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Coordinadoru d'aplecs de
les comarques barcelonines

A les comarques gironines funciona, ja fa temps,
un organisme que coordina les iniciatives I els es-
forgos de les comlssions organitzadores dels di-
versos i cada vegada més nombrosos aplecs. L'efi-
cácia d'aquest organisme és innegable, sobre tot
pel que fa a les dates de celebració dels aplecs,
per tal d'evitar que aquests coincideixin en llocs
molt propers geográficament. Hom edita també una
guia d'aplecs de les esmentades comarques, de
gran utilitat per als sardanistes- L'Obra del Batllet
Popular també edita actualment una guia, més ex-
tensa, que delxa constáncia de tots els aplecs que
tenen lloc arreu dels Paisos Catalans.

Peró a nivell de comarques barcelonines aquest
organisme integrador i coordinador no existeix.
I creiem que alguns aplecs de les contrades bar.
celonines posseeixen un pes específic innegable,
com és ara el cas dels de: Calella, Mataró, Bada-
lona, Mollet, Santa Coloma de Gramanet, Cerdanyo-
la, Sabadell, Terrassa, L'Hospitalet, Cornellá, etc.

Sembla prou interessant I'intercanvi d'experlén.
cies i impressions entre els organitzadors dels
aplecs barcelonins, I ens alegra de debó saber que
en aquests moments Ja es treballa per a la creació
d'una coordinadora d'aquests aplecs.

El nostre recolzament i la nostra modesta col{abo-
racló no han de mancar-hi pas. A mesura que anem
recollint noves dades entorn d'aquesta iniciativa,
facilitarem més lnformació.

GtfitT i fEIs

lll Aplec

de la Sardana

de Uilanoua
I Tindrá lloc als jardins de la

Casa d'Empar

El proper dia I d'abril tindrá
lloc una nova edició de I'aplec
de la sardana de Vilanova. El
mal temps de l'any passat creá
dificultats económiques, ra6 per
la qual enguany ha calgut reduir
els pressupostos. Malgrat tot,
tenim aplec i comptem amb la
participació d'alguna cobla més
que notable. Esperem, doncs,
comptar, una vegada més amb
la preséncia i la coHaboració
d'aquest públic vilanoví que tant
estima la sardana. Ens cal el seu
ajut material i ens cal, sobretot,
el suport valuós de la seva par-
ticipació.

Les cobles actuants seran
«Giutat de Girona"
.La Principal» del Llobregat
"La Principal» de Llagostera
*Bages".
L'aplec és per a tots. FemJo

entre tots!
Vilanoví el dla I d'abril cele-

brem el nostre aplec. No hi
faltis!
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Servei permanent
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ARI -NOTICIARI -NOTI
PASSA EL CARNAVAL LA SARDANA DE L'APLEG

Vilanova visqué diades de gresca. El Car-

naval d'enguany constituí una nova mostra

de joia i vitalitat. Els "Amics de la Sardana,

es trobaren presents a la major part dels

actes que foren organitzats. De manera es-

pecial cal eamen,tar tles Comparses i erl de

les "Danses de Vilanova" a la Plaqa de les

Cols. La tradició no mor i l'afany de fer gres-

ca es manté i fins i tot potser s'incrementa.

MARXA EXCURSIONISTA

El proper dia 11 de marg tindrá lloc la

Vl Marxa d'Orientació per Descripció. La sor-

tida será al Caseriu de Canaletas (Anoia).

Esperem la participació de molts excursio-

nistes d'arreu de Catalunya.

NA¡XEMENT

A la llar dels nostres socis David Vidal i

Bosa M.' Simón s'ha vist alegrada amb la

vinguda del segon fill, una nena que portará

el nom de Laura.

NOVA GOBLA JOVENIT

La c¡utat de Terrassa va fer la presentació

d'una cobla jovenil "LA CIUTAT DE TERRAS-

SA,. Felicitem a la novella cobla i els hi

desitgem grans éxits artístics.

Gada any al nostre aplec es produeix I'es.

trena d'una sardana dedicada a la ciutat de

Vilanova. L'any 1977 fou "L'aplec de Vilano.
y¿', del mestre Lluís Buscarons i el següent

«Vilanova joiosao, d'Emili Saló. Enguany tam-

bé tindre lloc I'estrena corresponent, L'auto¡

de la sardana será el popularíssim mestre

Francesc Mas Ros. Podem anticipar que es

tractará d'una sardana obligada, I'estrena de

la qual anirá a cárrec d'un solista excepc¡onal,

Ens plau recordar que el mestre Mas Ros

ja havia escr¡t, anys enrera, una sardana de-

dicada a la nostra oiutaü "que fou enregis'

trada en disc per la cobla 'La Selvatana'".

