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Butlletí número Gent
Auui el nostre butlletí assole,ix la fita del seu núm,ero 100. Malgrat que les dis-

posicions legals no ens permeten de nu,m,erar-los, sabem de cen que aquest és
el portantueu que fa cent. Ni un més ni un menys.

El prime,r núm,ero sortí al carrer pel meo de ma,rg de l,any 1969. De ttavors enCá
s'han produit una série de canvis al país I la, sardana en lloc de con,st¡tulr un
dels pocs mltians ,que tenia el poble al seu abast per expressar llurs sentiments de
catalanitat, esdevé un fet habitual en la nostra vida, sense que aixó Im,pliqui una
pér.du,a del seu simbolis'm,e, ni una ma.n.ca d'afe,cte o de respecte per la nostra
part.

De mlca en m'ica sembla que, amb l'esforc de tots plegats, ens apropem al
redregam'ent de la nostra vfda col.lectiva. I aixó ens alegra de debó. Durant aquests
anys el nostre butlletí h'a trcctat de reffectlr els esdevenim.ents relacionats a,mb Ia
vida de la sardana, en gen,eral, inserida dins el marc del noslre poble, i tam,bé de
tots aquells petits fets" gairebé quotidians, que han ainat definint la traiectória de
la nostra entitat.

El frult draquesta tasca ha estat a,qu,esta continuitat al servei d,e Ia info,rma-
ció sardanls;ta. Fita ¡mportant (l discufpeu-nos la imm,odéstia) e,n tractar-se, com es
tracta, d'una publicaeió d'aquestes característiques. Per aixó considrerem un d,eure
de iustícia el fet de regra.clar !a gestió tenac I a,bn,egarda dels dive'rsos components
de Ia directiva de l'ent¡tat que s'han anat succeint al llarg d'aquesta etapa, i tam-
bé l'aportació va,luosa de totes aquelles persones, qu.e a.m,b una gran dosi d'il.lusió
i de bona voluntat, han fet possible l'aparlció regular dlel nostre estimat butlletí:
redactors, col.laboradors, soc¡s, am'ics, simpatltzants, lectors ,en gene,ral i anunclants.
Tots plegats han fet (hem fet) poss¡ble la perdurabilitat d'aquest portanveu sarda.
n'¡sta. I cal esperar I desitiar, de tot cor, que la seva vida no es deturi pas en
arribar a aquest núrr,ero cent, sinó que t¡r¡ e,ndavant amb noves energies, car la
seua tasca I la seva raó d'existir ténen plena vigéncia entrem¡g de lots nosaltres.

Am|cs de Ia Sardana
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Doble triomf de «La Principal
de La Bisbal» a Vilanova

Sa,rdanes a la Placa de les Cols

Tal com havia estat anunc¡at, el d¡ssabte
dia 26 c{e maig tingué lloc una nova actua-
ció de la «Cobla Oficial do la Generalitat»
a Vilanova. En aquesta av¡nentesa l'esce-
nari fou la Plaga de 'les Cols, car aquesta
vlnguda de Ia cobla de La Bisbal la promo-
gueren coniuntament «Fomont Vilanoví» ¡

«Amics de la Sardana».
La cobla bisba,lenca presentava la baixa

iransitória del seu primer tenora Jaume Vi-
lá, per malaltia. Ens consta que Jaume V¡lá
lamentá molt no haver pogut traslladar-se a

la nostra ciutat, car no en va fou aquí on
tingué lloc la sova primera intervenció com
a component de la primera cobla dels Pai-
sos Catalans. El substituí, molt dignament
per cert, el ¡ove solista d€ tenora de la
cobla «Costa Brava»: Josep Brugué.

