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lll Aplec de Ia Sardana de Uilanoua
- Fou estrenada, amb gran éxit, la sardana "Amics de Vilanova., del mestre Mas Ros

El dia 1.er d'abri! tingué lloc, tal com estava anunciat, el nostre tercer aplec de
la sardana. Enguany Ia metereologia contribuí al bon funcionament de la festa, si bé a
prirmrera,hora de,la ta¡.da uns núvo,ls negres presagiaren un mal temps que, per sort, no
arribá.

La co'nourréncia no fo,u multitu inária. Acudí el nucli sardanista vilanoví habitual
en aquests casos i vingueren a fer-nos companyia alguns grups de sardanistes foranÍs.

Diada L]niversal de la, Sardarla
Se celebrará el dia 29 d'abril amb el següent programa d'actes:
A les 11 del matí proclamació de la Pubilla de Ia Sardana de Vilanova. A

continuació audició de sardanes per la cobla La Principal del Gamp i a la tarda
per la cobla Sitgetana.
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Noticiari - Noti ciari - Noticiari

HOMENATGE NACIONAL DE GATATUNYA
A LA SARDANA

NOVEIATS DISCOGBAFIOUES
€ARDANES DE FBANCESC MAS ROS

A suggeriment de I'Obra del Ball-et Poptt'
lar i de la representació de diversos esta'
ments sardanistes, folklórics i culturals de
tot Gatalunya, és constituit un GoHectiu per
a dur a terme el dia 22 d'abril, un HOME'
NATGE NAGIONAL DE CATALUNYA A LA
§ARDANA, en IIoc del nomenament tradicio'
nal de Giutat Pubilla Universal, en escaure's
el 20é. Aniversari de la seva institucié.

La magna concentració, es celebrará ex'
cepcionalment a Barcelona, amb actes diver'
sos i populars ben característics,

Gom a acte oficial de més relleu per a

I'esperit catalá, será el de I'HOMENATGE'
que tindrá lloc a I'esplanada de I Arc de
Triomf de Barcelona.

La "Unió de Colles Sardanistes de Cata-
lunya" i I'Obra del Ballet Popular, integren
la Ponéncia que ha d'organitzar nombre de
Caravanes a I'assisténcia dels actes a Bar'
celona i que part¡ran de les 19 Giutats Pu'
billes de Ia §ardana i d'altres des de totes
les comarques catalanes.

Les singladures comengaran el dissabte
dia 2l d'abril, per a reunir-se i fer parada a
ta festa de vetlla esmentada a les vuit det
vespre i segons la ruta que els correspongui,
a les localirars de ToNA, GRANoILERS,
IGUALADA, MANBESA ¡ VITANOVA I LA
GELIRI,.

La caravana que sortirá de ta nostra ciutat
marxará puntualment a les 8 de! matí i pas-
sará per les poblacions següents: Sitges,
Vallcarca, Garraf, Gastelldefels, Gavá, Vilade-
cans, Gornellá, Esplugues i Zona Universitaria
on ens reunirem amb les altres Garavanes
vingudes d'arreu de Gatalunya.

Tothom que hi estigui interessat que pass¡
per al nostre local on l'informarem deguda-
ment.

Gorrtingut

Acaba de fer aparició un disc LP (Disco-
phon Ster-134) que inclou deu sardanes del
compositor de Caldes de Malavella Francesc
Mas i Ros: "Llavaneres", "Francina", "fiipq-
llet sardanista", "Dues parelles", .Colla Dan-
sa Eterna", .La colla dels 16", "L'aplec de
Mataró", "L'amic absent,, "Montcada i Rei-
XaC» i "Érem Set»,

Autor molt prolífic i popular, Mas Ros veu
interpretades les seves obres amb una gran
assidultat. Els enregistraments discográfics
també sovin;tejen forga. Mas Ros ha venut
prop de 'l50.000 cópies (disc i "cassette") de
la seva sardana "Tossa bonica", récord que
cap altre autor no ha pogut igualar.

lntrepretac¡ó
Aquest disc fou enregistrat per la cobla

"La Principal" de La Bisbal, que treu un gran
partit de les obres que l'integren, tot i que
la tria no ens sembla pas la més iddnia, sinó
guiada per uns imperatius de tipus netament
comercial.

El tenora Jaume Vilá i el tible Joan Parés
posen de manifest les seves dots extraord¡-
náries. El metall de la cobla bisbalenca ofe-
reix un suport de gran cons¡sténcia. Aquesta
formació, en conjunt, es mostra pulcra, acu-
rada i valenta, conduida amb la seva habilitat
i precisió habituals pel mestre Conrad Saló.

