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VILANOVA I LA GELTRU

ABRIL 78

Tnes gnans tenones al nostne aplec: Joan Floca, Josep Gispent i Jaurne
Vilá ¡Foto Gúelll.

Et NOSTRE SEGON APLEC
Diada UnivezsaA d.e Aa Sa.zdana

Enguany se celebrará el dia 30 d'abril amb el següent programa d'aetes:
A les 11 del matí proclamació de la pubilla de la Sardana de Vilanova als

salons de I'Ajuntament, pel batlle de la ciutat Sr. ]osep Piqué i parlament a cár-
rec de Joan Callejón.

Tindran lloc audicions de saÍdanes, matí i tarda, a cirrec de les cobles
Sitgetana i La Principal del Camp.

A.E. Talaia BAS19780400_088
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L'APLEC DE L'AIGUA
Caldri bateiar la segona edició del nostre aplec d'alguna manera. Per,

aixó hem pensat qlle una forma de fer-ho seria anomenar-lo, amb tota pro-
pietat, "l'aplec de l'aigua". Una pluja tossuda, obstinada, va fer trontollar lota
l'estructura de l'aplec, el treball, els esforgos, les il.lusions,..

El diumenge diaZ d'abril plovia a primeres hores del matí. I plogué du-
rant moltes hores més per dissort nostra. L'escenari de Ia Plaga Xuriguér, amb
l'ernpostissat de k:s cobles, les senyeres, les tanques a punt de posar, calgué
deixar-lo per millor ocasió. Fou necessari replantejar-se l'aplec i anar a raure
al pavelló.

El pavelló sona malament

No descobrim res en afirmar que l'a-
cúsüca del pavelló és molt deficient,
No existeix cap raó que justiffqui que
ha de sonar bé. Peró calgué anar-hi a
raure si, d'una forma o altra, volíem
portar a terme l'avenfura (i aquesta ve-
gada ho era més que mai) de l'aplec
Es va fer eI trasllat, s'improvisá gairebé
tot, peró al cap i a la fi tinguérem el
que ens convenial cadires pels músics,
servei de micros, control de les entra-
Ces, servei de bar i un responsable del
pavelló que és l'amabilitat en persona.
Ell i el regidor Fuster varen fer plane-
res moltes coses que semblaven impos-
sibles.

L aplec

L aplec va fer el seu camí amb tota
normalitat. El programa havia estat ela-
borat de forma minuciosa per tal d'a-
profitar totes les possibilitats de cada
cobla i, a més, fer-ho en el moment
oportú. El programa incloia sardanes
de gran categoria musical, peces obli-
gades, sardanes per ballar, en fi una
mena de "tutti fruü" molt variat i atrac-
tiu.

Malgrat tot, molta gent de fora

Tot i que el dia no predisposava gai-
re a sortir de casa, várem tenir ocasió
de saludar amics sardanistes procedents
de punts molt diversos de la geograffa
catalana. Era el nostre primer aplec de
gran envergadura que tenia lloc en-
guany. Dues de les cobles actuants pre-
sentaven novetats importants en la se-

va formació. A més donaven a conéixer
diverses sardanes degudes a autors de
gran anomenada. Sigui com vulgui, el
cas és que existia veritable exp,ectació.
I així ens ho demostraren els sardanis-
tes vinguts de Mataró, Palafrugell, Sa-

llent, Manresa, Igualada, Sant Sadurní
d'Anoia, Lleida, El Vendrell, Vilafran-
ca del Penedés, Barcelo4a, Badalona i
altres llocs que ara oblidem.

Pel que fa a la gent de casa, várem
comptar amb la preséncia i l'ajut ma-
terial i moral d'aquest nucli vilanoví
aimant de la sardana i de la bona mú-
sica, aquest nucli que no va perdre de-

tall, que passá tot el dia i part de la nit
prop dels músics de les cobles famoses.



Musica de qualitat al mad

Les tres cobles actuants -"La Prin-
cipal" de La Bisbal, "Els lv[ontgrins" i
"Ciutat de Girona"- rivalitzaren per
tal doferir-nos les obres més atractives
dels seus repertoris respectius. Al matí
es tocaren amb gust i amb encert, al-
gunes sardanes molt importants. En
aquest senüt voldríem evoc¿¡r -tot i
que a través de la lletra impresa aixó
és impossible- el so incomparable de
la cobla de La Bisbal tot interpretant
"Tarda de maig' (Costa) o una pega tan
senzilla i emotiva com "La mare can-
tora" (Bou). Tampoc no podem deixar
de consignar les intervencions de dos
tibles notables: Joaquim Portes (Ciutat
de Girona) i Tomás Bahí (Montgrins) i
un fiscorn: Josep Riumalló (Bisbal).

