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ESTErE FABREOAS I BARRI
Mestre i patriarca de la sardana

Esteve Fábregas, v¡st per la pintora
Cristina Geremies

Hi ha un home en el món de
les nostres lletres i en el de la pro-
moció cultural i artística que es me-
reix tota la nostra adhesió, el nos-
tre entusiasme i el nostre homenat-
ge. E,s Esteve Fábregas. N'hi ha
d'altres, sortosament. Podríem dir
que ell representa tota una línia de
fidelitat, de mestratgg avalada per
una vida totalment consagrada.
Entre els nostres valors, ell, per tot
aixó, i per la categoria que donen
els seus anys, vuitanta anys de jo-
ventut acabats de fer, mereix la pri-
macia en I'agraiment. Més, pel fet
que ell, fill de Lloret de Mar, des
d'on tota la vida ha impartit el seu
alligonament, ha romás en un se-
gon pla, fidel als seus homes, als
seus costums, al seu paisatge. Ijuni-
versalisme només es pot aconseguir
des de la proximitat, des de la inti-
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mitat. Quan parlem del (<segon pla>> volem dir lluny dels cenacles barce-
lonins, que és on es couen les menges literáries d'homes i dones literats
de válua, i d'altres de mediocres, molts dels quals, posats en una de les
nostres viles, no serien coneguts ni reconeguts.

De mostres d'estima en porta rebudes des de diversos indrets, i tam-
bé des del sardanisme. Es per aixó que ara nosaltres ens hi volem afegir
perqué considerem que és de mínima justícia, i a fi que els nostres lectors
siguin també coneixedors d'un dels homes que més ens han volgut bé.
Per aixó dediquem, per tant, un bona part d'aquest número a ell, con-
venEuts que als lectors que hi posin atenció els será de profit.

Ben aviat, des dels albors de l'adolescéncia, Esteve Fábregas va so-
frir una parálisi que el va privar de tot alló que constitueix la ventura dels
primers anys de la vida. Segurament que aixó fou l'espoleta que el va llengar
a l'estudi i a la lectura. Naturalment, que ja ho portava tot ben dintre
seu, peró les realitats amb qué ens trobem són les que ens fan prendre
un camí o un altre. Ell, que ha hagut de viure tan reclós, és l'home que
viu intensament els esdeveniments i els neguits dels homes. El do i Ia
tenacitat han fet que s'hagi convertit en l'home de múltiples facetes,
novel.lista, assagista i biógraf. Per a mi, particularment, és un goig que
sigui ara el meu fill Xavier, periodista i escriptor, qui estigui treballant
en l'elaboració de la seva biografia, que ha de ser la que ell es mereix com
home de lletres, d'acció i humanista.

Pel que fa al tema de la mar, tema que estima tant, ha donat les
següents obres: <<Lloret de Mar>>, <<Dos segles de marina catalana>>, <<Vint
anys de turisme a la Costa Brava>>, «Alba de prima>>. Fábregas és l'estu-
diós més dens que hi ha a Catalunya de l'aportació que han fet els cata-
lans a América i en posseeix el diplomatari més extens.

En els temes de l'art destaquen els llibres sobre el gran pintor i pen-
sador que fou Josep M. Togores.

En narracions: <<La serp es mossega la cua>>, <<Boira il.luminada>>,
<<Senyora i pastora>>, <<lJn ciri a la processó>>, <<Diccionari de veus popu-
lars i marineres>> i <<La cultura tradicional i el parlar de Lloret>>.

Tot aixó ha tingut la gran sort de poder-ho realitzar grácies a la col.la-
boració entusiasta, de suport amorós i algunes vegades literari, de la seva
muller Carme Rebollo.

Amb tota aquesta gamma de treball, ell, a més de cinquanta anys
de distáncia, és un continuador de l'obra d'aquell altre gran literat que
fou Joaquim Ruyra. Com ell, ha sabut impregnar les seves descripcions
d'un vigor, d'una llum, d'una facécia, d'un léxic, que es poden posar al
costat de les de l'il.lustre autor de «Pinya de rosa>> i dkEl rem de trenta-
quatre». Ara, Fábregas, amb motiu dels cinquanta anys de la seva mort,



ha honorat la seva me-
mória instituint el pre-
mi «Alba de prima>>.

Tot alló que és

portador d'art, de belle-
sa, és estimat per ell i
hi ocupa un espai cap-
davanter. Si es tracta
d'enaltir la figura de Jo-

. sep Carner, el príncep
dels poetes catalans,
glossará l'aportació de-
cisiva que ha fet a la
nostra lírica amb

r I'opuscle <<El nostre Jo-
\ ,"p Curr.r». Fábregas

l ;.Jrf:,',i: fiil;ll
Carner al nostre poble:

Almuni «5090 d'instint incoerci-Joaquim Ruyra, vist pel dibuixant F.
ble,25Vo de melangia i

25Vo de gratitud>). Si mossén Cinto estampá la frase <<el poble del llo-
rer>>, referint-se a la vila de Lloret, Carner la qualificá de <<la pátria de
Dafne>>, la nimfa que va preferir morir verge abans que ser posseída per
Apol.lo, el més bell dels homes. Allí on fou sacrificada hi va pujar un
llorer. D'aquí la qualificació de pátria de la deitat mitológica grega.

Fábregas és igualment l'artifex de la remodelació del paratge de la
Cala Banys, meravella de la Costa Brava, que ell ha dedicat a Joan Lla-
verias, el gran artista vilanoví que va desenvolupar el seu mestratge pic-
tóric a Lloret.

Ara, peró com déiem, volem donar relleu a la tasca de Fábregas en
el que fa referéncia a la sardana i a Ia dansa clássica catalana.

ARGUMENTISTA
Esteve Fábregas estima tant tot el que és dansa, dansa bona, que

vol que tot alló que porta sentors de país es converteixi en dansa perqué
ella, quan és assimilada per un públic intel.ligent, és la que més pot en-
trar en l'interior de les persones per tal que, amb el moviment i sense pa-
raules, esdevingui com el gran missatge de la vera cultura en el cor del
poble i la doni a conéixer entre els forasters.



