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PRIMAVERA DE 1988
AL SERVEI DE IA NOSTRA CULTURA

EL frúIL,LENARI DE CATALUNYA

una srun *frtr-'fr:;:;'t histórica

Des del dia23 d'abril passat, festa de Sant Jordi, fins
a la mateixa data del proper 1989, Catalunya vol cele-
brar els mil anys en qué els seus comtats es van decla-
rar independents de tota tutela i submissió dels fran-
cesos, donant així peu a la constitució de la nació
catalana.

Festegem aquesta efeméride transcendental, coneixent-
la i vivintJa de cara al futur per tal de fer del nostre
país una terra lliure de tota injustícia i opressió, on doni
goig de viure.
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IATRANSCENDENCIA DE IA CELEBRACIO
DEL MIL,LENARI

A partir de l'any 988 les relacions politiques entre els monarques francs
i els comtes de la Marca Hispánica s'havien estroncat. Aquests deixaven
d'actuar com a delegats del poder reial foraster al qual romanien sotmesos
i submisos. Aixó ja s'havia esdevingut molt temps abans peró la data del
988 marca la nova fita, la nova manera col.lectiva de viure. Es en aquesta
data en qué sembla que el sobirá franc Hug Capet escriu al comte de Barce-
lona, Girona, Osona i Urgell, Borrell ll, nét de Guifré el Pilós, primer comte
hereditari del Casal de Barcelona, per tal que li envii delegats i li retin testi-
moniatge de fidelitat i que el mateix comte vagi a Aquitánia, al seu campa-
ment, a posar-se sota la seva obediéncia.

Des de feia un parell de segles, els nobles d'aquest paÍs nostre no eren
altra cosa que els comandants del gran batalló de xoc que eren per tal d'im-
pedir que els sarrains pugessin a les terres franceses. Les terres nostres,
estaven sota la seva tutela. Eren l'avantguarda en la guerra que tenien jura-
da els africans per fer-se amos d'Europa.

Feia tres anys, el 985, que Al-mansur havia atacat i destruit Barcelona
i tot el que queia als seus peus. El comte Bprrell fou aniquilat. El rei Hug,
per la seva banda, sofria una guerra civil entre els seus i és llavors quan
Borrellveu que el millor per a ell i per al seu poble és reprendre la recons-
trucció de les seves terres, que és quan la futura Catalunya es converteix
en el fruit primerenc d'una formació política que havia dé passar a ésser
una Nació amb Estat propi. Borrell, doncs, es desfeia de la dependéncia dels
reis carolingis, ja en plena decadéncia, i del califat de Córdova.

Els comtats de la que havia d'ésser la Catalunya actual no comprenien
més que les actuals comarques de Cirona i de Barcelona. La resta del terri-
tori catalá era encara en poder dels musulmans. Havien de passar encara
cent seixanta anys, fins al I I 48, en qué foren reconquerits els territoris de
Tortosa i de Lleida pel comte de Barcelona Ramon Berenguer lV. No fou fins
uns anys després, dintre aquest mateix segle esmentat, que els catalans
tingueren consciéncia de pertányer a una comunitat amb personaliQt
própia, per la llengua i pel dret. Es des de llavors que Catalunya durant uns
quants segles, sola o confederada amb la Corona dAragó va viure la
seva vida amb tot I'esplendor de la seva personalitat ben definida. Des de
llavors, Catalunya va aportar a Europa la seva própia experiéncia. Aquells
segles són básics, elementals i.definitius per a nosaltres per tal que sapi-
guem que els volem continuar en pau, essent verament nosaltres i no
rellogats a casa nostra.

Per tant, la data de 988 no és altra cosa que el simbol de tot el que
s'havia d'esdevenir en els segles futurs propers. La vida d'una nació, com
Ia d'una persona particular, no es fa del matÍ al vespre sinó que és fruit de
molt de treball interior, de molta observació, d'una vida intensa. AixÍ és,



doncs, també el que va passar en el caminar de la nostra gent.
Com hem de viure aquesta celebració del Mil.lenari els catalans d'avui?

Doncs, simplement, amb la voluntat d'arribar a la mateixa fita de la inde-
pendéncia, entre els pobles lliures d'Europa, amb una confederació lliure
amb els altres pobles peninsulars, si la volen. El que no podem, ni devem,
és reduir la celebració a una commemoració, com si es tractés d'una festa
major més. El nostre president. el molt honorable Jordi Pujol, ho ha dit ben
clar: ha de servir per reflexionar sobre alló que som i la nostra situació
actual, davant el món i el futur que tenim a prop.

Catalunya, en aquest moment, és un país que sofreix una greu hemi-
plegia, o sigui la malaltia que impossibilita el moviment lliure d'una meitat
del cos, o sigui que és un país greument malalt, degut al fet que la seva gent,
homes i dones, infants, tots, softeixen les dolences d'uns llargs perÍodes en
qué la incultura, lbpressió, la cobejanqa dels usurpadors han impedit que
ells siguin conscients del que són.

Ouina ha d'ésser la realització lefectiva i operant que Catalunya i els
catalans necessiten en aquesta hora per celebrar dignament el mil.lenari?
En poques paraules, que tot el que pot oferir la história i la cultura sigui
posat al seu abast per tal que en surt¡n amb un ple coneixement i una plena
consciéncia de paÍs. Perqué si no fos així -que estem convensuts que no
ho será- tot seria un foc d'encenalls, foc d'artifici, que és el que nt¡ convé
a una gent que no sap el que és i que necessita conéixer la realitat histórica
per tal que sigui el que ha d'ésser perqué, de fet, ja és.

