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EXIT ARTISTIC SENSE PRECEDENTS

ESTRENA DE LA SARDANA "L'APLEC DE VILA}iOVA''.
DEL MESTR.E BUSCARONS

LA PARTICIPACIO POPULAR PODIA HAVER ESTAT N,IES INTENSA

El diumenge dia 3 d'abril tingué lloc Ia primera edició de l'aplec de ls sar-
dana de Vilanova i la Geltni, organitzat conjuntament per "f)ansaires Vrlano-
vins" i "Amics de la Sardana", sota el patrocíni <ie l'Ajuntament de la eiutat,
comptant també amb l'ajut de Banca Catalana i de la Caixa de Pensions per a
la Vellesa.

El rnarc escollit va ésser Ia nosi:¡a Plaga de la Vila, ln qual a més de les se-
ves belles ¡lroporcions i el seu atractiu arquitectónic, presenta d'altres caracte-
rístiques igualment favorables, com és ara la seva ubicació céntrica i la bona so-
norit¿'lt del seu recinte.
Participació popular

L'amrnci d'aquest aplec suscitá un fort ressó en els arnbients sardanistes
dels Paisos Catalans. Tant és així que hom pogué constater lii preséncia de di-
versos grups de sardanistes vinguts de molts inCrets de la nostra terra. de Mo-
llerussa ffns a Palafnrleli passalt per Barcelona, \{rtaró, Sabadell. La Garliga,
Iieus, etc.

Paradoxalment l'afuéncia vilancvina es limitir al nucli de ciutaclans qr.re tan-
tes i tantes vegacles demostra el seu afecte envers la sarda:ra, nucli que si bé
fou important i consiclerirble no esdevinqué multitudinari.
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Contemplades les coses amb una certa perspectiva, hem pogut comprovilr
que determinat sector del públic vilanoví es mostrá reaci a satisfer fimport de
l'entrada (100 pessetes). Les raons adduides eren que no existien precedents en
el sentit de tancar el recinte de la Plaga de la Vila i fer pagar liimport de la lo-
calitat. Entorn d aqust punt podem dir que als Paisos Catalans se celebren cada
:mv prop de cent aplecs, un noranta per cent dels quals (que c.rmpten amb la
participació de dues o més cobles) es mantenen grácies a I'aportació provinent
de les entrades, una de les raons básiques de la seva subsisténcia. Cal remarcar,
a més, que als aplecs de les comarques gironines hom ha instaurat el costum de
fer pagar 125 pessetes per entrada. O sia, resumint, que el fet de satisfer I'im-
port de l'entrada ha d'ésser interpretat com una col.laboració per a sufragar les
despeses ocasionades per I'aplec.

La part musical
Les cobles que intervinpiuerell en les sessions de matí i tarda del primer

aplec vilanoví varen ésser: "La Principal" de La Bisbal, "Ciutat de Girona" i "I-a
Principali'del Llobregat. La cobla de la Bisbal, va fer honor, una vegada més,
al seu prestigi i a la seva condició cle capdavantera indiscutible de les nostres
agrupacions, La seva actuacíó fou modélica d'un cap a l'altre, tant pel que fa a
l'affnació. la seguretat i ritme, com a la coheréncia i pulcritud de les diverses in-
terpretacions. Cal posar dc manifest les extraordinaries intervencions del seu
solista de tible Joan Parés, les del tenora Josep Roura i el duo de ffscorns ]osep
Riumalló-]osep Cassú. Referent a la "Ciutat de Girona" haurem de dir que
aquesta es mostrl molt effcient i acurada, amb un rengle de darrera (metall)
veritablement excepcional, del oue sobresortien el trompeta ]ordi Compte i el
genial ffscornaire Josep Puiq "N{oreno". Haurem de delicar una referéneia es-
pecial al seu gran flabinlaire Lluís Buscarons i al magnífic contrabaix ]osep lor-
di Blanch-Reynalt. Atesa la cateqoria de les altres dues formacions, "La Princi-
pal" del Llobregat no tenia. aparentrnent, possibilitats de sobresortir. Peró no
succeí pas així, car aquesta formació acreditá unes condicions molt remarcables
en el serl conjunt i unes estimables qualitats en alquns solistes. esp'cialment pel
que fa al fabiolaire ]osep Vilh (que ens oferí una versió molt meritória de 'A
en ]osep Colf' (Viladesau) i el tible lordi León, futura figura dins l'espeeialitat.
Estrena de la sardana'L'aplec de Vilanova"

