
de l'[. E. IAIAlA

trouEltlBnE / ,g

Cl. Comenq, 4
Tel. 8931eá7

a4[cs

Y
L\(

Y
VAI

YY
Y

EDITORIAL

L'Aplec de Tardor a Lurdes
Un any més la nostra entitat organitzá el passat dia 7 d'octubre l'Aplec de

Tardor qua const¡tueix una de les man¡festacions més 'rradicionals í de més partici-
pació del poble de Vilanova.

Hem de destacar com a part positiva la Torre de set que els Bcrdegassos
de Vilanova van carregar i descarregar per primera vegada en la seva história
i la gran partic¡pac¡ó al Cross Vilanova-Talaia-Lurdes.

La part negativa, i encara que fa tres anys vam suprimir l'aca.mpada del dia
abans, continua essent el gamberrisme del dissabte a la nit, doncs van assaltar
l'ermita i destruiren tot el que l'organització tenia guardat.

Encara que s'hagi dit que l'asslsténcia fou més petita que l'any anterior, l'or-
ganització pot assegurar que no fou així.

Cal resaltar que cada any més la gent ve a Lurdes en cotxe, el qual ocasiona
gravíssims problemes d'aparcaments ten¡nt en compte sobretot que tofhom voldria
deixar al cotxe al costat mate¡x de l'ermita.

Esperem que cada any la gent comprengui més que les normes que posa l'or-
ganització no són per fastiguelar.

Amicg de la Sandana

AUDTCIO DE NOVEMBRE
Tindrlr lloc el dissabte 17, a les set de la tarda,

a Ia PlaEa de la Vila a cirrec de la cobla
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La festa de Sant Martiriá
El passat dia 21 d'octubre, tal com várem

anunciar a l'anterior butlletí, ens desplacárem
a Banyoles per disfrutar de les festes de
Sant Martir¿ que tenen el ben merescut nom
de la Festa Maior de la Sardana. Sempre
hi prenen part les millors cobles del paÍs
i es poso o provo lo quolitoi ortístico d'elles.

Al matí, al Camp d'esports se celebrá el
Concurs de Colles Sardanistes. Hi participa-
ren diverses colles, peró no tantes com l'any
passat. L'organitzac¡ó fou molt eficient ¡ les
cobles que hi prengueren part foren «La Prin-
cipal» de La Bisbal, Miramar ¡ Ciutat de
Girona, que interpretaren sardanes molt bo-
niques per a ballar les colles participants.
A la nostra colla li tocá ballar la sardana
«Erem set» del mee tre Mas Ros.

Peró el més bo i quan es disfruta més,
és a la tarda, perqué és alló del qui pot
més. Les cobles que van actuar, van ser
les mateixes que al matí més Ia ccbla <iSel-
vatana». Aquesta cobla se li notá la falta
del seu gran tenor J. Mir, el subst¡tuí en
Josep Gispert, primer tenor de la cobla «Els
Montgr¡ns». Ens oferÍ dues sardanes, peró
la que va tenir més éxit fou «Alegroia» d'Al-
bertÍ, que d'un temps engá s'ha posat de
moda als aplecs. De la cobla Ciutat de Gi-
rona hem de destacar com sempre la inter-
venció del seu f¡scorn Josep Puig «Moreno»
que va fer una magnÍfica interpretació de la
sardana «Amics de Vilanova» del mestre Mas
Ros que va dedicar a tots els v¡lanovins
que estaven presents. De «La Principal» de
la Bisbal escoltárem dues sardanes del mes-
tre Puigferrer, «Júlia» i «Colla Violetes del
bosc», que van ser interpretades amb l'afi-
nació, perfecció i seguretat de sempre. Hem
de destacar també la sardana «Hinrne» de
R. Palmada i la magnífica intervenció del
tible Joan Parés en la sardana «Encisadora»
de Boix-Villalonga.

Després d'aquesta gran Diada, encara ens
tocá fer un x¡c de gimnásia, perqué a l'auto-
car se li va acabar la bateria i vam tenir
d'empényer. Peró tots vam disfrutar molt i

gaudírem d'una gran Diada Sardanista.

L'endemá, el cinema «Mercantil» de Ba-
nyoles fou escenari del gran concert de sar-
danes i música per a cobla protagonitzat
enguany per: «La Principal» de La Bisbal,
«La Selvatana» i «Ciutat de Girona».

