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Record i homenatje

En el seté an¡versar¡ de la seva mort,
esdevinguda el 31 de maig del 1962, dia
de l'Ascensió, pensa¡t en els sardanistes
joves que ens llegiran, que desconelxen
molts dels valors nostres, i més concreta-
ment dels més nostres, com són els qui
vegeren la primera llum a Vilanova, volem
parlar, encara que sigui d'una man,era
molt rápida, d'Eduard Toldrá. Perqué si
bé és veritat que, mentre viu cap gran ho-
me "no és profeta a la seva terra", el mí-
nim que podem fer és donar a coneixer
a les generacions que ens seguelxen els
fets dels homes il.lustres que ens deixa.
ren. Es llei de mínim agrairment.

Va néixer, el 1895, al carrer del Pro-
gi'és... conegut sempre per carrer dels Ca-
putxins. lnfant encara va passar a viure al
carrer del Jardí. Era fill de Francesc Tol-
drá, home més aviat autod'idacte, poeta i

violonista, enamorat de l'obra d'Anselm
Clavé, proféssor i director. Una de les se-
ves diversions, sarauista com era, consis-
tia en escriure els "sermons del Carnes-
toltes". L'Eduard era el fill petit de la
casa. De la germana Enriqueta, únic vi-
v,ent dels germans, n'ha sortit la filla En-
riqueta Garreta, pianista destacada.

El pare, plé dels seus anhels culturals
i populars, sabé infondreli l'afany de supe-

Eduard Toldre
ració. Als 7 anys va donar el primer con-
cert al Café de "La Unió Vilanovesa",
del Cor de la qual el pare era director.
AIs 12 anys, la familia es traslladava a
Barcelona, a fi que pogués cursar els es-
tudis, on ting,ué per mestres, entre altres,
Millet i Nicolau.

A Baroelona Comenqa a guanyar diners
tocant al Teatre Cómic i al Tívoli. Als 17
anys, amb altres tres com,panys, inicia el
"Quartet Renaixement" i els és concedida
una beca per ampliar coneixements. EI
Quartet tingué deu anys de vida, amb un
total de més de sis-cents concerts, ací i

a l'estranger.

El 1923 es casa, a Cantallops, amb Ma-
ria Sobre,pera. Des que la conegué, pero
espec¡alment des del dia del casament,
Toldrá sabé viure per ella, fins a la mort,
una veneració, una tendresa, que ens el
fan posar com un model de l'amor cons-
tant, formant una família on l'un vivia per
l'altre. En aquest temps nostre on l'amor
és tan sov¡nt ultratjat i escarnit, amb l'exhi-
bicionisme d"'amors" que, perqué no en
són, duren un instant, el record de les fF
neses i de l'estil senyorial, de tan humá,
del mestre són un crit envers la llum i la
pau de la fidelitat. Perqué, massa sovint,
les homes que ens són proposats com a
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"figures", com a genials, ho són -si ho
són- en tant que professionals, peró no
com a homes. Com a homes, són vulgars
o deficients o mancats. No són mirall. Tol-
drá era el bon músic, el bon catalá, l'ho-
me.

Es de destacar la seva senzillesa i hu'
militat. Durant una bona colla d'anys, ell,
que portava dintre els valors de composi-
tor de primera línea, s'hagué de guanyar
la vida fent de músic de café a l"'Or del
Rhin" i a la "Granja Royal", per a delec'
tació dels comenqals, amb música frívola
o semblant, peró procurant treure'n tot el
suc, dignificant-la. Durant la loventut ha-
via tocat en teatres de sarsuela, en Festes
Majors, funcions religioses, cines.

Va dirigir moltes Orquestres. Als vint-i-
sis anys va dirigir l'Orqu,estra Pau Ca-
sals, per pri,mera vegada. Ja entrat en
anys l¡ fou confiada l'Orquestra Munici-
pal de Barcelona. Va dirigir centenars de
concerts.

Entre les obres s¡mfóniques que com-
posá figuren: Empúries, La Maledicció del
comte Arnau, La filla del marxant, El gira-
volt de Maig. També escriví música de
cambra. Feu una glosga de "Les danses
de Vilanova".

Una de les seves preferéncies foren Ies
canqons populars, posant música a poe-
mes de Carner, Maragall, Sagarra, Salvat
Papasse¡t, Garcés, Clement¡na Arderiu, Ig-
nasi lglésies, Bertran Oriola i Mossén Pere
Ribot. Entre elles figuren: Festeig, Roman-
ga sense paraules, Cangó d'un bell amor,
L'ombra del lledoner, Romanq de Santa
Llúcla, El gessamí i la rosa, Cangó de
l'amor que passa, Canqó de vela, Recan-
ga, Ca.nqó de l'oblit,Canqó de passar can-
tant, Divendres Sant, La rosa als llavis,
L',e§tudiant de Vic.

Entre les seves sardanes millors figu-
ren: Sol ponent, Sol ixent, LIuna prena,
Mariona, L'hereu i la pubilla, Camperola,
La Ciseta, L'hostal de la Peira, El bac de
les ginesteres, Of rena, La fageda d'en
Jordá, Tamariu, Cantallops, Faluga, Cap-
ves,pre. L'any 1946 escrivia "Vilanovina"
per al lll Concurs de Sardanistes que or-
ganitzava la Secció Folklórica al Camp

d'Esports, que fou dedicat a ell, com a
homenatge.