Es tanta la foscor que ha pesat damunt el cervell i el cor de la nostra
gent que ella es penffi que amb un raquÍtic Estatut Catalunya ja té la condi-
ció d'autogovernar-se i que li ho han concedit per grácia: La gent, la majo-
ria, es pensa que Catalunya ha format part sempre com una reg¡ó més
d'Espanya. Catalunya no era una regió d'Espanya, perqué Espanya no
existia, i actuava sota la seva única i total prerrogativa de poble sobirá. Si'
la gent és ignorant de tot aixó, que és tan elemental, és, simplement,
perqué des de fa uns tres-cents anys, des de l'escola ¡ per tots els mitjans,
se ls ha negat el pa i la sal al dret de la veritat histórica. Amb la celebració
del Mil.lenari, els catalans, tots, els d'arrel i els trasplantats, els cultes i els
que no ho són, han de saber que Catalunya ja fa 1.000 anys (MlL) que es
formava ella mateixa, sense ingeréncies de cap poder foraster. Si no pogués-
sim fer aixó, als infants, a les escoles, als adults, pels diaris, per la televisió,
per la rádio, pels llibres, per les revistes, voldrá dir que la censura tres vega-
des centenária encara cont¡nua i encara ens oprimeix. Valdria més no
celebrar-ho. Estem segurs, ho repetim, que no será aixÍ i que a molta gent;
menuda i gran, els servirá per saber quins han estat els seus progenitors.
I aixó, no només s'ha de fer durant un any, sinó sempre, perqué sempre hem
de tenir a Ia v¡sta els retrats de pares, avis i besavis que han viscut abans
que nosaltres i conéixer-ne les característ¡ques, les boneses i les maleses,
que ens fem nostres per millorar les primeres i desfer-nos de les segones.
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DEL MIL,LENARI DE CATALUNYA

AL CENTENARI REVUISIU

El mes de marg d'enguany no sola-
ment s'escau el mil.lenari de I'inici de la
Catalunya sobirana. També ens recorda
altres esdeven¡ments més propers que
ens estimulen a cont¡nuar treballant per
al nostre paÍs en els d¡ferents camps, el
socio-económic i técnic, l'artístic, litera-
ri i musical.

Propósits.- Ja va bé que es comme-
mori el M¡l.lenar¡, s¡ comporta fer de
revulsiu.

Perqué de poca cosa serv¡ria reme-
morar un fet históric molt ¡mportant i

decisiu de la nostra esséncia com a po-
ble, si la part¡c¡pació de tots els catalans
no donés cap fruit directe. S'han d'obrir
camins per assolir els objectius que cal
fixar préviament perqué comenci a
notar-se els efectes a partir del 1922.
Des d'ara s'ha de fer la prospect¡va ade-
quada de l'avenir del nostre PaÍs que
tots des¡tgem. Heus acÍ el repte.

Uña fita podria ser: Prendre una
actitud com la que es va decidir fa mil
anys i posar en marxa solucions, adap-
tades al present, com van fer els homes
que cent anys enrera captaren la neces-
sitat d'un canvi per ev¡tar l'estan-
cament.

Antecedents.- Passada una llarga
centúria de la gran desfeta de Catalun-
ya, sorgiren moviments de redregament,
com el de la Renaixenqa a mitjan segle
XlX. SeguÍ un natural apaivagament pro
p¡ de temps somorts. Més tard vingue-
ren embranzides com la que proporcio-
na l'Esposició de 1888 a Barcelona.
Paral.lelament als corrents europeus, en
el món artÍst¡c i literari, derivaren cap al
Modernismé.

En efecte, després de la presenta-
ció, el 1885, a Alfonso Xll del nMemo-
rial de greuges», el sent¡ment catalanista
creixia amb coratge en la comunitat que
anava prenent consc¡énc¡a d'ella matei-
xa, de la que hauria d'haver estát, per

sempre més, ¡nqüestionable naciona-
l¡tat.

Hi havia uns homes formats des de
la joventut en entitats coi'n el Centre
Catalá, fundat pel mateix ValentÍ Alm¡-
rall el I882, qui va publicá "Lo Catala-
nisme" el 'l 886. Altres procedien del
Centre Escolar Catalanista, com Enric
Prat de la Riba, prou conegut. Ja abans
que aquest, també el I886, el teoritza-
dor del nacionalisme i defensor del ca-
talanisme progressiu Josep-NarcÍs
Roca i Farreras publicá un treball refe-
rent a la nacional¡tat catalana en el qual
feia menció, per primera vegada, dels
Pai'sos Catalans.

Ouant al món musical, els Cors de
Clavé, promoguts a mitjan segle XlX, te-
nien un caire popular, no el¡t¡sta ni pro-
fessionalitzat, que donaren una forga
obrera vertebrada que s'havia manifes-
tat públicament en festivals multitudina-
ris. A la mort dAnselm Clavé, a 1874,
s'iniciá una lenta davallada de la seva
obra que els continuadors no saberen
adequar a les exigéncies d'un món can-
viant. Feia falta un revulsiu per a su-
perar la decadéncia d'aquell anterior
ressorg¡ment.

Tinguem en compte, peró, que a
Barcelona, a iniciativa de l'alcalde Rius
i Taulet, I'any I886 havien estat creades
dues ent¡tats que assumiren un papef
rellevant en la vida musical barcelonina
i catalana que foren la Banda Municipal
i l'Escola Municipal de Música.