Aquesta confrontació de les esmentades

formac¡ons consiituoix i'escleveniment sarda-
n¡sta més imporfant de l'any, pel que fa a
les exigéncies del programa i a l'exFectacló
rle l'auditori, integrai per incondicionals de
la sardana procedents no sols de Eanyoles
i la seva rodalia slnó també de les Civerses
comarques g¡ronines i f ¡ns i tot de més
enllá.

Obrí el concert la cobla «Ciutat de Gircna»
¡nterpretant de forma corrr.cta una sardana
del mestre Baró i Güell. Seguí després «El
cavaller enamorat» (Joan Manén) a cárrec
dels mate¡xos intérprets, amb la partículár¡tat
que els nervis impediren al tenoia Joan
Roca posar plenament cte manifest les seves
notables aptituds. Seguí després la cobla
«La Princlpal» de La B¡sbal anil¡ dues inter-
pretacions l¡iera¡ment pe¡fectes, sensÉ cap
mena de trontoll ni de vacilació, amb una
¡ustesa i pulcritud admirables. Les cbres que
oferÍ foren: «La moeca» (Juli Garret6) i «l'ar-
ragona» (Enr¡c Casals). Serví de clcenda a
la primera part del concert ia intervenció de
la cobia «La Se¡vatana», qr.re doná vida, sense
Lltre la sort i'acompanyés gaire, a les sar-
Janes «Marinera» del ncsi:re compatrici
Eduard Toldri i «Lita» (Manuel S. Fuigferrer).
«La Selvaiana» tenia el hanciicap de l'ai:séncia
del seu home-clau, el tencra Josep M¡r. -i ct

que fou subst¡tuit per un gran tenora, Josep
Glspert, l'explicable manca de ccmpenetrac¡ó
es feu palesa, malgrat els magnífics esforgos
del solista de tenora i l'entusiasme dels sltres
components de la cobla.

A la segona part «La Pi incipal» de La Bis-
bal dirigida pel mestre Conrad saló doná, una
vegada més, proves de la gran capac;tat dels
seus instrumeni¡sies i el seu grau Ce cühe,
réncia i afinació, traduint amb tota ficfelitat
aquella ¡nspirada plgina clel mestre Anton¡
Catalá «Glossa del ballet de Déu», amb una
intervenció mcli rellevant a cura del seu so-
lista de tenora Jaume Vilá.

Les a¡tres ciues cobles dirigides pel mestre
Lluís Albert interpretaren Ia «Bapsódia Em-
pordanesa n." 2», de la que ell mate¡x n'és
autor. Segu;dament el ccniU,tt de les tres co-
bles dirigit per Lluís Albert doná vida a la
sardana «Lluny de ma pitria», del mestre
Cassiá Casademont, iill d,s Banycles. Ccm-
pletá el concert la interpretac¡ó, pel coniur,t
de les tres cobles d¡rigit pel mestre Saló cle
la seva própia sardana «La festa de Sant Mar-
tiriá».



Ñ¡GDTES D'AI

LA SARDANA
EN OUAR0'NTA IDIOMES

CONCURS ESPOhiTANI
DE SARDANISTES A LURDES

EIs «Am¡cs de Ia Sardana» de Lloret de
Mar han editat Ia 3.u edició de l'opuscle «la
Sarda ,a, missa.Je o-; pdu i de germancr», on
uri tex, d'csie.. Fáor'gas i Barri, §enzill i

ob¡ect¡u per fer-lo entenedor en tots els pai-
sos i per tothom, sense dist¡nció de menta-
litats i de races, s'hi ofere¡x ara, traduit a
quaranta idiomes, que cobreixen, en coniunt,
una área lingüística d'uns dos mil milions de
parlans. Als cinc idiomes oficials de les Na-
cions Unides (xinés, castellá, francés, anglés
i rus) segueixen unes vint llengües culte§,
occidentals i orientals, d'entre les més par-
lades, i una tercera part dedicada en home-
natge de les llengües i les cultures minori-
táries, que lluiten estrénuament per sabreviu-
re i desplegar-se.

Aquest opuscle, augmentat en cada nova
ed¡ció, intenta contr¡buir modestament a un
moior coneixement orreu del món de lo nos-
tra dansa 

-«model 
vivent de la perfecta intel-

ligéncia humana».

La su¡te en sol

Una de les s¡ntonies ut¡litzades per la TVE
a la manera de fons musical de ra seva cam-
fJanya pro Estatut €ra el conegut tema que
forma part del darrer temps de la Suite en
sol (Suite Empordanesa) del genial compo-
sitor Juli Garreta. El tema en qüestió inter-
pretat pel «tutti» de l'orquestra esdevé molt
original no sois per la seva factura sinó per
la preséncia de la tenora entremig dels ins-
truments de l'orquestra simfónica. Cal esmen-
tar també que aquest tema forma part de la
sardana «Llicorelia», del mateix autor.