Toldrá I'estimá la sardana. Les seves
sardanes són un símbol del seu esperii.
Són nobles, senzilles, peró ben orques-
trades, elegants, i reflexen profunda cata-
lanitat. Les seves sardanes, com les se-
ves cangons ¡ peces simfóniques, son
obres que sols poden haver sortit d'aques-
ta terra. No es poden localitzar en cap
més. Porten un perfum i un aire nostres,
totalment.

Com que, en casar-se, va esdevenir em-
pordanés per adopció, se sentí identificat
en aquell pedaq de la nostra llar total,
breqol dc la sardana. I en la sardana va
repetir alló que portava d¡ntre: fer-la un
reflexe de la cangó del poble, sense exo-
t¡smes, rústega peró senyora. Les seves
sardanes no fan disfrutar al ballador, sal-
tant: són tot melodia, contemplació; són
Ia construcció d'un home que ha fet el
que preten¡a. Eren reflexe de la seva vida
equilibrada, assenyada, estimadora. El re-
trataven a ell. Són com una imatge cam-
perola de primavera quan tot a la natura
está en el lloc que li és propi: la seva fe-
conditat, Fins en les seves obres mogudes
(el cas d,e "La maledicció del comte Ar-
nau"), ell sempre és amo de la partitura.
Es un moviment trepidant, peró cronome-
trat, vigilant, conduit.

Toldrá, en poques paraules, és un dels
homes més nets i honrats que ha tingut
Catalunya, tant en la seva vida professio-
nal com en la concepció i expansió del
s,eu art. En aquesi no hi ha martingala; és
auténtic.

A finals del 1961 , dirigí al Liceu l"'At-
Iántida", el gloriós poema de Verdaguer,
amb música de Manuel de Falla. Fou apo-
teósic! Aixecant la partitura, en rebre els
aplaudiments, demostrava la finor, l'ele-
gáncia del seu esperit. Era la confirmació
del millor Toldrá.

El dia de l'Ascensió del 1962 moria, se-
renament, com havia viscut, edificant els
qui el voltaven... fins al propi confessor.
Creiem que fou per a ell també l'ascen-
sió al món esperat i ignot on regne la
bellesa i la bondat que ell portava dintre.



Curset
de Sardanes

PER A INFANTS.- Es necessar¡ que

els pares es preocupin seriosament que

llurs fills, des de petitets, coneguin la sar-

dana y sápiguen ballar-la. Així els inicia-

reu en un estil de vida que els marcará

per sempre. CAP NEN DE VILANOVA

SENSE APRENDRE A BALLAFI SARDA.

NES! Es una bona pedagogia que els do-

nará un rendiment saludable.

"AMICS DE LA SARDANA" organitza el

primer curset destinat a nens i nenes, de

6 a 12 anys, que tindrá lloc al local de

l'Agrupació, els dissabtes, de 5 a 6 de Ia

tarda, dirigit pel jove Agustí Font.

Comenqará el dia 24 de Maig i acabará

el dissabte dia 28 de Juny.

Pares i mares: PREOCUPEU-VOS-EN!

Ensenyeu als vostres fills a estimar la sar-

dana. No us EN 
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PER ADULTS,- Se celebrará al mateíx

local, els dilluns i dijous de cada setma-

na, de 9 a 10 del vespre, per a nois i

noies, a partir d,e 13 anys, des del dia

29 de Maig al dia 26 de Juny. Será d¡r¡git
pel jove Frances Pérez.

lnscriviu-vos a la cartellera de l'Entitat.
S¡ ara us en preocupeu, un altre dia en

podreu ensenyar als vostres amics, als

vostres fills.

Excursió
a l'Aplec de Calella

Se celebrará; com cada any, el primer
diumenge de Juny. Es el més ¡mportant
de tots els aplecs que es fan, amb quatre

de les millors cobles de Catalunya. Pen-

sem organitzar un autocar. Valdrá unes

120 pessetes per persona. Peró cal, ja
des d'ara, que els qui tinguin el pensa-

ment d'assistir-hi, s'inscriguin al tauló
d'anuncis de l'Entitat. Per iant, fins al dia
24 de Maig poden fer la inscripció al lo-

cal de I'A. E. Atalaia, els vespres, o bé al

domicili de la Srta. Marina Massó, caffer
Santa Madrona, núm. 15.

Radio Penedés

Cada setmana, la nostra Em¡ssora trans-
met, des de fa CINC ANYS, un'espai sar-

danista, amb el títol d"'EL PENEDES I LA

SARDANA". Hom hi troba informació sar-

danista cie les nosires comarques i hi són

explicades Ies activitats locals i les dels
"Am.ics", en particular.

El programa és realitzat pel Sr. Lluís
Vázquez i és retransmés el dimecr,es a

dos quarts de vuit del vespre. Es per no-

saltres, certament, un bon medi de difu-
sió i de comunicació, el qual agraim de

tot cor.
Escolteu, doncs, cada setmana aq'",esta

emisió p,er m¡tjá de la qual podem oomu-
nicar-vos aquelles noticies que no Frerme-
tin espera.

La nostra més entusiasta felicitació a

l'emissora penedesenca, amb el Cesig que

vag,i millorant i ampliant totes aquelles
manifestacions que són fruit de la nostra
terra.

President: Manuel Prats Secretaria: Marina Massó
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