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Curset de Sardanes
Corn cada any, anem a iniciar un

Curset per aprentlre a ballar sarda.
nes, dedicat a tots els qui vulguien
aprendme'n, infants i gra¡rs (per la
qua,l cca es faran les secoions que
c,omviugün), el qual, si Dóu vol, §e-
rá portat a cap els dissabtes, a W:ttit
de la pubticaoió cl'aquesta circular,
fins aI mes de juny, de 5 a 6 tle la
tarda, dirigit pel compury Jaumo
Moremo, amb la ool.laboraoié d.'altres
sardanistes.

MARES: Record,eu'ho! Caila ati§-
sab e, de 5 a 6 de la tar-la, al loca:l de
l'A. E. Talaia (,carrer Anselm Ctavé).
Porteu-hi els vostrres menuts i feu-
hi venir els fflls dels vostres veins i
parents.

Tingueu la seguretat i la conscién-
cia que la sardana és un bon elennent
peitasóSrc per fer dels menuts Ber-
sones amb ár¡sies de sociabilitat, de-
sitjoses de comunita,t, estinnai[ores de
la pátria.

Ltigó magistral de la Sardana
(lV ifinal)

Amb aquest acabem l'últim frag-
rnent de üa Lliqó de l'escriptor llo're-
tá Esteve Fábregas, autor de la bio'
gr,afla detl gran pintor de T,ogores, la
qua,l mereix, oertarnent, el qualifl,ca-
tiu de rnagistral, tant pel ben dir
com pel coh,junt d'idees que plante-
ja aü sarrdanisrne.
LA SAR,DANA RITUAL

IVlanifestem Ia fe i llesperanga en
['horne. En I'hoimie, voLeu dir? No heu
llegit a ,1a Sagrada Eseriptura: «Ma-
ledictus hormo qui cunfidit in l¡orni-
ne», Malaventurat l'horne que con-
fia en l'home? A les llindes de les ca-
ses pairals escrivien «In Domino con-

fidro». Co,nfiefrn en el Senyor; no en
l'h-ome. Tant se vatl! Confiem en el
llevat de bonesa que sol fer niu a,l
fons d,e ,cada hcrme. Confiern en la
hurnilitat dels superbs, enr Ia liberali-
tat dels avars, en ü'a paciéncia deLs
iracunds, en la ,caritat dels envejo-
sos, en la di,ligéncia dels ganduls...

Per irnplorar I'ajut de Déu, per o,b-
tenir el ressó que vo[d,ríernr en aguest
fons de bondat humana, davant el
panorarna descoratjador de1 món
moclern, jo gpsaria, preguntar als sar-
danistes si heu pensat que la sard,a-
na, a rnés d'un ,esplai hornest i d'una
professió de fe, d'un acte de servei,

A.E. Talaia BAS19720200_027



d'una actitud social" etc., pot ser tam-
bé una forma d'oració. Jo gosaria
proposar la sardana com un mitjá de
paregária. Qui saip si algun dia angoi-
xós per l,a niostra lerra o pe[ món
sencer; qui sap si, en circum,stáncies
extraordináries, pel triomf d'una
causa justa, per l'éxi¡ d'una missió
elevada, no podríem teixir piadosa-
rnent -la música suau, la rotllana
gairebé immdbirl- una Sarda.ú¿ Per-
p¿tua, tot rellevant-s,e les croüles du-
rant dres i nits, si cal, com una ilán-
tia viva, encesa davant [a Verge, per
un món millicr.

Pensem si aquests no,bl,es propd-
sits dels sardanisrne combatiu, d'aflr-
rnació interior i de projecció a I'ex-
terior de les nostres coses, no escau-
ria rubricar-Ios i segellar-1,o,s d'una
manera palpitant amb dues magnes
sardanes: una Catalunya er¡dins i
una altra Pirineus enfora.