NAIXEMENT

A la llar dels nostres amics Joan Toledano
i lsabel Romeu, tresorera de l'ent¡tat, s'ha vist
novament alegrada amb la vinguda del se-
gon fill, una nena, que porta el nom d'Aida.
Com sempre i des del nostre modest porta-
veu, per molts anys!

Com altres anys, el passat d¡a 7 d'octubre
t;ngué lloc a l'Aplec de Tardor el concurs
espontani de colles sardanistes. Hi prengueren
part d¡verses colles, quedant la classificació
d: la forma següent:

1. Esclat de ardor.
2. Cors airosos.
3. Els barrufets.
4. Els quatre quatre.

El prem¡ pel millor ncm se l'en portá la
colia «Els Barrufets».

ACTIVITATS DE LA COLLA SÉ.RDANISTA

VOLERANY

16 de setembre Aplec a Badalona. Cobles:
Badalona, Ciutat de Girona, «La Principal» de
Ia Bisbal ¡ Costa Brava.

30 de setembre Aplec a Terrassa.. Cobles:
Ciutat de Girona, Ciutat de Terrassa, Selva-
tana, «La Princlpal» de la Bisbal y La Princi-
pal de Terrasa».

12 d'octubre. Aplec a Les Roquetes (Bpr-
celona). Cobles: «La Principal» de la Bisbal,
La Principal del Lobregat i Selvatana.

21 d'octubre. Matí: Concurs a Banyo¡es.
Cobles: «La Principal» de la Bisbal, Ciutat de
Girona i Miramar.

Tarda: Aplec amb les cobles: Ciutat de Gi-
rona, «La Principal» de Ia Bisbal, Selvatana i

M¡ramar.

LES BORGES BLANQUES,
CIUTAT PUBILLA

A finals del mes de setembre coneguérem
la grata notícia de que la vila de la comarca
de Les Garrigues, LES BORGES BLANOUES,
havia estat designada meritíssima en la Sar-
dana, segons atorgament per l'Obra del Ba-
Ilet Popular. Aquest esdeveniment t¡ndrá lloc
el proper dia 20 d'abril de l'any vineni. Mol-
tes fel¡citats i endavant!!



CTl'AL¡TAT

Homenatge a Josep Mir Ha mort el mestre Suriol i Bover

En ocasió de l'aplec tardoral de Cassá de
la Selva (7 d'octubre) l'esmentada vila dedicá
un n,erescudíss¡m homenatge al gran ¡nstru-
mentista de tenora Josep Mir, component de
Ia famosa cobla local «La Selvatana». El mes-
tre Mir, deixeble de Josep Coll, és no sols
un instrumentista de tenora molt notable,
sinó també un professional moli ccmpetent
r un pedagog exemplar. La seva dilatada tra-
iectÓr¡a al servei de la cobla «La Selvatana»
I la categoria de les seves interpretacions, el
feien prou mereixedor d'aquest tribut, al qual
nosaltres e:rs aseociem cordialment.

D.ssortadam3nt el mestre Jo§ep M¡r es tro-
tla apartat, per mot:u§ de salut, de la seva
cobl¡, raó per la qual l'homenatge es ve¡é
empal.lidit per aquesta circumstáncia. Espe-
rem ¡ des¡tgem de tot cor que el mestre Jo-
sep Mir retrobi ben aviat la seva salut pel
cé de la sardana i pel bé de tots plegats.

Discografia sardan¡sta

Ouan aquestes ratlles vegin la claror pro-
bablement ia haurá sortit el disc LP de sar-
danes del segle XIX enreg¡strat per la cobla
«C;utat de Girona» baix la direcció del mes-
tre LIUís Albert als estudis de la casa «Co-
lumbia».

El nostre bon amic mestre Lluís Busca-
rons, capdavanter artÍstic de la «Ciutat de
Girona» ens anticipá també el proper enre-
gistrament d'un LP dedicat als mestres An-
toni Juncá i Cassiá Casademont.

A la ciutat de Barcelona, on residia, i als
78 anys d'edat, morí el dia 28 d'octubre, el
mestre Rogeli Suriol i Bover. L'obra del mes-
tre Suriol, no massa extensa, s'ha caracte-
ritzat en tot moment, per la seva dignitat ¡

bon gust. El mestre Suriol, guardonat en d¡-
versos certámens, entre ells «La sardana de
Girona», gaudia d'un ben merescut prestig¡
en els ámb¡ts més competents i defugia els
aldarulls public¡tarls i I'autopromoció de la
seva obra. Descansi en pau.

