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S!GUEU EL OUE SOU

Estem celebra¡t e1 quinzi aniversarl ri.e 1a creació drAnlcs
de 1a Sarciana. En aquells temps, eI 1966, a Vilanovar en el camp

cultural, es resplrava un umblent de buidor. Bes sobre el tauler
de la vida. Silenci. Mi11or, csllanent. No és et nateix. Fela
tanbé una quinzena d'anys que havla desaparegut 1a Secció ror-
klbrfca, que 1!a¡ry 1944 havia nascut, con a ?riner respir, des-
prée de1 desast¡e.

Després, doncs, drhaver tocat fons, llargarnent, eadascú a c&-
sa seva, corn a cansats, con a lmpotents, davant eI lamentable es-
pectacle que oferia 1a vida vilanovina, un petit, petit{ssin,
grup es 1la¡¡eL a refer 1'escalf sarda¡ista a partir de 1es cen-
dres. Furgant pe1 braser ens van¡ ad.onar que encara hi havia una

mica de caliu. Va costar no1t. les brases estaven com ador¡nides.
Alguns d,els joves que s'havien anat fent grans enyoraven alguna
cosa de vita1, que e1s donés §nln, que e1s renovás. Enyoraven Ia
sarda¡¡a i tot allb que e1la conporta. Durant una bona colla d'anys
des tle 1a desaparició de lresmentada Secció Fo1k1órica,a Yilano-
va es ballaven sardaJres, les audiclons de conpronls, per Ia Fes-

ta }lajor, i. algunes, escadusseres, a lthivern, per Sant Antonl,
i a ta prinavera, per Sant Isidre. Pareu de conptar. Era un de-
sert. Era la desesma.

Va costar Déu j- ajut anar refent eI petit ediflci. Costa nés

de to¡nar a posar 1a salut en narxa que no pas de perdre-la.Eren
pocs. La fe era escassa. Es clar, e1s-xicots s'havien casat. Te-

nlen altres preocupacions. Es clar, lnanblció de fer-se una posi-
cló era pulxant. A11o draba¡s era cosa passatgera. Es c1ar, ja es

comprén que les afeccioas tte joventut no poclen durar. Ara hi ha-



v1a objectius més atts. I Ies noies? Oh, les noies, encara nés.
Perqué elles, pobretes, ves, no estan fetes per a aixó. Es clar,
elIes, en el fons, només es posen en aixb de La sardana perqub

srho passen tan bé Es clar, elles, nl els entra que puguin ésser
capclavanteres eu res que eigui vital, que puguin continuar apor-
tant ele gra¡rs valors que anaga Ia seva feminitat. Ja srhi tro-
ben bá essent objectes cle luxe, o de porcellana barata, 1túnlca
missió de les quals és 1a 1lar, en eIe nillors dels casos.

Per a ells i elles és inconcebible ta ¡nilitü¡cia aI serrel
tlel seu pob1e, ajuclant a posar pals per ta1 que hon pugul varar
Ia barca, que vol di.r pronovent lrej.xida cle nous valors huma¡¡s

cap a Ia possessló integral de l.a vicla, fent un hunanisne, un

catalanlsne, entre les fonaactes alrlnfa¡ts que van aparelxent
consta¡¡tnent en Irescenarl.

Uns i altres srhan pres eI sardanisne com un entreteniment,
com s1 fos una obsessj.ó de discoteca que Ja es renwrta en temps
nés llunyans. Catalunya, en ca¡vl, necessita joves i noles, ho-
nes i dones, que siguln consclents draportar a Ia conunitat
catala¡ra e1s seus dons. Un pafe ás frult de I'accló de cada dia.
Quan Ia sardana, con ltexcursió, e1 teatrer lrart, no deixa res
nés que un regust de cosa acoPplerta per e passar 1'estona, és

senyal que aquests val-ors humans estan en tlecrepltud. No són

res nés que defecacions dlarreiques producte de ventrellades
d I estlu.

Per aixb, aquest qulnzb aniversarl ha de servir per a all-
nentar les voluntats de tots aquells I aquelles que hi volen
ésser perqub són, perqué tenen ganes d'ésser nés, ile fer-se nl-
I1ors, perqui són coneclents que han de fer l.'aportacló al seu
poble dtuna nanera contlnuatla, con ho fa¡ e1s Sarda¡rs grans,
quar yeuen Ia rastellera de gerra¡s petlts abandonats que no ea-
ben fer les coses, 1 es posen a Ilur seivei, bon un deure, con

Ia felna ués jolosa, perque nonés fent-ho atxf eedevenen rics
d'hunanitat.