CONSEOAENCIES DE
L'EXPOSICIO UNIVERSAL I 888

El 1888 hi hagué una sotragada
col.lectiva promuguda pel desplegament
de les activitats entorn de l'Exposic¡ó.
Vegem-ho en paraules de Lluis Millet,
creador, junt amb Amadeu Vives, més
tard, el 1891, de l'Orfeó Catalá:

"... Llavors vingué l'Exposició Univer-
sal del 88, amb la seva tanda de concur-



sos dbrfeons i bandes. Llavors sentÍrem,
pels cors forasters que vingueren, una
manera de cantar en conjunt descone-
guda per nosaltres, la justesa d'afinació,
I'emissió natural i ben timbrada, l'equi-
libri i fusió de les veus, foren una reve-
lació que engendrá en nosaltres un fort
desig de crear quelcom de semblant a
casa nostra. Lamistat d'en Vives, afecte
Ínt¡m, ¡ntercanvi d'ideals, d'il.lusions i

esperances, féu néixer en nosaltres el
bell somni de l'exaltació de la música
catalana tenint per principal instrument
un cor model que cantés Clavé d'una
manera nova (cinc anys abans, el jove
Millet s'havia iniciat com director d'un
cor claveriá, la Lira de Sant Cugat del
Vallés. Aviat s'adoná del desfasament de
les entitats corals catalanes en relació
amb les d'altres paisos europeus que
eren d'un art de poderós constrast.
Calia renovar les associacions claveria-
nes a base d'una rigorosa formac¡ó téc-
nica), fent aparéixer totes aquelles be-

'lleses que nosaltres hi sentÍem, peró que
, els nostres cors populars no realitzaven;

un cor model que sublimés la nostra
canCó trad¡cional amb les formes
exuberants de l'art culte; un cor model
que, comensant dihomes sols com els
que fundá en Clavé, eixamplés després
les seves ales i es convertis en cor'mixt
per a arribar a cantar la gran música
coral dels grans genis de la humanitat.
Als primers canta¡res que aplegárem, ja
els vam prometre que arribarien a can-
tar la Novena Simfonia de Beethoven,
cosa que ells sovint ens retreien quan
nosaltres, després que saberen un poc
de solfa, els portávem unes quantes
harmonitzacions de cansons populars i

quan, més tard, els férem cantar algu-
na.pesa d'en Clavé. Ells sempre ens
retreien la Novena. Nosaltres, en Vives
i jo, els déiem: Ja vindrá; primer el pa
de casa; després vindrá el gran art, el
de les altres époques ¡ el dels grans
gen¡s; peró aquest pa de casa no l'hem
de deixar mai; no hem de fer.com els
mals hereus de casa, que abandonen la
masia pairal per la vida de ¡a c¡utat,
i el patrimoni es desfá i no queda res del
nom de casa. D'aquest petit llevat de la
nostra cansó poden sortir grans coses,

i com hem perdut fa temps la nostra
tradició artÍstico-musical, és amb l'ac-
cent de la canqó, és amb la seva forta-
lesa, que hem de donar vida forta i

perenne al nostre art...»
Aquesta arrelada convicció, Millet la

mantingué tota la seva vida, a pesar dels
canv¡s estétics que comporten els temps.
AixÍ ho veiem a la Memória de I'Orfeó
de 1896: u...|'Orfeó Catalá ha segu¡t
cantant i cantará sempre, mentre Déu
ens guardi el seny, canqons de nostra Ca-
talunya, perqué, empeltats de saba ca-
talana, és com nostres músics faran mú-
sica catalana i aquesta és l'única mane-
ra de distreure la nostra gent de l'art
bord que tot ho corca, efeminant nos-
tres costums en comptes d'ennoblir-
los... "

En canvl, l'esperit ¡nquiet dAmadeu
Vives no pogué mantenir-s'hi per molt
temps. Malgrat ser-ne director perpetu,
a 1894 de¡xa I'ent¡tat i es dedicá al tea-
tre lÍric.

La válua i els encerts de l'Orfeo-es
varen anar manifestant i foren recone-
guts. Al cap de nou anys, aquella ambi-
ció de la novella formació orfeónica es
va acomplir al Cran Teatre del Liceu el
50 de marq de I9OO amb la primera
audició de la Novena Simfonia.

L empenta ¡n¡cial desencadená el
naixement d'altres 22 orfeons a Catalun-
ya, durant els 1 5 anys següents a la fun-
dació de l'O]feó Catalá. AixÍ, l'any l9O7
es creá l'Orfeó VilanovÍ, com també es
formá l'Orfeó Cossetánia a la nostra v¡-
la. Lany t92O estaven .afiliades 75
ent¡tats corals a la Cermanor d'Orfeoni
de Catalunya

Amb totes les manifestacions de
l'Exposició del 88, s'aferma en els bar-
celonins i tots els catalans la confianqa
en aquell llarg camÍ de recuperació ini-
c¡at amb la Renaixenga: Lexposició del
1888 fou fructÍfera per a la mús¡ca
catalana.

Es no conéixer la naturalesa humana
pénsar que els homes han d'anar ¡ fer
sacrif¡cis per aquesta ¡dea abstracta de
pátr¡a, per aquesta mare desconeguda
que és la pátria en els sistemes unita-
ris. Eisbe Torras i Bages.



EL CENTENARI DE

U PRINCIPAL DE U BISBAL

«Aquesta Orquestra fou coetán¡ d'aquella
expos¡ció del 1888 que tan decisivament ha-
via de contr¡bu¡r a la desclosa musical cata-
lana,. Eugeni Molero i Pujós

Ouant a la sardana, també durant
el segle passat es fomenta l'afecció a la
dansa popular catalana. Pep Ventura
(1818-1875) transformá la seva estruc-
tura i canvia la disposició instrumental
tal com la coneixem actualment.' A les comarques gironines, en els
anys centrals de l8OO, existia ja un mit-
já propi d'expressió mus¡cal fortament
arrelat amb participació popular.

Ara que s'acompleixen els l OO anys
de la formació orquestral amb el nom de
tA PRINCIPAL DE LA BISBAL cal des-
tacar aquest fet també a Vilanova i la
Geltrú per les vinculacions de la nostra
entitat amb aquest conjunt. Recordem
les seves habituals actuac¡ons especial-
ment els concerts a l'església de la
Geltrú i als jardins de can Papiol en el
90é aniversari. El nostre malaguanyat
consoci Eugeni Molero va escriure el
llibre sobre LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL que va ser presentat a la nos-
tra entitat, áls locals cle la TAIAIA, el l3
de febrer de 1982, presentació que aná
a cárrec del bon amic Josep FaulÍ. Tam-
bé acompanyaren I'autor, junt amb
nosaltres, els músics de la Cobla que
després anaren a la plaga de la Vila on
interpretaren una audició de sardanes.