Tres lligons i r¡na estrena

La tanda de la tarda s'iniciá amb la
interpretació magistral de tres sardanes:
"La noia matinera" (Ciutat de Girona),
"Elogi" (Montgrins) i "Vilanova joiosa"
(Bisbal). Aquesta darrera sardana, ori-
ginal del mestre Emili Saló, s'estrenava
en ocasió del nostre aplec i havia estat
dedicada pel seu autor a la ciutat de Vi-
lanova. Per aixd el batlle Piqué regra-
ciá publicament el gest del mestre Saló.

EI triomf del'Moreno'

El ffscorn de la 'Ciutat de Girona",
Josep Puig "Moreno" vingué enguany a
Vilanova disposat a confirma¡ la seva
condició indiscutible de primer fiscor-
naire de la nostra terra. Ho va fer a tra-
vés d'una sardana gran, una sardana
complexa, atapeida de diffcultats, una
sardana escrita per Pau Marons i veri-
tablement digna del "Moreno". Aquest

genial ffscornaire es mosbá segur, afi-
nat, precís, amb unes facultats magní-
fiques. Al costat noshe, durant la inter-
pretació d'aquesta obra, dos músics
d'una de les cobles acfuants comenta-
ven: "Aixó que fa el "Moreno" no hi ha
cap fiscorn jove que sigui capag ni d'i-
mitar-ho". L'amic Puig interpretá aque-
lla dificilíssima sardana sense cap "ras-
cada", sense cap imprecisió, tot acredi-
tant, una vegada més, la seva categoria
de sobirá del ffscorn.

Dos tenores i trn tible

La gran batalla dels "obligats" havia
estat iniciada. Punts culminants d'a-
questa renyina musical foren les inter-
vencions del nou tenora de la cobla de
La Bisbal, Jaume Vilá, amb "Ja soc
aquí" (Conrad Saló), el tenora Josep
Gispert d"'Els Montgrins" amb "Triom-
fadora" (Viladesau) i el tible Joan Pa-
rés "Bisbal" amb "Impetuisa" (Vilade-
sau). En Jaume Vilá té un so dolg, pas-
tós, ben timbrat, toca molt affnat i amb
una facilitat prodigiosa. La seva dicció
ens sembla dificilment superable. Jo-
sep Gispert és com una torrentada mu-
sical. El so de la seva tenora és arrava-
tador, potent, net, ple d'energia. Exe-
cuta amb molt bon gust i les seves fa-
cultats físiques semblen gairebé ines-
gotables. Pel que fa al tible ]oan Parés
haurem de dir que en el seu terreny no
té rival. La interpretació de la sardana
"Impetuosa" la culminaria amb "sol" es-
fereidor, net, vibrant, talment com si
no exigís el més petit esforg.

'T.'aplec de Vilanova' a tres cobles

En versió del conjunt de les tres co-
bles actuants, tinguérem ocasió d'escol-
tar la sardana "L'aplec de Vilanova",
del mestre Lluís Buscárons, obra que el



responsable artístic de la cobla "Ciutat
de Girona' dedicá a la nostra ciutat
en ocasió d.el primer aplec.

Poca estona després finia ledició
d'enguany, atapeida d'éxits artístics,
emocions i aplaudiments i amb un gran
gep económic a l'esquena dels organit-
zadors.

L'hospitalitat del temple de la Geltrú

Una vegada més calgué cercar aixo-
pluc al temple de La Geltr'ú per tal de
poder celebrar el concert de cloenda de
l'aplec, encomanat a les cobles "Els
Montgrins" i "La Principal" de La Bís-
bal. Fou regraciat públicament el gest
generós de mossén Pere Sitjá i el seu
consell pastoral i hom es dolgué per
enéssima vegada, de la manca d'un
Teatre Municipal. La gent omplenava,
com sempre, la nau central, els espais

laterals i un grup de jovent seia a ter-
ra, en primeríssim terme. Aquest con-
cert fou presentat per la nostra com-
panya Maria Carme Barceló i llamic
Eugeni Molero.

Josep Gispert: una tenora que parla

Pel que fa a l'actuació de la cobla
"Els Montgrins", haurem de dir que la
base del seu éxit la constifuí, sense cap
mena de dubte, l'actuació del seu te-
nora Josep Gispert, qui ens oferí obres
de gran nivell musical ("Una mitja vir-
tut", "Remembranga", "Serra amunt") i
una sardana que és com un crit arrava-
tador: "Llibertat", la qual suscitá l'en-
tusiasme de la multitud. La resta de la
cobla es lluí forga a "Alt Empordá"
(Viladesau). El tible Tomás Bahí oferí
una versió molt correcta de Ia hellíssi-
ma sardana "Fent-se clar" (Serrat).