En Garet a l'enramada

Joaquim Ruyra té una bella
novel.leta, tot candor, que s'inti-
tula <<En Garet a l'enramada>), que
és la história d'un noiet pescador
de Blanes. Fábregas l'ha escenifi-
cat, en un sol acte, amb deu esce-
nes. En el conte ha escrit <<La sar-
dana d'en Feliu>>, sobre els pesca-
dors, amb dibuixos de Lola Angla-
da, que és una vera delícia.

Trobem la principal aportació
de Fábregas en el camp de la dan-
sa académica en el llibre «El ballet
clássic catalá. Per a una major pre-
séncia de Catalunya en el món>>. Hi
posa dotze llibrets sobre temes de
dansa per als següents ballets: <<La

platja dels llorers>>, <<Nebúlia>>,
<<Eliana>>, <<Edmon i Seclina>>, <<El

mariner i la donzella>>, (<La noia de
bronze>>, <<(Jn cant a la il.lusió>>,
<<Evocació d'una época>>, <<Dos,

solament>>, <<Les colometes de
l'ópera>>, <<La mort de Ddrcon»,
<<Cántic dels cántics>>, <<Sursum

omnes» (Amunt, tots!), dedicat a
la ONU.

Tot aquest temari, el posa,
a més, en castellá, francés, anglés,
alemany i rus, per tal que en puguin
prendre nota els entesos europeus.

Pel que fa a temes americans
té escrit el guió per al ballet llegen-
dari «Hija del Sol>>, sobre relats
inédits de la mitologia muisca, re-
collits verbalment a la seva zona
colombiana d'origen per Josep
a la República de Colombia i alsRamon Fondevila, com a homenatge

seus grups étnics.
El guió és escrit en catalá, i traduit al castellá, anglés, francés i

portugués.



LA SARDANA AL TEMPLE

Avui sabem que Ia sar-
dana ha estat ballada últi-
mament en diversos tem-
ples. Nosaltres, els Amics de
la Sardana, de Vilanova, la
portárem l'any 1985 al'altar,
a la parróquia de Santa Ma-
ria de la Celtrú, amb motiu
del quaranté aniversari de la
Secció Folklórica, llavors
quan parlar de la sardana,
practicar-la, difondre-la i
estimar-la era considerat un
delicte.

La idea de retornar la
nostra dansa al temple fou
de Fábregas. Ell sabia que
un bisbe de Girona, Benet
de Tocco, l'any 1573 havia
prohibit les sardanes dins les

esglésies del seu bisbat per-
qué deia que eren ballades
<(en ofensa de Nostre
Senyor>>. Havien passat

quatre-cents anys. A hores d'ara no sabem de quina mena de sardanes
es tractava ni en qué consistia la immoralitat i, per tant, l'ofensa. Ves a
saber!.

llany 1971, Lloret de Mar fou proclamada Ciutat Pubilla per l'Obra
del Ballet Popular. Fábregas va creure arribada l'hora de fer realitat el
seu somni: la sardana, altra vegada al temple. La sardana aótual és digni-
ficada des de Pep Ventura fins als més recents compositors, amb uns es-

tols de balladors arreu de Catalunya que la ballen donant-li tota la pres-
táncia. Fábregas, al davant, i els Amics de la Sardana, de Lloret, ho estu-
diaren amb tot deteniment.

Sabien que sovint s'ha comparat la sardana a tota una litúrgia. Ma-
ragall, referint-se als sardanistes, diu: <<Sacerdots els diríeu d'un culte que
en mística dansa se'n vénen i van>>. Es tractava de ballar dintre la celebra-
ció de la missa, al moment de l'ofertori. Si és el moment de l'ofrena d'alló
més bell i humá, de la terra i del treball dels homes, qué millor que oferir

"Lena, la noia de Bronze" un dels arguments que
Esteve Fábregas ha establert per a ballets d'es-
séncia catalana, entendors, peró per a públics in-
ternacionals. Dibuix de Juliá Grau i Santos



tant de simbolisme que enclou la sardana? Es pensá en la sardana <<Da-

vant la Verge>>, d'Enric Morera, d'una indiscutible inspiració religiosa.
De moment, no pensaven en la interpretació a cárrec de cap cobla perqué
els semblava que ella donaria un to massa estrident dintre de les naus del
temple sinó en una reproducció magnetofónica que sonaria més
suau.

El lloc seria el presbiteri, davant de l'altar. La duració, una tirada
de curts i una de llargs, per no entretenir la celebració eucarística- Laba-
llarien una rotllana formada per quatre parelles, dues de solters i dues
de casats. Aquests vuit dansaires personificaren els paisos catalans: Ca-
talunya, Valéncia, les Illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord, lAlguer,
les terres orientals dAragó i els catalans escampats pel món. Ballarien
amb el vestit normal, de cada dia o de festa. S'havia de donar la nota
que la sardana no és un espectacle folklóric sinó vida normal. La rotllana
es manifestaria gairebé immóbil.

IJna vegada posats tots d'acord van anar a visitar el doctor Narcís
Jubany, bisbe de Girona, que era present a Lloret, amb motiu precisa-
ment del Pubillatge. La comissió era formada per la junta dAmics de la
Sardana, amb Esteve Fábregas al davant, la Pubilla, el rector de la Parró-
quia, l'alcalde i alguns regidors, el jutge de Pau, el cap de la Guárdia Ci-
vil i molts veíns. Era una petita representació de la vila. El bisbe els va
escoltar amb atenció, peró la resposta no fou afirmativa, com esperaven
que fos. Sembla que va sostenir la seva decisió en la conveniéncia de no
crear precedents. Així es va acabar alló pel qual tant sospiraven.

Fins que I'any següent, 1972, Bellpuig d'Urgell era designada Ciutat
Pubilla. I es va tornar a la cárrega. La comissió organitzadora del Pubi-
llatge i l'Obra del Ballet Popular es feren seva la idea i van anar a veure
el doctor Josep Pont i Gol, arquebisbe de Thrragona, sota la jurisdicció
del qual estava la vila, fill a més d'ella, i va donar de seguida l'autoritza-
ció per celebrar la Missa del Sardanista.