Durant el transcurs rle l'aplec l,r cobla "Ciut¿rt de Gírona" doná a conlixer
Ia sardana "L'aplec de Vilan¡i'a" escrita especialment pel seu capdavanter ar-
tístic, mestre Lluís Buscarons, rmb motiu cl'rcuesta avinentesa. Es tracta ,l-'una
s¡rdana. atraetiva, espont).nia i desimbolta oue porta el seeell característic tlel
seu il.lustre rutor. Iqualment fou també molt ben acollida per la concurrlneí'
Ia interpretac;ó, pel conjrrnt de les tres cobles de Ia sardana "Festa anva!", clel
,--..'s'i,.c I sett \[., coler.

Recepció a la Casa de la Vila
Iin finir I'aplec, els components de les cobles i bona part del públic assis-

tent foren ¡ebuts per lalcalde i alguns membres del consistori al saló de ses-
sions, en un acte organitzat de forma totalment espontánia. El batlle Josep Pi-
oué pronunci¿\ un breu parlament eloc¡iant la tasca dels músics i dels organitza-
rlors i aqraint I'assisténcia del nírblic local i forani. L'alcalde expressá, en nom
cle Ia cirrtet i propi, la gratitrrd ;re Vilanovrr en\¡ers el mestre Lluís Buscarons.



(iui de forma totalment despresa havia escrii. una sa¡dana pel nostre aplec, fent
,;iena a aquest gran músic i als responsables ariístics de les aitres dues cobles,
.le diversos records de Vilanova. Aquest aci"e, senzill i auténtic, lou molt ben
acollit per tothom.

Concert de cloenda
A la nit tingué lloc el concert de cloenda al temple de Santa Maria de la

Geltrú, el qual havia estat cedit generosament pel rector de lesmentada par-
rdquia. Protagonitzaren aquest concert (d'accés totalment lliure i qratuit) les co-
bles "La Principal" de La Bisbal i "Ciutat de Girona". La immensa nau d'aquell
temple fou insuficient pel a encabir la gentada. Les dues cobles rivalitzaren per
a oferi¡-nos una série d'interpretacions de gran entitat, desiacant la preséncia
¿rl programa de dues sardanes del genial músic vilanoví Eduard Toldrá, i Ies in-
tervencions de dos solistes privilegiats: Joan Parés (tible) i Josep Puig "Moreno"
(fiscorn). L'auditori es mostrá molt atent i identificat amb el contingut cle les
diverses obres. La máxima emoció i entusiasme es produiren quan el mestre
Conard Saló se situá davant els components de "La Principal" de la Bisbal. per
dirigir amb gran elegáncia, energia i precisió, una extraordinária versió del poe-
ma "Puigsoliu" de joaquim Serra. Aquest éxit es repetí en oferir-nos els matei-
xos intérprets i director "Les Danses de Vilanova" (Toldr§).

A la part final del concert el mestre Saló assumí la direcció del conjrrnt de
les dues cobles per tal de donar vida a "Els Segadors" i "La Santa" Espina". Les
ovacions de l'auditori assoliren les fites rnés altes pel que fa a la seva intensitat,
en justa correspondéncia davant unes interpretacions veritablement antoli¡-
giques.

Poc abans de finar aquest concert hom informá als assistents entorn dels
resultats econdmics de I'aplec. La resposta de l'auditori fou de contribució vo-
luntária i generosa per tal de fer front a les considerables despeses.

Epíleg
Malgrat els esforgos de tots i els generosos ajuts que s'anaren rebent, la ce-

lebració del I Aplec de Vilanova ocasioná un déffcit económic, el qual, tal com
havia estat pactat, fou eixugat pel nostre Ajuntament, qui volgué no sols pto-
cegir aquesta gran diada sardanista, sinó que estimulá els organitzadors a fi i
efecte de garantir la seva conünuitat. Fins l'any vinent doncs, si Déu vol.

