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Felicitació

Amics:

La Tardor quasi s'acaba I els arbres estan sense fulles, ef curt estiu ia és
lluny i la gqnt comenga a tenir fred. S'está bé a casa, aixó vol dir que s acosten
les boniques i sígnificatives diádes de Nadal, Cap d'Any i Reis.

Nosaltres, c.om a sardanistes, ens agrada cantar sardanes d'amor ¡ pau al nen
nat del pessebre i ballar una ample sardana al voltant de l'arbre de la Placa de
la Vila al comencar el nou any! Animeu-vos, tothom hi és convidatl

Us volenr donar els millors desitios per aquestes festes de Nadal i felici-
tar-vos.

Estaríem contents que poguessiu trobar el veritable significat de pau i alegria
en les vostres llars. La gent que est¡ma les seves trad¡c¡ons i les conserva persisteíx
sempre com a poble.

Bon Nadal i felio any 1980!

AMICS DE LA SARDANA

de l'A.E. Talaia

)
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Pau Casals ha tornat a casa
A primers de novembre, el poble catalá,

visqué una cle les icrnades nrés importants:
el retorn de Pau Casals.

Malgrat els malentesos d'horaris i el retard
en que s'obriren Ies portes de la Generalitat,

:tot Catalunya volgué acomiadar al mestre Pau
Casals iagrair--li la seva constant lluita per
les llibertais de Caralunya.

Amics de la Sardana de l'4. E Talaia, cap-
davantera ciels actes portats a terme en ho-
menatge a Pau Casals que t¡ngueren lloc a

Vilanova amb rnotiu de la reposició del seu
nom a Ia Piaga qr-re ¡i fou dedicacla ien el
centenan del seu naixement, no hi podia
taltar.

L'arribada es prcduí anrl¡ una ho!'a d'ante-
lació i en mig d'un desplegament aparatós
pol;cíac. L'acte oficial iingué la solemn¡tat i

emoció que requeria.

Parlaren el ministre de cultura, la vídua de
Pau Casals, el batlle de Earcelona, els repre-
sentants de les Nacions Unide s, Franga i

Puerto Rico, es lleguiren també nrissatges dels
reis de l'Es1at espanyol, el president Carler,
el senador Kennedy i altres persona¡itats. El
pres¡dent Tarradellas, malgrat el seu refredat,
doná a llegir el seu discurs enaltidor de les
v¡rtuts de casals. Després gent de tota con-
d¡ció ¡ edat, volgueren donar l'úliim adéu a

Pau Casals.

El dis$abte dia 1C, abans de tras¡laCar Ies
seves despulles al Vencjreil per a ser-hi en-
terrades defin¡tivament, se li va retre el dar-
rer homenatge a Montserrat, on el pare abat
durant la cerin-iónia que se celebrá dig¡ué:
rS:m aquí per complir el desig de Pau Casals
d'acollir-lo a la seva terra.» Serien interpre-
tades diverses melodies seves a cárrec de
l'Escolania.

El nrateix d¡a a ¡a tarda Pau Casals fou
rebut anlb una gran emoció ialegria per la
seva vila nadiua: El Vendreil. L'arquebisbe de
Tarragona llegí al temple vendrellenc un par-
trament en el qual recordá que Casals (va mo-
rir cbsessionat per la pau, trebaliant per la
comprensió entre els homes i pobles». L'acte
es va cloure amb la ¡nterpretación de Ia «Sal-
ve montserrat¡na» de Pau Casals a cárrec de

I'Orfeó clel Vendrell. Tot segu¡t el públic can-
tá «EIs Segadors».

Seguidament el féretre fou conCuit fins al
cementiri a peu, pronunciá unes paraules el
batlle del Vendrell, donant la benvinguda al fill
que tornava a la seva vila nadiua, després
parlá Marta Montáñez, vídua de Pau Casals,
recordant que e¡ mestre anava a reun¡r-se
amb la seva mare, els seus germans i la seva
família els vendrellencs, ja que els cons¡de-
rava com a germans.

Seguidament Joan Raventós en nom del
President Tarradellas pronunciá unes parau-
les patriótiques i v¡brants. Acabats els parta-
ments els «Nens» del Vendrell aixecaren un
p¡lar de cinc.

Acabada la inhumació de les despulles del
mestre, el públic tributa l'últim adéu a Pau
Casals.