Aquesta és ta 111eó que.uns i altr€s dels joves drara han

de treure tl'aquesta conu¡enoracló. Que 40 ha d'ésser res més que

parar-6e uns nonents, vestlr-se de festa, recortlant les hores.
que ja són llunyanee, anb totes les cóses bones 1 do).entes que

s'han fet des drAnlcs de Ia Sardana, per a to¡rnar-se a eubrutar
les neñg, encofunrate en Ia roba ve1la cle Ia feina.

XAVIER GARCIA



IdOTICIARI
EXPO SIC IÓ

Anb motiu de1 XVe Aniversari d'Amies de Ia Sard.ana tin-
gué 1t-oc al nostre loca1 social dels d.tes 12 al 26 de juny, una
exposieió sobr€ la historia de1 sarda¡lsme vila¡rovf, anb colJa-
boracj.ó arnb 1a Secció de Cultura de I'A.E.?. i 1a qual fou po-
ssible graoles a 1'esti¡qable aportació ae 1'arxiu dtAmies de 1a

SardanarColla Sardanista Blau-Grana, Co1la Sardanista Retorn,
Co11a Sarda¡ista Volerany, Arxiu Escofet, Foment Vilanovl, Sal-
vador Eutl, Jaume Da11a, Joan Fenollosa, .Iosep Font, Xavi.er Gar-
cla, Angel 01ivá, Manuel Prats, Antoni Roig, Ivlanuel Serra, Anto-
nÍ Sagarra i Joan Vire11a.

Agraím 1es donacions de Joan Fenol-losa i Joan Virella pe1

nostre arxiu.
Esperem haver contribuit amb aquesta exposició a ta histo-

ria cultural vilanovina dels darrers tenps.

PROGRAMA RADIOFOIIIC IUUNTES f,ES MANSil

La nostra entltat porta a terma des ale ja fa vult setma-
nes, un prograna radlofonlc de dlvulgacló sardanista que amb e1

non cle rUu¡tee les Mans", preten lnfonnar a Vilanova 1 conarques
veines cle les actlvltats que es desenvolupen arreu de Catalunya
i partlcularment tte 1es nés properea, I a la vegatla donar a cone-
txer els aspectes prlncipals de 1a sardana com soni Instrunents
d.e 1a cobLa, conposltors, cobles, lnstrumentistes, etz.

E1 prograrna s'"het per Radlo Penedes tots els ilijous a
partlr ct'un quart de set de 1a tarda, i té una tlurada de mitja
bora.

sl algú té alguna lnfornacló pet prograna ens ho pot coürü-
nicar tots els dimarts óe 9 a L0 del veapre aI nostre estatge so-
cia1. tel 891 12 17

NAIX,I¿IENT

La Ilar dels noetr€§ a,nlcs i com-

panys de juata, Jaune Dalla 1 Anna ñayan

s'ha vlst alegrada anb Ia vtnguda del
Beu segon f111, una nena, que porta el
non de Núrla.

Per nolts anys.



M issotge ol Sordorrisrtre Vilonov¡

Un cert sector deis estudiosos i purisües del folklore oa*
tala ha.considerat sovlnt la sardatra com la culpable del retrocáli
i posterlor desaparicló de moltes de les clar¡ses j. instrunents mu-

sib.als clrantany. I ás que en eI temps ile lrestructuració de Ia
sarda¡a ltarga que s'esdevlngué a nitJans de segle passat coe-
xlstien moltes danses d'arreu de1 pals, provlnents dels segles
a¡rteriors, com la matelxa sardana curta, Ia més notable de tes
quals fou possiblenent e1 contrapas.

Durant la segona neitat de1 segle XIX a J.es comarques 91-
ronines, que és e1 narc on es produf aquest procée, e1s més vells
veieren corn srar¡ava inplantant Ia nova sardana llarga junt amb

altres ballables noderas, i que altres danses con 1'eenentada
anaven clesapareixent. E1 nateix passava anb els instruments. EIs
rristecs Tenor 1 0raIIa es perfeccionaren notablenent, convertint-
se ea Ies moalernes Tenora I Title. A1 fIablol srhl posaren claus
per fer semltons, perdent-se Ja nena dels primitlus, 1 clesapareix
lrancestral corra[¡usa o sae de geuecs, desaparició aquesta que en

entrar a aquest segle sera total, turt ás aixl que fins €tra aen-
bla esttany qu€ aquest hagl pogut estar un instrunent catala.