EUGENI MOLERO

AUDTCIO DEL MES DE MAIG

Será eI dissabte dia 14 a les vuit del vespre, a Ia Plaga de la
Vila, a cárrec r]e la cobla Sitgetana.

Celebrarem com cada any la primavera amb la Sardana de la
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GREIXER EIU GRAGIA
Parlávem en un dels números passats de 'viure en Grácia", en relació amb

el lostre p.oble, glossant unes pariules del Mestre Ltuís Millát, qui afir-avl'El sardanista és cataluflya en -estat de Gricia". Déiem que aquést "estat de
qácla catalana" és estimar, amb deli,i, .lrnb pures:r, urrrú donáció, 

"rt g.*"t
rdeals humanf que tot bon cataiá ha de poseif en eI seu interior: puo, gá*"-
uor, tolerirncia, convivéncia, Iiberrri.,tar, áo:rverrcrrneat profund ¿e're'ci"utaáa-
na. etc.

Avui hi hem de f."r "l afegit. Es indispensable. Es el mateix que passa
en.el terreny cristiá. Aquell quJ estima de óor a Jesús perqué rrp q"" ?r Li
millor amic i mestre,_ i amo, i germá, i cs manté r"*pr" 

"u 
,i" mat?ix'tarann},

dintre dun mateix álirrr", 
"'o 

p".ogrurrurri 
", fesumaáó, d *"y"i ;ria*i q""

ia retrocedeix. En I'amor només hi ha una possibilitat: avanga.. Tota altra io-
sició és fals¿, 65 filla d'un desamor. Es el rñateix que passa 

-a-b l'a*or huñá,
envers la dona amb la qual hom es lliga, o envers llamic que creus que és me-
reixedor del teu afecte. O creix o minva. No pot estar est-acionari. L-'estaciona-
rnent és la trarció, la negació. si un ésser éi digne d'estima veritable, l'amor
exigeix. que cada <lia sigui més estimat. El contrari voldria dir qrre és una es-
timació passavoiant, que 

-sí 
perd no, que és com tots, que no ,r'hi h, per tant.

Llavors ja no és amor. Llavors ja és una coneixenga, uira simpatia. I liamor és
rrna donació -total, perqué la persona estimada s'hó mereix to-t. Perqué en ella
l¡em trobat la plenitud de la vivéncia amorosa. Perqui tot el qu6 ciónes és
aceeptat-plename:rt per l'altre i t'ho torna, elaborat en eI forn que tot ho escal-
la. purificat err l'altar de la mútua donació, santificat cn el tórn de h trans-
lormació que tot ho eunobleix.

-L'amor. doncs, quan ho és de veritat, exigeix la cr.eixenqa Sempre més
i millor. L'estimació conscient a la sardana també ho exigeix. si ens ámhada-
lim amb ella, si en parlern entusiásticament, ben ernpoltroñits des de la butaca
que ens permet la becaina, si la contemplem i lladmiiem, peró no fem res de
cara a ella, que és fer-ho de cara als qui formen part, és senyal que I'amor és
narcicista. egoista, és "enyal que ens mirem al mirall, satisfets de nosaltres ma-
teixos.

Preguntem-nos: Faig el que rcalment puc per donar eonsciéncia catalana
als meus fflls? Facilito als meus fills mitjans per tal que creixin en l'estimació
a Catalunva? Introdueixo a casa meva les revistes infantils "Cavall Fort",
"Tretze Vents", a fi que, des de petits coneguin i estimin la nostra terra? .Aju-
do els fflls més grans amb la lectura d'una revista com "Orifama". amh el cle-
siq que siguin coneixeCors dr:ls problemes que hi ha plantejats en el món d'a-
vui i sápiguen el terreny que trepitgen i els horitzons que se'ls presenten i no
es vegin obligats a combregar amb rodes de molí? Quants llibres catalans en-
trcn a casa meva? Si sóc responsable d'una colla d'infants, als quals ensenyo a
ballar sardanes, sóc conscient de la mi.ssió sagrada que tinc, que vagin esti.
mant tots els valors nostues que els ha de donar consisténcia en el seu demá
adult? Faig sardanisme només pergu) fa bonic? El meu amor a la sardana, i.
per tant, tot el que ella vol dir, em porta a conéixer els problemes humans, so-
cials. i eulturals, que avui afecten a la gent clue forma la comunitat catalana?

