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Francesc Pujol
La vigíIia del Nadal passat s'escai-

gué eI vinticinqué aniversari de1
traspás . del c,¡i fou Mestre Pujol
( 1878-1945) .

La seva gran personalitat musical
va tenir una alta i llarga executdria,
al servei de I'art i <Ie Catalunya. De-
dicá prácticament tota la seva vida a
I'Orfeó Catalá. D'urant quaranta-set
anys. Primer, com a cantaire, després
com a Mestre auxiliar, sots-director j
director. Fou un dels qui empren-
gué la «Germanor d'Orfeons». Mem-
bre de I'Institut Espanyol de Musico
logia. Director de l'Obra del Cango-
ner Popular i autor de1 Diccionari de
1a dansa, en col.Iaboració amb eI foik-
lorista Joan Amades. Col.Iaborador en
la redacció de la Revista Musical ca-
talana. Director de l'Orquesfra de
i'Associació ci'Amics de 1a Música.
Transcriptor de música cora,l antiga.
Harrnonitzador de 1a cancó popular,
de la qual fou un gran impulsor. Pro-

L'AUDICIÓ MENSUAL
La d'aquest mes será, si Déu vol, el diumenge dia
31, al migdia, interpretada per la Cobla Sitgetana

motor de sardanes. Fundatlor de la
Lliga sardanisra i consellel de co-
bles. Creador d'una important biblio-
teca musical i literária, avui incorpo-
rada a la de l'Orfeó Catalá.

Fou, en deflnitiva, un treballador
incansable per a la promoció cívica i
cuitural de la nostra gent. Es s4 dels
homes que més es mereix eI nom de
benemérit, per la tasca, per ia humi-
Utat, per f intenció, per I'abast, de la
seva obra.

Que e11, ara que durant aquest
any -els musicdlegs en diuen «Any
Francesc Pujol»- será recordat i ho-
menatjat, per diverses entitats, sigui
motiu de reflexió per a nosaltres.
Mentre no tinguem joves i noieg
que tinguin deler de tieballar, d'una
manera contirruada, en equip amb
d'altres, per al bé del pais, nqtenim
dret a queixar-nos de Ia bailesa de
nivell i d'ambient cultural i cívic a
qué hem arribat.
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4,30 a 5'30 de la tarda, dirigit pel
company MartÍnez. Hi prenen part saps on és la fageda d'en Jordá?

actualment més de 40 infants i ado_ Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla,

DEL CURSET DE SARDANES

Continua amb plé éxÍt eI Curset
que es ve celebrant al local de I'Agru-
pació Excursionista TALAIA (carrer
Anselm Clavé, n." 3), eis dissabtes, de

lescents.

mar la seva terra.

No ho oblitleu! Es una cosa inüeres-
sant per als vostres fllls.

LA FAGEDA
D'EN JORDA

MARES: AJUDEU els vostres fllls com mai cap més n'hagis trobat al món:
petits a aprendre a bal.lar sardanes.
Els ajudareu a ésser més persones, a un verd com d'aigua endins' profund i 6l¿i'

obrir-se als valors espirituals, a esti- el verd de la íageda d'en Jordá.

trobarás un indret verd i pregon

El caminant quan entra en aquest lloc,

Joan MARAGAI

NI UN SOL NEN I NENA DE VI_ comenQa a cam¡nar-h¡ a poc a poc;
LANOVA SENSE SABER BALLAR compta els seus passos en la gran quietud,
SARDANESI 

s'atura, i no sent res, i esta perdut.

cuESET D'INrcraclo AL CANT 
Li asafa un dolq oblit de tot el món'

en el silenci d'aquell lloc pregon

RCcOrdem alS pareS i mareS que el i no pensa a sort,r o hi pensa sn va:

dissabte üa g de gener a les 5 de la és pres de la fageda d'en Jordá,
tarda, comenqar¿ aquest curset, des- piesoner del silenci i la verdor.
tinat a nens i nenes de 6 a 12 anys,
dirigits per la Srta. Núria Alb¿. Oh companyia! Oh deslliurant presÓ!

