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I'ILAIIOVA I LA GELTRU

Missatge al món sardanista
Iiegit el diumenge dia 20 d'abril de 1975, a la vila empordanesa de TORROE-

LLA DE MONTGRI, amb motiu d'ésser proclamada per l'Obra del Ballet Po-

pulaT XVI CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA.

MISSATGE AL MON SARDANISTA

Sempre he cregut que la sardana, en esdevenir, a la primeria d'aquest se-
gle, la dansa popular de Catalunya, passá a ser un dels simbols rnés purs
i més espontanis de la catalanitat. Ens arribava de l'Empordá, fresca i senzilla
rnanifestació folkldrica de la gent de la comarca, joves i vells, homes i dones,
expressió pública de la ioia general a qué el poble es lliura els dies d'oci o en
ocasió de les festes tradicionals. Tanmateix, en un moment ia madur de la re-
naixenga espiritual i política del nostre país, la iidea dels capdavanters del rno-
viment, i sobretot els poetes, dlexalgar la bellesa, l'esperit «l'agermanament i el
sentit comunitari de la nostra dansa, i cle promoure'n el conreu entre els joves
de tot Catalunya, tingué la virtut de caure en terra adobada i el poblc, se la
léu seva anrb un entusiasme contagiós, I molt aviat el cla¡n de la tenora resso-
rlava arreu com una crida irresistible a l'alegria e;r cornú, al trliurament as-
senyat i alhora cálid a un ritme cornpassat I iogasser q,ue tenia el poder mágic
d'ajuntar mans amigues i mans desconegudes en l'acolnpliment d'una mena de
cerimónia el profund sentit de la qual imprimia rnisteriosament a tots els par-
ticipants la gaudiosa serenor de aui se suma a un ioc plural que trascendeix de
molt exercici d'una altra dansa qualsevol. I, fet curiós i benigne, la sardana,
empordanesa sense voler en la seva aparent innocéncia folkldrica, pogué so-
breviure en els temps rnés negres de la postguerra i restar com un acte de fe i
un senyal d'esperanga en dies més elars.

Beneida dansa! I beneits dansaires!

JOAN OLTVEA

T.CIGITT(EI
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De car¡ als nostres ioves

L.INA IVIICA D'F¡ISTORTA
Laparició histdrica de la sardana és difícil d'ésser precisada, com passa

amb totes les danses populars. I més si són tal arrelades en un poble i en una
cultura com és el cas de la s¿rrdana. Aixd i la característica forma d'ésser balla-
da potser ha fet que hagin sorgit nombroses hip«)tesis sobre els seus possibles
orígens.

El més probable és que provingui de les danses asü-ondmiques dels an-
tics íbers, ballades a honor de la Lluna i del Sol. Pel carácter i per la disposi-
ció dels balladors molt probablement són les que més s'assemblen a la nostra
dansa. L'hispanista alemany Schulten diu que el segle II abans de Crist, els
íbers celebraven freqüentment danses astronómiques, localitzades c¡uasi sem-
pre a la zona pirinenca.

Malgrat tot, no comencem a tenir cap document históric sobre la sardana

lrs el 1575. Aquest any, un document del bisbe Juliá, de Girona, al costat
§altres disposicions sobre abusos comesos en la fesia del Corpus tinguda a la
catedral, prohibeix que es balli la s¿rdane¿r ¿ I'interior del temple. Per tant,
llavors ja tenia molta divulgació. El mateix Lope de Vega, en l¿r seva comédia
''El maestro de danzar", escrita el 1585, cita la "cerdana", tal com s'escrivia en
aquella época.

Les cobles antigues eren compostes d'una cornamusa, ur.ra tiple, un fabiol
i un tamborí. La incorporació de Ia tenora és deguda a en Pep Ventura. La te-
nora és un instrument molt antic que Ilavors ja no era gaire usat. EI 1820, un
músic i instrumentista, Antoni Tr.rrón, de Perpinyá, la va refot'rnar i li va afe-
gir unes claus, A rel d'un viatge de Pep Verttura, del 1850, va conéixer en Tu-
Í0fi, i li va encarregar una tenora d'aquest tipus, bé que canviant la campa-
ii$; a base de metall, en substitució de fusta. Aquesta modificació va millorar
iiútablement la sonoritat de l'instrument. Des de llavors va ésser introduida a

l$'cobla, deixant a racó la cornamusa. Amb posterioritat hi van ésser intro"
Eüits els altres instruments, o sigui, el fiscorn, la trompeta, el trombó i el con-
tiábaix.
.'''. Els primers músics que vail compondre sardanes, tal com les coneixem
al'C, dites, més o mer-rvs, d'aqtresta época, durant la qual la sardana v¿r sofrir
ii?iá colla de modificacions fins arribar a tal com la coneixe mavui.
! i El més conegut de tots els compositors és en Pep Ventura, encara quc
iiibbablement no va ésser el primer compositor a aparéixer.
rl Josep Maria Ventura i Cases va néixer el 2 de febrer de 1817, a Alcalá la

