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FESTIVAL GARRETA
A SANT FELIU

A la ciutat de Sant Feliu de Guí-
xols tinguereu IIos diversos actes
commemoratius dedicats a Ia figura
iel genial compositor guixolen' Juli
Garreta i Arboix.

Aquests actes s'agruparen per tal
de donar lloc a la «Setmana Juli Ga-
¡reta», la finalitat auténtica de la
qual ens caldria esbrinar molt a fons.
D'una banda cal que remarquem la
celebració d'un ccncert de música
simfdnica a la «Porta Férrada», amb
Ia collaboració artística de i'Orques-
tra Ciutat <ie Barcelona. En el pro-
grama ci'aquest concert figuraven la
sarcian¡. «Nydla» (vers;ó orquestral
dei mateix Garreta), eI <«Concert per
a violí i orquestrar» (solista Xaüer
'ruruli) i Ia «S¡.rite en so,l o suite em'
pcrdanesa». Fora de programa 1'Or-
questra barcelonina o,ferí a 1'auditori
la sarciana tiJuny». Com sigui que no
vaig assistir a aquest concert no tro-
bo étic d'analitzar eI seu contingut,
ercara que fa so,ls uns mesos em fou
p.cssible d'escoltar una versió del
poema Ce Garreta «Pastoral» a cá-
rrec de I'esmentada Orquestra Ciu-
tat de Barcelona, la qual em semblá
molt d'estar per casa, fluixeta en gai-
rebé tots els aspectes.

Cal remarcar que Garreta incor-
porá la tenora a I'orquestra simfónica
i que la formació barcelonina dispo-
sa dels serveis d'un extraordinari so.
lista d'aquest i.nstrument. Es tracta
del mestre Ricard Viladesau qui arri-
bá a corprendre a I'auditori guixo-
lenc, segons ens diuen eIs comenta-
risles, crítics i altres erudits en 1a
matéria. (1)

Aquesta «Setmana Juli Garreta»
tingué una digna representació en el
terreny genuinament sardanista, car
actuaren les cobles <<Caravanar», <<La

):-rincipal» de Cassá de La Selva i
«La Princip4br de La Bisbal, inter-
p,retant algunes sardanes del mestre
empordanés

Els actes dedicats a Garreta tin-
gueren per ccmplement un parell de
conferénciest una exposició de caire
retrospectiu i Ia inauguració d'uns
jardins que po,rten el nom d'aquell
gran músic.

Per cert que, coincidint gairebé
exactament amb aquesta <<Setmana»,
fou inaugurada a Sant Fe1iu la su-
cursal. d'un establiment bancari. La
direcció d'aquest centre tineUé la de*
licadesa d'obsequiar la concurréncia
amb un disc on havien .estat gravats

,?

A.E. Talaia BAS19710800_022



la sardana «Juny» (a cura de 1a co
bla «La Frincipal» de La Bisbai) i el
po'ema «La Sardana», de Joan Mara-
gall. Heus ací una iniciativa elegant,
senyorívo1a, fldel aI riquíssim patri-
moni artístic de la nostra 1erra. Si
totes les entitats bancáries seguíssin
aquesta norma i degut a Ia prolife-
ració, d'edificis, oficines, delegacions
i sucursals, aviat qodríem disposar
d'una magnífica discoteca sardanista,
cosa que .ens fa molta falta degut a
la p,oca atenció que mereixen els
afers sardanistes als mitjans infor-
matius (TVE en primer 11oc).

F- Molero i Pujós

(1) Quan el mestre Pau Casals amb
la seva farnosa Orquestra Simfónica
doná a conéixer les obres de Garreta
se serví de dos extraordinaris instru-

JULI GARRETA I ARBOIX

Bi'blio,grafia

VII{YAS, Mariá.- «Juli Garreta,
l'home i l'artista». «Revista Musical
Catalana» N." 263-264 novembre-de-
sernbre 1.925. Posteriorment editat a
Sant Feiiu de Guíxols (1.955) amb
un próleg d'AgUstí Caivet «Gaziel».

PELL,ICER, Canut.- «JuIi Garre-
ta. Notes per una biografla» Próleg
d'Erduard Toldrá. Edicions del «Fo-
ment de la Sardana» any 1.926..

REIrISIA NOSTRA DANSA.-
Núrnero monográfic dedicat a JIILI
GARRETA. Barcelona, desembre de
1.925.

REVISTA «L,AVI M'IJITIE»,- Nú.
mero monográfic dedicat a JULI GA-
RRETA. Sant Feliu de Guíxolq de-
sembre 1.925.

PLA, .Iosep.- «Ilomenots».- Cin-
quena série. JULI GARREf,A. Biblio-
teca Selecta, Barcelona, 1960.

PL,A, Josep.- «L1agosta i pollas-
tre». Biblio,teca Selecta, Barcelona,
I ORQ

mentistes de tenora: A]bert Martí i
sobretot Ramon Rcssell, qui quedá
incorporat definitivament a I'Orques-
tra Pau Casals.