Aixó s'esdevenia el diumenge 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, una
hora abans d'acabar-se oficialment el Pubillatge de la vila. Celebravala
missa el mateix doctor Pont. Allí, a la parróquia, en aquell temple ple
d'art i.d'história, davant de la imatge del Sant Crist penitencial i de la
Verge dels Dolors, patrona de la vila, i prop del sepulcre de Ramon Folch
de Cardona, virrei de Nápols i gran senyor de la mar, era ballada la sar-
dana després de quatre-cents anys d'haver-ne estat expulsada.

La ballaren cinc dansaires de Bellpuig i tres de Lloret. La intervenció
d'aquests últims potser era com una mena de <<revenja)) per no haver-ho
assolit l'any passat. A més d'ells hi intervenien, com a organitzadors, el
president de lAgrupació Sardanista, el rector, un parell de lloretencs, que



La sardana a l'altar. Una idea d'Esteve Fábregas. La primera, "Davant la Verge", de
Morera, fou ballada al temple parroquial de Bellpuig d'Urgell el dia 23 d'abril de 1972,
diada de Sant Jordi.

Tomba renaixentista del duc de Cardona, al temple de Sant Nicolau, a Bellpuig
d'Urgell. Es el monument del renaixement italiá més lmportant de Catalunya.



tingueren cura de la direcció. de la rotllana i de la gravació musical. Fou
un moment de fonda emoció. Ho deien les llágrimes de bastants dels pre-
sents. Aixó, nosaltres, els vilanovins, també ho coneguérem I'any 1985,
com hem dit abans.

El poeta Ramon Sal ho reflectia en el sonet <<Remembranga d'un ofer-
tori>>, dedicat a l'arquebisbe:

Davant la Verge amb vós de celebrant,
davant la Verge de Bellpuig s'obria,
en ofrena gentil, tot puntejant,
la corol.la i la flor fragant i pia.

Eren quatre parelles reverents,
al so de la inspirada melodia
que en Morera copsá en alts moments,
tendresa de roser i de lletania.

Davant la Verge el goig fou inaudit
pel sardanisme en la subtil esfera.
Micol no reptaria el rei David.

Si entrava a la sardana volandera,
litúrgic ball obert dels catalans,
convit dels ángels i deport d'infants.

Els anys successius l'ofrena de la sardana es repetí a Igualada,
celebrant la missa el pare Cassiá Just, abat de Montserrat, a Torroella de
Montgrí, Banyuls de la Marenda i Tona, ciutats pubilles, al monestir de
Montserrat, amb motiu del 25 Aplec de la Sardana de Catalunya, dues
vegades al monestir de Sant Miquel de Cuixá i a altres llocs.

A Lloret, sempre instigat per Fábregas, s'aconseguí, amb motiu del
Pubillatge, que Correus estampés el primer mata-segells amb la imatge
de la nostra dansa, que no s'havia usat mai a Espanya. IjEstat andorrá
ja ho havia fet, en francés, el 1963.

LA SARDANA DE LA REPRESA

Amics de la Sardana, de Lloret, per tant, sota l'escalf de Fábregas,
l'any 1980 convocá un concurs en el qual es volia dilucidar, per als annais
del sardanisme, l'indret i la data exactes en qué es van reprendre les balla-
des, des del 10 de febrer de 19j9, quan les terres catalanes foren total-
ment ocupades per les forces del general Franco, fins el 2 de rnaig, quan,
pel que sembla, hi hagué la primera ballada a Lloret, a cárrec de la cobla
<<Joventut Artística>>, de Vidreres, dintre d'un aplec celebrat a l'ermita de
Sant Pere del Bosc. El programa, a més, contenia una poesia de mossén
Cinto.



El jurat era compost per Antoni M. Aragó, vice-director de lArxiu
de la Corona dAragó, Armand de Fluviá, de la Societat d'Estudis His-
tórics (filial de l'lnstitut d'Estudis Catalans), Josep Mainar, historiador,
president de l'Obra del Ballet Popular, Doménec Moner, compositor, i

Josep M. Pons i Guri, historiador.
La vila que primera va celebrar una ballada fou Olot, el 14 de fe-

brer de 1939, tot just set dies després de l'ocupació de la vila, a cárrec
de la cobla "La Principal d'Olot". Els
mesos d'abril i maig se n'hi celebra-
ren d'altres. Totes questes dates eren
documentades. En canvi, a Banyoles,
la primera ballada era el 31 de marQ,
i a Anglés, el 9 d'abril. Peró ambdues
foren declarades fora de concurs per
manca de proves.

Les circumstáncies amb qué es
va trobar la sardana no foren les ma-
teixes arreu del país. De moment, en
alguns llocs hi hagué serioses dificul-
tats, principalment a cárrec de les
autoritats d'ocupació i fins i tot dels
mateixos alcaldes. La rádio ja no en
va retransmetre cap. A les comarques

gironines, la sardana, fruit genuí de la terra, consubstancial amb el
seu esperit, Ies ballades foren en tot moment autoritzades o tolerades,
a voltes organitzades pels mateixos medis oficials, que no volien apa-
reixer com enemics del sentir de la gent. Alguns opinen que l'actitud
dels ocupants en un principi no fou hostil. Les dificultats es van pro-
duir després. Algú ha al.legat que la celebració d'aquelles ballades
podien significar una glossa de Ia "liberación" peró també hem de te-
nir en compte el Decáleg del Sardanista quan presenta la sardana en
determinades circumstáncies com una actitud de protesta. Els Amics
de la Sardana, de Lloret, prescindiren de la motivació en les celebra-
cions d'aquelles ballades i sí solament en el fet cronológic.

MISSATGE DE PAU I GERMANOR
Amics de la Sardana, de Lloret, llenEava al món, el 19j2, aquest mis-

satge, text d'Esteve Fábregas, edició patrocinada per lAjuntament de la
vila, préviament aprovat pel consell de l'Obra del Ballet popular, llegit
al mateix Lloret el 30 d'abril, Diada Universal de la Sardana. Era editat
en anglés, francés, rus, xinés, espanyol, alemany, árab, hindi, italiá, japo-

Emblema dAmics de la Sardana de
Lloret de Mar.



