap canvi.

Cobla Baix Empordà
Entrarà de flabiol, Edi López, 

que sorgeix de l’Escola de Cobla 
de la Bisbal, en substitució de Bàr-
bara Ardanuy que va a les files de 
La Bisbal Jove.

Ingressa el trompeta Olivier 
Bastoul i deixa la cobla Joan Fañé 
que s’incorpora a l’Empodanesa.

Al contrabaix hi va, procedent 
de l’Emporium, Eduard Sanlleí, i 
Pere Torres marxa a La Principal 
de Cassà.

I, finalment, Isaac Riu, que 
tocava a La Principal de Porqueres, 
serà el nou tenora en substitució 
de Nuri Rutllan.

Ciutat de Cornellà 
Només una variació: al fla-

biol hi arriba Marta Castañé, que 
actuava a la Ciutat de Terrassa, i 
en marxa Jordi Salavert.

Marta Castañé

Cobla Ciutat de Girona
Només hi ha un canvi: hi entra 

com a trompetista David Hidalgo, 
que tocava a La Flama de Farners, 
i en marxa Marc Salellas.

David Hidalgo

Cobla Ciutat de Terrassa
Noves incorporacions: fiscorn, 

Xavi Rodriguez; tenora, Conrad 
Dalmau; tible, Agustí Roca, i 
trompeta, Natsuko Sugau.

Coblaorquestra, Costa Brava
No hi ha canvis.

Cobla Contemporània
Dos canvis. Entren a la cobla el 

tenora Joan Benavides, procedent 
de la cobla Mataró, i el fiscornaire 
Martí Villegas, que ve de la cobla 
Pirineus. 

Joan Benavides
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Martí Villegas

Cobla La Flama de Farners
Hi ha un canvi; se’n va David 

Hidalgo (trompeta), i entra Jordi 
Fontanillas i Hoyo.

Cobla La Principal de Banyo-
les

4 canvis. Els dos trompetes, 
Pau Antunez i Agnès Ferrés, el 
fiscorn, Miquel Vilarrasa, i la 
tible, Estel Pons.

Coblaorquestra La Principal 
de la Bisbal

La ja coneguda marxa del 
primer tenora, Josep Gispert, que 
es retira de la cobla i hi ingressa 
Ferran Miàs, que darrerament 
actuava a la Juvenil de Sabadell.

Josep Gispert

Ferran Miàs

Les cobles orquestres Mara-
vella i Montgrins no tenen cap 
variació

Cobla Marinada
Per a la propera temporada la 

Cobla Marinada preveu un total 
de 3 canvis a la seva formació.

Els nous músics, que s’incorpo-
raran a inicis del mes de març, són 
el trompetista i compositor Carles 
Raya, el trombonista Jordi Monta-
sell (tots dos provinents de la Cobla 
Sabadell) i el contrabaixista bada-
loní Pep Vidal (actual baixista de 
la reconeguda orquestra La Salseta 
del Poble Sec) que substitueixen 
Marc Pedrós, Joan Ballart i David 
Mallorquí respectivament. 

Sens dubte, la gran vàlua dels 
tres nous músics que s’incorpo-
ren a la nostra formació permetrà 
consolidar els objectius de creixe-
ment musical i qualitatiu que ens 
hem establert tot desenvolupant 
els nous reptes proposats com 
és el cas, entre d’altres, del pro-
jecte musical “La música de Nino 
Rota” que ens dóna la possibilitat 
d’arribar a nous públics i obrir les 
fronteres geogràfiques que fins 
ara han limitat una formació ins-
trumental com és la cobla. 

Carles Raya (trompeta)

Jordi Montasell (trombó)

Pep Vidal (contrabaix)

Cobla Mediterrània
Deixa la cobla Quim Duran i 

s’hi incorpora Jordi Guixé com a 
instrumentista de tenora.

També marxa el fiscornaire 
Eduard Prats, el lloc del qual 
l’ocupa Gerard Serrat, que estava 
al Foment del Montgrí.

Cobla La Principal del Llo-
bregat

S’hi incorporen el fiscorn 
Eduard Prats, procedent de la 
Mediterrània, i el tenora Jordi 
Campos que tocava a la Vila 
d’Olesa.