E1 mestre Ramon Rossell havia es-
tat solista d,e tenora de Ia cobla «La
Prjncipal» de La Bisbal. Després de
la guerra, en col.laboració amb altres
mú,.sics i.e la comarca de La Selva,
havia de fundar la cobla «Amoga» al
poble de Vidreres, de Ia qual seria
primer tenora i figura inscutibie fins
a l'any 1.953. En algunes avinenteses
Pau Casals incorporá també a la seva
Orquestra instrurnentistes de tible,
havent escollit els mestres Tomás
flrrie i en e]s darrers temps Enric
Barnosell, de la cobla de La Bisbal,
el millor solista de tible que mai ha-
gi pogut existir, segons opinió dels
entesos.

«GAZIEL», Calvet Agusti.- «Un
estudiant a París». JULI GARRETA
A PARIS. Biblioteca Selecta. Barce-
lona, 1963.

MARILL, Jaume.- Comentari al
disc «MUStrCA SIMFONICA DE JU-
LI GARRETA» editat Per Ia casa
Edigsa.

CORREDOR, Josep Maria.- «Con-
versaciones con Pablo Casals». Edi-
torial Sudamericana. Buenos Aires,
1.955.

ALAVEDRA, Joan.- «Pau Casals».
Editorial Aedos. Barcelona, 1.962.

CAPDEVILA, Manuel.- «Eduard
Toldrá, músic». Editorial Aedos, Bar-
celona" 1.964.

DIVE,RSOS AUTORS.- «La Sar-
dana». Editorial Bruguera. Barcelo-
na. 1.969.

MIRACLE, Josep.- «L1ibre de la
Sardana». Biblioteca Selecta. Barce-
lona, 1.953.

MARTORELL, Oriol.- Comentari
biográfic de Garreta en el disc dedi-
cat a aquest músic per l'Antologia de
Ia Sardana, editada per la casa Ver-
gara.



VALLS, ManuéL- «La música ca:
talana contemporánia». Biblioteca
Selecta. Barcelona, 1960.

VAI;LS, Manuel.- «História de Ia
música catalana». Editorial Taber.
Barcelona" 1.969.

BLANXART, Daniel.- «Cornenta-
rios y Poemas Musicales». Editorial
Bosch. Barcelona, 194?.

Alguns articles p:riodÍstics deguts
a Carles Fages ce Climent, Josep
P1a, Lluís Albet, A:toni Catalá, Ma-
nuel Valls, Xavier L,I:ntsalvatge, .A.1-

varo Ruibal, etc.

I)iscografia

Cobla «Barcelona».- «La rosada»,
<<Isabel» i «Juny» (Alhambra).

«Nydia», «Juny», <<Innominadan,
<<Pastoral>r, «La pedregada», <<Enyo-
ranga», <<Maria», «Somni dolg», i «Gi-
berola» (Columbia).

«Juny» (Belter).
«Pastoral», «Juny», «Da1t de les

Gavarres¡ (Palobal).
«Juny¡ i «Past::ra1» (Philips).
«Juny», «A en Fau Casals», «Isabei»

(Edigsa).

--CóbIá 
<<Cosiá Bravá»- En el llibre

«La Sardana» ,es fa constar que 1a
cobla «Costa Brava» de Palafrugell
havia gravat en disc (Alhambra) la
sardana «Isabel» de Garreta, cosa
errónia, car l'autor de la sardana
gravada és ei mestre Florenci Mau-
né.

Cobla Laietana.- <<Juny», «Pasto-
ral», «L.licorella» i «Dalt de Ies Ga-
varres» (Vergara).

Cobla «La Principal» de Girona.-
«Inno,minada», «La rosada» i «Juny»
(La Voz de su Amo).

Cobla «La Frincipal» de La Bis-
bal.- «Juny», «Dalt de 1es Gavarres»,
«Pastoral¡ i «Matinada» (Regal).

«Juny» i «A en Pau Casals» «Disco-
phon).

Cobla «La Selvatana».- «La don-
zeLla de la costa» (Regal).

Cok¡ia «Maravella».- «Pastoral»,
«La rosada», «Innominada» i «La
donzella de 1a costa» (Saef).

«Juny» i «Nydia» (Zafito).
Orquestra Ciutat de Barcelona.-

«Suite en sol, o suite empordanesa» i
«Pastoral» (Edigsa).

Pocs altres pobles podrien desplegar unatan auténtica
bandera de pau i de germanor com fa CatalunUa a través de
la Sardana. I aquesta sola consideració explica que jo tin-
gui avui el gran honor de proclamar davant del món l'exce!-
situd de la nostra Sardana. VíCTOR CATALA, 1965.

Af,DICIO DEL MES DE
SETEMBRE

Tindrá lloc el tlissabte rlia 18, a les

8 rlel vespre, a la Plaga tle l'Ajunta-
ment, a cárrec i[,e Ia Cobla SilGE-
TANA.

Fresident: Manuel Prats Secretarir Joan Ferrer



CAMISERIA

GATSERRA

Gral. Mola,28
Tel. 893 27 92

Tintoreria
flhá

peces urgents
netejades en 6 hores

M. Tomós, 14 - 1ó - Tel, 893 0ó 7ó

BYRME Bobinatie i reparació
de motors eléctricsAigua, 4 - Tel. 893 0011

Fleparacions d'aparells electrodoméstics amb recanvis
d'orígen de les més conegudes marqües

BERBENS . TAUHUS - MOULINEX - TURMIX - DESIREE
JATA - SOLAC,S y P, etc.

Servei oflcial de

BRAUI - ÍORTADO - II¡SPATO SUIZA
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