LA SARDANA

(Dansa catalana)

La sardana és la dansa genuina de'Catalunya. La ballen,
a més, en terres de Valéncia on es parla catalá i a les Illes
Balears (Espanya), a Andorra, als Pirineus Orientals
(Franga) i al'Alguer (Itália).També es balla a Madrid i en
altres ciutats d'Europa i d'América on s'agrupen catalans.
Es distingeix pels seus valors estétics i morals. Un conjunt
d'onze instruments, quasi tots dé vent, denominat" cobla",
interpreta sardanes de gran qualitat. Han elogiat la sarda-
na singulars mestres com Igor Stiavinski, Albert Schweitzer
i Richard Strauss.

Es una dansa clássica i matemática. Els sardanistes.s'agru-
pen lliurement en "rotllanes", és a dir, formen anelles aga-
fats de les mans. Els dansaires han de comptar els compassos
de la música-que solen ser de núme¡o diferent a cada com-
posició-i traduir-los a passos, de manera que, repartits ara
voltant cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, la dansa es

desplegui i s'acabi exactament d'acord amb les normes"
tradicionals que la regeixen.

A la sardana, hi cap tothom, en número il. limitat, sense
discriminació de sexe, edat, raqa, nacionalitat, saber, ma-
nera de pensar, classe social ni posició económica. Tots són
admesos a la rotllana, i s'hi pot entrar i sortir-ne a qualsevol
moment. La sardana és I'expressió d'una democrácia pura:
afirma els drets humans i constitueix la imatge ideal d'un
món nou.

Els sardanistes l'oferim als homes de bona voluntat com un
missatge de pau, de justícia, de germanor i de bellesa.

Text aprovat pel Consell directiu de I"'OBRA DEL
BALLET POPULAR", a Barcelona, i llegit a Lloret de
Mar, el diumenge 30 d'abril, Diada Universal de la
Sardana de 1972.
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cAPnAHA

( xa'r'aroncxuü raHeq )

Cap¡aua 3To noAJrr4ssslfi Taxei¡ Ha'ralouuu, oAtacru
llcnaÍtuu. Eé rasqy¡or raKxe B 3eMJJ.ñx Baneucw:,ar t-A€
roeop"ET no KaraJioHcÍ<h v Ha Ba"reapcrcux ocrpcEax
( Vtcnauna ), B AH¡ope, Ha Boc'i'oqs¡lx llupeueax
( ,Irpanqz.É ) ¡¿ s A.nrepe ( V,ranun ). Toxe rauuynr
eé s ivla¿pra¿e 14 B .qpyrzx rcpo¡ax Enpousr z Auepu-
Rh¡ r¡e cootrpamrcfl KaraJroHr¡bl .Or¡uqaeTcrf cBor4MH
3 crerlaqec:x:aMLI I MopaJrbHbtMI¿ qeHHocr.EMH . Agca¡,16¡¡
o¿HHHa.qU,aTfi UHCT pyMeHTOB, If OrrTr,i ECeX .qyxOEUX, Ha,-
s¡t¡ae¡'{¡rii "xo6¡a r', ucrlcrHaer capJaHH B},rcoKoro Ka-
qecrBa. Bocxnar¡¿¡r¿ cap¡aHy BaxHeñu¡¿e Hol4no3IaTopbr,
KaK l,lrops Crpasuuc«uürAlr6epr illneür¡ep u luuap¿
Crpayc.

3ro KJraci¿qe cxvü u Ma'reMarnqecrc¡¿li TaHeu. Cap¿a-
HLrcrbt rpyni4pylorcr ceo6o¡uo e "pcrrRHacr', To acrb,
o6pasonuBa.a xo¡br¡o xBaraJTcb 3a pyru. Tasqonqux¡¿
AOJIXHbT COCqHTbtBaTb TaKTbr My3biKrJ, - KOTOpUe C6¡rqgO
6¡r¡arcr pasHbre B KoJruqecrBe ¿Jrff'xax¡,ofi HoMno-e14-
\Hfrs r4 npeBpaqarb r,rx B IJIarn, TáK¡qto6br,pac[pe-
.UeJIA.E 3TA nOCJIe.II,HI¿e, Bpaqa.SCb TO HaIIpaBO r TO Ha-
JIeBO, Talieri flpoBo¡,14 JIc.E H I{oH,-{aJlCfi. ToqHo B cooT-
BeTCTBI4I4 C TeMI4 rpa.qllr¡HOHHbtMll HOpMaMI{, KOTOpHe
pyKoBoAar HM.

B cap¿aHe Moryr npuHuuarr yqacrr4e Bcer6e3 npe-
.u,eJra, 6ea pasaut{iaü üoJia, Bo3pacra, Har{HoHanbHocrH,
3HaHuEr oopMbr MbrrrrreHrra, colllraJlbHoro KJtacca ailr4 oKo-
HOMI4qeCKOTO nOJloXeHü.E,

Bce npuHuMax)Te"s B Kpyre..B Hero Moryr soit'tu u¡u
s¡¡iirü n ¡ic6oü MoMeHr. Cap¡aua oro BbrpaxeHr4e xpaü-
Heü ¡euoxparuu: oua yrBepx.qaer rrpaBa qeJioBera I¿

cocraBrset co6ofi ¡4JreaJlbnbrfi o6paa uoaofi spu.
Itlrt , ca¡,,¿aHr4crbr npe¿CTaB¡¡¡e¡.a eé BceM Jr¡oIaM Ao-

6pofi oo,rarr{ax nocraHne MHpa, cnpaBe¡,Jrr¿Bocrr{, 6par-
cTBa 14 KpacoTLt .

El mateix text anterior en idioma rus.
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nés, portugués i catalá. En una de les págines hi havia el dibuix de Picasso
<<La sardana de la Pau>>, fet l'any 1956. A finals d'aquest mateix any, la
cobla-orquestra Maravella era a la URSS i van repartir aquest opuscle.
En carta als Amics de la Sardana deien: <<La sardana agrada molt i el pú-
blic aplaudeix, després d'escoltar-la amb gran atenció. Hem actuat a Si-
béria, a lAsia, a lJcraina. Degut a l'éxit de Moscou, repetirem les actua-
cions, abans d'anar a Suissa>>.

