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GARAGTER III T.A SARITATUA
Potser no será endebades, volguts sar-

danistes, que expliqu,i el motiu pel qual
m'he decidit a col.laborar en aquesta cir-
cular que editen els ,bons amics de la sar-
dana.

l.túnica finalitat d'aquesta col.laboració
és contribuir a I'expansió ,dels nostres
costums populars. Aquest úet té per a rn'i

una certa importáncia, 'perqué, a més de
Ia rádio, on em moo, des de les antenes
de ,Rádio Penedéq puc arribar als sarda-
nistes vilanovins, deixant de banda filoso-
fie$ que no són al meu abast o no són
necessáries entre amics, i'rnpulsat per una
forta vocació a la nostra dansa, puix que
una forta inolinació també ens mou a l'es-
tudi de la sardana. Per aixó, és el meu
propósit contribuir en aquesta ed¡ció ¡ en
quantes pugui.

,Del carecter de la sardana ens fixarem
tan sols des del dia que foren constitui'
des les primeres tenores i que amb una
d'elles feu entendrir Pep Ventura tota una
generació, veureu com comengaren a
eixír de l'Emrpordá i comarqus¡ veines,
on era conreada, i s'iniciá la seva victo
riosa expansi,ó, fent que adquirls un ca-
rácter simbólio.

Si ens ,ho mirem des del terreny de la
compo§ició, constatardm l'enorme di,f€-
réncia que hi 'ha entre les composicions
de l'avi Fep i¡ ¡6" dels mestres d'avui dia,
Dals ,més sim'ples procediments lnlcials
slha passat a les més exigents aporta-
c¡ons de técnioa moderna que han reco-
Ilit els acluals compositors. La saldana
ha saltat del seu ,bressol. De pet¡ta filla
bellugadissa ,i enjogassada, ha esdevingut
fadrina, esbelta i formosa, que corre cada
dia més, fins a traspassar la serralada per
fer-nos entrar en aquesta gran rodona. Es
la sardana gloriosa que, agafats de mans,
hem de dansar tots seguint el r¡tme del
bategar del cor.

La sardana ha tr¡om,fat precisament pel
seu carácter. Si I'hagués de descriuro bé,
no sabria com fer.ho, pargué, com tots
els carácters, no té forma, ni color, n'ii am-
plária. Sols sé que el so de la tenora I els
ref¡lets del flaviol fa, en definitiva, un sa-
borós pessigolleig.

El qui no en t¡ngu¡ prou amb aixó, que
llegeixi l'Oda, de,Maragall. Allf trobare tota
la bellesa, tot el carácter, tot I'enr:fs, tot el
sentiment de la bella dansa nostra.

Llufe VAZ0UEZ t ARTIGUES

A VEGADES HOM TROBA JOVES I NOIES GUE DIUEN GUE

TENEN GANES DE FEH UNA FEINA EFECTIVA EN BE DELS

ALTRES, EN BE DEL PAIS. Per qué no venen?
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Consells als loves sardanlstes

ALEGRIA I
La sardana és enemlga de la ca¡a fe-

rrenya. Exigeix la iola d.e l'esperil, la co
municació amb els altres. Podeu demos-
trar les vostres aptituds ballant-la, peró
sense fer especlacles nl exhibiclonismes.
Cal que saplgueu con¡uminar la vostra
alegrla ¡nter¡or i el goig de trobar.vos en-
tre amlcs, amb una serios¡ta digna, no
encarcarada. Per aixó, la sardana será
per a vosaltres un aprenentatge de la ma-
nera noble de tractar col.leotlvament les
noslres coses i les relaclons socials.

No ens vingués mai l'acudit de barre-
lar-hl ni la pallassada nl la grolleria. Nor
malment no hem patlt d'q,uests mals, No
s'escau amb el nostre carácler. Peró cal
que els ,oves hl parln esment i hl ¡efle-
xlonin.

La sardana és, des de sempre, peró
principalment des de fa un segle, i més

SEBIOSITAT
ara que ens contemp¡a tanta gent (dels
altres pobles de la peninsula I de l'es-
tranger) que la descone¡x, un fet ciutadá,
dívic. Tenim una responsabilitat. Del nos-
tre comportament a la plaga públlca,
plens d'alegria i de seriositat, en depén
un concepte que molta gent es laran del
nostre poble,

En la sardana hi ha un estil, una mane-
ra, un ambient, peró, per damunt de tot,
h¡ ha un fons, un desig d'ésser el que
som, de mostrar-nos lal com som, que és
com fem la nostra millor contrlbucló a la
clvilítzació dels altres.

Pensem.h¡ bé; la serlos¡tat no és abu-
rrlment, com I'alegrla no és fer l'enze i el
carrincló. Nosaltres, sardanistes, hem de
prestigir la nostra dansa a¡nb un compor-
tament públid plé de dignitat festiva.

