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flant,,

Els sordonistes vilonovins

dediquem

oquestes pügines com

o homenotge o

PAU CASALS
el músic eminent,

el cotoló íntegre, I'home

insobornoble,

que vo posor I'ort
i lo vido ol servei

de Cotolunyo i de lo pou.



PAÜ GASAI.S: ARA I SEMPRI
Els benvolguLs "Amics de la Sar-

dana" em suggereixen que confec-
cioni un text dedicat a glossar la
flgura del mestre Pau Casals. Es-
criure, en aquests moments un
treball entorn d'aquest tema -araque tothom ja hi ha dit la seva-
em sembla una ex¡leriéncia arris-
cada i difícil. Peró accepto molt
complagut la responsabilitat d'ofe-
lir-vos la meva visió de Pau Ca-
saIs.

Pau Casals ha estat un dels més
grans intérprets del nostre segle.
La s,eva suprema autorltat amb
l'arc del violoncel a la me la con-
sidero un fet inqüestionable. De
f t, per a la história del violoncel,
r la faceta d'inst'rument concer-

tista, cal tenir en compte la ñta
básica que representa I'aparició del
geni Casals, I'home que fou ca-
pag d'atorgar-li una trascendén-
cj.a i un relleu que flns aleshores
ro havia tingut mal.

Intimament vinculat al món
cl.ássic, Pau Casals oferÍ al món
les millors versions no sols d'una
série de peces concertants per a
violoncel, sinó també d'altres com-
posicions per a petit conjunt de
cá,rnara i flns i tot per a violoncel
sol. Juntarnent amb els seus com.
panys el pianista Alfred Cortot, i el
violinista Jaeques Th:baud cons-
tituí un dels "Trios" més famosos
de tota la história de la música.
Artista conscient, meticulós, acu-
radÍssim, passá la vida intentant
depurar més i més el seu estil, ha-
vent assolit qualitats realrnent in-
co:r:parables.

Enamorat de la nostra terra i de
la seva gent, Pau Casals creá la
seva própia Orquestra Simfónica,
la qual esdevingué una formació
de prirneríssima categoria. El seu
nivell artístic no ha tingut dissor-
tadament continuadors 'a casa
nostra. Conseqüéncia directa de la
ereació cle l'Orquestra fou la seva

"Associació Obrera de Concerts,,
ia qual ---+n la lÍnea del millor
esperit claveriá- posá la música
a l'abast dels obrers, aquells que
per la seva condició económica
mai de la vida no haurien tingut
cportunltat d'assistir regularment
als concerts del Palau de la Música
Catalana. Pau Casals, que havia
estat eI protegtt de la Reina d'Es-
panya, amic personal d'Alfons
XIrI i d'altres monaxques i mern-
bres de les famlies reials i de l"a-
ristocrecia mundial, no tingué
cap mena d'inconvenient a posar
el seu art al servei de la classe
obrera. Paral.lelament a aquests
fets, de tots són prou conegudes
les seves lluites infatigables a fa-
vor de la pau, de la comprensió i
del respecte als Drets Humans. Un
dels retrets més grossos que nosal-
tres podem fer a l'Académia Sueca
és el de no haver-li atorgat el No-
bel de la Pau. Precisament a ell.

Músic integral, artista de sensi-
bilitat privilegiada, esdevingué un
cl-irector de facultats prodigioses.
Ell va obtanir versions realment
antológiques de les millors obres
del repertori simfónic.

En la faceta de compositor cal
rernarcar les seves aportacions de
temática religiosa, si bé l'obra que
¡nés ha sobresortit en aquests da-
rrers temps és el seu oratori "EI
Pessebre", sobre text del poeta
Joan Aiavedra, el qual ha escarn-
pat arreu del món el seu missat-
ge a favor de la pau. Fidel en tot
moment a aquests principis de
justfcia i comprensió, Fau Casals
atorgá auténtica dimensió univer-
sal a la nostra melodia popular "El
cant dels oeells", sublimada a tra-
.,r§s d€ les cordes del seu violoncel.

En el curs de l'etapa d'exili a
Prada, i donada la seva negtiva
a actuar en püblic, sorgí la inieia-
f,ir¡a de crear els Festivals de Mú-
sjca de Prada, que comptaren amb



la col.laboració de Ia maJor part
de les ñgures de la música inter-
nacional. Aquests Festivals tin-
gueren continuació posteriorment
en el darrer perÍode de la seva vi-
da a Puerto Rico.