IJany següent, feien una altra edició del missatge, ampliant-lo en els

idiomes grec, hebreu, suec, esperanto. A les págines centrals hi havia la
reducció per a piano de la sardana <<Juny>>, de Garreta, com a símbol del
nostre sentit étnic.

lany 1979 sortia la tercera edició, en quaranta llengües, patrocinada
també per lAjuntament, per l'Obreria de Santa Cristina, pel Centre
d'Iniciatives Culturals i pel Cercle «Alba de prima>>. El lema de l'opuscle
eren les paraules de Salvador Espriu: <<Diversos són els homes i diverses
les parles, i han convingut molts noms a un sol amor)>. Hom hi agra\a
la participació de lAssociació Internacional per la Defensa de les Llen-
gües i Cultures Amenagades, de les entitats patrocinadores, dels traduc-
tors i de tots els qui hi col.laboraven.

S'hi afegien els textos en búlgar, danés, finlandés, holandés, hongarés,
islandés, noruec, polonés, servo-croata, turc, txec, albanés, basc, bretó,
cors, eslové, frisó, gal.lés, gallec, kurd, occitá, piemontés, romanés,
lapó.

Com en les altres edicions, hi ha els cinc idiomes oficials de lAssem-
blea de les Nacions Unides (xinés, espanyol, francés, anglés i rus). Segueixen
22 llengües cultes, occidentals i orientals. Fábregas, en el prefaci a aques-
ta tercera edició afegia que posava les restants llengües com un cordial
homenatge a les cultures minoritáries que lluiten amb tenacitat per
sobréviure i desplegar-se.

No es donava per satisfet. Volia cobrir més extensament lAsia, l'Afria
i les illes australs, atenent així les llengües i cultures amenagades, sobre-
tot les ameríndies, o sigui les relatives als indis americans. Volia arribar
a 60 ó 75 versions. Peró aixó encara no ho ha aconseguit.

GI-]OSSADOR DE LA SARDANA
El 18 d'abril de 1971, Fábregas llegia, a Lloret, amb motiu d'ésser

proclamada Ciutat Pubilla,-la Lligó Magistral de la Sardana. En aquest
text i en d'altres que ha anat donant a conéixer ha desmenugat els valors
que conté la nostra dansa. Ens limitem a extractar-ne alguns.

Ell pensa que en I'origen remot de la sardana ja hi ha un signe d'uni-
versalitat. Donar-se les mans i donar voltes i saltar, forma elemental
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d'expansió humana, és un fet que trobem
sos grecs. Els suecs festegen l'adveniment
creu rústica. Fan anella les bestioles, en
els follets ho fan igualment.

arreu. Es veu la rotllana en va-
de l'estiu rodant entorn d'una

les pel.lícules de Walt Disney i

La sardana és un im-
puls de l'espécie humana.
La funció d'acabar alló
que la naturalesa dels ho-
mes ha dictat, de conver-
tir el caos originari en es-

til, ha correspost al poble
catalá. Si els anglesos han
dit que el poble catalá
quan balla compta, no-
saltres hi afegirem que
quan balla educa. La sar-
dana té una funció sim-
bólica, expressiva de la
maduresa de la nostra
psicologia col.lectiva, diu
ell, seguint el poeta Octa-
vi Saltor.

Com la rosa és el
prototipus de les flors i el

Així va veure Picasso la Sardana, com element pa ho és dels aliments, la
universal de Pau. sardana és síntesi dels

valors estétics. Ella és codi vivent de seny i de mesura. Es amor. S'hi lli-
guen el particular i l'universal, la llibertat i I'autoritat, la passió i la raó,
la grandesa i la mesura, la complexitat i la simplicitat, la serietat i la di-
versió, la tradició i la modernitat. El rigor no hi aixafa el sensible. La so-
lidesa no hi amaga la frescor, el cálcul no ofega l'espontaneilat, ni la jus-
tesa el lirisme.

La sardana és seny en un món arrauxat, honradesa i honestedat en
un món dissolut, germanor en un ambient de lluites fraticides, harmonia
quan l'art recula a la prehistória, totalitat i completesa en un bullit de
parcialitats i de negacions.

La sardana simbolitza la llibertat, la llei i I'obediéncia. ks normes,
tant les que empren els balladors com les que fan servir els compositors,
són fruit d'anys de práctica. No han estat necessaris els acords de cap as-
semblea. Ho ha fet el poble. Es ell qui els ha perfilats i se'ls ha imposat.
La sardana és la imatge de Catalunya. A la sardana tothom pot fer el que

r4.,rlg,
í

L
!. ,/ I c'1'' O¡:- -_

13



vol mentre faci el que ha de fer. La sardana és model de comunitas huma-
nes que el món hauria de conéixer més bé. Una societat ideal, justa, lliure
i pacífica, seria aquella on el capteniment dels homes s'ajustés al capteni-
ment dels catalans a la sardana. Fábregas recorda l'eslogan de Francesc
Izquierdo, 1'home de la sardana universal: <<La sardana és una missió ca-
talana en el món d'avui>>.

La sardana és veritat, és bellesa i és bondat. Es llenguatge per a tot-
hom. E,s imatge ideal d'un mou món. Es una cátedra vivent de valors hu-
mans universals. Els sardanistes s'afegeixen a tots aquells que arreu del món
hi aporten un missatge.

La sardana, ultra un
esplai honest i una profes-
sió de fe, d'un acte de ser-
vei, d'una actitud social, és

una forma d'oració.
Fábregas ha proposat,

davant de la vinguda d'al-
gun dia angoixós per a la
nostra terra o per al món
sencer, que es teixeixi la
<<Sardana Perpétua>> pel
triomf d'una causa justa,
tot revellant-se les colles
durant dies i nits, com una
llántia viva, encesa davant
la Verge.

Una altra idea seva
era la realització de la sar-
dana gegantina envoltant
tot Montserrat, amb 25.000 sardanistes puntejant per camins i dreceres.

Ell somnia amb una altra gran sardana simbólica davants de la UNES-
CO, de París, o de la ONU, de Nova York, que digués a tot el món el
missatge de pau, d'integritat, de germanor, de bellesa.

Esteve Fábregas acostuma dir que cada üa té el cap més despert i les cames
més adormides. Que pugui continuar et<plotant el seu talent en profit dels ger-
mans i que el cos li sigui Lleu, se li desperti el suficient per tal que li en representi
el mínim destorb, i que li facilitin, l'un i l'altre, el camí de la seva jovenesa.