Eduard Prats

Jordi Campos

Cobla Reus Jove
Un dels fundadors de la cobla, 

intèrpret de fiscorn, que havia 
marxat, ara hi torna: és en Joan 
Ballart, que actuava a la Mari-
nada, i se’n va Carles Segura.

El trompeta Jordi Gil deixa el 
seu lloc a Miquel Kraf.

Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona

Sense canvis.

Cobla Orquestra Selvatana
Cal anotar dos canvis: se’n va 

el trompeta Carles Plana i arriba 
Josep Bosc, i també s’hi incor-
pora el fiscornaire Jordi Sellart 
de Berga, que actuava a la Rosa-
leda, i deixa la formació Enric 
Estrada.

Cobla Thermalenca
Canvi en el tible: arriba 

Jordi Santamaria i marxa Santi 
Guzman.

 Clínic per a dansaires 
de colles sardanistes

L’objectiu d’aquest clínic és 
transmetre als assistents alguns 
dels conceptes bàsics i fonamen-
tals dins la preparació necessària 
quan es tracta de participar en els 
concursos de sardanes.

No es pretén, en cap cas, enfo-
car els diferents temes d’una 
manera molt profunda i especi-
alitzada adreçada preferentment 

a dansaires d’un alt nivell d’ex-
periència, formació i pràctica. 
L’objectiu és poder explicar, de 
manera tant teòrica com pràctica, 
tot allò que es considera indis-
pensable perquè un dansaire de 
colla afronti de la millor manera 
i amb coneixement de causa la 
seva presència en una colla i en 
un concurs.

El clínic oferirà, en sessions 
teòriques i pràctiques d’entre 
una hora i mitja i dues hores, les 
següents ponències:

- Preparació física, estiraments i 
escalfaments

- Tècniques i exercicis d’assaig 
individual i de conjunt

- Iniciació a les sardanes reves-
ses

- Els fonaments de la interpreta-
ció d’una sardana

- Els primers punts lliures
- Ball en línia

Està adreçat a dansaires de 
colles de les categories grans i 
veteranes.

Aquest clínic s’efectuarà els 
dies 2 i 3 d’abril a Ripollet.

Informació: 
colla.sabadell@gmail.com  

o telèfon: 619 415 838.

 El tible sonà a 
Anglaterra

L’instrument més conegut i 
símbol de la cobla és la tenora. 
Però la nostra formació musical 
també en té d’altres que li donen 
caràcter. Un d’ells és el tible.

Amb una sonoritat caracte-
rística té, igualment, una força 
expressiva que el converteixen en 
un instrument exportable.

Precisament a això es dedica 
des de fa temps el tible Xavi 
Piñol. Aquesta vegada el féu 

sonar al nord d’Anglaterra el dia 
30 de març.

Fou en el marc d’un festival de 
música a la catedral de Durham. 
Aquesta peça és una producció 
del compositor anglès Duncan 
Brown que té el tible com a peça 
solista en una obra que consta 
d’un gran cor, veus solistes, quar-
tet de vent, percussions i una 
banda d’instruments de vent.

Duncan Brown va contac-
tar amb Xavi Piñol a través d’un 
altre músic anglès que havia 
viscut a Barcelona i que també 
tocà en cobla durant uns anys. Si 
bé és cert que no serà la primera 
vegada que soni el tible a Angla-
terra, ja que ja fa dos anys que 
els anglesos van poder escoltar 
aquesta peça, l’èxit del so del tible 
els ha portat a repetir.

De l’activitat divulgativa dels 
instruments de la Cobla arreu 
del món de Xavi Piñol en destaca 
l’èxit de la creació, juntament 
amb Dani Navarro, de la Cobla 
volta Món! amb qui ha actuat a 
Paris, Alemanya, Àustria, Suïssa i 
a Bèlgica, als Estats Units d’Amè-
rica i al sud d’Espanya amb altres 
formacions.