El programa, molt escollit segons és ha-
bitual en la cobla bisbalonca, incloia obres
Jose,p Serra, Josep M.o Boix.Robert Villalon-
ga, Enric Vilá-Joaquim Ferrer, Viceng Bou,
Enric Sans i Conrad Saló. El rendiment dels
components 'de la cobla assolí el nivell Óp-
tim habitual, amb aquella coheréncia gai-
rebé increible, aquella afinació perfecta, ¡

aquella dicció acurada i sensible en tot mo-
ment. Particularment rellevants ens sem-
blaren les ¡nte'rvenc¡ons dels solistes Joan
Parés (qui ens oferí una versió antológ¡ca
de la sardana de tible «Encisadora») i el
duo de fiscorns Josep Riumalló-Josep Cassú,
molt identificats en el so I també en la
manera d'expressar la sardana.

Durant el transcurs de l'audició, que tin-
gué la v¡rtut d'aplegar una nombrosíssima
concurréncia, «Amlcs de la §ardaná»» 'proc@-.

díren a la distribució dels ia coneguts rams
de g¡nesta, car aquesta fou la diada es-
collida per a portar a cap la popular audició.

Múslca lleugera al «Foment»

A la n¡t «La 'Pr¡ncipal» do 'La Bisbal, en
la seva formació de música lleugera, ofe-

rí una sessió de ballables a l'estatge so-
cial del «Foment». Els components de «La
Principal», que feia molts anys que no
actuaven en formació d'orquestra a Vila-
nova, 'posaron de manifest la seva condi-
ció privilegiada de capdavanters dins el gé-
nere, honor que compsrteixen amb els seus
col.legues de l'orquestra «Maravella».

La secció rítmica demostrá una gran
eficácia (Josep 'Cassú, tec¡ats; Bernat Se-
llens, bateria i Joan Xandrich, baix). En el
metall cal remarcar les excel.lents dots del
tr¡o de trompetes (SadurnÍ-Vilanova-Margall)
i la del duo de trombons (Riumalló-Teixidor),
amb algunes intervencions molt brillants del
sol¡sta d'aquest darrer ¡nstrument Jose'p
Riumalló. La secció de saxos posá de ma-
nifest el seu equilibri ¡ qualitat de so, amb
un Agapit Torrent en línia constant de
grans oncerts, tant amb el saxo tenor com
amb el violí i la guitarra rítmica.

Cal dedicar també una referéncia molt es-
pecial a les intervencions dels dos can-
tanis: Aibert Monió (artista sens¡ble, expres-
siu, adaptable a tota mena d'est¡ls) i Jor-
di Garanger (de veu greu, 'pastosa, ben tim-
brada, plena de cálides resson¿ncies). EIo
dos cantants susc¡taren I'entusiasme de la
concurréncia, que si bé no fou tan nom-
brosa com hom hauria pogut preveure, es
mostrá moit atenta i intereosacla al llarg
de tota l'actuació.

No ens passá desapercebuda, a la se-
gona part del ball, la preséncia de ¡'admirai
mestre 'Conrad Saió, qui malgrat que no
l.ravia d'interven¡r en l'actuació, volgué, iun-
tament amb la seva esposa, fer-nos com-
panyia per espai d'unes hores.

Amb la nostra felicltació al «Foment» en
aquest 125é aniversari de le seva existén-
cia, done,m 'per enllestida la nostra crónica
d'unes actuac¡ons que seran reccrdeCc: amb
afecte ,pels aimants de la bcna música que
t6nim a Vilanova.

E. R.



Apropament a del mestre
Eduard Toldrñ

SARDANES I OBRES PER A COBLA
EI mestre Eduard Toldrá I Soler (Vilanoua, 1895-Baroelona, 1962) deixá escrites

trenta-C¡nc sardaneS, de les quals tres SOn «revesses», La primera sardanA seva
«'Sol ponent» data del 1917 i la darrera «Vallgorguina», del 1950. Entremig cat si-
tuar algunes creaclo,ns vertaderam,ent antológiques: «Sol ixent», «La fageda d'en
Jordá», «Atzavares i baladres», «Maninera», «L'hereu i la pubilla», «Mariona», «La
Ciseta», «Cam,perola», «Ll'una pl'e,na», «'L'ho,stal de la, Peira», «Tamariu», «El bac
de les ginesteres», etc.