Ens consta que les comissions organitza-

dores d'aplecs tan prest¡giosos com els de

Banyoles i Galella també han encomanat una

sardana al mestre Mas Ros per a I'edició

d'enguany i que a més d'aquests són molts

d'altres els compromisos que té aquest mú.

sic de Galdes de Malavella.

Malgrat tot, ha acceptat molt complagut

I'encárrec d'escriure la sardana i ha promés

la seva assisténcia a I'aplec de Vilanova.

Curset
de Sardanes

Orgonitzot per lo nosiro entitqt
el dio 3 de morg comengd un cur-
set de sordones ols Jordins del
Col-legi de lo Coso d'Empor, omb
lo porticipoció de cent nenes.



MANUEL COMADEVALL i ROCA
Primer trompeta de la cobla-orquestra ttMaravella»

Les gestes, gairebé increibles, d'en Manuel Gomadevall amb la seva
trompetá han enirat a formar part de la histdria de !a sardana. En Manuel
Comádevall és el primer trompeta de plaga de I'hora-actual i des de fa
molts anys. Probablement d'engá que comengá a declinar I'estrella d'en
Paco Gapellas. Aquest instrumentista extraordinari pos-seeix un so- gros'
net, moli ben t¡nibrat. Executa amb una facilitat prodigiosa i amb una
precisió extraordinária. A més d'unes condicions físiques privilegiades'
Manuel Gomadevall sap infondre un sentit molt personal a totes les seves
¡nterpretacions, aportant una dosi molt elevada de fibra ¡ de sent¡ment.

Manuel Gomadevall és un
xicot senzill, Planer, Partidari
de dir les coses amb la má-
xima claredat possible, sense
ofendre mai ningú ni faltar a
la veritat. Als estenaris o da-
munt l'empostissat és home
discret, seriós, Prudent, Preo'
cupat sols per la seva feina,
disoosat a rendir el máxim'
cerbant sempre la manera de
perfeccionar i, en el Possi-
ble, superar les seves Pró-
pies interpretacions. Tal ve-
qada per aquesta causa ocu-
[a una posició privilegiada al
nostre panorama artístic.

-Com va ser, Manel, que
vares deixar "Els Angelets",
allunyant-te també de Sant
Hipólit...

-Doncs 
mira va ser a Bal-

sareny, en un concert de fes-
ta major. Nosaltres alterná-
vem amb "La Selvatana".
Vaig tocar-hi aquells "Aires
espanyols" que encara toco
ara, un arranjament del

"Faust" de'Gounod i "EI ba-
tallador". El mestre Albertí,
aleshores director artístic de

"La SelvatanaD, em va escol-
tar, trucant-me per teléfon al
cap d'uns quants dies i Pro-
posant-me que ingressés a
nLa Selvatana".

-Oué representava alesho
res aquell canvi?

-Per a un músic de cobla
el contacte amb les agruDa-
cions de I'Empordá, la Selva

i el Gironés és molt impor- detalls i petits secrets de
tant, car nosaltes a Sant Hi- I'ofici. Tot i que el seu ins-
pólit ja procurávem fer-ho el trument era la tenora, sabia
millor possible si tu vols, molt bé el paper exacte que
peró la feina que vaig haver corresponia a cada ¡nstru-
de fer a nLa §elvatana" era ment i et donava una visió
molt diferent i els contactes molt encertada de Ies coses.
amb altres públics i les tro- En aquest sentit vaig rebre
bades amb altres cobles et d'ell un ajut inestimable que
compromet¡en i t'exigien més contribuí molt al meu perfec-
i més. En aquella época a cionament. A més tenia un
"La Selvatana" es donava un carácter obert i molt des-
cas molt curiós iera que hi ,ptés, raó per la qual jo em
havía gent molt bona, molt sentia molt bé al seu costat.
preparada, peró molt poc dis- Ell va ser com un segon pare
posada a obligar. En Mir ja per mi.
saps que és un gran tenora, Amb la cobla "La selva-
peró mai ha estat gaire amic tana, várem fer una série
dels obligats. _Amb el tible, d'enregistraments de sarda-
Josep Maria Ferrer, succeia nes dáutors diversos per a
una cosa semblant. Jo era la casa .La Voz de su Ámo,.
molt iove aleshores, tenia Doncs bé. de fet et veritable
possibilitats i moltes itlu- director artístic de la cobla
sions. Per tant, estava.sem- fou el mestre Coll, que te-
pre disposat a tocar el que nia una gran experién'cia en
fos, sense que .res-_ em fes aquest te"rreny i va fer que
por i sense dosificar els la'nostra feiná resultés rdal-
meus esforgos. ment magnífica.

L'am¡stat amb Josep Goll

-Va ser aleshores que en-
trares en contacte amb el
mestre Josep Coll?

