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L'any 1972 i Ia Sardana
Recorclem que en aquest any que
hem iniciat s'escau el primer cente-
nari del naixement de1 mestre Josep
Maria Soler (1872-1963), cornpo,sitor
de gran re11eu i directrorr artístic de
1a cobla «La Principal» de La Bisbal.

Un aitre centenari és e1 de Ia nai-
xenga del pianista i compositor Joa-
qulm Malats (1872-1912), qui to,t i no,
havent-se dedicat específlcament a la
sardana, conservá sempre el seu es-
perit racial catalá.

Cerlebraran els seus noranta anys
de vida els mestres Joan Balcells,
antic director de l'Orfeó de Sants i
Josep Gravalosa, ex-flavi:laire, fun-
dador de Ia cobla «Barcelona» i com-
positor de sa,rdanes.

També tindrem,oiportunitat d'evo-
car el, s'etanta-cinqué aniversari del
naixement de1 mestre Rafael Martí-
nez Valls, autor de les poptr,lars sar-
sueles catalanes «Caneó d'am,cr i de
guerra)), «La legió d'honcr» i d'aItres.
Un altre 75 aniversarl és e1 de Josep
Pla, un ctrels prosistes que més s'han
intelessat per tot alló que es relacio-
ni anlb la sardana. Tarnbé compleix
setanta-cinc anys eI mestre Albert
Blancaflor, un altre autor que tot i
n,o haver escrit s'ardanes, constitueix
una de les grans figures de la música
catalana.

El mestre Rafael Subirachs, direc-
tor d,e l'Orfeó Viguetá, de l'Escorla
Municipal de Música i de ia Banda
Municiparl de Vic, un dels nostres
comp,ositors més sensibles i intel.li-
gents, creador de sardanes de gran

relleu i transcendéncia, commemorá
enguany els seus primers setanta
anys.

La cobla «Barcelona» celebrá les
noces d'or de la seva fundació, Ia
qual tingué ll,o'c l,'any 1922, per ini-
ciativa de Josep Gravalosa, el tenora
Aübert Martí i altres. De fet I'etapa
més brillant de l'historial Ce la co-
bla s'havia d'enceiar dos anys des-
prés, amb la incorporació del primer
flsco.rn i compositcr -ex-directo¡ de
«La Principal» de Perelada- Josep
Serra i Bonai i el flabic,laire Piere
Moner.

Cal esmentar també el trenté ani-
versari de üa mort del mestre Enric
L{crera (1865-19'42) i els vint-i-cinc
anys de la desaparició de Joaquim
Palmada i Butinyá, (1865-1947), corn-
positor i folklorista de Banyol,es, di-
rectcr de la ec,bla «Els Juncans» i
pare clel compositor Rossend Palma-
da.

Finalment, tenim en por';es eJ de-
sé aniversari de ,la mort Ce quatre
compositors de sardanes. El dia de
Reis s'escau e1 desó aniversari de la
mort de Vicenc Bou, a Tcrrcella de
i\¡Iontgrí. El dia 5 de Maig, Ia del
mestre Ricard Lamotte de Grignon.
EI 8 de juny, la del m,estre Francese
Fornells i el 30 de maig, 1a del nos-
tre estimat cornpatrici Eduard Tol-
drá i Scler, flgura que caldria que
fos recordada pels ncstres sardanis-
tes, mitjangant una colla d'actes.

E. M. P.
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Els homes, els pobles
i les lléngües

M,c,lts catalans, ofuscats per Ia di-
feréncia que hi ha entre el nombre
de Ia gent que parla la nostra lién-
gua i les grans masseg que parrilen els
idio,mes més potents (l'anglés, el
fran:és, l'a1emany, el rus, etc.), re-
leguen llur iléngua a un simple pas-
satemps, a un insípid divertiinent dc-
mésiic, íntim. Medeixen el fet de la
importáncia d'una 1léngua pel nom-
bre dels qui la parlen.

EI catalá, com totes les 1léngües
del món, té les seves p,cssibilitats.
Exa,minem en aquesta taula que va
al fin¡, d'aquest article I'estat de les
lléngües europees que són parlades
per un nombre inferior al dels qui
parlen en catalá. A Europa es par-
len ur-^s quaranta Iléngües. La nos-
tra, com veiem, ocupa eI núm,ero di-
vuité. Fixem-nos com Ia majoria de
les lléngües que s,egueixen d,esprés
de 1a n,c,stra i són considerades com
a Ljéngües oficials, tenen una história
m.és re,cent i una literatura i una his-
tdria inferiors a da nostra.

No podem mesurar les llén,gües
per coeficients de practicitat. S,ha
d'haver caigut en la rastresa total
p'er no eatendre-ho. Hi ha uns valors
més alts que donen categoria a les
lléngües. No ho p,odem subjectar a
un fet económic. Hi ha I'horne. Hi ha
tot un poble per entremig, amb un
esperit, amb un desig de viure.
Ncsaitres crerem que les lléngües,
com tot el que ha pnoduit la natura,
és obra de Déu, qui, p,er mitjá d'elles,
ha vcügut que cada agrupament hu-
rná es manifestés segons llur manera
d'ésser i així cada família humana
col.lectiva fos més ella mateixa.