Alg'unes d'aquestes composicions hem tin-
gut oportunitat d'escoltar-les dura'nt aqu'ests
darrers anys a Vilanova grácies a l'¡nte-
rés que la cobla «La 'Principal» de La Bis-
bal demostra envers l'obra d'aquell gran
músic vila,noví. A cada audició o concert
celebrats a Vilanova el mestre Saló té la
deferéncia dlincloure una sardana del mes-
tre Toldrá, detall que els a¡mants de la
bona música en general i de les bones sar-
danes en pa,riicular, li regraclem de tot
cor.

Amb el sincer propósit de facilltar l'audi-
ció de les sarcianes del nostre músic a les
persiones interessac¡es donem a conéixer la
relació dels enregistraments discográfics que
han estat portats a terme a part¡r de les
seves sardan,es i obres per a cobla.

La discografia sardanista del mestre
Edurad Toldrá és més aviat limitada, i, a
més, molt repariida entre diversos ¡ntérprets
i cases edítores, cJsa que dificulta mollís-
slm la localització dels d,lversoE enreglstra-
m,ents que han aparegut fins l'ho,ra pre-
sent, Nosaltres tractarem de donar-ne una
referéncla .el més exacta poss¡b:e.

Cobla «Barcelona»

Amb el tenora Josep Coll (director Joa-
quim §erra) enregistrá dues sarda,nes del
mestre Toldrá: «La fageda d'en Jordá» (Al-
hambra MCP 10.028) i «El bac d,e els gines-
teres» (Columbia SCGE 80.999),

Amb el tenora Josep Roura (cíirector An-
toni Ros Marbá); «Tamariu» (Alhambra EMGE
70.879).

Amb el tenora Ra,mon Pla; «Sol ixent»
(Edigsa CM 70), «L'he¡eu I la, publlla» (Edig.

sa CM 71) i «Atzavares i baladres» (Edig-
sa CM 153).

L'esmentada cobla «Barcelona», ampliada
amb múslcs de prooedéncia molt diuersa
enreg¡strá també Ia impressió sim¡ónica «La
maledicció del comte Arnau» (per a tres
cobies i timbales), del mestre Ecfuard Tol-
:.ra, baix la direcció del mestre Rafael Fe-
rrer (Columb¡a CS 8.064).

Cobla «Caravana»

Aques.a formació de Torroe,lla de Montgrí,
a,mb ei tenora Agusií planiol, enregistra;ia
la sardána del mestre Toldrá «Márinera»
(Canigó, 2S).

Gobla «La Selvatana»

Amb el seu tenora Josep Mir i baix Ia
direcció del mes'.re Pere Fontás enregistrá
«Vilanovlna» (Edigsa, GD 279SE).

Cobla «Laietana»

Aguesta cobla dedicá un disc sencer (Ver-
gara, 55.0.0'19 C) a fes sardanes del mestre
Toidrá: «Camperola», «Mariona», «El bac de
les gin,esteres» i «Sol ixe,nt». També enre-
gistrá «l-a Ciseta» I «Lluna plena» i «La
m,a,ledricció del comte Arnau» (Vergara,
55.0.025 C).

Cobla «La Prin.cipal» de La Bisbal

Amb el tenora Ricard Viladesau f ba,ix la
direcció d,el mestre Conrad Saló enregistrá
«So.l ixent» (Regal, SEDL f0t) i «El b€1 de
l,es ginesteres» (Regral, SEDL li4).

I'obra
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Amb el tenora Ricard Viladesau i ba,ix la
direcció'del m'estre Gonrad Sa.ló també gra-
varia «L'hostal de la Peira», «La Ciseta»,
«La fageda d'en Jordá» i la glossa «Les
cia,nses de Vilanova». Am,b el tenora Josep
Roura i baix la direcció del m,estre Conrad
Saló enregistrá: «Sol ixent» ¡ «El bac de
res ginesteres», Tots aquests enregislram,ents
d'cbres 'del mestre Toldrá formen part d'un
sol disc (D¡scop,hon Ster.69).