Tota vegada que aquest treball
va adregat al portaveu d'una en-
titat sardanista, voldria estudiar
breument la vinculació de Fau Ca-
sals al món de la sardana i do la
Cobla. A principis de segle, Pau
Casals interrompia les seres
"tournées" artÍstiques dels mesos
d'estiu i anava a redossar-se al
xalet de Sant Salvador, on sovint
rebia els seus amics, mrlsics pro-
cedents de diferents paisos. Con-
tractava la famosa cobla "La Prin-
cipal" de La Bisbal a fi de celebrar
un concert de sardanas als jardins
de la seva finca, on havia fet una
''loggia" que donés aI mar. Fou la
cobla bisbalenca I'encarregada de
descobrir-li les moltes possibilitats
que ofereix aquest singularissim
conjunt instrumental, sobretot
grá,cies a les seves interpretacions
de les sardanas de Juli Garreta,
artista aleshores prácticament
inédit a casa nostra. Casals el vol-
gué conéixer, rebent-lo l'estiu de
1912 a Sant, Salvador, on Garreta
'aná amb els músics de l'orquestra
de La Bisbal. Aquest fou f inici
d'una gran amistat, la qual deter-
minaria la incorporació de Garre*
ta al món del simfonisme, havent
estat estrenades per l'Orquestra
"Pau Casals" Ia major part d'obres
d'aquest músic.

Garreta dedicá al genial violon-
cel.lista la seva sardana "A en Pau
Casalts", una pdtita obra mestre
donada a conéixer en versió sim-
fónica per "l'Orquestra Pau Ca-
-sals" l'any 1920. Existeix una fo-
tograña molt interessant, que deu
datar de l'any 1924 en la qual apa-
reixen, asseguts, Pau Casals, Juli
Garreta i Enric Casals i, darrera
seu, drets, els components de Ia
cobla-orquestra "La Principal de
la Bisbal".

En algun n:.oment o altre de la

seva vida Pau Casals Ya escriur¿
algunes sardanes, tal com precisa
Josep M.'Corredor en el seu liibre
d,e converses amb el nostre gran
músic. De totes aquestes sardanes
la més popular ha estat, sens dub-
te, "Sant MartÍ del Canigó", s'ha
divulgat forga "Festivola". Horn
coneix també la seva "Sardana pi.i'
a yioloncels" i la "Sardana" que
forrna part de I'oratori "EI Pesse-
bre".

Quan residia a Prada, Pau Ca-
sals supervisá artÍsticarnent unes
gravacions de sardanes fetes a l'es-
glésia del monestir de Sant Miquel
de Cuixá per la cobla "La Princi-
pal" de Girona, aleshores en un
gran moment artÍstic (arnb el gran
tenora Lluis Cotxo, el trompeta
Manuel Saderra i Puigferrer, etc.).
Aquesta formació gironina portá
a cap, de la má de Pau Casa1s,
unes interpretacions modéliques
de les segtients sardanes: "Lluny"
(Enric Casals), "La rosada" (Juli
Garreta), "Dubte" (Manuel Sade-
rra i Puigferrer), "Festívola" (Pau
Casals), "Innominada" (Juli Ga-
rreta), "IIeroica" (Enric Casals),
"Tarragona" (Enric Casals), "La
Santa Espina" (Enric Morera),
"Floria" (Francesc Pujol), "Núria"
(AgustÍ Borgunyó), "EIs gegantr
d-^ Castellterqol" (Joaquim Serra),
"Perelada" (Josep Serra), "Juny"
(Juli Garreta), "Valldoreig" (LuÍs
IvI., Solé) i "El petit Albert" (Joa-
quim Serra).

Caldria afegir moltes rnés coses
a tot el que porto escrit. Només em
considero obligat a afegir que amb
la mort de Pau Casals desapareix
el sÍmbol més alt de la música ca-
talana i que nosaltres podem ho-
norar sempre la seva memória si
tenim en compte la seva vida, la
seva obra, e1s seus exemples i el
seu testimoni de ñdelitat.

EUGENI MOI,ERO I PUJOS
Premi t'Pau Casals": Cara-
cas (1966), Tübingen (1970),
Brusel.les (19?1) i Ginetrra

(re72).



