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Centenari Pau Casals

Inoblidable concert de sardanes i música

El passat dia 30 de desembre,
amb la con{eréncia d'Oriol Mar-
torell, director de la coral "Sant

Jordi", s'iniciaren els actes que la
nostra ciutat dedicá al mestre Pau
Casals, en ocasió deL centenari de
la seva naixenga.

Dins la programació establer-
t&, la sardana i amb ella els
"Amics de la Sardana" no podien
restar al marge. Cal tenir en
compte que fa ja molts mesos que
nosaltres, dins la nostra modéstia
i en Ia mesura de les nostres pos-
sibilitats, proposárem al munici-
pi el retorn del nom del Mestre
Pau Casals a l'antiga Plaqa de
Dalt (Plaga Major). Aquest pro-
jecte es va fer realitat tot seguit i
per aquesta ¡aó várem poder ésser
testimonis del retorn del nom del
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Mestre al lloc que ia havia ocupat una vegada trrer voluntat del poble. Gr.ácies
a un? série d'esforgos i factors favorables fou pssi,ble poder comptar. en
aquella memorable avinentesa, amb la participació de h cóbla "La principal"
de la Bisbal. I va ser precisarnent en aquella áiad" q,ru, els "Amics de-la sar-
dana" ens comprometérern davant les autoritats vilanovines tr)er a honorar
el mestre Pau Casals en ocasió del seu centenari, trobant-nos amb I'agradable
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so_rpresa qu,e la nostra iniciativa es veia recolzada, tot seguit, per la delegació
vilanovina de les loventuts Musicals.

. - Després_ d'una série de vicissituds era creada la comissió organitzadora
dels actes-d'homenatge a Pau casals, que integrava representants áe diverses
entitats vilalovines, la qual estruchrrá el corresponent programa d'actes.

La sardana hi ocupava el lloc preeminent que li perta"y, car no en va el
mateix Pau Casals havia escrit en el seu "Missatge al món sardanista" l'any
1968: "Musicalment, Ia sardana constitueix un delJ patrirnonis més importants
de Ia nostra cultu¡a. una sardana ballada en una plaga de qualsevol foble és
un homenatge vivent de Catalunya a un dels seus-músics". 

-

- El problema, gairebé insoluble, amb el qual caigué lluitar fou la manca
de possibilitats económiques, atesa la limitació de recursos existent. Per aques=
ta r-aó ens posárem en contacte amb l'Assemblea d'A¡tistes, la resposta de la
qual superá les previsions més opümistes. Tant els nostres artistesl constituits:
per primera vegada en Assemblea, com els representants d'algunes sales d'ex-
posició (Prisma i Galeria de Vilanova, especialment) donaren tota mena de fa-
ciütats per tal que fos possible de tirar endavant aquests actes d'homenatge a
Pau Casals. L'única condicio que ens posaren va ésser Ia d'honorar conjunta-
ment l'home i el músic i patrocinar, a través de la cessió de la seva obra plás-
üca- uns actes del máxim relleu i dignitat, protagonitzats per "La Principaf'
de Ia Bisbal i oberts a tot el pobl,e de Vilanova. L'obra donada pels artistes
vilanovins i els seus col.laboradors fou exposada a la "Galeria Prisma". Hom
redactá un manifest, on eJs artistes i col.laboradors exposárem el nostre parer
entorn de diversos problemes ciutadans. La mostra fou inaugurada pel batlle
Josep Piqué, qui en el seu parlament ens assabentá de la salvació de la Casq
Mi. i dela fulura cessió d'aquesta al poble de Vilanova, destinant una de les
seves sales a allotjar l'Assemblea d'Artistes. L exposició constituí un gran éxit
i els ecos del seu ressó es projectaren a través dels mitjans de comunicació
fins arribar a ocupar la primera plana del diari "Avuí'.

La crrlminació d'aquest gran esforg col.lectiu han estat els actes d'home-
natge a Pau Casals. En el moment de redactar aquesta crónica (4 de gener) els
unics actes celebrats han estat la conferéncia del mestre Oriol Martorell i les
actuacions de "La Principal" de la Bisbal, aquestes darreres estructurades i
programades amb l'assesorament dels "Amics de la Sardana", per la seva con-
dició de membres de la Comissió del Centenari Pau Casals.