Segons el nostre criteri, la sardana més
interessant d'aquest disc és "L'amic absento,
obra que ens descobreix un Mas Ros inspi-
rat i sensible, de la que fa una magnífica
creació el tenora Jaume Vilá, artista que
fJosseeix un so molt atractiu i executa amb
una gran ductilitat.
Enreg¡strament

Aquest disc fou enregistrat [novembre del
78) als estudis nGeme-2" de Barcelona. La
qualitat assolida ens sembla molt remarca-
ble. Els aguts surten nets i ben destríats i

els baixos posseeixen veritable densitat.
En resum, un disc magnífic pel que fa a la

¡nterpretació, si bé cal lamentar la manca
de més sardanes posseidores d'una certa
consisténcia, en la línia de "L'amic absent".



La sardana i els seus intérprets

Manuel Comadevall,

(r)
.OIds" model Méndez. Peró
ara fa poc m'he comprat una

"Schilke", americana. Tu ja
saps que toco en si bemoll.
Doncs bé, ara em vull com.
prar una segona trompeta,
peró en do, per tal d'ut¡lit-
zarla quan hagi de tocar sar-
danes obligades, car en do
llueixen molt més.

-Quins són els trompetes
que més admires?

-Pel 
que fa a la cobla, en

Paco Capellas. En música
lleugera Eddie Galvert i Ba-

fael Méndez. En clássic Mau-
rice André. En jazz, a partir
de Louis Armstrong, pots po-

sar-ne molts més, car de
trompetes de iazz n'hl ha de
molt bons.

-l no és una llástima que

els aficionats tinguem Poquís-

simes oportunitats d'escoltar
el nostre primer trompeta de
cobla?

-Noi, 
jo miro de fer les

coses com més bé millor. Em
dec a la disciplina de la meva
cobla-orquestra, on toco molt
complagut i on tinc uns com-
panys excel.lents. Si la meva
orquestra está orientada pre-
ferentment de cara al ball,
aixó es deu a tota una série
de circumstáncies. El que jo
no podia fer era quedar-me
estancat, sinó mirar de tirar
endavant i superar-me més i

més. La major part de com-
ponents de la nostra orques-
tra procedim de la cobla i,
per tant, estimem molt la
sardana i ens plauria tocar
als aplecs. I de fet toquem
sardanes sempre que surt
l'ocasió.

instrumentista de trompeta

Sardanes obligades

-Becordes el títol d'algu-
nes de les sardanes de trom-
peta que has tocat o toques
actualment?

-Abans he parlat de la del
mestre Coll. Jo en vaig fer
una, que l'harmonitzá el mes-
tre Albertí i l'havia tocat molt
anant pel món amb "La Selva-
tana": .VoltreganencaD. Tam-
bé pots anotar "Clatellades",del mestre Gonrad Saló;

"Cresta enlaire", del mestre
AlbertÍ I *Aquell Martí del
cornetío del mestre Emili
Saló, dedicada a la memória
del seu pare, que també ha-
v¡a tocat el cornetí.

-Amb 
qu¡na trompeta to-

ques, Manel u¡¿ "Qlfls", pot-
ser?

-Fins ara hi tocava. Una

tA GOBTA OFICIAL DE I.A GENEBALITAT DE

CATALUNYA TOBNA A VILANOVA SANT JOBDI PATRÓ DE CATALUNYA

Tenim I'honor I la satisfacció d'anunciar a
tots els nostres socis que el proper dia 26 de
maig vindrá a la nostra ciutat «La Principal"
de [a Bisbal, cobla Oficial de la Generalitat
de Catalunya a oferir.nos una audició de sar'
danes. Aqu-est acte es portará a terme en col.
laboració amb una altra entitat de Vilanova.
En el proper butlletí lnformarem ampliament
d'aquest acte tant important.

Gom ia es tradicional, el dia 23 d'abril tin-
drá lloc una audicié de sardanes a dos quarts
de vuit de la tarda a la Plaqa de la Vila, a

cárrec de la Gobla La Principal del Gamp.

També com cada any hi haurá venda de

roses.
B.



ilI APTEG IIE [A SABDANA IIE UITANÍ|UA
O L'estrena d'«Amics de Vilanova»,

esdeveniment important,
(Ve de la portada)

UN MARC MOLT ESCAIENT
racions en el programa. Aquesta cobla pre-
sentava una formació molt variada, amb al-
guns instrumentistes procedents d'altres
ag,ruipac¡on§ ("Montgrins",ir "Costa Brava").
Foren molt ben acollides les intervencions
del tible Tomás Bahí ("Costa Brava").

La cobla oBages" ens sorprengué grata-
ment per la dignitat i correcció de les seves
interpretac¡ons. És tracta d'una agrupació de
la que formen part d¡versos músics de mit-
ja edat, persones veteranes, que saben im-
primir un sentit molt positiu a la seva tasca.

"AMICS DE VILANOVA'

Els jardins do la Casa d'Empar, cedits
gentilment per la direcció d'aquell centre,
constituiren un marc molt escaient i atrac-
tiu. Una nota molt simpática la constituí la
preséncia d'algunes de les persones acolli-
des a I'esmentat centre.

L'empostissat de les cobles fou installat
de forma molt efectiva, de manera que hom
tingué oportunitat de valorar degudament
les diverses interpretacions.