La sardana, com a valor universal, vista així pel di-
buixant Cesc. La sardana és una aportació que fa
Catalunya al món, com el millor missatge de pau i

de germanor.

Elar -
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Juli Garreta i Arboix
El mateix any de la mort de Pep Ventura, 1875, naixia a Sant Feliu de

Guíxols, Juli Garreta. Els seus antecessors procedien precisament de Vilano-
va i la Geltrú i durant la seva vida alterná l'ofici de rellotger, exercit a la boti-
gueta familiar en un céntric carrer de la seva vila nadiua, amb la dedicació
a la música. El primer mestre de música fou el pare, si bé va rebre també
lligons d'un pianista local, Ramon Novi. Com a músic, tocava el violí i el
piano. Perd sobresortí com a compositor de gran personalitat i continguda
inspiració. Als 22 anys va compondre la primera sardana, «La pubilla)), que
fou estrenada el 1897. Al llarg de la seva vida va escriure prop de vuitanta
sardanes, una vintena de composicions simfóniques i de cambra i una trente-
na de cangons. La seva música va meréixer els elogis de tots els entesos.

En certa ocasió, Pau Casals digué d'ell: <<Garreta duia a dins l'embrió
d'un gran mestre, un embrió que, per manca d'estudis, d'orientació i d'un
ambient propici, no pogué desenrotllar-se convenientment. En circumstán-
cies més favorables a la seva oclusió, aquesta mena de geni en estat de larva,
esdevé un Beethoven o un Brams>>.

Mariá Vinyes, pianista i gran amic de Garreta, ens diu el següent: <<Es

conegut l'autodidactisme de Garreta, peró a molts els ha costat de creure que
fos tan absolut, i és que realment era un estrany, un perfecte miracle, no tin-
gué cap professor de composició ni tan sols estudiá cap partitura, l'única
que conegué va ser la simfónica <<Pastoral>> de Beethoven. Es més, tinc la
certesa que no era capag d'estudiar pacient i metódica cap cosa d'aquestes.
Copsava tot d'una l'estructura de l'obra i aixó suplia la resta, omplint el buit
amb la seva inturció genial. Fou sempre essencialment un intuiliu prodigiós.
Portava la música dins seu en un recés de l'esperit i quan sentia cantar quel-
com ho escoltava i rumiava dies i dies, fins que ho plasmava en una forma
precisa, escrivint llavors rápidament la nova obra. Ell no podia dir <<ara faré
tal génere de música». Unicament podia produir la que se li revelava. Proba-
blement no hauria pogut escriure una dpera perqué mai no hauria pogut sub-
jectar la seva inspiració a un text determinat».

El mestre Lluís Millet va escriure d'ell: <<Hi ha una folganga de sonori-
tats en la seva música, una revolada d'imaginació, que ens recorda l'art apo-
teósic del gran Gaudí>>.

Eduard Toldrá escriu: <<Malgrat tot, les seves sardanes no arribaren fá-
cilment al món sardanista. No eren plaents als balladors i no foren revalorit-
zades per aquests fins més tard. No obstant aixó, la forga creadora de Garre-
ta culmina a les sardanes.

Un any abans de Ia seva rrrort (1924), en una memorable bállada als jar-
dins de lAteneu Barcelonés, el propi Strawinski, fa un elogi de <<Juny>>, la
sardana mestra de Juli Garreta.

El 1925, als cinquanta anys justos d'haver-hi nascut, moria a Sant Feliu
de Guíxols, on havia yiscut sempre, el gran mestre que va saber elevar la mú-
sica de cobla al grau máxim, amb les seves creacions simfóniques.
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ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL

Dia 10, dimecres

FESTA DE SANT CRISTOTOL
Benedicció de cotxes, migdia i tarda, a l'ermita.

A les 7, audició per la
COBLA SITGETANA

Dia 12. divendres

A la sala d'actes de
lAgrupació Excursionista Thlaia

(carrer del Comerg, 4)

a les 8 del vespre

Conferéncia de l'escriptor i historiador Xaüer Garcia
sobre el tema

LES BASES DE MANRESA: 100 ANYS
Aquelles esperances. Aquestes necessitats

Dia 13. dissabte

XI NIT DE LA SARDANA
a la Rambla Principal

a les 10 de la nit
Cobles: CIUTAI DE CORNELLA i

LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAI
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NOTICIAR!
APLEC DE PASQUA. Per quart any
consecutiu hem organitzat aquest
Aplec, el dilluns de Pasqua florida, a
la Masia d'en Cabanyes. Les sarda-
nes van anar a cárrec de la Cobla Ti-
bidabo, de Barcelona. Haver fet un
dia magnífic va permetre que gaudis-
sin dels actes un bon nombre de
vilanovins.

TROBADA DE SARDANISTES IN.
FANTILS. El dissabte 18 de maig
vam organitzar la quartatrobada. Hi
van participar 25O infants vilanovins
i d'altres poblacions. El motiu que
ens impulsa a fer-la és fomentar la
sardana a les escoles. Hem de fer
ressaltar el suport que ens prestá la
Cooperativa Alimentária local CASH,
que ens facilitá el berenar de la quit-
xalla, i la Caixa de Pensions. Lalcal-
de senyor Jaume Casanovas va
adregar una salutació als petits.

HOMENATGE A RICARD V¡VES I

SABATE. El diumenge dia 5 de maig
es va celebrar, a cárrec de la Socie-
tat La Gran Penya, un homenatge a
la persona del nostre xilógraf, l'artis-
ta que al llarg de la seva dilatada vi-
da més ha treballat en el món dels
goigs, que consistí principalment en
l'edició d'una biografia escrita per
Xavier Gaicia, publicada per I'Edito-
rial Gran Penya, impresa per Gráfi-
ques Ferpala. Tipográficament és un
dels més bells llibres que han vist la
llum a Vilanova de molts anys engá.

Amics de la Sardana collaborá-
rem ben entusiásticament, amb la
participació total de l'amic Antoni

Segarra, col.leccionista, secretari de
lA.E. Talaia, a fer possible una expo-
sició dels treballs de I'artista, mostra
vistosa de molts anys, i a encarregar-
nos de la seva presentacióal públic
durant quinze dies.