-Sí. El mestre Coll es re-
tirá de músic i seguí residint
a Cassá de la Selva. A més
d'un tenora excepcional era
un gran coneixedor de la
cobla. Ens várem fer molt
amics. Ell em descobrÍ molts

-Conserves 
algun record

de la teva amistat amb el
mestre Coll?

-Era un home tan generós
que m'hauria donat tot el que
teilia. Un dels millors records
és la seva sardana "El so
de Ia trompeto», Que tocava
aleshores i que també havia
tocat alguna vegada el trom-
peta Mique¡ Prim, de la cobla

"Barcelona".



La sardana i els seus intérprets
Concerta clássics

-Peró tu, a més de dedi-
car-te a les feines própies de
la teva cobla-orquestra, ha-
vies portat a cap activitats
dins el món de la música
clássica...

-Sí. Vaig arribar a donar
alguns concerts, interpretant
obres del repertori clássic,
per exemple el famós "Con-cert en mi bemoll", per a
trompeta i orquestra, de
Haydn i altres peces de ca-
racterístiques semblants. En
algunes ocasions vaig actuar
acompanyat per un pianista
aleshores jovenÍssim, Antoni
Mas i Bou, actual director de
la cobla-orq,uestra "Marina".
També vaig donar un concert
a Barcelona, acompanyat a
l'orgue per mossén Ramon
Reguant, que aleshores era
orqanista de la catedral de
Barcelona. Aquesta activ¡tat
em satisfeia moltíssim i pre-
parava els concerts amb ve-
ritable il'lusió. EI mal és que
io he estat sempre un pro-
fessional de la música i, per
tant, els compromísos de la
cobla-orquestra no m'han per-
més mai dedicar el temps
que voldria a aquestes altres
activ¡tats.

-Dels tres géneres als
quals us dediqueu habitual-
ment, quin és el que més et
satisfá?

-Cada génere oferelx fa-
cetes prou atract¡ves, les
ouals- proporc¡onen una gran
satisfaccló a I'executant. Jo
havia disfrutat moltíssim en
aquells concerts de feqta
maior d'anvs enrera, amb pro-
grames extensos, que s,aca-
baven amb un vals-iota ben
,repircat. Peró els conoerts que
fem ara, segons un criteri
més depurat, em semblen
interessantíssims, amb una
gamma de possibílitats molt
gran. Pel que fa a la cobla,

]¡I¡IA IEGIiIIGA

LIoc de na¡xenga i any:
Sant Hipólit de Voltregá (Osona), 1933.

Formació:
fn bona part autodidacte. Aprengué el solfeig

amb LIuís Turet i Ia trompeta amb Francesc Ga.
pellas, instrument que perfeccioná amb Ramon
Busquets.
Agrupacions de les quals ha format part

*Els Angelets,, (1950.1958), <<La Selvatana,
(1958-1966), «Els Supers» (1966.1970), .La Princi.
pal" de La Bisbal (1970.19721, "Maravella" (1922.

).
Discografia

"La Selvatana" (Regal), ..La Principal» 6¡s 1"
Bisbal ("Discophon) i «Maravella» (Zafiro).

tu ja saps que el que dóna
nom a un instrumentista són
les peces obligades. De sar-
danes obligadés n'he tocat
moltes al llarg de la meva
vida i actualment encara en
toco, tot i que la "Maravella,está orientada primordial-
ment de cara al ball. Refe-
rent als ballables ho he pas-
sat i ho passo molt bé to-
cant obres que s'adaptin a la
meva manera de sentir i ex-
,pressar la música. En aquest
aspecte anem molt ben avin-
guts amb el meu amic i com-
pany Joan Porta, de manera
que cadascú toca el que més
li plau i el públic davant la
varietat resta encara més
complagut.

-No ho consideres exces-
siu aixó de fer el primer
paner en concert, sardanes i

hall (a mitges amb en PortaJ
i en una agrupació tan pres-
tigiosa com la uMaravella"?

-Sempre m'ha agradat
treure el máxim partit possi-
ble de les meves condicions,
sigr,rin aquestes poques o
moltes. Ho faiq qairebé sen-

se adonar-me'n, peró tinc en
compte que les possibilitats
humanes són limitades i, per
tant, sé dosificar I'esforq, so-
bretot tenint en compte que
nosaltres treballem de forma
gairebé ininterrompuda, am,b

desplagaments molt llargs.

-Ets o no ets partidar¡
d'aquests desplaeaments tan
llargs, com per exemple quan
aneu a Bússia?

-Si 
penso en la comoditat,

hauria de dir que no, car ja
saps que sóc home de casa,
de famÍlia. De totes maneres
reconec i accepto que cal
sort¡r, en defensa del nostre
prestigi i de cara a la própia
projecció. Ho accepto molt
complaout, car forma part del
meu ofici. A més aixó et pro-
porciona experiéncies fabulo-
ses, que no oblidarás mai
més, com és ara el cas de
Ies nostres anades a Bússia,
paÍs d'una tradició musical
molt rica i molt sólida i on
'émnro ens han acollit molt
i molt bé.