Pel que fa a la conferéncia del mestre Oriol Martorell, haurem de dir qye
aquesta no fou sinó una lligo magistral a cárrec d'aquest gran coneixedor del
nóstre passat i el nostre présent musical La nitidesa de les seves idees i els
sers conceptes, l'amenitai de la seva paraula i la consisténcia dels seus argt¡-
ments, varén aiudar-nos a conéixer més a fons Ia ffgura humana i artística de
Pau ia-sals, tot inserint-la de forma més precisa dins el panorama de la música
universal.

Referent als actes del diumenge dia 2, haurem de dir que liaudició de
sardanes tingué lloc a la Plaga de tá Vila. La cobla de Ia Bisbal ens oferí un

¡rog."-u aniológic, en el qual la seva afinació-gairebé increrble i llacurada dic-
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seus ins-truments ás posaren de manifést una vegadl més. Les sarda'
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á;;r"t ..Fausta" (puigferrer), "Rouren_ca" 
-(Roura-Saló), 

"Perelada" (Josep_ Ser-

,ri i ?rl. ,""ii"tJ et"canteá;' (Conrad Saló). Tot i que en coniunt la Bisbal



forma un bloc homogeni integrat per figures de la máxima categoria, haurem
de dedicar una referéncia molt especial a les intervencions dels seus solistes
Josep Riumalló (fiscorn) i Josep Roura (tenora). Esmentarem també Ia pre-
séncia del contrabaix Delfí Sunyer, en substitució del contrabaix titular de "La
Principal", el gran instrumentista Francesc Capellans, que es troba grerrment
malalt.

El concert de la nit, al temple parroquial de Santa Maria de La Geltrú,
constitui un esdeveniment inoblidable per a tots aquells que tinguérern la sort
d'assistir-hi. Cal regraciar la col.laboració del senyor rector de la Geltrú, Mn.
Pere Sitjá, cedint-nos eI marc digníssim d'aquell temple, amb el seu retaule
barroc i una acústica molt notable. El programa del concert incloia, en la seva
primera part, diverses sardanes directament relacionades amb el mestre Pau
Casals: Una dedicada a ell i deguda al seu germá Enric ("Heróica"), una tam-
bé dedicada a ell i escrita per Juli Garreta ("A en Pau Casals"), dues degudes
al mateix Pau Casals ("Festívola" i "Sant Martí del Canigó") i una cl'en Pep
Ventura ("El cant dels ocells"). "Lo Principali' de la Bisbal, que es troba en
un moment dptim, feu honor al seu prestigi, oferint-nos unes versions que di-
fícilment podiien ésser igualades. EI tema dels "llargs", de "Sant Martí del
Canigó", elns omplená d emoció, a través de la dicció justa i precisa, amarada
de póesia i sentiment, de Ia tenora d'en Josep Roura. La multitud,- qlle om-
plenava de gom a gom el grandiós recinte del temple, corre-spongué a aque-
iies interpreiacions ámb gtáns aplaudiments, els quals. en el cas concret de
''Sant Maití del Canigó" ei transformaren en una ovació esclatant. Tant és ai-
xí que deixant de banda els factors purament emocionals i artístics, el verita-
ble artífex de l'éxit assolit hem de dñ que va ésser el poble de Vilanova amb

la seva preséncia multitudirrirria i les seves aclamacions inacabables, Ell fou,
juntamerit amb el record de Pau Casa1s, el mestre Rafael Ferrer i els músics

áe la Bisbal, el gran protagonista d un concert q-ue no oblidarem mai més

A la segona"part els iplaudiments s'intensificaren, tant amb motiu de la
interpretació- de lá dehcadíssima sardana _de Josep- Serra 'No te'n vagis, amor

-"oi "o* de Ia intervenció de Iextraordinari tiple Joan Parés en la sardana

obligada "Record' (Enric Barnosell). Un altre-moment -particularment 
emotiu

el cónstituí la interpretació de la sardana "Sol ixent", del nostre genial com-
positor Eduard Toldrá.