CURSETS A LES ESCOLES. Han
acabat els cursets per a infants que
els nostres monitors han realitzat a
les escoles de les Tereses i Concep-
cionistes. Les associacions de pares
ho han celebrat dignament, entre-
gant uns delicadíssims presents als
monitors. Amb persones aixíes pot
anar arreu del món,

PREMIA PAU ORRIOLS. Dintre els
premis concedits per l'Obra del Ba-
llet Popular, amb motiu de la passa-
da Diada dé la Sardana, a Llanqá, en
les festes del seu Pubillatge, volem
destacar el que ha estat concedit al
jove vilanovíi músic Pau Orriols, com
a constructor que és d'instruments
de cobla. La nostra felicitació i el de-
sig que segueixi avant en la seva
aportació a la nostra música.

Junt amb ell també foren pre-
miats els constructors Pere Pardo, de
la Bisbal, Joan Roca, de Figueres,
Miquel Puigdellívol, de Mataró, iJo-
sep Grau, de Gironella.

Són unes notícies que ens
plauen, que demostren que hi ha jo-
vent que es dedica a aquests afers,
continuant la tasca d'antecessors
benemérits.
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La medalla al Mérit Sardanista,
per la seva dilatada tasca, durant
més de 40 anys, a través dels mitjans
de difusió, fou concedida a Josep
Ventura. La Medalla al Mérit Musical,
per la seva aportació en sardanes i

composicions simfóniques i per la
seva tasca en la formació d'instru-
mentistes i compositors, ho fou a
Félix Martínez i Comín.

També foren distingides les se-
güents persones i entitats: El doctor
Vittorio Sicuri, per la difusió que ha
fet de la sardana fora de Catalunya.
Josep M. Mas i Solench, Agnés Pa-
drosa iJoan Doménech i Moner, pels
estudis que han relaitzat. Joan Grau
i Martorell, de Reus, i lAgrupació de
Trobades Sardanistes lnfantils de les
comarques gironines, per les activi-
tats desenvolupades en la formació.

Ramon Fontaner, de Vilanova de
Bellpuig, per la promoció que ha dut
a cap de les joves generacions. Rá-
dio Martorell i Jordi Puerto i Parra-
mon, per la intervenció que han tin-
gut en mitjans de comunicació. El
Foment de la Sardana, de Banyoles,
la marca Prosolba i Ajuntament de
Girona, per l'edició de discs. El Fo-
ment de Ia Sardana, de Banyoles, i

el Grup Sardanista del Club Espor-
tiu Huracans, de Lleida, com a enti-
tats que han treballat molt. Amics de
la Sardana, de Cassá de la selva, per
les iniciatives que ha tingut. l-Obra
Social de la Caixa, com a empresa
que ha ajudat en la promoció del
sardanisme.

Tots aquests premis seran Iliu-
rats el proper setembre al pati dels
Tarongers del Pala de la Generalitat.

APLEC INTERNACIONAL DE LA SARDANA
MOSTRA DE GRUPS FOLKLÓRICS A TOLOSA DEL LLENGUADOC - Agost 1991

DISSABTE 3 d'agost:
10.00 h. CERCAVILA pels carrers de Tolosa fins a la Plaqa del Capitol, amb la parti-
cipació de tota la mostra de Grups de Folklore catalá, com són els bastoners,
castellers, cavallets, esbarts, geganters, cobles i grallers, acompanyant amb la
seva música.

11.30 h. Presentació i actuació de tots els grups folklórics participants.
15.00 h. Continuació de la mostra folklórica.
21.00 h. Concert de sardanes, música per a cobla i coral.

DIUMENGE 4 d'agost:
MATI a les 10 h. - TARDA a les 15 h. A LA PLAQA CAPITOL Aplec lnternacional

de la Sardana amb les Cobles:

CIUTAT DE TERRASSA - JUVENIL CIUTAT D'IGUALADA. JUVENIVOLA DE SABADELL

21 h. A la Plaga capitol CLOENDA DELS ACIES
Amb un recital de cantautors occitano-CATALANS.

Amics de la Sardana. Carrer del Comerg, 4. Vilanova i la Geltrú.
President: Manuel Massana. Director butlletí: Xavier Garcia. Número 137
Juliol de 1991.
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IVIISSATGE AL IVIOI,{ SARDAI,{ISTA

El diumenge dia 21 d'abril, a Llanqá (Alt Empordá), proclamada
XXXI Ciutat Pubilla de la Sardana, l'escriptor Pere Calders va llegir
el següent Missatge:

La meva joventut va coincidir amb una época molt agitada de la
nostra história i em va marcar en molts aspectes. Recordo poques festes,

sobretot les populars, degut, segurament, a la meva impossibilitat de
participar-hi. Potser es deu a aixó que mai no he ballat sardanes. Peró

hi ha alguna cosa més, com per exemple una incapacitat innata per
al ball, de qualsevol mena i estil, que m'ha fet experimentar prou ver-
gonya de mi mateix 

-cada 
vegada que he intentat aprendre'n- com

per deixar-ho córrer.

Ara: una cosa és la participació i una altra assumir el paper d'es-
pectador. En aquest sentit, veure ballar sardanes i escoltar-ne la música
sempre m'ha causat una gran emoció. He viscut un llarg exili molt
lluny d'aquí, al'altra banda de l'Atlántic, i cada cop que un grup de

compatriotes practicava la nostra dansa nacional el meu enyorament
es feia més viu i, alhora, em sentia més a prop de Catalunya. La sar-
dana evoca amb tanta vivesa el nostre cel, la nostra llum i la nostra
manera d'ésser que té el poder mágic de portar un tros de la nostra
terra allí on es balla.

IJorigen d'aquest <<ball rodó>> tan entranyable és motiu de doctes
opinions que no sempre concorden. Peró la majoria d'historiadors
el situen a les vores del Mediterrani i tots li atribueixen una antiguitat
remotíssima. Jo podria dir, amb ganes que el meu testimoniatge pu-
gui fer algun servei, que cada vegada que hi he tingut contacte (sovint
molt terra endins d'un país que no era el meu) una rara memória sen-

sorial m'ha fet present l'olor del nostre mar i sentir a flor de pell unes
arrels profundíssimes.