E. R.



En Ia mort d'un gran de
tenora

solista

Erenr sabeCors del delicat estat de salut del magnífic solista de tenora Josep
Mir iAbrás, fill de Cassá de la SelVa, on havia nascut l'any 1921. Malgrat tot,
restárem desagradablement sorpresos en conéixer la trista nova de la seva mort,
la qual es produí el dia 18 de nove¡¡bre, quan els seus companys de Ia cobla «La

Selvatana» es disposaven a actuar al Palau de la Música Catalana de Barcelona
(Fremis Joaqu¡m Serra).

EL MUSIC

El modelador de la personai¡tat interpretativa del mestre Josep Mir fou el genial
instrumentista de tenora Josep Coll, qui malgrat ésser fill de Llancá, havia radicat
a la vila de Cassá de la Selva, on morí l'any 1965 ¡ on encara resideix la seva vídua
Angela Teixidor.

Després d'haver fet l'aprenentatge de l'of ¡ci amb el mestre Coll, Josep Mir
entrá a formar part de la cobla local «La Principal» de Cassá de la Selva, a la
que restaria v¡nculat fins l'any 1951 que passá als rengles de «La Selvatana». Josep
Mir fou un dels e¡ements básics d'aquella extraordinária cobla «La Selvatana» dels
anys cinquanta, que si en la família de la f usta comptava amb una parella de
solistes excel'le¡rts: Josep Mir (teno¡'a) ¡ Josep M.a Ferrer (tible), disposava d'un
magnífic suport en el rengle del darrera, on podíem trobar un recull de grans
¡nstrumentistes: els trompetes Josep MaymÍ, Joan SadurnÍ i Manuel Comadevall; el
f iscorn Modest Puig; el contrabaix Delf í Sunyer, etc, tots ells baix les ef¡cients
directrius del mestre Josep Albertí, qu¡ tenia l'assessorament valuosíssim (d'interés
primordial en moments decisius) del mestre Josep Coll, col.laborador incondicional
de «La Selvatana».

Josep Mir posseia un so atractiu, nít¡d, molt segur. Tocava amb gran sentit de
l'afinació i ¡nterpretava amb vertader talent i delicadesa. No era home d'efectes
espectaculars ni de grans exhibicions de facultats. Sabia atorgar una significació
i una personalitat a les seves vers¡ons, les quals posseien un segell molt carac-
terístic, fet de bon gust i dign¡tat. Les interpretacions del mestre Josep Mir const¡tuien
un vertader regal per als aud¡toris, amarades de poesia ¡ de sentiment.

Atesos els seus coneixements i la seva sensibilitat, Josep Mir hav¡a esdev¡ngut
el vertader modelador de la personalitat ¡nterpretat¡va de la cobla «La Selvatana»,
la qual hav;a contribuit a mantenir en lloc destacat, fent front a les diverses
evolucions i alternat¡ves que sovint presenta la vida de les cobles.

També es distingÍ en la faceta de pedagog, donant a conéixer amb paciéncia
i generositat, els petlts secrets de l'ofici a d¡versos instrument¡stes ioves, alguns
dels quals han esdevingut magnífics intérprets, com és ara el cas de Josep M."
Brugué, solista de la cobla «Costa Brava» de Palafrugell.

Josep Mir ens ha deixat una dlscografia molt extensa, que inclou els enre-
g¡straments fets per a les cases Regal (Odeón), Belter, Canigó-Sayton i Edigsa. L'estudi
de la discografia del mestre Mir exigiria un espai del qual ara dissortadament no
disposem, peró les seves versions de sardanes com «La noia alegre que no sap
plorar» (Joaquim Serra), «La processó de Sant Bartomeu» (Catalá), «Apassionada»
(Joaquim Serra), rLa sardana de l'avi» (Josep Serra), «La cangó del taper» {Cassiá
Casademont), «Pregária» (Serrat), «Mimosa» (Bou), etc., etc., seran recordades sem-
pre més.



L'HOME

A nivell personal Josep Mir era el perfecte anti-divo, sempre ¡nteressat en
defugir els aldarulls publicitaris i en passar desapercebut. La seva única preocupació
la constituia la tenora, l'estud¡, el treball i la feina ben feta. S¡ comentaves amb ell
qualsevol detall relatiu a l'obra interpretada, t'acollia amb una gran senzillesa i
cordialitat, tractant de treure's importáncla i de posar de relleu la col.laborac¡ó dels
seus companys.