Xavi Piñol

El proper 2012 i celebrant el 
seus 20 anys com a intèrpret de 
tible, Xavi Piñol ha encarregat la 
composició de música i adaptaci-
ons per a tible i quintet modern 
per crear un concert propi i inde-
pendent de petit format on es 
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mostraran les qualitats tímbri-
ques i tècniques d’aquest instru-
ment i que li permetran actuar 
en circuits de world music, petits 
auditoris i sales de concert de 
Catalunya i d’arreu del món.

 Trobades sardanistes 
infantils

Aquest és el programa previst 
per a aquest 2011, de les trobades 
sardanistes infantils a les nostres 
comarques:

03/04: Cassà de la Selva (tarda)
10/04: Sant Feliu de Guíxols 

(matí)
08/05: Sant Pere Pescador 

(tarda)
15/05: Torroella de Montgrí 

(tarda)
29/05: Girona (matí).

Glòria Boada, coordinadora 
d’aquestes trobades ens mani-
festà: “La veritat és que són molts 
pocs pobles que s’han animat a 
fer-ne, crec que els ajuntaments 
van escassos a l’hora de subvenci-
onar i els organitzadors no s’atre-
veixen a tirar-les endavant sense 
suport econòmic assegurat...“

La crisi ens afecta a tots.

 Marcel Sabater, nou 
director de la Cobla 
Simfònica Catalana

Aquesta formació musical 
en forma de cobla, té la finalitat 
d’interpretar i donar a conèixer la 
música de cobla, justament la que 
no és sardana.

En el decurs de l’any efectuen 
diversos concerts arreu de Catalu-
nya, amb la finalitat de que aquest 
tipus de música, moltes vegades 
ignorada o desconeguda, pugui 
escoltar-se i gaudir-ne.

La Cobla està formada per dife-
rents instrumentistes de recone-
guda vàlua i llurs interpretacions 
són sinònim de qualitat i categoria.

El tortellanenc, Marcel Sabaté 
Reixach (Tortellà- Garrotxa- 1970) 
en serà a partir d’ara el nou direc-
tor substituint a Joan Lluís Mora-
leda.

Marcel Sabaté

Federació Sardanista 
de Catalunya

 La Federació Sardanista 
de Catalunya participa a 
dos programes de televisió 
d’estudiants de Periodisme

La Federació Sardanista de 
Catalunya ha participat com a 
entitat representant del món de 
la sardana en dos programes de 
televisió d’estudiants de Perio-
disme de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB). 

La participació de la Federació 
ha consistit en la intervenció d’un 
membre de la Junta de l’entitat 
per aportar la seva visió sobre el 
món de la sardana i la vinculació 
del jovent en dos programes dife-
rents de debat. La seva temàtica se 
centrava en la cultura popular tra-
dicional catalana i la joventut. La 
primera participació l’ha protago-
nitzada en Joaquim Rucabado i la 
segona ha estat a càrrec de l’Enric 

Adrià. Ambdós han aportat la visió 
de la Federació Sardanista de Cata-
lunya en una taula de debat sobre 
la implicació (o no) del jovent en el 
món de la cultura popular i tradici-
onal catalana, en aquest cas, des del 
vessant de la sardana.

 Dia Universal  
de la Sardana

Aquesta diada que se celebra 
cada any des de 1960, s’escaurà 
enguany, el diumenge 19 de juny. 
I, com cada any, s’ha escollit una 
sardana, amb el prec que si aquest 
dia hi ha una ballada, audició, 
concert, aplec o qualsevol acte 
sardanístic s’hi interpreti. Per a 
aquest any s’ha triat Lleida, Ciutat 
Pubilla de Ricard Viladesau.

 La Sardana del’Any

Les entitats de la Federació 
Sardanista de Catalunya ja poden 
reservar, a partir del dia 1 de març, 
les entrades per a la final de La 
Sardana de l’Any, que se celebrarà 
el proper 28 de maig al Teatre 
Auditori de Granollers.

Serà al preu especial de 15 € 
durant tot aquest mes de març. 
Les localitats per al públic gene-
ral seran a 22 € i a partir de l’abril 
es podran comprar només per 
TelEntrada, també a 22 €.