II EG ALEG ITE L SA R IIA N I STA
Aprovat a la Xlu,Jornada d'Estudis Sardanistes, celebrada a Calella de'la

Costa, el día 15 de maro del '1970.

Nosaltres els sardanistes, volem que la nostra dansa sigui per a tots
aquells que senten la brotada alliberadora:

Una professió de Fe
Un acte de servei
Una actitud social
Una posició estratégica
Una manifestació de

catalanitat

Un mitjá de protesta
Una forma de relació
Una express¡ó de

solidaritat
Una comunicació
Una entrega

per tal que el sardanisme combatiu vagi endavant, despullant-se de
llorers marcits, d'idees sense nervi, d'engorances inútils.



Josep Maria Ventura ¡ Casas
En Pep Ventura (1818-18?5) nasqué incidentalment a Alcalá la Bcal

(Jaén). Els seus pares-Benet i Antónia-- eren rle Ro,ses i de Ma¡rllet¡,,{ed:
pectivament. Ell era sargentd'infanteria. al cap de pocs mesos d'ésser nat, le
unit¿t militar on servia el pare. aná ile guarnició a Roses. La seva infantesa,
¡:,erd, no fou molt agradahle. Prircticament abandonat pel seu pare, cresqué
pidolant de porta en porta, per matar la gana, doimint a I'aire lliure o arra-
ronat dintre un portal, quan podia. Fins que un sastre, compatlit, el prengué
i li ensenyá l'ofici. Llavors fou quan li broti l'aflció a la música. Tinguf un
tinic mestre de solfeig, perd la seva intuició fou suficient par a llengar-se a
crear rnelodies immortals. Exercí de músic de cobla, en l'instrument de la te-
nora, a la qual feia parler.

Ningú no sap exactament l'origen i l'antiguitat de la s¿rdana, perd el
quc és cert és que el «Fep ile la tenora» fou «el pare de la sardana», puix que
fou ell el qui Ia salvá rle I'estat en qui vivia a mitjan segle passat, estructu-
rant-la tal com la tenim avui.i fixant la constitució,instrumental tle la cbbla.

Pep Yentura fou un home escardalenc, alt. Dona sempre mostr:es d'unr
gran distincié, ile fina sensibilitat. rt'humilitat. Era, simplement, un treball:r-
clor al servei de I'art i de Catalunya. L'únic que ilemaná als companys de Co-
bla, per al moment tlel seu enterramcnü, era Que I'acompanyessin amb eli
sons d'una sardana, a fl que, ja a I'altr.:r vida, pogués seguir escoltant aquelles
rnelodies que tant havia estirnat. Perd no hri pogueren portar a ca'p.'Essenü

cnterrat el rlijous sant, els músics [naren al seguiei fúnebre, amb els instru
nrents sota el bfug.

Pep Ventura frru, junt atnb d.'altres d'aquella hora,.i sense saberho,,un¡r
flgura cabtlal en I'inici del Renaixement- catalá.

El Mestre Amadeu \¡ives digué d'éll: «En Ventura és el'creaüor i eI
plirsmador Ce la fesomia sentimerrtal de la sarda¡ra, o sigui tt'aqueJls ele-
ments, d'aquella caracteristica iileal que fa que la sard.ana no sigui ies més
que sardana».

Escribí unes 500 obres, la majoria, sardanes. Entre .ies més represent¿-
tives figuren: Ei eant dels ocells, El pardal, Per tu ploro, Arri, Moreu, i Toe
d'oracio. Són un exponent tlel seu amor als costums itel país. Quan estreni
aquesta, última, tligué: «Avui en sentireu una amb campanes i tot».

President: Nlanuel Prats Secretari: Joan Ferrer
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