Coneguem-n06

JULI GARRETA
Aquest gran compositor nasqué a Sant

Feliu de Gufxols, el 1875, el mateix any
en que moria en Pep Ventura. Hi morí el
1925. Durant uns curts anys d'adolescén-
cia visqué a la nostra c¡utat on feu d'apre-
nent de la Rellotjeria Janini que havia al
carrer del Comerq. Exercí l'ofici a Sant
Feliu, on es desrotllá sempre la seva exis-
téncia, a exce,pció de dues sortides a
l'estranger,

Tingué una cultura musical mott escas-
sa per la qual cosa és considerat un ar-
tista autócton ,i autodidacte, amb un gran
poder d'assimilació. Stravinsky, el 1924,
escoltá a Barcelona la Seva Sardana
"Juny" i en quedá admirat en veure una
obra tan v¡va, tan plena d'idees, de color,
de bontingut, tan rítmica. El mestre Pau
Casals opiná que si l'haguessin acompan-
yat circumstáncies més favorables, hauria
pogut convertir-se en un Beethoven o un
Brahms. Els mestres Millet, Pujol i Toldrá
sentiren vers ell una il.limitada admiració.
El fundador de l'Orfeó Catalá deia que
l'art d'en Garreta era salvatge, volent ex-

'pressar la impetuositat que tenia.
L:escriptor Josep Pla, lamentant-se de

la seva mort prematura (cinquanta anys),
diu: "Aquest és el fet lmpressionant, te-
rrible, melancólic, del seu pas per la
terra. Musicalment parlant, en el moment
de Ia seva mort, era un adolescent.
Aquest és el "cas" Garreta".

Escriví unes 75 sardanes, 30 cangons,
l2 obres simfóniques. Recordem, entre
les sardanes, "Pastoral", "Llicorella",
",Dalt de les gabarres". Sardanísticament
,parlant, podem dir que ell divideix dues
époques: abans i després de Garreta. Ell
fa una nova creació. Per a Garreta, Ia sar-
dana no sols fou una dansa rftmica; fou
com una mena de plasmació del nostre
esper¡t én ,petites cristal.litzacions dels
nostres sentiments.

Ell mateix digué: "Les meves sardanes
es poden ballar. Es la cualitat més bona
que tenen. Ara que, com he dit, s'han de
ballar. No permeten jeroglífics de peus ni
disbauxes. Ballar quietament, tal com ha
de ballar-se la sardana".



G T U RAIUA
Al cim de la muntanya de Ciurana, alti-

va, aillada, escarpada, impugnable, es tro-
ba el poblet que porta el mate'ix nom, si-
tuat damunt un gran navili de roca, gua¡-
tant com l'abisme el circumda. La serra
de la Gritella desprén una branca que, en
alta cinglera, s'eleva entre el riu Ciurana
i el riuet Estopinyá. Arribá a ésser, a
l'Erjat Mitjana, important capital d'un emi-
rat. En l'indret més estret d'aquesta bran-
ca fou emplagat un castell, que obstruia
el pas cap a la continuació del poble,
ine),,pugnable. Ciurana fou un dels darrers
baluards, a la nostra terra, dels sarrains,
quan ja tota Caialunya podia ésser consi-
derada reconquistada. Per foragitarJos
calgué que elq cris[ians envaissin les
muntanyes de Prades ,per totes bandes i

confluissin a Ciurana per assetjar-ne la
fortalesa. La llegenda diu que Ia rendició
no s'aconseguí fins que fou consumat el
sar:rifici de la Reina mora, Ia qual, en la
seva desesperació, es va llengar d'una al-
gária de 300 metres a les profunditats
d'un abisme. En uns senyals de la roca,
Ia ¡ngenuitat del poble descobreix les
peljades del corcer que cavalcarra la dis-
Sortada reina en estimbar-se.

\/ora les cases, ,peró un xic separada
i graitant el riu Ciurana, s'aixecil la seva
es(llésia, joiell de I'art románic, dedicada
a l'Assumpció de la Verge. Data dels se-
gles Xl i Xll. Té un bell portal format per
tre,s arcades que descansen $obre un
fris, aguantades per tres pare,lls cle colum-
ner; am.b histórics capitells. L'absis és
arrodonit i llis, només amb una finestra
ronránica al mig. El camrpanar és robust,
de dos quadrat, amb una f¡nestra a cada
cara i coberta piramidal. L'interior del
tenlple és ,d'una sola nau, amb volta IIeu-
gerament apuntada, seguida d'una impos-
ta. A l'altar major hi ha una ¡ma::ge de la
Mare de Déu, ofrena de Ramón Beren-

guer lV. La imatge pesava molt ¡ a fi que
pogués anar a les processons li fou serra-
da la part ,posterior. Per dissimular,ho,
sempre ,porta mantell. Redossat a la paret,
al costat del 'portal, h¡ ha un sarcüfag de
pedra. La tradició et senyala com a sepul.
cre de la reina mora, la que preferl e+
timbar-se abans que caure en poder dels
cristians.

A Ciurana hi: ha el Refugi "Ciriac Bo
net", del Centre Excursionista de Cata-
Iunya, vora les cases ¡ tocant el balq que
mira el clot de Fontscalda, conservat i
arreglat.

En baixar caLp a Cornudella es travessa
un dels indrets més caracterfstics del
Priorat. Els contraforts de la serra del
Montsant, acoidentats per alteroses cin-
gleres ¡ plntorescos conjunts de roques
de capricioses formes que s'animen amb
mostres de vegetació que alenua l'aspr¡.
vesa del paisatge muntanyenC.

Mirem com descriu el poble, Josep
Carner, el nostre gran ,poeta:

AIIá dalt és Ciurana, aspra i ardida
ben arrapada a la salvatge altura,
coronada d'espais, drabims cenyida,
tota daurada ¡ negra de vellura,

Dels carrerons sota la volta dura,
I'aire té una quietud esfereida;
sols enl!á, vora el cingle, una exquis¡da
prada es va algant vers I'esglesieta obscura

Des de Ciurana es veuen soledats;
ella és una im.passible sobirana
dominant els voltors i els espadatsl-

I prega i. jura i amenaga a estones
i només pot finar I'as,pra Ciurana
desfeta en rocs, per carregar les fones.
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