A part de les 10 sardanes clas-
sificades per a la final, la segona 
part oferirà un programa excep-
cional. S’hi podrà gaudir de l’es-
trena de l’espectacle Rebombori, 
creat i dirigit per Jordi Paulí, amb 
les cobles Marinada i Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, la Banda 
de Música Mestre Montserrat, el 
Grup Factoria de Bordó (grallers 
i sacaires) i Núria Feliu com a 

rapsoda. També s’hi podrà escol-
tar l’estrena de la sardana Per 
això t’ho dic, d’Enric Ortí, amb 
la interpretació de la Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona. Aquesta 
sardana està dedicada al locutor 
de Catalunya Ràdio Martí Trilla, 
amb motiu de la seva jubilació. 
Precisament, l’emissora radiofò-
nica connectarà en directe quan 
es faci sonar aquesta peça per 
primera vegada a la història.

L’edició de La Sardana de l’Any 
del 2010 va començar amb 71 
sardanes estrenades i durant tot 
aquest mes de març i part de l’abril 
es desenvoluparan les semifinals. 
Els oients de les 33 emissores 
que participen en aquesta edició 
podran votar, com han fet fins ara, 
la peça que més els interessi. Les 
votacions es poden fer segons els 
criteris establerts per la ràdio que 
escoltin, o bé a la web de la Fede-
ració Sardanista de Catalunya.

El comitè seleccionador de les 
peces que participen en aquesta 
22a edició de La Sardana de l’Any 
el formen els músics Lluís Alcalà, 
Xavier Piñol i Ferran Carballido. 

 Difusió de l’obra  
de Garreta

Segons ens ha informat la 
Federació Sardanista de Catalu-
nya l’obra de Juli Garreta, anome-
nat el ‘Wagner de la sardana’, està 
gaudint d’una important tasca 
de difusió per mitjà de dos pro-
jectes diferents. D’una banda, la 
col·lecció Mestres Gironins, que 
impulsa la Diputació de Girona, 
n’edita les partitures i, de l’altra, 
sota la iniciativa de Músics per 
la Cobla, la Cobla de Cambra de 
Catalunya està enregistrant les 
sardanes del mestre.

La publicació de totes les par-
titures va a càrrec de l’editorial 
Tritó. Els curadors en són els 
músics i acadèmics Bernat Casti-
llejo i Anna Costal. Segons indica 
la mateixa Anna Costal “seran un 
total de 6 volums de partitures, 
dels quals dos ja han sortit a la 
venda i està a punt de sortir-ne el 
tercer”. També s’hi inclouran les 
obres simfòniques, i de moment, 
com assenyala la mateixa Costal, 
“ja s’ha publicat la ‘Sonata en Do’, 
‘Les impressions simfòniques’ i el 
‘Concert per a violí’”.

Pel que fa a la gravació inte-
gral de les 62 sardanes del mestre 
Garreta, Músics per la Cobla ja 
en té un parell de preparades. 
Segons el seu director, Jesús Ven-
tura, “tindrà 5 volums i serà una 
tasca de promoció en paral·lel a 
l’edició de les partitures que hi ha 
en marxa”, en referència al pro-
jecte citat.

Juli Garreta

El mestre Juli Garreta és 
un dels autors clàssics dins del 
corpus musical sardanista, amb 
títols com Juny o Nydia, de qui el 
mateix Josep Pla en parla al seu 
Quadern gris tot citant una con-
versa del 4 de setembre de 1918.

Aquesta data però, posa en 
entredit la veracitat del comen-
tari i per extensió del llibre, com 
s’ha apuntat ja des de diversos 
estudis crítics, per causa que la 
sardana Nydia es va estrenar l’any 
1920. 

Dies 30 d'abril i  
 1 de maig de 2011

 

Proclamació d'Organyà
com a Ciutat Pubilla  
de la Sardana 2011



SOM 29532 SOM 295 33

LLIBRESLLIBRES
Joan Gala 

Un dels símbols més identificatiu i més antic 
de la nostra nació és la nostra bandera. D’això ens 
parla el llibre de Pere Anguera Les quatre barres. 
De bandera històrica a senyera nacional. La crea-
ció dels símbols nacionals de Catalunya, 1. Rafael 
Dalmau, editor. Barcelona 2010.