Cobla «Marauella»

Baix la direcció del mes:re Lluís Ferrer
i amb el seu tenora Mateu Oliveras la co-
bla «Maravella» enreg'istrá «Sol ixen't» (lbe-
roíon,45 1149).

Obres per a cobla

L'any 1920 el mesÚe Eduard Toldrá es-
crigué Ia seva glGssa per a cobla del nos-
.re ballet popular «Les danses de Vilanova»,
obra que fou gu,ardonada amb el premi de
la FunCe,ció Patxot (1921) i esirenada al
Faiau de la Música Catalana el d¡a de Cap
dAny de l'any 1922 per la cobla «l-a Prin-
cipal» de La Bisbal (tenc.ra: 'Ramon Ros-
sell; lib,le: Enr¡c Ba,rnosell; d¡rector: Genís
ganet).

Anys després (17 de iuny del 1934) en
donar¡a una altra at¡dició mem,orable la co-
bla «Barcelona-Albert Martí» al Palau de
Belles Aris en concert prornogut per l'«As-
s:ciació obrera 0., a:":**r.

L'any 't926 el mestre Toldrá escriuria la
impressió simfónlca «La maledioció del
comte Arnau», per a tres cobles ¡ t¡mba-
Ies inspirada en el conegut poema de Joan
Maragall «El comte Arnau», concretament en
aquell fragment:

«Ccrrerás per munis i planes
per la, terra, que és tan gran,
muntat en caúall de flames
que no se't can,sara mal.
El teu pas fará basarda
com el pas del femporal.
Tctes les veus de la terra
cridaran al teu voltant.
Et dira,n ánima en pena
com si fossis condemnat».

Aquesta obra fou donada a conéixer él
dia de Gap d'Any de I'any 1927 en versio
de les 'cobles «Barcelona», «Ant¡ga Pep», de
Figueres i «Els Rossinyols», de Castelio
d'Empúries, dirigides per l'autor.

Posteriorment (1930) l'autor instrument¡
aquesta obra per a orquestra simfónica, ha-
vent estat donada a oonéixer aquesta nova
uersió p'er ¡'Or€¡¡iestra Pau Casa.ls diriEicia
per l'autor, al Pala,u .de la Múslca Catalana
(4 ce febrer d,el 1930).

L'Orquestra Mun'iclpal de Earcelona, de
la qu,e era titular el mestre Toldrá, havia in-
terpretat sovint aquesta cbra (la darrera
uegao'6 que ho va fer a Vilanova, fou en
el concert d'homenatge al mestre Toldrá:
maig d€l 1963).

En versió per a tres cobtres recordem Ia
que dirigí el mateix mesÚe Toldrá al Palau
de la Música Catalana (5-2-1961) amb les
cobles «La Principal» de La Bisba,l, «Bar-
celono» i «Popular» ¡ la que dirigÍ el mes-
tre 'Conrad Saló a la Festa de la Músic¿
per a Cobla de Banyoles (23-10-19721, co-
bles: «La Principal» de La Bisbal, «La Sel-
vaiana» i «Els Montgrins»,

'Ex¡ste¡x encara una altra sardana del mes-
tre Toldrá potser menys con.eguda que les
obres abans esm,entades. Es tracta de la
sardana lliu,re per a orquestra «Empúries»,
que data de I'any 1926, guardonada amb el
Premi «Sant Jordi» dtel Fon:lent de la Sar-
dana de Barcelona (1926) i estrenada aquell
mateix any (23-10-1926), baix la direcció
de l'autor, per l'Orquestra Pau Gasals, al
Palau de la Música Catalana,, Més q.re una
sardana próp¡ament dita, «Empúries» és un
pet¡t poema simfónic lluminós i seré, im-
pregnat d'una forta sentor racial, «Empú-
ries» ha estat interpretada en diverses oca-
sions, la darrera en el concert popular del
Gran Teatre del Liceu (Festes de la Mercé,
1978), pe,r l'Orqu.es'rra Ciuiat de Baroelona
baix la c{ireccció del mestr,e Rafael Ferrer.