Tot seguit tingué lloc llestrena de la suite "Mediterránia-3" deguda al

mestre Raf;| Feñer, obra guardonada amb eI primer p-remi en el concurs

i'ternacional "Pau Casals", án versió dirigida pe1 seu il.lustre autor' R'afael

F;;"r; f*mós dtrector dorquestra i compoiitolde gran prestigi, és en {""f""-
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adjunt de lioiquestra Ciutát de Barcelona i Catedráüc del Con-

servatori barcelóní. Havia es-tat component de l'Orquestra P-au Casals i deixe-

ÉiL p.Lártá"te del mestre Toldrá. La seva preséncia fou acollida amb una (ran

ovació,
Rafael Ferrer dirigí la versió de Ia seva obra amb gran en-cert i plecisió,

aproEtant els recursos"interpretatius d'aquesta- cobla. privilegiada que és "La
pii""i""f' de la Bisbal. Totés les seccions de la cobla respongueren a. [e-s di-
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; diáfanes del mestre Fener, obtenint una versió tle la
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q"riitát. En fi.rir ?ques_ta obra el mestre Ferrer dirigí una versió per

;';;bi; al'Utr S"graors", ddguda al mestre Saló. No trobem paraules .per a

descriure t" ."ac"ió dá l;audllori. Va ésser quelcom emotiu i sublim a la ve-
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gada. El concert es clogué definitivament amb "La Santa Espina". Els ¿¡ssis-
tents manifestalen la seva complaenga amb aplaudiments inacabables. Aquest
éra l'objegtiu del coucert: Honorar Pau C¿rsals amb la máxima dignitat i fer
possible la participació del poble.

It[omés ens resta esperar i desitjar de tot cor que els actes que encara
resten pendents de ceiebració assoleixin el mateix éxit, tant ¿r nivell artístic
com de participació popular.

ACTIVITATS DE L,d. COLLA VOLERANY

Ei dia 24, vigília de Nadal, després de la Missa del Gall, ens trobárem tots
al voltant de l'arbre que hi havia a la Plaga de la Vila, on balllrem lrl1a sar-
dana de Germanor i cantárem tres sardanes finalitzant amb Els Segadors.

A continuació anárem a la Plaga de Catalunya on, com cada any, repre-
sentem el Pessebre vivent.

El dia de Sant Esteve a la tarda, vam anar a cantar als pessebres.
Dia 31. Sardana de Germanor a l¡r una de la nit.
Dia 6. Diada de Reis, cagada de tid.

ENLLAQ
Els nostres amics Jaume Dallá, secretari d'Amics de la Sardana, i Anna

Raya, components de la colla sardanista VOLERANY, s'uniren el passat dia
27 de desembre en el sagrament del Matrimoni. Desitgem vivament que vis-
quin una bella vida d'unió i d'estimació i que grácies a ella es puguin lliurar
totalment al nostre gran ideal d'ajudar a fer un¿r Catiüunya més rrostra.

AUI]ICTO DEL MES DE GENER

Tindrá lloc el dia 23, a les sis de la tarda, a la Plaga de la Vil¿r, amb la co-
bl¿r l,¿r Principal del Camp. Procurarem que el programa de les sardanes es-
tigui relacionat amb temes de muntanya, degut aI fet que l'Agrupació Excur-
sionista T¡rlaia celebra durant aquest mes una setmana totalment dedicada a
la l\{utta:rya.

ACTIVTTATS D'AMICS DE LA SARDANA DURANT TANY 197S

GEI.{ER. Dia 6, audició de Sardanes, cobla Sitgetana.
N{ARQ. Celebració del X ANIVERSARI D'AMICS DE LA SARD{NA,

amb els se:düents actes:
Dia 18. .Conferéncia a cárrec d'Eugeni Molero sobre el tema EVOLUCIO

MUSICAI, DE LA SARDANA
Ilia 19. Audició de Sardanes, cobla La Principal del Camp.
Estrena de la sardana AMICS X ANIVERSARI, de J. Pañella.
Dia'20. Projecció de la pel.lícula LA CARAVANA DB LA FLAN'{A DE