No entro en detalls explicatius
sobre la trajectoria d'aquesta Cobla
perqué está exhaust¡vament tractat ¡

molt ben dit en el llibre d'en Molero al
qual us remeto.

No em puc estar de reproduir el
fragment del setmanari «El Eco Bisba-
lense» del dia 25 de marg de 1888:
«...hábiendo los individuos de la músi-
ca «Vella» de esta población concebido
el plan de organizar una orquesta que
at¡enda al progreso exper¡mentado poi
la música en general y especialmente en
las músicas ampurdanesas, fué preciso
disolver dicha música «Vella» quedando

poco después realizado el plan conce-
bido.- Bisbal, 22 de marzo de 1888.- Por
la orquesta, el encargado: José Canet.
nNota: Viéndonos precisados a cambiar
el nombre de la orquesta por haberse
apropiado del de "Vella» D. Juan Barre-
ra (a) "Nardo» director de la (antes)
«Nueva», se participa que la orquesta
que antes se llamaba «Vella, pasg a lla-
marse de hoy en adelante «Orquesta
Principal de la Bisbal».- José Canet".

La composició de la nova formació
orquestral fou aquesta:

Flabiol Robert Mercader. Primer
director. De Celrá

Tibles Rafael Godo (Rafel espar-
denyer). De Sant Pere
Pescador
Josep Casanovas (Peixero).
De Palamós

Ténores Josep Collboni. De Sant An-
toni de Calonge
Mariá Marenyá. De Pala-
frugell

Cornet¡ns Sebastiá Vila. De Girona
Simó Teixidor. De FlaQá

Fiscorns NarcÍs MartÍ (Cisó). De Cor-
nellá del Terri
Jacint Sola (C¡nto). De San-
ta Coloma de Farners

Contrabaix Josep Canut. Representant.
De Torroella de Mont€rÍ

Els components, avu¡, de la Cobla-
Orquestra són:

Flabiol Pere Parés
Tibles Joan Parés i LluÍs Turet
Tenores Josep Gispert i Jordi Parrot
Ti'ompetes Joan SadurnÍ, Ramon Prats

¡ Ernest Margall
Trombons Pere Cortada i Bernat

Sellens
Fiscorns Josep Riumalló i Josep

Cassú
Contrabaix Joan Xandrich

A l'actual conjunt musical, sota la di-
recció de Josep Cassú i Serra, li desit-
gem sincerament una llarga vida plena
d'éxits i d'encerts per tal que segueixi
la trajectór¡a tan destacada i brillant que
molt merescudament ha aconseguit,
tant al nostre pafs com a l'estranger.



BRILLANT I INOBLIDABLE
AUDICIÓ D'EL MESSIES

Gran éxit de la tulifónica
de Puig-Reig

EL MESSIES de Hándel, tan espe-
rat i anunciat com un gran esdeveniment
musical a la nostra vila, ha estat un fet
molt ben assol¡t per la POLIFÓNICA DE
PUIG-RElG, acompanyada per Orques-
tra de Cambra. Va delectar els més exi-
gents que omplien de gom a gom l'es-
glésia de Santa Mar¡a de la Geltrú la nit
del passat dissabte 2 de gener.

Heus acÍ uns comentaris, corrobo-
rats alguns d'ells per persones caracte-
ritzades del món musical presents a
l'audició.

Aquesta agrupació coral té boni-
ques veus d'alta qualitat i és dirigida per
una batuta magistral. Ramon Noguera
és tot un mestre director, de sól¡da ¡ con-
tinuada formació que está al nivell dels
de més anomenada ¡ prestigi avui a
Catalunya.

El to dolg i més baix a la primera
part, va anar creixent a partir de la be-
lla i sonora segona part. [esperat «Al.le-
luia», més conegut popularment, que fou
molt brillant, com també l'espléndid
final, van encisar tot el públic.

Els joves i prometedors solistes de
la própia coral assoliren un bon nivell.
Tenen unes boniques i agradables veus,
sense haver d'esfogar-les. Va corprendre
la naturalitat i la senzillesa. La soprano
expressa el cant com si parlés; ho fa de
forma simpát¡ca, talment com si som-
rigués.
, Els aplaudiments van ser molt nom-

brosos iespecialment pródigs al final, en
qué tot el públic dempeus va fer sortir
el director i els solistes quatre vegades.

Harmonioses les' interpretacions
simfóniques de I'orquestra de cambra.
Els músics, procedgnts de I'Orquestra
C¡utat de Barcelona, van rebre I'efusiva
fel¡citac¡ó del d¡rector. Várem poder sen-
tir algun d'ells adregar-se a Ramon
Noguera: BRAVO! i també OUIN

MESSIES, AVUI! PerquC hem de reconé¡-
xer que en conjunt els va sortir brodat.

Vilanova i la geltrú va respondre
entusiást¡cament. Léx¡t és de tots. En
primer lloc dels cantaires, músics i la se-
va direcció, per la gran solidesa i segu-
retat. Perqué cal fer-ho ressaltar: en un
poble petit de Catalunya ha nascut
una gran Polifónica, resultat de l'esforq,
continuitat i perseveránciá d'unes per-
sones entusiastes que difonen la bona
música. ll altre éx¡t correspon als
aimants de la música de la vila i la co-
marca que varen assistir a l'audició i en
gaudi ren agradosament.

Els organitzadors ¡ patroc¡nadors
han fet possible a Vilanova i la Geltrú la
interpretació d'una bonica, difÍcil i com-
promesa composició, ja que "En la
histór¡a de la música, EL MES.SIES és un
pilar de referéncia obl¡gada i una de les
obres més perfectes que s'han escr¡t
mai».