Odón Alonso i la cobla

Dies enrera i en un dels concerts de l'Or-
questra de la BTVE, el capdavanter artÍstic
d'aquesta agrupació, Odón Alonso, assabentá
als espectadors de les característlques dels
diversos instruments que integren l'orquestra.
En parlar de l'oboé esmentá l'af¡nltat que
aquest instrument té amb la nostra estimada
i admirada tenora. Es possible que existe¡xi
una afinitat, més aviat remota, entre l'oboé i

la tenora. Ens sembla molt més propera la
existent entre aquest instrument i el tible.
Els qui hem tingut la sort de poder escoltar
el tible de l'Angel Pont dels bons temps sa-
bem ben bé qué vol dir treure d'aquest ins-
trument de la cobla sonoritats própies de
l'Oboé.

LOTER]A DE NADAL

La nostra entitat pensa treure la grossa de
Nadal amb el núm. f8.096. Els socis que en
vulguin podran comprar-ne al senyor Baig,
cobrador de l'entitat, que durant el cobra-
ment de les quotes del mes de novembre
en poriord per torhom que en desitgi.

CURSET DE SARDANES

El proper dia 3 de novembre, tindrá lloc al
C:l.legi de la Casa d'Empar un curset de sar-
danes de 5 a 6 de la tarda. lgual que I'any
passat es portará a terme tots els dissabtes
de cinc a sis de la tarda.

Esperem que t¡ngui el mateix éxit que
anys anteriors.
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UU1T §ABEB

Qui fou l'autor de la sardatl,a
de tible <<Encisadora>>?

PREüUNTA: Oui fou l'autor de la sardana de tible «Encisadora»? En alguns

llocs he lleg¡i que l'autor fou J. M.r Boix i en altres R. v¡llalonga.

RESPOSTA: «Encisadora» és deguda coniuntamént al gran solista de t¡ble Robert
Villalonga ¡ al també solista de tible, director de cobla i compos¡tor Josep M.a Bo¡x.

Robert V¡llalonga, inbtrument¡sta de categor¡a excepcional, havia estat com-
ponent, entre altres, de les cobles «La Selvatana», .de Cassá de la Selva i «Girona».

Segohs hem pogut esbrinar el nostre benvolgut soci Xavier Burcet és familiar del

mestre Villalonga,

La melcdia de tible de la sardana «Encisadora», molt ben trobada i atractiva,
fou composta pel mestre Villalonga. La instrumentació de la sardana aná a cárrec
de Josep M.a Boix. Aquesta sardana ha estat interpretada per tots els grans mestres
del tible que hem t¡ngut, comengant pel mateix Robert Villalonga, Josep M." Boix,

Enric Barnosell, etc.

Entre les sardanes obligades es dóna sovint el cas de peces degudes a dcs
autors, Un d'ells (generalment el solista) autor de la melodia I l'altre de la instru-
mentació. Aquest fou el cas, per exemple, de les sardanes de tible d'Enric Barncsell,
que foren ¡nstrumentades per diversos músics, entre ells: Josep Maria Soler, Pere
Mercader i el mateix Josep M.8 Boix.

Anys enrera el mestre Manuel Saderra i Puigferrer Instrumentá una melodia de

tible deguda a un company seu de la cobla «La Principal» de Girona, el tible Jaume
Puig, «Met dels ocells». El títol d'aquesta sardana és «Maria Dolors».

Les melodies fiscorn de les sardanes (Betorn» i «Buffalo Bill» són degudes

al solista d'aquest instrument Josep Puig «Moreno» i la ¡nstrumentació de Jo-

sep Coll. El malaguanyat trompeta Francesc Capellas fou l'autor de la melodia de

la sardana «Clatellades», que instrumentá el mestre Conrad Saló. Un cas semblant
succeí amb algunes sardanes de tenora de Josep Roura, igualment instrumentades per

Conrad Saló.

Actualment ¡nterpreta amb gran encert la sardana «Encisadora» l'excel.lent t¡ble
Joan Parés i Clará, fill, d'Amer, deixeble de Martiriá Font i component de «La

Princlpal» de La Bisbal.

Equip de recerca

President: Salvador Rutí - Secretari: Jaurne Dallá - T' G. Vilaseca, Vilanova



Fes-te soci

d'Amícs de la Sardana

Cada soci que en porti

un altre
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