E. M,

President: Salvador Butí - Secretari: Jaume Dallá - T. G. Vilaseca, Vilanova
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Notes d'actu alitat

El passat diumenge dia 13 de maig, t¡n-
gué lloc a Sant Pere de Riudev¡tlles, una

trobada sardanista organitzada coniunta'ment
pe,r l'Agrupació Sardanista .d'lgualada, Agru-
pació Folklórica de Vilafranca, Foment Sar-
dan¡sta de §ant Sadurní d'Anoia, Agrupació
Sardan¡sta de Piera, Agrupació Sardanista
de Sant Pere i Amlcs de la §ardana de la
nostra ciutat

Durant el matí hi hagué una audició de

sardanes a cárrec d.e la cobla «Mediterrá-
nia», la tercera sardana, «'La meva saltiro-
na» de J. 'Capell, fou ballada de lluiment
per les colles rSetembre» i «'Boselles d'
Anoia» de Sant Sadurní d'Anoia. Abans de
comengar les sardanes, les malorettes de

Sant Pere de Riudevitlles feren una exhi-
bició.

Al migdia, totes les ent¡tats organitzadores
i simpat¡tzants es van reunir per participar
d'un auténtic dlnar de germanor.

A la tarda continuá la festa amb una altra
audició de sa,rdanes a cárrec de la cobla
La Principa,l del 'Camp.

Va ser una gran diada per a tots els
assistents.

hagué un sopar de germanor i una altra
audició de sardanes.

Des de el nostre butlletí felicitem al mes-
tre Francesc Mas Ros i ens adherim ple-
nament a l'homenatge que li feu la seva
c¡utat ¡ tots els sardanistes.

FORMACIO D'UNA NOVA

ANELLA SARDANISTA

El passat dia 3 de j,uny a ,la ,localiúat de
Sa,nt Viceng de Castellet, ,prengué part per
rprimera vegada en u,n Conours de sarda-
nes, rla colla RETORN de l'associació de
veirns de La Geltrú, classifican't-se en el llo,c
7é d'onze colles partici,pants.

Felicite,m als com¡ponents de la nova ane-
lla i desitgem d:e tot cor que els seus es-
forgos sli'guin e,n bé de la sardana.

SORTEIG DE 3 LP

HOM:ENATGE AL MESTRE FRANCESC MAS
ROS

'El dissabte dia 26 .de maig tlngué lloc a

Caldes de Malavella un sent¡t i ,popular ho-
menatge al mestre 'Francesc Mas llos. Els
actes comencaren a la tarda amb el des-
cobriment d'una 'placa que dóna nom a un
céntric carrer de la vila i s'inagurá també
un monument costeiat 'per sub.scripció popu-
lar, Després de l'acte es va celebrar una
audÍció de sardanes a cárrec oe la cobla
«Caravana». Totes les sardanes interpreta-
des foren de lthomenatiat. Al ves,pre hi

El ,nú,mero de la sort en combinació amb
erl sorte'ig de I'O.N.C. d,e Barcelona del dia
5 de ju,ny, ha estat el 656.

Preg'ue,m q,ue el so,ci q,ue el ting.ui, pas-

si per seoretaria quarlsevol dia de 8 a 10
derl vespre.

LA NOSTRA PORTADA

"Am,ics de la Sardana" vo,l regradiiar sln.
oerament la ool,,laboració del gran artista
Antoni Soler ,i Ped'ret, autor de la portada
del 'nostre butlletl n.o 100.



La sardana i els seus intérprets

Lluís Buscarons
(Continuació)

-Podríem fe,r un petit esbós de ,la teva
traiectória artíst¡ca?