Aquest inesborrable i esclatant éxit
ha de servir d'estÍmul als organitzadors,
perqué no s'estronqui la vena d'ini-
ciatives de les entitats culturals i puguin
cont¡nuar essent recolzades per les
inst¡tuc¡ons públiques i l'Obra Social de
les Caixes, com f¡ns ara, per tal que es
repeteixin actes de divulgació musical
com aquest a la nostra vila. Els conv¡la-
tans auténtics no estan mancats de
vital¡tat, com algú es creu. Ouan se'ls fa
propici la seva preséncia en les bones
ocasions que valen la pena, no eludei-
xen la seva col.laboració.

Vilanova i la Geltrú vibra quan se
la fa sacseiar anÍmicament, si se la
invlta o es fa una crida a la partic¡pació
que omple la vida i alena l'esperit.

ANGEL OLIVÉ I GATELL

Lespanvolisme a Catalunva no ha
fet patriotés espanyols, sinó apátri-
des, homes de cateÉoria inferioi. Ser
espanyol aCatalunla resulta la cosa
més vulgar del mén ¡ la més fácil.
Amb un xic de carrincloneria covar-
da n'hi ha orou. Essercatalá. en can-
vi, tot i ésS:er a Catalunva l'única co-
sa normal. és la menvs vulsar. l. oa-
radoxalment, la més ñeroicá. No'tbts
els calalans Énen la categoria huma-
na suficient Der ésser-hoá consc¡éñ-
cra.
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Fa poc s'ha celebrat el centenari del naixement de Corles Pi i Sunyer, polític, econo-
mista, escriptor i poeta, I'il.lustre home públic nostre, mort a I'exili, que fou sempre un
model de patriota fidel. Des de Londres, on era president del Consell Nocional Catold,

en esclatar la guerrs mundial, vo escriure el poema «Didleg de les Verges Negres de Poló-
nia i de Catalunyo»>. Era lo conversa entre lo Mare de Déu de Chestokovo.i la de Montse-
rrcit, símbols d'aquelles pdtries que passayen per I'abjecció de I'ocupació, de la vexació.
Era també una descripció de les arrels cristianes de Catalunya.

Aquest n'és un fragment, que parla ben claramenf d'alló que és una pdtria.

LES PÁTRIES SÓN LA TERRA T SÓN ELS ITOMES
FETS UNITAT AL LLARG DE LES CENTÚRIES,
DELER DE MAR I PAU DE LES MUNTANYES,
ELS PARES MORTS I ELS FILLS ENCARA PER NEIXER,
PAISATGE I ESPERIT BRESSOL I TOMBA,
LA PEDRA I LA CANQÓ, ESTRELLA I ru,LDA,
MASSA I LLEVAT FRESCOR I MADURESA,
PROA I TIMÓ, ESCUT SENY I BANDERA.
UN DEURE, UN DRET DOLOR, CONSOL I JOIA,
SACRIFICI DE MORT T RAÓ DE VIDA,
UN AMOR COMPARTIT UNA FE SANTA.
SÓN LA VIVA EXPRESSIÓ D,(JN LLARG MIRACLE
r ÉS ANAR CONTRA DÉÜ L, ANAR CoNTRA ELLS.
LES PÁTRIES Só¡¡ COM DÉU LES HA FORMADES,
I NO LES POT DESFER L'ORGULL DELS T{OMES.

Bon amic sardonisto: Després de lo seya lectura, renova el teuferm propósit de restar
sempre fidel o lo nostra pitría, fins en els més petits detolls. Només així la teya vida serd

fructífera, serd noble, serd immoridom.

ll



JOAQUIM SERRA I LA SEVA SARDANA
«TERMITA VELLA»

El 17 de novembre de |'any passat s'escaigué el 30é aniversari de Ia mort de
Joaquim Serra i Coromines. Iiobn d'aquest autor és a bastament coneguda de
tots els sardanistes. En la seva vida deixá un marcat solc que ha fet que en el
decurs dels anys sigui recordat com una de les quatre o cinc figures'mítiques de
la sardana.

Nasqué a Perelada (AIt Empordá), el 4 de marg de 1907. Va rebre les prime-
res lligons del seu pare Josep Serra i Bonal i després dels mestres Lluís Millet
i Enric Morera. Fou guardonat en nombroses ocasions i és autor d'una cinquan-
tena de sardanes d'una qualitat extraordinária. El 1934 fou nomenat director
artístic de Rádio Associació de Catalunya. EI 1948 dictá un curs d'orquestració
per a cobla, que resumí en el seu tractat d'instrumentació. Dels seus poemes sr'm-

fónics destaca <<Puigsoliu»», la seva obra póstuma.
La seva trajectória humana va deixar entre aquells que el van conéixer una

aura d'honradesa i bondat i un record inesborrable. La seva trajectória musical
está íntimament lligada a la humana. El seu llegat ha arribat fins a nosaltres
amb rotunditat i noblesa, amb la rara perfecció de les obres intel.ligents, amb
la claredat que conforma Ia música quan és sentida i expressada i no elaborada
maquinalment. Per aquest modélic bagatge artístic i humá, avui és respectuosa-
ment admirat i profundament recordat.

Joaquim Serra, peró, va passar per moments molt crítics degut a l'época en

qué va viure. CaL, de tant en tant, girar la vista enrera per tal de recordar fets
i personatges que ens donin una visió de conjint de tot alló que ha anat succeint
en el món sardanista i que, en definitiva, és alló que ha anat bastint pas a pas

i de mica en mica el nostre món actual. ,

Hi ha un fet anecdótic en la vida de Serra qie a mi em va impressionar en

escoltar-Io en la veu de Robert Roqué, en un programa sardanista d'una rádio
de Barcelona i que voldria que tots coneguéssiu.

Avui són freqüents les convocatóries de concursos de música de sardanes,

algtns d'ells molt reeixits i dels quals han sorgit sardanes que han esdevingut tra-
dicionals en les ballades. N 1946, peró, aixó era un fet insóLid.

A I'Associació de ta Premsa de Barcelona se li va ocórrer aquell any de con-
vocar un Concurs de Sardanes Inédites. Serra hi va voler participar. Ell mateix
diu als seus amics: tinc un tema musical per compondre una bona sardana. Així.
doncs, la instrumentá i es presentá aJ premi. La seva sardana, no va guanyaÍ res.