En aquesta obra l’autor afirma que les quatre 
barres constitueixen el símbol més significatiu, 
alhora bandera i escut, i que és un dels blasons més 
antics d’Europa que té els orígens en l’ensenya fami-
liar de la casa comtal de Barcelona. Detalla com 
l’afecte sentimental identificador es va convertir en 
un emblema d’identitat per marcar la persistència 
de trets diferenciadors dins d’Espanya contraposat 
a la voluntat castellanitzadora impulsada pel poder 
i les elits que li donaven suport.

Afirma també que la voluntat d’exhibir la ban-
dera com a clar exponent ideològic de reivindica-
ció, va prendre cos a la dècada del 1880. Evidencia 
que fou símbol d’una nació renaixent el 1889 en la 
campanya contra la reforma uniformitzadora del 
Codi civil impulsada pel ministre Alonso Martínez; 
que la radicalitat simbòlica s’anava incrementat, 
així com la sensibilització davant l’ús de les quatre 
barres que era percebut com a incorrecte.

La primera interdicció policial a l’exhibició de la 
bandera, el 1897, en acabar-se l’acte de lliurament 
del Missatge al rei dels hel·lens, en facilità una difu-
sió més polititzada, a remolc de les persecucions 
militars, civils i fins i tot eclesiàstiques a l’ús públic 
de les quatre barres a partir dels anys 1898-1899. 
Amb l’inici del segle vint, J. Martos, el governador 
civil de Lleida, va ser un dels perseguidors de la 
nostra ensenya, fins i tot davant els tribunals.

La identificació entre les quatre barres i Cata-
lunya esdevingué plena en temps de la Solidaritat 
Catalana, i passà a ser assumida per tota la societat 
sensibilitzada, que parlà ja sense embuts de bandera 

Les Quatre Barres

nacional. El 1914 la Mancomunitat adoptà com a 
escut les quatre barres amb una corona oberta. El 
19 de gener de 1919 a Barcelona, on els espanyolis-
tes arrencaven els llacets quatribarrats, foren assas-
sinats Joan Benet i Manuel Miralpeix, dos joves de 
setze anys. I així fins als nostres dies...

Anguera ens ha deixat un molt bon treball que 
remarca la seva rellevància com a investigador, 
només cal assenyalar que en aquesta edició hi ha 
més de set-cents peus de pàgina.

L’actual normativa universitària europea permet 
una certa amplitud que, malauradament, no sempre 
hem pogut gaudir a casa nostra. A nivell de països 
catalans són encara molts els aspectes pendents 
de donar a conèixer, per això és d’agrair que l’es-
tada d’algueresos a les universitats catalanes apor-
tin estudis de temes que poden ser delicats però, 
també, necessaris. Un clar exemple és el llibre de 
Marcel A. Farinelli, El feixisme a l’Alguer, Idees, 20. 
Angle Editorial, Barcelona 2010.

En aquest treball, inicialment, l’autor ens ofereix 
unes notes històriques sobre l’illa de Sardenya que 
poden situar el lector respecte a la seva evolució, 
tot i que considerem que comet un petit error (ja 
que els “judikados” eren territoris com les nostres 
baronies o comtats i no “jutjats”).

Afirma que la fundació del fascio a l’Alguer 
neix com a oposició a un moviment sardista fort 
i popular que expressava, en bona part, el males-
tar camperol contra els terratinents. Així com que 
dels primers sis feixistes algueresos quatre no són 
originaris d’aquesta ciutat, sinó provinents del 
continent i lligats a la classe dirigent més que als 
sectors populars. Després, segueix dient, hi trobem 
la vella classe dirigent, tant burgesos com nobles, 
que seguí la pauta de comportament tradicional 
d’aliar-se amb el poder central, per tal de mantenir 
la seva posició de prestigi a la ciutat. 

També esmenta que el català de l’Alguer va ser 
sistemàticament arraconat de l’educació escolar i 
la seva utilització era considerada sinònim d’ig-
norància; que la repressió existia només en l’àmbit 
escolar, mentre que en família i als carrers es par-
lava l’idioma que es volia, que sovint era el català 
de l’Alguer; que el feixisme va tenir una actitud en 
cert sentit prudent, però també decidida a dur a 
terme el procés d’italianització, encara que per a 

Mussolini era una relíquia històrica com tantes 
altres que existien a Itàlia i que estaven destinades 
a ser absorbides gradualment.