Preguntes com aquestes. te'n pots posar, amic i arniga, jove o qran. a dot-
zenes. Tr-r mateix pots deduir si el teu amor per la sar<lana és corrscient i si,

(Acobo en lo póg següe"t)
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ACTBS PRO-MONUMENT A FRANCESC MACIA
EI dia 21 d'abril tingué lloc a la Biblioteca Víctor Balaguer rrna conferéncia

a clrrec de l'historiador Josep Benet sobre el tema "Francesc Maciá, primer pre-
sident de la Generalitat de Catalunya".

El dia 22 s'inaugurh a la Galeria de Vilanova i "Prisma" una mostra de
producció de llescultor J. M. Subirachs. També s'efectuá una taula rodona en-
torn del monument a la Biblioteca Víctor Balaguer a cárrec de J. M. Subiracbs,
I. Canal, A. Virellq J. M. Corredor-Matheos i J. Callejón.

El dia 24 a la tarda van actuar al Pavelló d'Esports, Núria Feliu Ramon
GomI i Siscu Surroca. La recaptació del recital es va donar a benefici del m<,¡-

nument a Maciá.

COMISSIO EDICIO OBRA RUERA
Aquesta comissió es proposa retre al mestre Josep M.n Ruera l'homenatge

més grat per a un músic: L enregistrament en un disc de llarga durada, del Poe-
ma simfónic EMPURIES, per e Orquestra i Cobla. Completará el disc la glossa
de l'antic BALL DE DONZELLES de Granollers, per a cobla. En seran intér-
prets I'Orquestra Ciutat de Barcelona i Ia Cobla del mateix nom.

Aquest disc és molt important dins el marc de la música Catalana i del
sardanisme.

Hi haurá una relació dels suscriptors en un anexe que acompanvará al disc,
com a homenatge al mestre Josep M.' Ruera.

Tenim butlletins de suscripció a la nostra Secretaria. L'import del disc és de
450 pts.

DIADA UNIVERSAL DE LA SARDANA
El passat dia 24 cllabril tingué lloc a I'Ajuntamelt de Vilanova la procla-

mació de la Pubilla de la Sardana de Vilanova. Desisnació que va recaure
aguest any en la senyoreta Silvia Jardón i Giménez, i com a acompanvants les
senvoretes Pilar Crusat i Cat:\ i M.u Assumpció Jové i Calvet.

El parlament fou a cárrec del nostre amic i col.laborador Eugeni Molero
i Pujós.

Hi hagué també audició matí i tarda amb la Cobla Sensació del Ven<il'ell.

ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY
Dia 27 de marg: Assisténcia al Vendrell als actes de cloenda ciel Centenari

Pau Casals. Cobla "La Principal" de la Bisbal.
Dies 7 al l0 d'abril: Excursió a Gréixer, Canal de la Serp, Penves Altes del

lr4oixeró, Gréixer.
Dia 17 d'abril: Aplec a Cornellir. Cobles: Ciutat de Girona, Montgrins, La

P:'inc'pal <lel Llobregit i Jovenívola de Sabadell.

.-a-a-a-a-a

GNEIXEN CT GRAG¡A (Vé de lo pdg. onterior)

per tant, creix, si Ie' exigéncies que porta el fet d'estimar et done¡r neguit i si
elles fan que t'imposis el deure de fer que els altres, els que tinguis a la teva
vora. avancin també en l'estimació a la sardai'ia. Si contestes afirmaüvament
a les preguntes anteriors, o a les que tu mateix et facis arrib l'esperit auténtic
rlc la s¿rrclana. Llavors: Per molts anvs! I qu'-' t'hi mantinguis. I que avancis,
(:tluilra- Sen"ipl'€,
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