LA SAEDANA TRIOMFANT
Mentre, alta ,la nit, pensava aques-

tes coses, el món se'm va esfumar de
mica en mica, tot aI voltant, i, entre
boires de so,mni, la parella metá}.lica
del m,onurrient que acabem d'inaugu-
rar a Ia nostra ciutat de Lloret, dei.
xava el pedestal i volava cap a Mont-
serrat. Era un matí esp[endorós, del
rnes de juny, i, ali seu pas per les te-
nr,es catalanes, milers de sardanis'
tes, al c,o,r la falg invisible que vo1
segar la cugula de l'es n:ostres imtrrer-
feccions i eI bliat madur de les nos-
tres .conquistes espirituals, deixaven
ciutats i viles, i, acudint a 1a invita-
ció de la parella selvatana, repetien
el seu,gest, bragos obrets, i s'anaven
donant tles mans.

La coibla tocava amb ímpetu a Ia
plaga dell Monestir i les arr"ts eléctri-
ques del nostre s,egie multiplicaven
'la música pe[s cims i per les valls.
{Jna s,ardana gegantina s'anava este-
nent majestuosa p,els quatre vents,
fins a do,nar materialment una volta
scencera a lra muntanya. A Ia dreta
i a I'esquerra l'enfi.lall d,e daisaires es
perdia a la llunyania. Dels peus es-

tant de [a Verge Bruna devien con-
ternplar e,n esperit aquesta rotllana
e1 cornpte Guifré, Ferran d'Aragó i
Isabel de Castella, Colom, Sant Igna-
si de Loiola, Verdagu,er i ta,nts reis,
savis i sants com han vingul a age-
nollar-se a Montserrat. Fins les flgu-
retes simbóliques de la Llántia del
Sardanis,rne prenien vida, i a la sar-
dana militant {'anella dels vi-
vents- s'afegien els qui ens han pre-
cedit i els qui vindran. La Balangue-
ra -la pátria perenne- somreia a
trorts.

Era, f.eta realritat, la idea que agra-
dava a l'enyorat patrici Félix Millet
i Maristany. Era la Sardana cle Mout-
serat on vint-i-cinc mil s,ardanistes
puntejant per camins i per drece-
res, d,e cara a Ia Muntanya Santa,
prodlamaven IIur voluntat de ser fi-
dels a l'esperit de la terra.

Que en sonar l'acord final no es
dispersi massa 1'a colla. La tasca no
és acabada. Després de la Sardana
de Montserrat n'haurem de formar
una altra enliá de les nostres fron-
teres: La Sard¿na tle la Pau.

A París, davant ia UNES,CO, qui
si a Nova York, davant I'ONU reuni-
da en as.s;emb[ea, a]s sardanistes del
Prin'cipat s'hi ajuntaran els germans
de Valéncia i de Mallorca, de les
Valis d'Andorra, del Migdia de Fran-
ga i de l'Alguer. La g'ent d'unes te-
rrers assossegades, a ponent de la Me-
diterránia, unides i en ordre, al front
i al gest la serenitat d'aquesta mar
llatina, faran pres,ent tot dansant, al-
gun dia, a la Cornunitat Internacio-
nal i a tot un món trasbalsat, llur
missatge altíssirn de pau, d'integri-
tat, de gernanor i de bellesa.

Festa de §ant Antoni
Vam veure amb goig que la Co-

missió de la Festa va incloure una
audició d,e sardanes. Desitgem que
aixd s'esd,evingui cada any per tal
que acabi de donar una carácter po-
pular a la nostra Festa d'hivern.



Aplec de notícies
A manera de p,etit resum presen-

tem un breu estudi de la tempora-
da sardanista, comentant algUns dels
esdeveni,rnents que es p,rroduiran.

En principi, la gran notícia és la
incor"porració -pel Carnaval- d'A-
gustí Planiol a la cobla-orquestra
«Maravella». Agustí Planiol i Talla-
da és, avui per avui, un dels nostres
millors instrurnentrstes de te.nora.
Vinculat per espai de m,olts anys a
la cobla «Caravana» d,e Torroella de
Montgrí, ,l'abandoná Ia temporada
passada per fundar la cobla «Mont-
jui:c». Planiol estava en tractes a,mb
la cobla «Caravana» per retornar-hi,
peró eI mestre LluÍ,s Fe,rrer de la
<«Maravella» s'anticipá a aquestes
negociacions, formalitzant e1 com-
prorn,ís. Un bon punt positiu pe[s
co,mponents d'aquesta cob1a, car PIa-
nio[ no so]s és un bon solista de te-
nonra, sinó també excelient intérpret
de saxo, i clarinet. La fo'mació de la
cobla «Maravella» ha de guanyar
molts enters, car una de les seves
flaques era, precisament la tenorra.
La pareüla de fusta Planiol-Campsu-
lines (tenora i tible) ens p,ct donar
unes versions memorables.