I és que eI nonent sardanista ana agafant ta¡t drinercla
que captlva a uns i altres i feu perdre f interés o deixa en un

segon rengl-e altres exerclclg folklorlcsr con és ara el nón de

Ia gralIa. I poteer havla de ser alxl, perque a.nics, eI que ha
paeeat anb Ia sardana ha estat nolt seriós, 1 Jo nratreYeixo a
qualiflcar corn un cas ún1c a tot Europa. Sl no, flxeu-vos cou

una dansa que .en Ia node¡na estn¡ctura nelx a1 redóe dtunes po-
queg cor¡arques, en tan sols clnquanta alrys passa a Ber la dansa

naclonal de tot un poble, 1 una agrupació nuslcal prlnitiva que

era La cobla de tres quartane cn eI nateix per{odc de tenps es

converteh en ta noderna eobla d'onze núelcs, anb posslbllltats
lnterlpretatlveg 1l.limitades. I tot aixo ha estat possi.blercrec

Jo, perque s'esdevlaguá en un perfoile que fou reexlt en tote cls
altres ca.npÍ, tle Ia cuLtura i la vlda dc Ia conunltat catala^ua;
en referelxo a Ia Renaüenga, 1 els novincnt¡ artletics que la
segulren, el uoileruisne i eI noucentle¡c.

EI sarda¡isne nasquá p€ror e le C¿talunya Yella, lluny
d'aquesta contrada nostra que ás Yllanova, onclevada en 1a belLa



Costg rle Poaent. Con podla aquesta cot¡¡arca oóstra que es terra
de liloixlgangues 1 Caete1ls, de baIls de Gltanes I Cercolete, fer
la scva aportaclé a aquest nón de Ia sarda¡a?

Doncs, bé, el tlestf volgué gue a Vlla¡rova hi vingués a
vlure en la eeva adol.escencla lrhooe que havia de tenlr Ia 1n-
clilencla ués aotable en Ia conposició de Ia núsica per a cobla
de sarda¡es. Sabeu que us parlo tlc JuI1 Garreta, al qual el seu
pare envla a Yllanova on hl havla reslclit 1 Ia fanllia hl tenla
parente, par e aprenalre lroficl de rellotger en un establir¡ent
de la Plaga de Sa¡t Pere. I és a Ia nostra vlla on conpleta en

aquests anys la seva fornacló nuslcal, de 1á ne dels nestres An-
tonl Urgellés 1 uagl Sans, un dels nústce vlld,novins de nés va-
1úa en Ia pbssa<la oentúrla. I ta¡rt és aixf que Garreta s'1ncor?o-
ra con prlner vlo}{ e lrorquestrina clel nestre Urgellésr B Ire-
tlat ile 15 anys , éd a tl1r eI 1890.

Aquesta fomacl6 edquirida entre els nostres nlllors nú-
slcs, serla decislva en aquest hone que havla cle.revolucionar eI
nón de 1a sardana? No ho sá. Pero aI Earge d'a1xo, a1 cap de uolt
poc teops clrhaver abandonat Garreta Ie noetra y114, hl nelxla r¡¡
eltre uúslc quo anys a venl.r ta¡bá passarla con r¡n dels graas en

Ia cooposiafó f Ia pulxanga de la sardaüe. Es Eatuard Toldra, eJ.

núslc uoucentlsta que fara alguaes ale les nllIore sarda¡es de

concert, 1 del que Je áa prou sabuda Ia seva brillant trajecto-
rta.

Pero I'aportació no fou so1au€nt tle grans núslce, sinó



ta^mbé en altres nive11s, i recordo gra eI mestre Josep Segarra 1

Robert, que compongué nés de nig centenar cle sardanes, L tanbé
aquests músics populars que conpartien 1'ofici quotidia a¡ob el
de 1a música, apresa amb sacrifici a lrAteneu. A prlnelpis dels
anys vint, quan la sardana conencava a bu1I1r arreur a ViLanova

es formaren dues cobtes: 1a Cobla Vilanova, que nasqué aI redós
del Centre Catala, i E1s Atletes, que eren e1s músics d.el Cor.o.

Sortosament avui encara hem pogut parlar amb alguns dels nem-

bres supervivents d'aquestes foroacioas.

Ja nés cap aqu{, als anys quaranta, una nova cobla es for-
na a 1a nostra vi1a, 1a Cobla la Prineipal del Penecles, que e6

dedi,ca al conreu de Ia sarda¡a durant una desena d'anys. Caldra
que algun dIa estudi.em anb més detal1, si és que no ho ha fet
nlngú Ies viclssituts draquestes formacions.