"La Frincipali' de La Bisbal

Hauríem dlelogiar, pel damunt de
tot, la versió de "Gallardia", a cura del
tible Joan Parés, i la de "Tarragona", a
c)rrec del teno¡a jaume Vilá. Peró no.
Hi hagué molt més, La cobla de La
Bisbal fou, una vegada més, aquell en-
qranatge meravellós capaq de produir
les versions més pulcres i acurades que
s'hagin pogut donar mai cle la vida.
Tot funcioná a la perfecció. La fusta, el
metall, el contrabaix (Joan Xandric, un
instrumentista molt ben dotat), etc.,
etc. La cobla de La Bisbal no sols exe-
cuta, sinó que també matisa, sap "apia-
nar" les notes i sap afegir-hi el clam es-
peritat de la tramuntana, posant-hi tam-
bé fines gotes de poesia i de sentiment.
La Bisbal ens oferí un "Davant la Ver-
ge" fascinant, una "Ventada de marq"
arravatadora. un "Rellotge de l'avi"
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digna de les confrontacions musicals

més enlairades del Palau de la Música.
I executir també un "Bac de les gines-

teres" literalment perfecte, amb aquella
elegáncia i aquella fidelitat descriptiva
que hi sabé infondre un vilanoví il.lus-
tre que estimava la cobla i Ia sardana:

Eduard Toldrá. Capítol apart mereix la
seva versió de "Frisanga" (Garreta) ve-

ritable lligó magistral, capag d'acredi-
tar per ella mateixa les dots duna co-

bla i un director. I parlant de directors
el mestre Saló va saber guiar amb má

segura i gest effcag els seus col.labora-
dors de la cobla bisbalenca, els quals

ens proporcionaren una versió plena,
rotunda, vigorosa, i ben contrastada de

la fantasia per a cobla "Present de bo-
da" (Josep Serra), El mestre Saló diri-
gí el conjunt de les dues cobles en la
interpretació de "Cavallelesca" (Jou-

quim Serra) i "Els Segadors".

Un públic excepcional

Un públic atent, silenciós, interessa-

díssim. Un públic disposat a valorar les

interpretacions i vibrar de pura satis-

facció. Aquest públic picá de mans fins

l'enardiment i sortí molt tard del tem-
ple de la Geltrú. Tothom restá compla-
gut i sols quedá l'ombra negra dun dé-

ffcit imputable al temps. Sembla un tó-
pic, peró és ben cert. Salvarem aquest

obstacle?

EQUIP DE RECERCA

FESTA DE SANT JORDI,
PATRO DE CATALUNYA

Com cada any, el dia 23 d'abril hi
haurá una audició de sardaaes, a dos
quarts d'una del migdia a la Plaga de
ia Vila, a cá¡rec.de la cobla La Princi-
pal del Camp.

També hi haurá venda de roses,
com ja és tradicional en aquesta Dia-
da.

NAIXEMENT
A la llar del nostre secretari ]aume

Dallá i Anna Raya, s'ha vist alegrada
amb la vinguda del primer fill, una ne-
na que portará el bonic nom de Sónia.
Moltes felicitats.

TONA, CIUTAT PUBILLA
DE LA SARDANA 1978

El dia 23 d'abrll tindrá lloc la pro-
clamació de Tona com a ciutat pubilla
de la Sardana. Com ja és tradicional
en aquestes diades, tindrá lloc la pro-
clamació de la Pubilla Universal de la
Sardana, l'arribada de la XIII cara-
vana de la Flama de Ia Sardana e,nce-
sa de la flama i traspás de les arres del
pubillatge. S'estrenará la sardana «To-
na, ciutat pubilla» i «Castell de Tona».
La Uiqó magistral de la sardana anirá
a cárrec del professor Francesc Roig
i Ferran.

De la part artística de la Diada són
responsables les cobles Infantil i ]ove-
ni,l de Blanes, Lluisos de Taradell, Ciu-
tat de Girona i Montgrins.

EN LA MORT
D'EN JAUME MARIN

El passat üa 27 de marg, moria en
accident el nostre amic i membre fun-
dador de la colla Sardanista VOLE-
RANY, ]aume Marín.

Tots els que I'estimavem el vam
acompanyar en el seu traspás. El seu
record estará sempr,e amb nosaltres por
temps que passi.

President: Salvador Butí - Secretari: Jaume DaIlá T. G. Vilaseca, Vilanova
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