Home més aviat delicat de salut i de complexió fÍsica no pas excepcional, es
transfigurava en iniciar la interpretació d'una obra.

Josep Mir rarament obligava en els aplecs i audicions de sardanes. De tota
manera, i per tal de manten¡r en tot moment el bon nom ¡ el prestig¡ de la seva
cobla (a la que professava una gran estíma), dedicava els seus millors esforgos
¡ il.lusions al servei de la sardana. Tocava una sardana de tenora de la que ell
mateix n'era autor («Paquita»), la qual havia estat instrumentada per l'actual cap-
Cavanter artÍstic de la cobla «La Selvatana», mestre Pere Fontás,

Tots els qu¡ en vida seguírem amb ¡nterés les seves actuacions i admirárem
les seves dots, plorarem la pérdua d'aquest gran músic i home de cor. Amb Josep
Mir desapareix un gran artífex de la sardana a través de l'accent emocionat de la
seva tenora. Descansi en pau.

E. R.

PREMIS JOAOUIM SERRA

Tal com acostuma a ser tradicional el ter-
cer diumenge del mes de novembre, se ce-
lebra al Palau de la Música Catalana una nova
edició dels premis Joaquim Serra.

Les c¡nc sardanes finalistes foren escolta-
'des en la cloble vers¡ó que ens oferí la cobla
«Selvatana» i «La Prlncipal» de la Bisbal.

Després de les votac¡ons del públic assis-
tent, el resultat fou el següent, primer prem¡
a la sardana «L'encís del mar» de J. Prena-
feta, guanyador també de l'esmentat premi
l'any 1977 amb la sardana «El petit Oriol»,
segon premi «La sardana de les Glóries» de
T. Gil Membrado, i el tercer prem¡ «El iardí
,del Montseny» de X. Boliart. T¡ngueren ac-
césit les sardanes «Llafranc» de J. Cristau i

«Agraiment» de T. Gil.

NAIXEMENTS

A la llar dels nostres soc¡s Carles Carrillo
i Anna Guerrero, s'ha vist alegrada amb la
'viriguda del primer fill una nena que porta el
nom de Berta.

lgualmente M.a Mercé Alsina i Francesc
Medina han tingut el pr¡mer fill un nen, que
s'anomena Francesc.

Rebim els nostres amics Ia felicitació més
sincera.

PROPERES ACTIV¡TATS DE LA COLLA
SARDANISTA VOLERANY

l6dedesembre: Excursió per anar a buscar

23»

herba pel pessebre.

Sortida lV. Coneixem el Pe-
nedés: Moia, Penyafel, San-
ta Margarida, La Sanabra, i
Sant Llorenc de la Font.

Missa del Gall, ballada al
voltant de l'arbre, i Pessebre
vivent.

NADAL cada ovella al seu
corral,

Audició de sardanes a la Pla-
ca de la Vila.

Excursió al matí i cantada
als pessebres a la tarda.

Sopar de Fi d'Any.

Descans.

Audició de sardanes a la Pla-
ca de la Vila i cagada de
tió al local social.

24»

25»

26»

30» ))

31 » »

1 de gener

6»

President: .Salvador Butí - Secretari: ]aume Dall¡r - T. G. Vilaseca, Vilanova



ARTICLES
PER
A REGAL

PORCELLANA
cERArvrcR

Especialitat en

Llistes de Noces

Rbla. Principal, 33 - bis
Tel, 893 07 7O
Vilanova i la Geltrú

XURRERIA

TRIFOi\

TEIXITS

RIERA
Textils per

la llar i el vestir

Rambla. Principal, 20
Tel. 893 02 15

Vilanova i la Geltrú

Rambla Principal, 79
Vilanova i la Geltrú

PAPERERIA
LLIBRERIA

,'PAPI,,

Cl, de la Llibertat, 18
Te[éfon 893 50 57
Vilanova i la Geltrú



ARI NOTICIARI NOTI
I.'ENCICLOPEDIA S'EOUIVOCA NOU LP DE «LA PRINCIPAL» DE LA BISBAL

La Gran Enciclopédia Catalana, obra mo-
délica en molts aspectes, presenta una série
d'anomalies pel que fa a l'estudl de la sar-
dana, la cobla i els compositors, temes que
no són tractats amb l'obiectivitat necesseria.