\<ial, vila de la comarca de Jaén. Els seus pares eren Benet Ventura, ffll de
Fló§es, i Antónia Cases, de Manlleu. El par:e pertanvia al Primer Batalló de Ti-
r4ifórs de Catalunya. Eren els temps de la reacció absolutista, sota el regnat
dá Ferran VII. Llavors, les tropes arraven d'una punta a altra de la península,
¿i fi:rd'evitar així possibles complots. Quan la mare era ja embragada, el Batallo
v'ar,§sser destinat a Alcalá la Real i allí va néixer en Pep. Tots els seus avant-
pá3iats són doncs, catalans, i trl cap de pocs mesos del-naixement, van tornar
tots cap a casa.

Hi ha molts llibres i fascicles que parlen de la sardana. A ac¡trells joves
q.ng..volguessin documentar-s'hi, els recomanem "La sardana", llibre de Joan
Arü/áes, del 1930, i "Vida d'en Pep de la tenora", de Pere Coromines, publi-

cat per Ia Biblioteca Barcino, l'any 1953.



coneguem-nos

Jt l_r (GAFIFIETA (l 8Z5-1925)
Nat a Sant Feliu de Guíxols. EI seu pare era rellotger. Va viure, en la se-

va infarrtesa, durant un temps, a Vilanova. No li va agradar mai aquest ofici.
S'hi avor¡ia molt. Perqué en ell no hi podia posar esperit creador, que és el que
ell ja portava ben dintre seu.

De mica en mica tothom es va adonar que havia sorgit un cas únic en la
história de la sardana. Estava content quan el públic li aplaudia una de les se-
ves obres. Perd ell deia que la confirmació li venia quan rebia una abragada
de Pau Casals. Llavors estava segur que llobra vai.a.

Una vegada va venir a Barcelona l'eminent compositor Strawinsky. EI van
obsequiar amb una audició de sardanes, que aná a cárrec de la Cobla Albert
Martf. En va restar entusiasmat. Manifestava una efusió incontenible. Quan va
escoltar "Jrrry", els ulls del compositor rus es van omplir de llágrimes. I va
proferir: "Vull més coses de Garreta; aquest home és el geni musical de Cata-
lunya". La resta de l'audició va ésser dedicada a Garreta.

Garreta deia que no hi ha res de més bonic que compondre i interpretar
l'ánima del poble. Les meves sardanes -deia- són trossos de terra i de mar.

Va escriure unes noranta sardanes. Ell sostenia que Catalunya donava
motius per escriure'n a milers, tanta és la bellesa d'inspiració que és capag de
crear en l'ánima del poeta i del compositor.

Va morir jove, als cinquanta anys, enmig de la placidesa amb qué havia
viscut sempre, sempre home ple de bonesa.

ACTIVITATS DE LA COLLA VOLERANY (JUNY)

Dia 15, matí, Concurs a Cardedeu. Cobla Costa Brava. Tarda, Aplec amb
les Cobles: 

-Costa 
Brava, la P. de Mataró i Popular.

Dia 22, Audició i exhibició de colles locals a les Roquetes.
Dia 24: Aplec a l'Hospitalet del Llobregat. Cobles: la P. de la Bisbal, Costa

Brava i la P. del Llobregat.

AUDICIONS
Dia 10 de juliol: Sant Cristófor, audició, a les 7 del vespre, devant de l'er-

mita, amb la Cobla Melodia, del Vendrell.
Dia de juliol: Audició, a les 8 de la tarda, a la Plaga de la Vila, amb la

Cobla Sitgetana.

CURSET

S'ha iniciat un curset al Grup d'Esplai "L'Estoc" els dissabtes, a la tarda,
de5a6.

Fii prenen part una gran munió de Joves.

NOTICIARI
El dia 6 de juliol celebra el sisé aniversari la colla "Dansaires Vilanovins"

A la tarda hi haurá una Audició, amb Ia Cobla Verneda. Per molts anys!