Fou rebutjada i menyspreada. El motiu, peró, i les circumstáncies tenen la seva

a<plicació.
El jurat era presidit per Eduard Tbldrá. Peró el dia de la votació final, degut

a les seves obligacions, Tbldrá és fora de Barcelona i no hi pot prendre part,
motiu que fa que L'obra premiada sigui una altra, l'autor de la qual ometem.
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La categoria musical está ben per sota de l'obra de Serra. Quan Tbldrá torna
s'indigna i fins es justifica davant d'en Quimet, peró el premi ja és atorgat i no
pot fer-hi res. Quimet, home d'una senzillesa i d'una sensibilitat sublim, roman
trist. Manuel Cubeles, íntim amic de Serra, agafa la sardana, la dona a en

Moner, director de la Cobla Barcelona i li diu: mestre, aquí teniu una sarda-
na meravellosa d'en Serra; l'he sentida tocar al piano. Cal escampar-la als qua-
tre vents.

Aquesta consigna corre a totes les cobles i a totes les éntitats organitzadores
de sardanes. Fou tan estimat en Quimet! La sardana «IjErmita Vella» és estre-
nada aquell mateix estiu a la plaga de Castelltersol, en un acte organitzat pel
Centre Parroquial de la vila, els capdavanters del qual eren Joan Sagalés, Salva-
dor Roca i Joan Bou.

El silenci era total a la plaga. La interpretava la Cobla Barcelona, que estava
en el zénit de la seva história. Els assistents seguien emocionats les notes i les
vibracions de la cobla. La sardanava provocar una emoció indescriptible. A molts
se'[s humitejava el rostre. Aquell menyspreu d'uns membres de jurat era a
bastament sobrepassat. En Quimet, davant d'aquest éxit, quedá content com un
infant mentre repetia: Que n'és de bo el nostre poble!

Aquesta sardana del mestre Serra, quan hom l'escolta es troba com a trans-
portat en un altre món, si es pot copsar tota la meravella de la melodia i del
ritme. Thlment una persona roman subjugada d'una vera iL.|usió.

«IlErmita Vella» -diu Cubeles- és un cant gregoriá, un himne de fe que
toca una bandola, un cant de tenora ple de serenitat amb un bon esperit d'espe-
rances espurnejat per un contrapunt de sonoritats que semblen campanee).

Si sen/iu aquesta sardana, primordialment en un lloc ple de silenci, intenteu
entrar dins de tota la mística. El-misteri, la serenitat i |'esperanga que sorgeixen
de les sonoritats de la cobla, feu-vos-els vosúres i procúreu que tinguin el seu
to altívol. Gaudireu d'una meravella de música de cobla que el bon Joaquim
Serra ens ha llegat.

DANIEL FLOR

I-) esperit nacional no existiria, no s'hauria format, si l'estructura o la situa-
ció del territori no hagués sofmés els seus pobladors a les mateixes influéncies,
si una barreja de les races no hagués engendrat certs tipus físics mitjans o bé
fet prevaler una raga determinada sobre les altres, si la unitat de llengua no ha-
gués buidat en un motlle únic el Wnsament nacional. Peró un cop constituit,
només la destrucció del poble pot anihilar-lo: caurá eI Dret, emmudirá la llen-
gua, s'esborrará fins el record de la seva existéncia, peró per dessota de les rul'-
nes seguirá bategant l'esperit del poble presoner del Dret i la llengua i el poder
d'un altre foble, peró lluitant sempre i espiant l'hora de fer sortir, altre cop a
la llum del dia la seva personalitat característica. Enric Prat de la Riba.
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AL MARGE DRET DE LA PASTERA

Aquest any, per Reis, ultra els
petits i grans regals que tots, més o
menys, havem rebut, jo, que tinc la
satisfacció que la Rosa Altés em con-
sideri una amiga, he rebut de les seves

mans el petit conte que ha editat
lAjuntament de Vilanova, titulat «Al
marge dret de la pastera>>,. reelaborat
pel jove Francesc-Marc Alvaro, sobre
la llegenda escrita pel gran vilanoví
Tbodor Creus.

Des de petita, he sabut, explicat
pels nostres avis, la história de la
Geltrú, del seu senyor feudal, del dret
de cuixa.i de com va comengar la Vi-
lanova de Cubelles. EIs Torrents de la
nostra nissaga provenien de la Geltrú.
El meu besavi, del qual jo només guar-
do referéncies, es deia Jaume Torrents
i Carbonell, fill de la Geltrú, com tam-
bé ho era el rebesavi, i ho proclama-
ven amb mólt d'orgull. 'lhl vegada
sigui per tot aixó que la Geltrú, amb
el seu castell i tot el seu vell entorn
sempre ha tingut per mi un encant
especial i si alguna vegada en trobar-
me a Vilanova m'ha vagat una estona
he passejat pels seus carrerons. Quin
desencís el dia que vaig veure que
s'havia decidit de retirar la Font xica!
Com varen petmetre els geltrunencs
que fos arrabassada aquella petita font
tan arrelada a la seva história? Es veu
que tot canvia i que no podem fer res
per aturar el que en diuen el progrés.

Ha estat, doncs, una delícia de

rebre i poder llegir aquest conte, on es

veu la puresa de la Gisla, la fidelitat
d'en Peret, el triomf de la raó i la
veritat, amb les il.lustracions que hi ha
fet la Rosa Altés, recobrant per a la

memória l'encant de la Geltrú antiga.
Jo sóc vilanovina de soca-rel i em sen-
to afalagada quan llegeixo i faig saber
a tothom que el nostre rei Jaume I el
Conqueridor, I'any 1274 va concedir la
Carta Pobla a la Vila Nova de Cube-
lles i Qa Llacuna i repeteixo constant-
ment que Vilanova i la Geltrú és tan
ben plantada ran de la nostra mar.