En la nota biográfica corresponent al com-
positor Emili Saló i Ramell hem pogut detec-
tar diversos errors, entre ells el que fa refe-
réncia a l'any de na¡xement i a les activitats
mus¡cals del seu pare. L'any de naixement
del mestre Emili Saló fou el 1905 (l'Enciclo-
pédia diu errón¡ament 1906). El seu pare, Mar-
tÍ Saló i Parals, fou instrument¡sta de cornetí
(l'Enciclopédia diu que fou «concertista»).

També ens sembla lamentabilíssim que la
figura del mestre Conrad Saló, el nostre di-
rector de cobla més capacitat i més solvent,
instrumentista de condicions més que nota-
bles (ha estat un dels millors segons fiscorns
que han existii) i un dels pr¡mers compcs¡tors
de sardanes de l'hora actual no hagi suscitat
ni una tr¡sta referéncia per part dels redac-
tors de l'esmentada Enciclopédia (apartat-
sardane§).

Si la personalitat de l'home que ha fet de
«La Principal» de La Bisbal la primera cobla
de tots els temps, no ha d'ésser obiecte de
l'atenció que sens dubte mereix, aleshores
ens agradaria saber per quins cr¡teris de va-
loració es regeixen els responsables de l'En-
ciclopédia Catalana, car examinant les seves
págines amb una mica de calma hem trobat
degudament analitzades les vides d'alguns
compos¡tors més aviat mediocres l'únic mé-
rit dels quals consisteix en ésser grans am¡cs
(i, pel que sembla, protegits) de determinats
capitostos de la sardana radicats a Barce-
lona.

Ens sap greu que una de les pogues ini-
ciat¡ves serioses amb les quals comtevem a
casa nostra constitueixi, almenys pel que fa
a la sardana, el portaveu dels partidaris acér-
rims del centralisme barceloní, deixant de ban-
da la tasca i l'executória d'una de les figures
básiques de Ia história musical del nostre
poble.

EuEeni Molero i Puiós
Responsable de la secció «Música»

del setmanari «Canigó»

Acabem d'escoltar el disc LP D¡scophon
Ster-137 enregistrat per la famosa cobla em-
pordanesa «La Principal» de La Bisbal, baix
la direcció del mestre Gonrad Saló. Aquest LP
inclou sardanes d'autors d¡versos entre les
quals destaquem pel seu gran interés i atrac-
tiu musical: «Colla Violetes del Bosc» (M. S.
Puigferrer), «Ciutat submergida» (Viceno Acu-
nya), «Frisanqa» (Juli Garreta) i la fantasia
«Presents de boda» (Josep Serra). Les ex-
traordináries dots conductores del mestre
Saló es posen particularment de man¡fest
en la interpretació de la peca del mestre Jo-
sep Serra, la qual serveix també de motíu
de lluiment per als seus diversos solistes:
tenora (Jaume Vilá), tible (Joan Parés), fis-
corn (Josep Riumalló), trompeta (Joan Sa-
durnÍ) i trombó (Martí Teixidor).

NOUS ENBEGISTRAMENTS

Gent¡lment convidats pel capdavanter ar-
tístic de la cobla «Ciutat de Girona», mestre
Lluís Buscarons, t¡nguérem oportunitat d'as-
sistir el passat dia 29 de novembre a l'enre-
gistrament d'un disc LP de sardanes. L'enre-
gistrament fou portat a cap als estudis de
la prestigiosa editora Columbia, S. A., el di-
rector artístic de la qual és Joan Arnau. La
cobla «Ciutat de Girona», que presentava la
seva formació completa, gravá sardanes d'au-
tors d¡versos dedicades a la població de Rubí,
amb la particular¡tat q{,re una d'aquestes com-
posicions era una sardana per a dues cobles
original del mestre Martínez Comín, encar-
regant-se la própia cobla (Ciutat de Girona»,
baix la direcció de l'autor, d'enregistrar la
part corresponent a ambdues cobles, les
quals posteriorment seran sobreposades en
procedir a fer el muntatge de la gravació

original.



VI.JLL SABER
OÜI ERA Et FISCOR}ÍAIRE TOMAS GARCIA?.

P. - Més d'una vegada he sentit a dir que el millor f¡scorn de cobla de tots
els temps. fou en Tomás Garcia. Podrieu facil¡tar-me alguna informació referent a
l'historial d'aquest músic? - M." C. B.