Analitza l’actitud dels “catalanistes” alguere-
sos davant del feixisme. Diu que quan el feixisme 
s’afirmà el catalanisme a l’Alguer ja no era un 
moviment cultural fort, ni una opció política que 
es pogués considerar com a un adversari en funció 
d’una identificació no italiana. Remarca que la 
necessitat de conservar el lloc de treball va motivar 
l’adhesió tardana d’aquests. En definitiva, una obra 
inicial que ha d’aportar altres treballs. 

El feixisme a l’Alguer
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Solucions

Sopa de lletres
Josep Cassú - 10 Sardanes

Mots encreuats

Horitzontals: 1. Conjunts de 5 ratlles on s’hi escri-
uen notes musicals. 2. Les escriuen els secretaris a les reu-
nions de junta. Opino de corcoll que el piano està desafinat. 
3. Les primeres de les últimes. El raier ha perdut la carta de 
navegació conduint el seu rai en aquest riu petit. Telí muda.  
4. Insigna d’autoritat del Papa. Frega d’esquenes. 5. Posa molt 
malament la barreja de sopa. Mil romans. Pot ser l’Atlàntic o 
bé el Pacífic. 6. Nota musical mig to més alta. Un bitllet verd. 
7. Déu manà que caigués aquest aliment del Cel. Cinc-cents. 
Dues que porten les mòmies. 8. El nucli del vidre. Nota musical 
de corcoll. Cent que en perden cent. 9. Es fotrà de caps. Faig 
nances. 10. Est. Signe musical que anula el sostingut que hem 
trobat abans. Conductor novell. 11. Signe musical que també 
se’n diu sostingut. Dues notes que solen sortir quan surt el cel. 

Verticals: 1. També se’n diu pentagrama. Bitllet de Loteria, 
de corcoll. 2. La lluna està tapada. La més final d’un eclipsi.  
3. Nota muda. Eburnada, de corcoll. 4. Substància que té la 
naturalesa de la terra. Cap cosa. 5. El continent groc. La cua 
d’un gat. Natural del Laci. 6. Cap de granota. Enmig de la riera.
Dues notes que serveixen per planxar. Preposició. 7. Estranya. 
Cap de nano. Finals que pugen. 8. Reducció a l’absurd que 
resulta apagògic. El faraó no té ni cap ni peus. 9. Nota musi-
cal molt personal. Ecumèniques. 10. Resols mots encreuats. 
Oxígen. 11. Dues notes les quals juntes van a classe de solfa. Al 
revés: fangs tous. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Núria Lorente Amadeu Cuadrado
(sopa de lletres) (mots encreuats)

OCI

PENTAGRAMES

ACTESAPINO

ULRIERATL

TIARAAGERF

APSOMOCEA

SOSTINGUT

MANADEMES

IDRLOSENT

CAURANANSO

EBECAIREL

DIESIFASOL

Robert Roqué Jutglà

LLIBRESLLIBRES

Dins el món de la sardana el pare Nolasc només va 
escriure un llibre sobre la sardana, ara bé, és força inte-
ressant, sobretot per les dades que hi aporta.

El pare Nolasc del Molar, Nolasc Rebull, havia nascut 
a la població del Molar, a la comarca del Priorat, el 1902. 
Ingresssà als caputxins el 1918 i fou ordenat sacerdot el 
1926. 

Passà bona part de la seva vida al convent dels frares 
caputxins de la ciutat d’Olot, era un home petit, amb 
una barba blanca, d’aspecte bonhomiós i mirada dolça 
i afable, hom el veia passar pels carrers d’Olot, amb les 
seves sandàlies, l’hàbit marró del seu orde, calmós però 
decidit.