Alguna cosa hi ha en aquest <<estimar i avangar donant-se les

mans>> que podria ésser el símbol més expressiu de la nostra voluntat
de sobreviure com a poble.
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Agapit Torrent
El nóm del desaparegut recentment Agapit Torrent, el relacionem en

el món de la sardana amb la cobla «La Principal de la Bisbal». Ell, músic
provinent del jazz i de la música lleugera, va entrar a formar part de la
citada cobla-orquestra l'any 1970, any en qué van produir-se canvis im-
portants en els rengles d'aquesta. Conrad Saló, director artístic de la for-
mació, disposá que Agapit'Torrent es dediqués exclusivament al referent
alapart d'orquestra (direcció i arranjaments), malgrat continuar ell en-
front dels teclats. Aquesta tasca va funcionar perfectament, donant re-
sultats sorprenents, i es prolongá durant setze anys, fins que el 1986 cedí
el seu lloc a Angel Puertas.

Agapit Torrent no només s'encarregava de les tasques de direcció,
sinó que també actuava com a instrumentista, tocant indiferentment el
saxo, el violí, i la guitarra; tots ells d'una manera excel.lent, peró no s'acaba
aquí la seva obra relacionada amb la música. Pel que fa a compositor també
podem parlar-ne. D'ell, La Principal de la Bisbal, no tant sols n'interpre-
tava sardanes, sinó que també en podem trobar d'enregistrades.

Una sardana a destacar és la que va ser guardonada com a tercer premi
en la tercera edició del concurs de composició de sardanes «Mestre Con-
rad Saló>>. És la titulada <<Rosa de gener>>.

Tot aixó és el que ha deixat la vida del mestre Agapit Torrent fent
de músic, tasca exemplar que sempre recordarem, del qual, a pocs dies
de la seva mort, interpretarem una obra en la propera XI Nit de la Sardana.

ESTEVE MOLERO

,<I ATTT L'E I.A, SAIRDAATA
PR.OGRAI\dA

C-
LL-

C-
*LL -

C-
LL-

C-
LL-

C-
LL-

CiLL-

Mil.lenari
Bonica
Ijavi Quico
Joiós aniversari
La colla dels tretze
Per tu, Rita
En lWanel i la Teia
Cangó de tardor
Ja sorn 5OO
D'un grarl rrrestre a
Platja de Vilanova

Conrad Saló
Josep Serra

Daniel Gasulla
Janio IMarti

Carles Rovira
N4. S- Puigferrer

Josep Saderra
Agapit Torrent

Carles Santiago
Etesalú Conrad Saló

F. N4as Ros
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TEIXITS

Aigua, 28 - 815 24 69

Perf umeria

PAQUITA
ELS MILLORS PRODUCTES

Sant Gregori, 20 - 893 13 75

BACALLANERIA

TONI
ESPECIALITAT EN BUNYOLS

I RECEPTES DE BACALLA
(c0 NSE RVES)

Mercat públic, 44 i 45

]ffBd.qft UESPiGOL

Herbes, Dietética, Formatges

i especialitats

Rambla de la Pau. 103 - 815 13 ll
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CISTELLERIA

CORDERIA - PERSIANES

Sant Sebastiá, 19 - 893 44 49

Rosales

Rambla Principal, 63 - 893 l0 34

SUZUKI V!LANOVA
JAUME PUJANTE IGLESIAS

Motocicletes - Ciclomotors
Bicicletes

Rambla Ventosa, 29 - 815 41 86

Sempre Mirem per Vosté

Plasa dels Cotxes, 6
Francesc Maciit,92

vrLANovA r r-e cpr-rnú
Plaqa Llobregat, 5

LES ROQUETES
DE SANT PERE DE RIBES
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CAFETERIA

CAPRITX
ESMORZARS i BERENARS

Enric C. Ricart, 24

Ferreteria
Olivella

Av. de Cubelles,24-26 - 815 49 17

)'o 'iolr- sEñDnos 1
í Pt. J. Soler carbonell, 11 :
3- oeeoo vtLANovA r u ceLtRtJ .'lo Tel.893 34 73 .,J
'o¡¡PJl'IjTIjá..''

^/
fincos GAtrlFlAF.

Compravenda ¡

admin istració

Rambla de [a Pau, 93 - 815 25 42
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vide6-repor[o[geS

EIEI

CASAMENTS
BATEIGS

COMUNIONS
FESTES FAMILIARS

NOU NATS
ESDEVENIMENTS
I TOTA MENA DE

REPORTATGES EN V!DEO

Sant Pau, ll,3r. 1a. - 893 13 $ / 4488

AIGUA, 35
VILANOVA I LA GELTRU

FERRERS, 43
VILAFRANCA DEL PENEDES

Rambla de la Pau, 63 - 815 77 29

F¿ORS

Rambla de la Pau, 63 - 815 38 2'7
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PESCA ESPORTIVA

Pesca i esquer

Llibertat, 132 - 815 46 63

ORIOT MIOUEL
Gerard Miquel Mauri

TEIXITS - CONFECCIONS

ROBA DE LA LLAR

(r,qP¿,W
Plaqa de la Vila, 12, i Francesc Maciá, 2

893 09 3l
VILANOVA I L,C CNLTNÚ

Sant Joan, 5 - 892 29 99

VILAFRANCA DEL pn¡EoÉs

Esmolet i
Paraigüer

RODRIGUEZ

Rambla Principal, 30

RELLOTGERIA - JOIERIA

Caputxins, 19 - 893 05 63



*r*w%?
o

ü.

rT¡¡fCr

JOIERS I ARGENTERS
DES DE 1857

Cáputxins, 25 - 893 24 95

Ferrer Vidal, 4 - 815 06 6l

.d,rtieles d. ?ell
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(ln Yo ll
CASA FUNDADA AL 1896

. Regals
o Decoració
o Llistes de Noces

Sant Pau, 15 - 893 09 44

CANSALADERIA

T C RE 5
Mercat púbtic

Parada núm. 6 - 893 87 39
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9r^inittrot €lo^o

Unió, 94 - 893 40 26 / 893 34 98

lo lioneso
pastisseria

O G.¡fiqE FiEL'' CJ. Barcolona, 4 bis - V¡lan@a ¡ la Geltrú
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