LA SARDANA, a cárrec d'Albert Roig, de Molins de Rei.
Seguidament es feu un acte de distinció a les PUBILLES DE LA SAR-

DANA DE VILANOVA.
Di¿r 21. Audició de Sardanes, cobla La Principal del Llobregat, patroci-

nada per la Caixa d'Esialvis del Penedés.
Tarcla: Concert de Cant Coral i de Sardanes a cárrec de la CORAL IO'

VENTUT SARDANIS'I.A dC PUIG-REIG.
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Acabament d'un curset de sa¡danes al nostre ]ocal social que comengá eI
passat mes de novembre.

ABRIL. Dia 23. Festa de Sant Jordi. Audició. Cobla La Principal del
Camp, patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Penedés.

Dia 24. Assemblea Extraordinária de socis, per elegir nou President, cár.
rec que recaigué en Salvador Butí i Papiol.

Dia 25. Diada Universal de la Sardana. Proclamació de la Pubilla vilano-
.vina de la Sardana: Montserrat Marcer i Guinovart, acompanyada d'Adela
Sierra i Garcia i Roser Loras i Moreno. Audició amb la cobla La Principal del
Camp.

MAIG. Dia 1. Assisténcia a la XI Caravana de la Flama de la Sardana.
Dia 2. Assisténcia a Granollers, amb motiu d'ésser proclamada Ciutat Pu-

hilla de la Sardana 1976.
Dia 15. Audició. Cobla Sitgetana. Plaga de la Vila.
JUNY. Dia 24. Audició amb motiu de la Festa Major del Barri cle Sant

Joan, Cobla Comtal, pah'ocinada per la Caixa d'Estalvis del Penedés.
Dia 26. Audició al Passeig del Carme. Cobla Sitgetana.
JULIOL. Dia 10. Sant CristMor, audició, cobla Sitgetana, patrocinada

per Ia Caixa d'Estalvis del Penedés.
Dia 18. Aplec a Ripoll. Cobles: "La Principal" de la Bisbal, Ciutat de Gi-

rona,, Montgríns, i Selvatana.
Dia 95. Estrena de la colla TALAIA a Creixell,
AGOST. Dia 27. Homenatge a PAU CASALS, amb motiu de la reposició

ctel seu nom a la Plaga que li fou dedicada. Extraordinária Audició de Sarda-
nes a cárrec de la cobla "La Principal" de la Bisbal.

SETEIV{BRE. Dia lB. Audició. Cobla Tárrega. Plaga de la Vila, patroci-
nada p's¡ la Caixa d'Estalvis del Penedés.

Dia 22.IIon. Aniversa¡i de la colla sardanista VOLERANY. Audició de sar-
d¿rnes. Cobla Tárrega, pah'ocinada per Ia Caixa d'estalvis N,lont de Pietat de
Farcelon¿r.

Dia 25. Audició. Cobla Sitgetana. Plaga de Ia Vila, patrocinada per la
Caix¿r d'Estalvis del Penedés.

OCTUBRE. Dia 3. Campament-Aplec de Tardor'. Audició matí i tarda,
cobla Sitgetana. patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Penedés.

Dia 12. Audició. Cobla Sitgetana.. Plaga de la Vila, patrocinada per la
Caixa d'Estalvis del Penedés.

Dia 23. Curset de sardanes a l'escola Llebeig.
NOVF-MBRB. Dia 6. Comengament d'un curset de sardanes a l'escola

Montserrat.
Dia 14. Audicié de sardanes. Cobla Sitgetana. Plaga dels Carros.
Dia 27. Comenqament d'un cur§et de sardanes a l'escola Cossetánia.
Dia 24. Aplec a Ban¡,oles. Cobles: "La Principal de la Bisbal", Ciutat de

Girona. Selvatana, Amoga i Maravella
DESFIIUBRE. Organització del Centenari PAU CASALS.
Dia 25. Audició. Cobla Sitgetana. Plaga de la Vila.

President: Solvodor Butí Secretorir Joume Dolló
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