Diodo Homenotr
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« Amics de
PROGRAM

Dia 2 de febrer, dissabte

A les 10 del vespre, sala d'actes de la Biblioteca Victor Balaguer

Parlament
sobre Pau Casals a cárrec del Sr. Jordi Pel d'El Vendrell

Goncert de Gant Goral
a cárrec ilel COR-ORFEO PARROQUIAL d'El Venilrell

PROGBAMA
I

Maria, no ploris EsB. negre
.4,y, linda amiga Anónim s. XVI
Cánon Hebraic Israelita
No tardis, Jack Foster
Ding, dang, dong Yaroff
Cantern alegres al Senyor J. S. Bach
Villancet Albert Soler
üna estrella brilla dins la nit Albert Soler

II
Cangó de la rosa
Santa Nit
Els ángels de la glória
El Cant dels Ocells
Ave Maria
EI Maig arriba (a 2 cors)

Director: Albert Soler

Goneert
a cá.rrec tlel COR, D'INFANTS DEL C. O. P. d'El Yenilrell

PROGBAMA
Euearlstica
Caneó a la verge
Ocells de pas
Tardoral
Car¡.eó ile Maig
Cants a Yiena
Direotor: Joan Toltlrá
Pi,ano: Josep M.u Guitart

A. Nicolau
F. Grüber
Francesa

Trad. catalana
Victdria

L. Ilassler

Pau Casals
Pau Casals

Menilelssohn
Mendelssohn
Rotlamilans

Strauss

Al Cor d'Infants hi havia cantat ile petit Pau Casals.



Je o Pou Cosols
tzado per

c Sordonc »
A D'ACTES

Dia 3 de febrer, diumenge

a dos quarts d'una del migtlia i a la Plaga de le Vila

Audieió de Sardanes
a ci¡rrec de la cobla "La Principal del Camp"

PROGRAMA
La Rosada
El cant del ocells
Per tu... Rita
El refilaire (flaviol)
Bonica
Sant Martí del Canigó
(dos curts i dos llargs)

La darrera sardana será de Sermanor

En col-laboració amD la Gaixa dtEstalu¡s
de! Penedés

A les 6 de la tartle i a la Sala d'Actes de la Biblioteca Balaguer
a cárrec del Sr. Pere Masdeu i Rovira, de Barcelona

Juli Garreta
Pep Ventura

M. S. Puigferrer
R. Vilá

Josep Serra
Pau Casals

SeGG¡ó de Ginema Amateur
en Gatala

PROGR,AMA
POMPEU FABRA, la llengua d'un poble
comenta; Joseo Miracle (35 rninuts)

UN DIA AL ZOO
cornenta: Joan Olivé - Pere Quart (18 minuts)
JOAQUIM MIR, la llurn als ulls (estrena)
conrenta: Enric Jardí (20 rninuts)
PAU CASALS
eomenta: Joan Alavedra (35 minuts)

En col.laboració amb la Biblioteca Balaguer



M ISSATG E

AL MON SARDANISTA

llegit el diumenge, dia 2l d'obril de l9ó8, o lo ciutot

d'OLOT,
copitol de lo comqrco de lo Gorrotxo, omb motiu d'ésser
proclomodo, per

I'OBRA DEL BALLET PCPULAR,

¡X CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA

'La sardana, passant de I'Empordá a tot Catalunya, ha deixat
d'ésser un element més del nostre folklore per a esdevenir una
dansa nacional, consubstancial ja amb la vida del nostre poble.

I roc.lcia que inspira les seves regles: tothom hi és admés,

; qualsevol moinent,

La delicadesa que imposa la seva admissió: a l'esquerra de I'ho-
me, per no separar-lo de la parella que té a la má dreta.

El símbol de la seva execució: tothom donant-se les mans, en un
pla d'harmonia i d'igualtat.

Són normes que expressen els fonaments profunds del nostre
carácter, al qual hauríem de mirar d'ésser f:dels.

Musicalment, la sardana constitueix, a més, un dels patrimonis
més importants de la nostra cultura,

Una sardana ballada en una plaqa de qualsevol poble és un ho-
menatge vivent de Catalunya a un dels dels seus músics.

PAU CASALS



Pensaments sobre la §ardana
La mcsura trcba en la sardana el seu

cxcmpl; més bell, el seu simbol més
clar. - Josep Ferrater i Mora.

**:F

Des del punt de vista de la moral, la
sarCana és innocéncia ritmada, german-
dae social en cercles. matemática arirb
grácia, i ordre i simpatia. La serdana és
mig pastoril, mig sacerdotal. - Carles
Soldevila.

*,i*

L'esperit de la sardana és l'esperit ma-
teix de Catalunya. - Joan Maragall.

***
E1 que no ha sentit el «Per tu ploro>>

o <<El Cant dels Ocells» en aque*t racó
de món, li ha passat per a1t un dels
plaers més plens de gricia de Cata-
lunya, - Josep Pla.

***
Musicalment, la sardana constitueix un

<lels patrimonis més importants de la nos-
lra cultura. - Pau Casals.

***
En la sardana es fonen meravellosa-

nrent la gravetat piri,enca i I'alegria ner-
viosa de les planes costeres. Es fogosa i
ordenada; és ingénua i slvia; no s'exor-
na, peró tampoc no s'abandona. Presti-
giós equilibri, balanga emocionant, acord
únic de la naturalesa i de. I'art. - Joan
Camp.