Morí als caputxins de Barcelona el 1983.
Quan acabava les seves tasques religioses era habi-

tual que romangués hores i hores a l’arxiu local.
Publicà un bon nombre de treballs sobre temes de 

patrística, d’història i de literatura i valuoses edicions de 
texts antics, com la Consueta del misteri de la gloriosa 
Santa Àgata (1953), la Consueta de Sant Eudald (1954), 
Una poesia religiosa del segle XIII (1953-1957), Procés 
d’un bruixot (1968), Eiximenis (1960) i la Llegenda 
àuria de Jaume de Voràgine segons un manuscrit de Vic 
(1975). Col·laborador de la Fundació Bíblica Catalana i 
de la Fundació Bernat Metge, traduí i comentà L’himne 
acatist a la Mare de Déu (1961). Amb pseudònim, edità 
el 1956 un recull de cançons populars, Per les cançons 
d’un terrelloner. Deixà inèdits molts altres treballs i 
traduccions. Els darrers anys signava amb el nom de 
Nolasc Rebull. 

El 1976 publica a Rafael Dalmau el llibret que ara 
comentarem que conté 61 pàgines, titulat Als orígens de 
la sardana.

Ell mateix comenta en el preàmbul: Un religiós, un 
sacerdot, va a parlar d’una dansa, qualificada com la més 
bella de totes les danses que es fan i es desfan.

Ignoro, jo, la tècnica de la sardana; i els meus peus 
mai no s’han mogut al ritme de la bella dansa. Ara, el 

cor és una altra 
cosa. En veure 
una rodona o 
rodones sar-
danejant o 
en sentir una 
cobla omplint els aires d’una 
música que, fins que és nova, sembla com si ja en sabés-
sim quelcom o bé que almenys no ens costa d’endevinar 
que és cosa nostra i el cor s’hi posa.

El llibre està dividit en capítols, el primer parla del 
nom sardana i dóna diferents dates dels primers llocs on 
trobà que hi apareixia.

El segon, ELS PRIMERS TEXTOS, el primer dels 
quals és del 1552 a Olot.

El tercer parla d’altres textos primitius trobats a 
diversos llocs: Girona, Vic,Sant Feliu de Pallerols...

El quart és REFERENT AL SO, on descriu llegendes 
i càntics que podrien tenir alguna relació amb la nostra 
dansa.

El cinquè és BALL RODÓ, i explica les diverses 
danses ballades a Europa en què predominava aquesta 
formació, destacant la PROVINÈNCIA GREGA (capítol 
sisè) i el setè D’ALTRES PROVINENCES EN LITIGI.

Té també un capítol, el vuitè, que estudia la MORA-
LITAT DE LA SARDANA, car sabem que en principi 
amb aquest nom de sardana, hi havia unes danses que 
eren considerades deshonestes.

I acaba el treball amb aquesta frase:
En fi, en els seus tons diversos, s’expressa el sentiment 

d’un poble.
M’ha semblat adient fer aquest comentari d’una obra 

petita, però plena de contingut que no és gaire cone-
guda pels estudiosos del món de la sardana i que està 
plena de citacions importants i cabdals, expressades per 
una persona que com ell mateix reconeix no era pas un 
dels temes que coneixia gaire, però que sí admirava i en 
desenvolupà un admirable estudi i treball. 

Nolasc Rebull,  
el pare Nolasc del Molar

S D A T B N P Y M L W O L R C
R A I M X Z H K O A Q F C E H
P A O L T B J M L V I U G M B
S R J T E L C A M I O N E R E
L M N E A C R X S P D Y C A V
I K Y H S F T T M E O N V C X
S D V U C A I E J P O Ç A M L
E E F K Q P M Z M Y R T O K A
D N S U A L B S T E L L U Y G
L X U A Q S S L P N S B C H M
E C V K A Q W T I F E T G A B
C U Q T S C I M A D U I R V J
L Q K E J N B N G I P I B E U
E G T Y A H K W S X A Z D C T
N P E T I T I S A A C W S F R

SDATBNPYMLWOLRC

RAIMXZHKOAQFCEH

PAOLTBJMLVIUGMB

SRJTELCAMIONERE

LMNEACRXSPDYCAV

IKYHSFTTMEONVCX

SDVUCAIEJPOÇAML

EEFKQPMZMYRTOKA

DNSUALBSTELLUYG

LXUAQSSLPNSBCHM

ECVKAQWTIFETGAB

CUQTSCIMADUIRVJ

LQKEJNBNGIPIBEU

EGTYAHKWSXAZDCT

NPETITISAACWSFR