DOI,ORS TORRENTS I VINYALS

LES NOSTRES NADALES

Volem deixar constáncia de ta
Desena Cantada Popular sobre el
Nadal que es va celebrar el dia de
Sant Esteve altemple de Santa Ma-
iia de ta Geltrú. Des de fa deu anys,
el Conjunt instrumental de la parró-
quia ho ve celebrant, amb la partici-
pació de Joventuts Unidqs, de la vi-
la de la Sénia. Són deu anys que uns
i altres s'han esmergat, sota la direc-
ció d'aquest home jove dinámic que
és Albert Tort per donar a conéixer
i fer cantar les cangons de la terra.

El Conjunt lnstrumental, com-
post per una cinquantena de nois i
noies, que vol dir que amb aquests
deu anys n'hi han pssat alguns cen-
tenars, ha estat una bona eina per a
proporcionar a infants i nois i noies
un bagatge de cants imelodies que
fan bona companyia al llarg de la vi-
da, fent que uns i altres, tan entra-
nyables, continu'in ben vius i arrelats
en elcor del poble. Per molts anys!
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ELCENTENARI DE LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL

La nostra entitat es va voler afe-
gir a la celebració d'aquest centenari
perqué entenem que és una efemé-
ride important no sols en la história
de la sardana sinó tarnbé de l'art
aconseguit en la música catalana.
Ara, amb motiu delcentenari, enmig
d'altres actes -uns d'ells enregis-
tram e n ts di scog ráf i cs exce pci on al s
i un magne concert de gala al Tea-
tre del Liceu- s'ha celebrat, el prop
passat diumenge 13 de marg, una
actuació de la cobla a Montserrat.

Al moment de l'ofertori, la cobla
va interpretar la sardana de qui fa
poc en fou et director, jatraspassat,
Conrad Saló, "l4.ls 

peus de laVerge",
que fou ballada per les colles "Aigüe-
ta», de la Bisbal, i "violetes del
boscu, de Barcelona. Amb aquesta
sardana, emotiva, racial, Saló, ex-
escola del monestir, va voler signifi-
car tota una fidelitat a les esséncies
de la terra. Fou, verament, un mo-
ment delicat, suggeridor, emocio-
nant, molts dels fidels cristians i
catalans que emplenaven la basíli-
ca amb les llágrimes als ulls.

Després de la missa conventual,
la cobla vatocar una audició a la pla-
ga, plena de centenars de persones
que s'havien volgut afegir a la cele-
bració. A la tarda, a la plaga de Sant
Jaume, davant del palau del nostre
govern, la cobla oferí una altra
audició.

Amics de la Sardana participá en
aguests actes, junt amb cinquanta
persones que ens hi traslladárem
amb autocar.

SOCIETAT SARDANISTA

"DANSAIRES VILANOVINS"

Ens plau donar l'enhorabona i el
més llarg aplaudiment per la gesta
que aquesta entitat, germana nostra
en el millor anhel per la sardana i per
la nostra cultura, ha fet portant a cap
l'aplec que es va esdevenir el
dissabte 6 de febrer, a la tarda, a la
plaga d'Enric .Ricart, disposant de
les tres primeres cobles, La Princi-
pal de la Bisbal, Els Montgrins i
Selvatana. L'aplec es va haver
d'acabar a l'envelat de la plaQa dels
pobles d'Espanya, instal.lat amb
motiu del Carnaval, per motiu de la
pluja. El president de I'entitat Xavier
Pons va lliurar plaques d'homenat-
ge a la primera, pels cent anys, a la
segona, pels cent quatre, i a la
tercera, pels setanta+inc.

lgualment els felicitem per haver
donat a conéixer a Vilanova, el dia
18 de marQ passaf, lacobla La Prin-
cipal d'Amsterdam, en la seva pri-
mera vinguda a terres catalanes.

Tots vegérem, agrails, aquella
gran pancarta, en el partit que fa
poques setmanes hiva jugar I'equip
del Barga, que deia: "El País Baix
estima Catalunya". Renoi! Grácies,
una vegada més.

La composició de la cobla és la
següent:
Flabiol Edo Willod Vesprille
Tenores Mas Fopma i Rolf van

Kreveld, director
Tibles Hans Cartigny iWim Knip
Fiscorns Frank Lindenaar iJeroen

Vermeulen
Trombó Werner Mazurel
Trompetes Oda van Hecke iJan Essink
Contrabaix Tis Marang
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Quina lligó, la d'aquesta gent!
Enfront de tants tancaments, provi-
nents de llevant i de ponent, pels
quals tant ha hagut de patir Catalun-
ya, i enfront dels que poguéssim es-
tar temptats de patrocinar nosaltres,
que no és pecat capital que no ens
atecti, aquest fet d'obertura als aires
de civilitat que ens donen ells ens
honora.

Formant part tots ells de con-
junts, dedicats també a la pedago-
gia musical, el 1984, Rolf van Kre-
veld, observant una ballada a To-
rroella de Montgrí, va restar encisat
de la meravella que surt d'una peti-
ta colla d'instruments i de la bellesa
artística que enclou la seva música,
barreja de anceptes populars i som-
Íónics, escrita per grans composi-
tors. Com ja va fer Richard Strauss,
molt enllá, els anys 20, ells també
volgueren entrar-hi i comengaren els
assaigs, després de buscar-se els
instruments més propiis de la cobla.
Per aixó, també van entrar en rela-
ció amb el nostre Pau Orriols, cons-
tructor, i el somni s'esdevenia reali-
tat I'estiu passat. Ara esperem amb
il.lusió, quan a Amsterdam es fará
l'Aplec dels Paiéos Catalans. Es del
tot lloable i meritori I'apadrinatge que
han fet els components de la cobla
La Principal de Barcelona durant
l'estada dels holandesos en terres
catalanes. Un altre golen elcampio-
nat de la germanor humana.