*r<{<

En la sardana viu, Senyora, el cla'^ i
el prec dels catalans. - Inscripció d'ofre-
na a la Llintia del Sardanisme a la Mare
de Déu de Montserrat.

***
El Creador se serviri de Ia.cobla, el

dia del Judici final, per a cridar els
nlorts. - Josep Fontbernat.

**x

I.a sardana és el mirall de I:r nostra
rasa. - I\4arcel Batalla.

Crec que la sardana exerceix a Cata-
lunya una alta funció social. - Josep
Miracle.

á.*{.

La vostra dansa és una suprema har-
monització dels ritmes individuals. Tra-
dueix un desig col'lectiu, el més noble, el
més alt. La sardana pot arribar a ésser
una escola amb adeptes a tot el món. -Harold Bauer.

d<**

La sardana és una garlanda de joia;
peró també és un capteniment civil. -Lluis Bertran i Pijoan.

***

La cultura de la sardana és una escola
de perfeccionament individual i col'lectiu.
Hom guanya, ballant-la, un sentiment de
dignitat personal, i de solidaritat rítmica,
meravelloses. - Joan Amade.

La sardana es danza de pueblo y de
tolerancia y de igualdad. Es democráti-
c.r. - Carlos Dávila.

*{:*

L'existencia del fet radica en la seva
activitat, Es, perqué actua; perqué crea;
transforma. La puixanga de creació, la
realitat del producte, determina l'existén-
cia del fet. - Joan Estelrich.

*!k*

M'ha agradat molt el ball popular de
Catalunya, la sardana, aco:npanyat de la
tenora. També jo el vaig ballar. Tothom
es dóna la má i balla en rodona. Tota la
plaga és plena de gent. Es eircisador. Es
humá. De tot plegat, de la sardana, en
guardaré sempre un grat record. 

- Tl-ro-
mas Mann (La }luntanya Migica).



O Als n ost res SOC IS
Aquestes últimes setmanes estem escampant butlletins d'inscripció de socis,

entre el jovent sardanista i entre tots aquells que poden entendre I'obra de cons.
cienciació que representa la sardana.

Diuen aixf:
SI estimes la sardana,
SI estimes tot el que ella representa,
SI t'agraden les tradicions de la teva terra,
SI pots despendre't cada mes d'una petita quantitat,
SI vols que a Vilanova es ballin més sovint sardanes,
SI vols rebre cada mes el nostre Butlletí,
SI estimes Catalunya...
FES-TE soci d'AMICS DE LA SARDANA!
A tots els qui estimeu la sardana i el que ella representa, a tots els qui

us agrada la nostra manera d'ésser i voleu ajudar a millorar-la, a tots els qui esti-
meu Catalunya sense pamplines, amb cor obert i generós, us diem: AJUDEU-NOS
a fer més socis, a encendre aquesta flama, a posar e,l vostre gra de sorra per tal que
no es marceixi,

Aquesta seria la millor ofrena en aquest Nadal per contribuir al GRAN MIS-
SATGE de pau, de germanor, de justícia, que es transmet des de fa vint segles des
del Portal de Betlem.

President Manuel Prats SEcretari: Salvador Bufl

TEIXITS ICONFECCIONS

laPosa
Plogo 18 de Juliol, 12 i Grol. Yogüe, 2

Teléf. 893 09 3l



CAMISERIA

GALSERRA

Gral. Mola, 28

Tel. 893 27 92

MIRIM
Articles de pell i skag
Bosses - Cintu rons
Carteres - B¡tlleters
Maletes - Estoigs
Guants - Moneders
Articles de regal

Gral. Mola, 11

Perfumeria Nll[.
:f ;J:,',',lx":,';'' 

I rors assortits

i cosmética nacional i extrangera

Objectes de regal - Bisuteria
Concesionaris de :

EGREGIA - Bárbara Ward
Germaine Monteil - Gary Cuaut
i d'altres marques en perfums

Plaqa 18 de Juliot, 2 Teléfon 893 10 43



Joieria - Rellotgeria

Teléf.

Bobinatge i reparació
de motors eléctrics

,ÉuIz{

Plaga 18 dé Juliol, I

BYRME
Algiua, ¿ - Tel; 893 OO11

Beparac¡ons d'aparells electrodoméstics amb recambis

d'origen de les més conegu«les marques.

BERRENS - TAUBUS . TURMIX . OCSIRÉE JATA

SOLAC,SyP,etc.

Servel oficial de

Braun - Tornado - Hispano Suiza - Moulinex

T. G VILASECA Vlhnucvo , G.tt¡ú . 1971
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