LES COBLES

Les cobles actuants foren "Ciutat de Giro-
na», "La Principal" del Llobregat, "La Princi-
pal" de Llagostera i "Bages". Els músics de

"La Principal" del Llobregat actuaren sols a

la tanda del matí i els de la "Bages" a la
de la tarda.

"La Principal" del Llobregat, que es man-
té en !a seva línia habitual d'eficácia i pre-
cisió, produí una impressió gratíssima per la
qualitat de les seves ¡nterpretacions i el seu
ritme im,peca'brle. Hom valorá moltíssim la
interpretació de la sardana de tible "Record"
(Barnosell), a cárrec d'un jove instrumentis-
ta, molt prometedor, que procedeix de la
cobla "Jovenívola, de Sabadell.

La "C¡utat de Girona" es manté en la seva
Iínia habitual, amb intervencicns molt desta-
cades a cárrec dels seus solistes Boca (te-
nora), Compte (trompeta) i Puig (fiscorn).
Anotárem també la preséncia del seu nou
contrabaix Martí Puntí, professional molt com-
petent, ex"Amoga» i ex-"Maravella".

.La Principal" de Llagostera arribá amb un
retard considerable, cosa que provocá alte-

Enguany comptárem amb la preséncia del
mestre Francesc Mas Ros, autor de la sar-
dana dedicada al nostre aplec, que porta per
títol "Amics de Vilanova". Es tracta d'una
pega obligada de fiscorn, molt atractiva, de
la que va fer una magnífica creació l'excel-
lent instrumentista Josep Puig "Moreno".
Aquesta sardana fou acollida amb gran entu-
siasme per I'auditori i els balladors. El batlle
accidental Sr. Biba lliurá un present al mes-
tre Mas Ros i felicitá a aquest músic i al
solista Josep Puig. L'amic "Moreno, corres-
pongué als aplaudiments amb la repetició
del seu "obligat", que culminá amb el seu

"fa" característic, proesa que no hem vist
fer mai a cap altre fiscornaire.

També fou molt ben acollida la interpreta-
ció, pel conjunt de les tres cobles actuants,
de la sardana "L'aplec de Vilanova", original
del mestre Lluís Buscarons.

Sense cap altra incidéncia remarcable finí
la tercera edició del nostre aplec. Degut a
les Iimitacions de pressupost enguany no
fou po§sible celebrar el concert de nit al
temple de Santa Maria de la Geltrú. Malgrat
tot, cal esperar que será salvada la conti-
nuitat del nostre aplec.

E- R.
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Vull saber

Qui era el príncep de
la tenora?

Pregunta: Si Ricard Viladesau fou anomenat el "el príncep ¿" ¡, 1s¡9¡¿», eui
era el rei d'aquest instrument? (D. B.).

Resposta: A rel d'una actuació a la Catalunya Nord de la cobla .La Prlncipal"
de La Bisbal (anys cinquanta), Pau Casals dedicá comentaris altament elogiosos al
tenora Ricard Viladesau, entre ells el qualificatiu de "prfncep de la tenora". rA partir
d'aquell moment tothom s'ha preguntat qui era el rei de la tenora, o, més ben dit,
a qui considerava Pau Gasals .rei de la tenora". El més probable és que en la ima-
ginació de Pau Casals no existís aquesta valoració dlguem-ne, dinástica dels solistes
de tenora. Cap de les seves biografies ha reflectit aquest punt.

Hi ha qui diu que la denominació de .rei de la tenora' correspon, per dret propi,
a Pep Ventura, I'home que incorporá la tenora a la cobla i que, a més, instaurá I'es-
tructura actual de la sardana i del conjunt instrumental que li dóna vida. Els qui
tingueren oportunitat d'escoltar I'Albert Martí dels bons temps, manifesten que I'Al-
bert fou el veritable "rei de la tenora" i predilecte de Pau Casals, qui, efectivament,
el cridá sovint al seu costat per a intervenir en els concerts de la seva Orquestra.

La denominació de "rei" o "príncep" de la tenora o de qualsevol instrument, sembla
vaga i inconcreta, Per tant, costa molt poder establir criteris exactes de valoració
i encara més precisar jerarquies a nivell de família reial.

En aquests moments, per exemple, ja hi ha qui es pregunta quí será (o qui és) el
nou «príncep de Ia tenora", car Viladesau abdicá de forma definitiva en deixar de

tocar aquest instrument. Sembla que la candidatura que obtindrla més vots fora la

d'en Josep Gispert, excellent instrumentista, gran amic, deixeble i collaborador de
Ricard Viladesau, i digníssim continuador de la seva tasca.

Existí "in illo tempore" un «rei del fiscorno: Antoni Agramont. Enric Barnosell fou
considerat el "rei del tible" i Pepet Gervera "el rei del contrabai¡". ¿Quins són els
suocessors de tots aquests ,monarq.ues?

Equip de recerca

President: Salvador Butí - Secretari: Jaume Dallá - T. G. Vilaseca, Vilanova
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