EL EDLA,FU <<AVt l>>
Tal com va ésser profusament anunciat, fou celebrada la conferéncia del

Dr. Ramon Fuster i Rabés, President del Consell d'Administració de Premsa
Catalana, S, A. i Degá del Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Ba-
lears, organitzada per Amics de la Sardana, al local del Centre Catdlic, el dis-
sabte dia 7 de juny, a la nit, davant rfun auditori d'un centenar de persones.
Préviament havia estat presentat el conjunt de vistes diapositives sobre el ma.
teix argument del Diari.

El Dr. Fuster va anar glossant la necessitat i la urgéncia de posseir un pri-
mer diari en catalá, el qual, després de tuenta-cinc anys de no tenir-ne cap, si-
gui par al nostre poble una escola i una petita Universitat per anar conservant
i fortificant l'ús de l'idioma entre els catalans, basant-se en el fet que avui el
diari és llaliment imprescindible i més urgent per a la gran majoria dels homes,
en front dels llibres i de les revistes que són menja de llehaferits o del mén
especialitzat. L'home actual té necessitat de veure plasmats en unes págines
els esdeveniments clel món i ha de poder llegir-lo en la seva prdpia llengua per
tal que hi hagi unitat entre la lectura i la deducció que ell n'ha de fer. A niés.
en el nostre cas, un diari que penetri en unes mils de llars no hi ha dubte quo
ha d'influir en gran manera a fer que la nostra llengua recobri riquesa, fugint
de tants barbarismes que han arrelat entre nosaltres per manca d'estris adequast
cle cultura.

A Vilanova, doncs, grácies al treball d'una colla de joves i adults, homes i
dones, s'ha fet una feina considerable en el sentit de la promoció del diar-i.
Són ja molts els vilanovins que han col.laborat efectivament, posant-hi el seu
petit esforg económic, Podem dir que está a punt d'ésser superat el nombre
de suscriptors que han estat assignats a la nostra vila. Amb eI temps que tenirn
per endevant, ens fa ésser optimistes que arribarem, amb l'ajut de tots, a
duplicar-lo.

Dintre de les tasques que han estat atorgades a la Comissió local, ffgura la
representativitat comarcal del Diari. La Comissió treballa intensament en aquest
ram, Actualment porta realitzats actcs, amb dissertacions i proieccions, a Sant
Pere de Ribes, la Llacuna, a diversos llogarets del Pallars, a Cubelles, Sitges,
Vilafranca del Penedés, a Amposta.

A tot Catalurrya regna entusiasme per veure realitzada una obra com a-
questa de tanta importáncia, la qual ha de significar una injecció d'esperauga
per a la nostra llengua, tan mal tractada.

Actualment, com tothom sap, ha estat ja presentada a l'Administració la
sol.licitud i hi ha síntomes que diuen que l'aprovació no es farb esperar. Tan
dr: bó que a la primavera de l'any vinent puguem veure realitzats els nostres
anhels. Será una altra fita, importantíssima, entre les moltes que han estat
colrlocades eo el cor del nostre país grácies a la voluntat, a la tenacitat i a la
dinámica de moltá gent que ha treballat des de fa anys, ferms en tota espe-
ranga.

President: Mqnuel Prot¡ Secrelori : Solvodor Butí



MATALASSER IA

M.ECAN ICA

Yfour on

J. MOTITESÓ

Dbspotx, Coídos, 23

Mogotzem: Unió,24
Teléf on 893 OB 77

TEIXITS

ESAT(G
LES NOVEIATS
DEL MOM ENT

Correr dol

Reporocions i bobinotges de

loto meno de motors eláctrics

Tcrller-s
5(oIer-
Correr U nió,98.100

Tel.8930842

SABATERIA

BARIOTI

Generol Molo, 3ó
Teláfon 893 05 47 Aiguo n.o 28



BYRME Bobinatie i reparació
de motors eléctricsAiguo, 4 - Iel.893 00 1l

Reconvis d'origen de les més conegudes morques

BERRENS . TAURUS - MCULINEX - TURMIX DESIREE

JATA - SOLAC, etc.

Servei ofic¡ol de

BnAUt - roRtADO - lllsPAto §ulzA

OPTICf,

HOTAIIITESA

Lentes de contocie

Aporells per 0 sords

Fotogrof ío

Ploqo Alcdzo r de Toledo, ó
Tel. 893 4t 69

(Tocont o Plogo Aiuntoment)

GIM I SE RIA

GATSERRA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92

T. e. Vlfasoca . R¡mbla Caudlllo 4'l - Vllanova I la Oelirú
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