'Continueró)



Carniseria

Carrer Caputxins, Za
Tel. 898 2-7 92

Vilanova i la Geltrú

TAXIS
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SERVEI ESMERAT

Carrer Havana, n.o 6
Tel. 893 01 33

Vilanova i la Geltrú

MIRIM
ARTICLES DE PELL ISKAY

BOSSES - CINTURONS. CARTERES
PORTAMONEDES - MALETES

ESTOIGS . GUANTS - ARTICLES DE REGAL

Carrer Caputxins, 11 - Vilanova i la Geltrú
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R.-El mestre Francesc Basil i OIi-
veras nasqué a Figueres I'any 1905. El
seu pare, Ramon Basil i Burjó, ja havia
estat músic. Després de cursar estu-
dis amb els mestres Bonaterra, Passo-
les i Palanca, els ampliá amb el mes-
tre Joaquim Zamacois.

figuerenca de gran entitat, I'orquestra
"Mendoza", on comptá amb la col'labo-
ració de músics tan rellevants com els
Torrent, Calvet, Pallach, Sunyer, etc.
Basil tocava el flabiol en formació de
cobla.

Els seus arranjaments, especialment
els de temes clássics, són considerats,
en,cara arv.ui, veritables o,bres ;mestres

dins I'especialitat, mostres represen-
tat¡ves d'un talent i un bon gust ex-
traordínaris.

Pel que Ía a la cobla, Basil és un
dels compositors més complets que
han existit. Les seves sardanes, d'un
contingut temátic molt profund, cons-
titueixen peces modéliques i presen-
ten una instrumentació que sorprén
per la seva riquesa i originalitat. Atesa
la categoria absolutament extraordiná-
ria de la seva producció, Basil obtin-
gué premis a tots els certamens mu-
sicals on prengué part, tant pel que
feia a sardanes com a altres obres per
a cobla (suites, glosses, poemes, etc.).

Home sincer, honest, treballador in-
cansable; músic molt rigorós i exigent,
amb efl mateix i amb els altres, va
veure interpretada rares vegades la
seva obra, la qual ofereix certes difi-

Qrri era, el rnestre Basil?
P. - Tinc entés que a Figueres té Iloc un certamen musical que

porta el nom del mestre Francesc Basil. Em podrieu donar infor.
mació entorn d'aquest músic? Per quina raó Ia seva figura i la seva
obra resten mig oblidades? (T.V.).

Prepará minuciosament unes opos¡- Morí a Figueres, decebut i total-
cions per a músic major de bandes ment ignorat, l'any 1975. Deixá escri-
militars, on fou rebutjat per raons que tes nombroses sardanes iobres per a
mai ha estat possible d'aclarir. Durant cobla. Entre les seves sardanes cal es-
uns quants anys fou director, arranja- mentar: "Capvespre", "Homenatge a
dor i pianista d'una agrupació musical la verge montserratin¿" (per a dues

cultats als executants. Totalment dis-
tanciat dels organismes que tracten de
capitalitzar entorn seu el fet sardanis'
ta, fou objecte, per part d'aquests i els
seus homes més representatius, d'un
silenci i un oblit tan ¡njustos com ab-
soluts.

cobles), "Rondalla", "fu1¿i9,,, "Torren-tera avall", "Sant Pere de Roda", "Elcamí de sefirpr€», "Perqué no ve.
nies?", "Les hores que no tornen",
"Un cel blau", "Pluja matinal", "ElSoronells", "Deixondiment de festa",
"Roses, vila de sirenes", i altres. En.
tre les obres per a cobla recordarem:
"Cinc peces en forma de suite", "Lafiladora" (glossa), "Miniatures» (sui-
te), "¡¡¡p¡"rsions pirinenques" (suite),
"Nadala" (glossa), etc. També havia
compost diverses peces per a piano
(Basil era un pianista excel.lent), obres
líriques, etc.

La seva memória perdura grácies al
certamen musical i els concerts orga-
nitzats per la "Fundació Francesc Ba-
sil», promo§luda pel "Foment de la Sar-
dana - Pep Ventura", de Figueres, l'úni-
ca entitat sardanista que ha t¡ngut en
compte la válua excepcional del mes-
tre Basil. Molts sardanistes de les pro-
mocions més joves han descobert al
mestre Basil grácies a la seva sardana

"Sant Pere de Roda", que la cobla de
La Bisbal incorporá en data recent al
seu rellertori i de Ia que el tible Joan
Parés fa una magnífica creació.

Equip de recerca

Pr,esident: Salvador Butí - Secretari: Jaume Dallá T. G. Vilaseca, Vilanova
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