Sapiguem estimar i defensar amb
tots els honors amb tota decisió, la

nostra lléngua. L,hem rebuda en he-
réncia dels nostres pares i avis enllá
dels segles. EIla també ha co,ntribuit
a l'heretatge universal de bondat i
de bellesa de tota la humanitat.

Els homes del pob1e, els treballa-
dors, n'hem de tenir, si caü, més cons-
ciéncia d'aquest fet, que els homes de
les altres classes. Perqué per taI que
hr hagi justícia total cal que ia 11én-
gua del poble sigui tinguda en l'ho-
nor que es m,ereix. Els homes del
treball, eris qui són veritablement
portad,ors de cultura de p,oble, hern
de tenir eI nas ben fi, no fos cas que
ens indignés unes pessetes roba,cies
a1 germá i restéssim indiferents a
aquelles menes d'injusticies que no
sempre surten a flor de terra.

17 Suécia 7.000.000
1E traisos catalans 6.800.000
19 Bulgária 6.500.000
20 Bielo-Rússia 6.000.000
21 Dinamarca 4.500.000
22 Finlándia 3.950,000
23 Noruega 3.500.000
24 Ltuánia 2.500.000
25 Albánia 2.000.000
26 Eslovénia 2.000.0C0
27 Macedónia 1.500.000
28 Letón,ia 1.400.000
29 Gales 1.200.000
30 Estdnia 1.000.000
31 Irlanda 1.000.000
32 Bretanya 800.000
33 Sardenya 6C0.000

34 Bascónia 500.000
35 RetoRománic (Suissa) 475.000
36 Frisia (Hollanda) 400.000

37 Malta 330.000
38 Islándia 183.000
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Viceng Bou
Erl mestre Bou (1886-1962) represen-

ta, en el camp de Ia sardana, el pro-
totipus del comp,ositor popular. Les
seves obres aviat es fere,n mestres-
ses de la plaga i del carrer. Les sev,es
sarda'nes estan íntimament lligades
amb el poble. D'eII agafen Ies virtuts
i e'ls defectes. Unes i altres li donen
I'autenticitat.

La gran novel{ista que signava
Víctor Catalá deflní aquest arrela-
ment en eI oo,ble amb 1es paraules
que digué a en Bo.u un dia després
d'escoltar ¡¡nes sar.danes seves: «Les
vostres sardanes porten barretina i
van amb espardenryes».

Nascut a To,rroella de Montgrí, hi
estudiá música, esent el seu primer
mestre el mateix pare seu. Als vint-
i-cinc anys ja era director de Ia céle-
bre Crobrla «Els Montgrins». Es en
aquesta época que co,menqa la ilarga
llista de les seves alegres i fascina-

dores sardanes que rnai no passaran,
aqu.elles sardanes tan representati-

ves, que tots taral.lagem instintiva-
ment i que 

-vulgui's o no- portem
to,ts al mig del cor, tant si estem de
viatge corn dalt d'uns taulons arre-
bossant una fagana, el mateix mari-
ner en alta mar que l'espeledl,eg aü
fons d'una cima.

Reco,rdem-1es,: Girona ¿imada, An_
gelina, Llevantina, El saltiró de la
carcdina. Elles són un testimoni de
1'art exquisit que el nostre poble ell
mateix s'ha sabut fe¡ i crear, per
propi gaudi; no, per encárrec.

Eü Mestre descansa a I,a mateixa
Torroelia que eI vegé néixer, en un
nínxol blan,c, sens,e cap ostentació o,
nornés amb Ia inscripció de1 nom,
aI costat dels seus conciutadants, els
homes del poble, amb els quals es
trobava a 1a botiga o a rIa taverna, aI
tros o ¿ l'assaigs, fet un de més en-
tre ells, ell que n'era la veu feta
cultura, harmonia, sensibilitat, eons-
cién,cia.

Audició del mes de Gener
Tindrá lloc diumenge dia
Plaga de l'Ajuntament, a

Xarcuteria CASA GIL
Plaqa Alcásser de Toledo, 5 - Tel. 89319 37
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9, a les 12'30 del migdia a la
cárrec de la Cobla Sitgetana.

President: Manuel Prats Secretari: Salvador tsutí
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Cervantes, 12 - '16

Teléfon 893 28 39

<ry
General Mola, 46
Teléfon 893 08 41

Magatzems
Reun¡ts
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OFERTA DE GENER

Anoraks, jaquetes,
pantalons,

vestits,
gavardines i abrics

maxi i midi
per a senuora,

senUor i nens.

A preus de Final
de Temporada

Menjadors,
dorm itoris,

tresil!os
i gran nombre

de complements
de la llar.

TOT A MAGATZEMS REUI\ITS
T. G. Viloseco - Vilionuevo y Geltrú
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