-L'any 27 vaig debutar a la cobla iove-
nívola «EIs Rossinyo'lets», de 'Castelló d'Em-
púries. A 'partir de l'any 1932 vaig formar
part de la cobla «Antiga Pep», de F¡guere§.
Després vingué la guerra i tot restá en sus-
pens. Durant els primers anys de la post-
guerra tracterem de ressucitar Ia cobla «Els
Rossinyols», de Castefló d'Empúries. Les fi-
lles de Pau Guanter ens cediren el nom i

la cobla es posá en funcionament {'any 1945.
Sobrevisqué fins el 1951. Aleshores vaig anar
a al cobla «Girona», que dirigia el mestre
Josep ry.o Boix, havent participat també en
dos proiectes: un d'ells re'lacionat amb la
cobla «Catalunya», de Bordils i un altre
amb la «Torrebella», de Torroella de Mont-
grí, retornant a la «Girona» per poc tem'ps,
car l'any 1956 ¡ngressava a la cobla «Els
Montgrins» 

"r¡6¿1 
,pel seu d¡rector, el mestre

Martiriá Font. Als «Montgrins» hi vaig pas-
sar dinou anys, fins la creació de la «'Ciu-
tat de Girona» (1975).

-O sia que tu vares viure l'experién-
cia de la cobla «Girona» que tocava en to
normal i portava un fiscorn baix de quatre
cilindres?

-Exacte. Justament també hi tocava el
meu germá Pere, segon tenora. Havíem fet
alguns enreg¡straments discográfics de sar-
danes de gran interés, per exemple «T'es-
t¡mo» i «Bonica», de Josep Serra, «Els
gegants de Vilanova» I «rEl petit Albert», de
Joaquim-Serra, etc.

-Ens podríes parlar de ,la teva act¡vitat
en el camp de 'la composició?

-En el meu cas, una cosa ha anat lli-
gada amb l'altra. De la tasca d'¡nstrument¡S-
ta de cobla ha vingut la dedicació a ,la

composició. Porto 6scr¡tes unes setanta
sardanes. Procuro que sigu¡n senzilles, fi-
dels a l'esperit de la terra i que expressin
alguna cosa, algun sentiment. 'Naturalment

el que compta, en aquest cas, és I'opin¡ó
de l'auditori i dels balladors. Algunes sar-
danes han gaudit d'una certa anomenada,
peró crec que no sóc pas io qui ha de do-
nar detalls sobre aquest punt.

-Tinc entés que tens o has t¡ngut molts
Ce,ixebles...

-Sí, sobretot de flauta. Motts dels mú-
sics que toquen la flauta a les nostres or-
questres han estat deixebles meus. Ouan
tinc ocasió d'escoltar un gran mestre de
la 'flauta 

-Jean Pierre Rampal, per exem-
ple- no m'ho deixo perdre pas.

-l de¡xebles de flabiol no n'has tingut?

-Doncs no. El que he 'fet ha estat .do-

nar orientac¡ons a nois que comengaven i

canv¡ar impressions i experiéncies amb al-
tres flabiolaires. Ara en t¡nc un de cleixe-
ble. Un noi que ho fa molt bé i toca amb
la cobla «Rlver's».

-Ouina és la darrera sardana de flabiol
que has escrlt?

-S'anomena «Els petits ross¡nyolets».
L'estrenárem a ,l'aploc de Castelló d'Empú-
ries, la meva vila nadiua. Vaig fer-la trac-
tant d'evocar els inicis de la meva tra¡ec-
tória, a Castelló, al costat de l'avi Rau, a la
cobla «Els Rossinyolets».

Eugenl Molero

Propera audició de
sardanes

cfia 30 de iuny, a les vuit del

veapfe

Cobla:
<< La Sitgetana )>

lloc Passelg del Carrne
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La persiana
S¡ú¡t 2-(O(OI

pot adaptar-se
fácilment, a qualsevol

finestra o balcó
sense necessítat de
fer treballs de paleta

i sense canviar el
marc de la finestra.

Sols un professional
expert, en una hora

o bé una hora I mitja,
segons el cas,

instal-lará a casa
vostra, la novÍssima

persiana

J(oFTVIC

5t¡¡ 2-(O(()r
que us ofereix tota

mena d'avantatges,

Distribuidor:

Sitges, 45 Teléf. 893 71 98 VILANOVA I LA GELTRU
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