El nostre Joan Fenollosa podia
ben dir, en seu afany poétic:

...Quan torneu al País Baix
porteu al vostre poble la nostra
estima, de Vilanova i la Geltru,
de Catalunya...
La sardana ja ens ha unit...
Formem tots dintre el món,lagran pinya.

tES DATVSES DE VILANOVA

Edrtat per la Comissió del Carna-
val i amb la nostra col.laboració, el
diumenge de les Comparses, a la
tarda, fou repartit, a la plaga de les
Cols, durant el ballvuitcentista i de
les Danses, que anava a cárrec de
la cobla Sant Jordi, un petit text de
vuit págines, explicatiu de l'origen
de les Danses i de la manera de
ballarJes, degut al folklorista Joan
Amades, amb lletra i il.lustracions.
Ens plau fer constar que tot fou pre-
parat amb gran il.lusió pel nostre bon
company i capdanser Manuel Prats.

PREMIS LITEBARIS A UTVS

V'LANOVINS

En la festa de Sant Ramon de
lenyafort d'enguany, el 7 de gener,
foren atorgats, pel Museu de Vila-
franca, premis als vilanovins Xavier
Pui§ iRovira iXavier Garcia i Soler,
per les seves obres, dedicades,
respectivament, a l' arquitecte i trac-
tadista d'art Josep Francesc Ráfols
i al xilógraf Ricard Vives i Sabaté,
ambdós també vilanovins, traspas-
sat ja fa anys el primer i vivent el
segon.

ASSEMBLEA ANUAL

El proppassat dissabte 5 de
marg vam celebrar, com cada any,
l' assem ble a reg I amentári a d e soci s.
N'hivan acudir una quarantena. Es
va presentar l'estat de comptes de
l'any 1987, on hom pogué veure
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I'elevat cost de les diverses activi-
tats, a les quals, s'ha de dir ben clar,
han contribuit, amb les seves apor-
tacions, la Generalitat, I' Ajuntament
i algunes entitats d'estalvi. Es van
comentar els diversos projectes per
a l'any actual. D'acord amb el que
diem sobre la part económica, sem-
pre tan deficitária, es va acordar
posar la cuota mensual a 125 pes-
setes, quantitat molt mMica, peró
absolutament necessária. E/s nos-
tres benvolguts socis, que s'adonen
prou bé de la importáncia de les ac-
cions que porta a cap I'entitat, se'n
taran cárrec i ho assumiran de bon
gust, amb ganes de cooperar una
mica a la tasca cívica, artística i pa-
triótica que mena avant la junta.

APLEC DE PASQUA GRANADA A
LA TTASIA D'EN CABAA'YES

Com sigui que la pluja va fer
anul.lar l'Aplec durant la Pasqua
passada, comuniquem que es torna-
rá a celebrar el dilluns de Pasqua
Granada, 23 de Maig, amb el mateix
programa.

YEBSETS DE SETMANA SANTA

Felicitem els Amics dels Versets
per l'audició que ens oferiren la nit
del Divendres Sant, al Centre Cató-
lic. El bonic que la gent conegui les
petites peces que els compositors vi-
lanovins van fer només per a les nos-
tres processors. Les peces eren dels
mestres Josep Escofet, Magí Sans,

Amics de la Sardana. Carrer del Comerg, 4. Vilanova i la Geltrú.
President en funcions: Manuel Massana. Director butlletí: Xavier
Garcia. Número l3l. Primavera de 1988.
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Pere Milá, Josep Planas, Josep Oli-
vella i Antoni Urgellés i alguns anó-
nims. S'hi va ategir unes visfes dels
misteris i processors.

LLIBRES VILANOVINS

Apareguts recentment:
- Mariners iterraires. De Pere Tápias
i Francesc Murgadas.

- Vilanova ila Geltrú. lmatges de la
ciutat i de la comarca. Edició facsí-
mil. Albert Virella.

- Al marge dret de la pastera. Adap-
tació a cárrec de Francesc-Marc
Alvaro del poema "El torrent de la
pastera", de Teodor Creus. ll.lustra-
cions de Rosa Altés.

- El cavall, a través de la história. De
Josep Fabré. Próleg de Xavier
Garcia.

- Art i art¡stes. Abdó Soler.
- Alguns aspectes de la Geltrú a la
baixa Edat Mitjana. Maria Lluilsa
Orriols.

ELS NOSTRES PRO'ECTES DACTES PER
AOUEST ANY
4 luny'. Prlmera trobada de sardanlstcs

lntantlls.
1l luny. Vlll Nlt dc la Setdaru. Coblcs Sant

Jodl I lledltcrrünla.
10 lctembr€. Dlada Naclonal. Ballada,

davlnt el ¡nonumont a Fnnce¡c taclá.
2 octubG. Aplcc dc Tardor, a I'Ermlta de

ludee Balhda dc lrdenc! a ball
YultcentlEtr.

30 octubtr. B¡ll¡d¡ dc sard¡ne¡ I conccrt
de mllclca cetalana.

26 dermbrc. Sent Eltovr. Ballada, Cobla
Nctpolla



Café i Coses
Itlerib¡ell

Gas, 12 - 815 0l 20Sant Gervasi, 19 - VILANOVA I Ll C¡ntÚ

l(odak
PRODUCTES

I.
I,

-¡,-
- 

-
Plaga de les Cols, 2 - 893 67 U

Ferreter¡o
Olivello

Aünguda Cubelles, U.?Á - 815 49 17
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BACALLAN ERIA

TONI duron
ESPECIALITAT EN BUNYOLS

I RECEPTES DE BACALLA
(c0NSERVES)

joer^

Mercatpúblic, Mi45
Caputxins, 9

CANSALADERIA

T C RE 5
Mercat públic

Parada nriLrn. 6 - 893 87 39
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lo lioneso
postiss eria

Santa Eulhlia, 6 - 893 02 99

9outique per a l'home

Sant Sebastii, 8-10 - 893 08 06
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