R.-Tomás Garcia era oriünd de Banyoles. Sembla, perÓ, que artist¡'cament con-
tr¡buí a la seva forrn.ació el. fiscof;naire Josep Ferrer iTorres, fundador ¡ solista
de. «La, Principal» de Feralada ¡ pare del gran violinista, director d'orquestra i conr-
pos¡tor Ratael Ferrer.

De fet les condicions absolutament privilegiades d'aquest ¡nstrument¡sta co-
mencaren a man,ifestar-se quan aquest entrá a formar part, durant [a pr;mera década
del segle. actual, de la cobla. «La Fr:i,ncipal» de Palafrugell, aleslrores de gran prestig¡,
d¡rig¡da pel mestre Josep Gra'ralosa i. integrada, entre altres, pels famoscs instru-
mentistes Trifon BonanV, Frederic i Joaquim Torrent, Emili i Martí Saló, etc.

Si en la formació de cobla les dots del fiscornaire Tomás Garcia constituilen
un dels suports básics de la cobla palafrugeilenca; pel. que fa ais concerts el seu
so atractiu i vellutat, i la' seva diccié acurada ¡ molt. precisa suscitaven l'entusiasme
dels auditoris. En aquella época de fantasies instrumentals i altres peces de lluiment,
Tomás, Garcia (fiscorn) ¡ Martí Saló (cornetí) eren dos dels especialistes més co-
neguis ¡reputats, fins al punt que els seus serveis foren requerits per la cobla
«La Principal» dé La Bisbal, on anteriorment Martí Saló ia havia fet una breu
estada.

Per necessitats d'estruclura de la cobla, la incorporació de Martí Saló, lun-
tament amb el seu germá Emil¡ (contrabaix), a la cobla bisbalenca, tingué lloc
l'any 1917. Tomás Garcia hi entrar¡a l'any segúent, restant-hi vinculat fins el 1935.

Home de condicions físiques excepcionals, no feu mai abús de les seves dots
naturals, les quals orientá envers l'assoliment d'un estil interpretatiu molt depurat,
druna per.feec¡ó. absoluta, sern.pre af¡nat, matisant amb gust ¡ encert.

Tot- i. que en el conjunt. de la cobla el so d'en Tomás Garcia sobresort¡a en
tot moment per raó de la seva qualitat ¡ nitidesa, aquest músic mai no fou partidarl
d:interpr,€tar sa{danes obligades.

Tomás Garcia era component de «La Principal» de La Bisbal quan aquesta feu
le$ seves sortides artístiques a Franca i Bélgica, havent actuat a. la famosa «Sala
Gaveau» ¡nterpretant davant Vicent d'lndy les «lrnpressions camperoles» de Joaquim
Serra,. aleshores tot iust acabades d'estrenar. També fou un dels ¡nstrument¡stes que
ferpn possible que la cobla dé La Bisbal obtingués el Premi d'Honor en, el concurs
de cobles celebrat a Sant Feliu de Guixols (1932) grác¡es al qual la seva forrnació
fóu designada pel Pres¡dent Maciá «Cobla oficial de la Generalitat de, Catalunya».
Va. ferr parella. durani 12 anys arnb un il'lustre f¡scornaire, compos¡tor i. direetor de
cobla: Conrad Saló i Flamell.

En abando.nar Ia cobla de La Bisbal es retira de la professió passant a formar
part del .nucli d'homes d'edat que segu¡a amb atenció ¡ gran ¡nterés les interpr€-
tacions de les millors cobles a la capital del Baix Empordá i la seva contornada,
calibrant amb ¡ustíc¡a i gran coneixement de I'oficir les possibilitats dels músics que
anaven sorgint.

De iove havia descobert les aptituds d'un vailet que aleshores tot iust comencava
a remenar el fiscorn pels carrers de La Bisbal: Jrosep. Puig «Moreno». ia retirat
aconsellá i orientá la vqcació de molts fiscornai.res novells, entre ells un notable
¡nstrurnentista; Enr:ic Vil¿ i Armengol, tundador der la oobla «Caravanar» i solista durant
molts anys de la.cobla «Els Montgrins».

Tofnás Garcia morÍ modestament a Banyoles vers l'any 1947 o 48. El seu substitut
a Ia,cobla de La Bisbal fou el fiscornaire Lliberat Juanals.

Equip de Recerca
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