Serr¡bla que el mestre Ferrer esta-
va disposat a contractar, fos corn fos,
un tenora de categoria per a la «Ma-
raveila». Fins i tot havia iniciat Bes-
tions per tal de contractar ;e,I mestre
Viladesau. No ens hauria, estranyat
gens veure que Viladesau acceptava
aquesta proposta, car el seu paper
actuaü a Barcelona, n,o coincide,ix
am,b l,es condicions pactades en prin-
cipi. Viladesau ingressá a l,'«Orques.
tra Ciutat de Barcelona» a,mb eI pro-
jecte de fer-se cárrec també de la di-
recció de la <<Cobla Ciutat de Barce-
lona», on hauria actuat de primer
tenora. Sembla que la seva inoorpo-
ració a aquesta cobla no va pas en
camí de p,rroduir-se i, per tant, eI seu

propdsit no es pot dur a terme. Per
aixd hauria acceptat mol't complagut
d'incorporar-s:e a una formació de
primeríssima catego :ia, on els seus
serveis potser haurien estat més ben
retribuits que no pas a l'Orquestra
barcelonina.

Continuant sobre la cobla «Mont-
juic», la qual en la seva primera tem-
porada d'actuació no s'ha pcputlarit-
zat ytas tant com calia esp,erar de la
qual,itat dels seus c;cmponents, 1'a-
ventura d,e posar en funcionament
una nova cob1a, en els moments ac-
tuals, sembla un xic arris,cada. La
iniciativa del mestre Josep Capeil
era moit b,ona i ens dotldria que res-
tés malmesa.

Pel que fa a les activitats discogrd-
fiques, -forga esmorteides en aquests
darrers temps- recordem que la co"
bla «Els Montgrins» estudia el pro-
jecte d'editar un disc gran dedicat al
rnestre Bou. Temps enrera «Els
Montgrins» ja en presentaren un al-
tre, dedicat a un compositor er1 pes
específic del qual ern neg\o a comen-
tar. De la mateixa manera que aque-
lla iniciativa ens semblá forga discu.
tible', la d'ara, dedicada a Viceng
Bou, dronat el bon rnornent artístic
d'«E1rs Montgrins», la trobaríem molt
encertada.

La casa «Discophon» té el propósit
d'editar noves grabacions de tla cobla
«La Principal» d,e La Bisbal dirigida
pre'l mestrt Co,nrad Saló, amb el s,etr
tenora Jiosep Roura, el tible Joan Pa-
rés, e1 trornpeta Co,rn,adevall erl fis-
corn Josep Puig, etc. Existe,ix expec-
tació per tal d,e saber quins resufltats
treu el mestre Saló del magnífic
grup instrumental que ha creat en-
torn seu. Qu,an facin aparició aquests
,discs ja tindrem el gust de comentair-
lros.

E. MOLERO i PUJOS



CAM¡SERIA E LECTR O DO M EST! CS

GATSERBA

Gral. Mola, 28
Tet. 893 27 92

BYRME

GREDITAL

els segueix oferint
qualitat i

millors condicions

Sant Gregori, 12
Teléf. 893 13 38

Aigua,4 - Te!.8930011

Bobinatge i reparació
üe motors eléctrics

Beparacions d'aparells elecürodoméstics amb recambis
d'origen de les més conegudes marques.

BERHENS - TAURUS . TURMIX - DESIHÉE . JATA
SOLAC, S. y P., etc.

Servei oficial de

Braun - Tornado - Hispano Suiza - Moulineux

Secretari: Salvador Butí

T, G. Vlloseco - Villonuevo y Geltrrf

President: Manuel Prats
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