I després de tot aixo ja veniu vosaltres, aquestes asso-
clacions sardanistes, que en els darrers anys heu fet tant per
Ia perpetuacló de la dansa, i que heu fet que Vitanova, alnenys
pel que a vosaltres correspon, pugul a¡ar amb Ia cara ben alta
en aquest aspecte.

I vu11 acabar tornant a1 principi de la neva locució. pot

sembtar pe1 que he dit que e1 nón de la sardana sigui un nón

fe1i9 i ben arreglat, i sabeu que no és aix{, que hi ha dificul-
tats de tota mena, i fins i tot que patin una crisi de creaclors,
i potser calalra esperar una altre generació de Garretas i lo1dras,
que és possible que ja hagj- nascut. Mentree tant caldra que con-
ti.nuem exe¡cint aquesta practiea cl'alta civilitat que ás Ia dan-
sa de la sardana, sense oblidar altres exercicis folklorics que

tambá i tant bá ens ldentiflquen.
Per nolts anys.

X-AVIER ORRIOLS



la óolu REToRN JA TE Dos ANys

Comengava eI nostre Aniversari trasllaclant-nos a Va1ls per
anar a cercar a!, mestre Sanahuja i Ia seva nu1Ier, per ta1 de

que ens acompanyessin en els actes programats. El uestre i Ia
seva muller ens dispensaren 1a mi11or acollida imaginable ofe-
ütt-nos Ia seva llar i perrnetent-nos coneixer nés al mestre i la
seva obra aI nostrar-nos e1 lloc on hi guarda tot eI treball per
eL1 realitzat al lIarg de Ia seva vida, no tenlem prous uLls per
copsar tot eI.que estava al nostre abastrles parets de 1a saleta
estaven plenes de premis i diplomes concedits a1 nestre; Premi
Granados 1948, Xiquet de Va11s Honorific en categoria dror, Fi1I
adoptiu drAadorra, Soci d'Eonor de la Casa Catalar¡a de les llles
Canaries entre altres. DeIs seus records personals ens c¡iden
Itatencló docunents de gran valor anb lletres adregad.es a eI1 del
mest¡e Pau Casals i de la seva esposa I'iarta, així com també de
lrAbat tle Montserrat Cassia Just i Riba.

Liobra ctel nestre ás inmensa, músi.ca siufonica, operetes,
suits i en arribar a 1a núsica de cobla, més ¿run centenar de
eonposicions conpleten el seu treball.

Ja a Vilanova, juntament anb nosalt¡es gaucliren dels actes
de1 nostre segon auiversari, drentre e1s que cat clestacar 1'eno-
tj-u noment en que les cobles Mediterra¡ia i Tarrega, interpreta-
ren conjunta.nent la sardana trReto¡nn que eI mestre Sanahuja ens
va ctedicar. Tambá va complaure rnolt, Ia interpretació de Ia sar-
dana de J. Serra rI,a Jugatonat a carrec de Ia cobla Mediterrania
i de Ia que el seu flabiolaire Bernat Castillejo en feu una ex-
traordinaria creació.

Entre els que varen acompanyar-[os €n la nostra festa, cal
tlestacar la presencia del qui fou un clels fundatlors i pflmer Pre-
sident-ara fa quaranta anys- de la ja desapareguda Seccj.ó Folk1o-
rica, en Josep_ M. Balg I Aribau aconpanyat de Ia seva familia,
que proceclents de Veneguela es trobaven entre nosaltres amb mo-
tiu de voler celebrar les seve noces d'0r de Casats a Vilanova,
i a qui desitgen llargs anys tle vld.a i les millors ventures i
felicitats.

Acabarem la nostra diada amb un Dinar d.e Gernanor, estren-
yent 11a9os tltamistat, ja que el mestre SanahuJa ens cliguá que

Ja es consideren una parella nés de la nostra colla.

COI,LA SARDANlSTA RETORN



DIADA UNIVERSAT DE LA §ARDANA

S1 passat dla 26 drabrl}, amb motiu de La Diad.a Universal tle

Ia Sartlana, tingué lloc la proclanació ae ta Pubilla de Ia Sardana
de Vilanova, dlstinció que recalgué en la senyoreta Carue Rabat i
Guillamon i coro a aconpanyants Montserrat Figuerola i Garcia i Mont-
serrat Loves i lloreno. L'aete fou presentat pel president de Ia nos-
tra entltat eI qual recorda que aquest se celebrava e1 nostre quin-
ze a¡riversarl. E1 parlament de Ia Dlada fou pronuneiat per Xavler
Orrlo1s,el text del qual reproctuim integrenert en les planes draquest
butll etl.

Després tte Ia inposició de les ba¡cles a 1es Pubilles pel bat-
I1e de la ciutat Jaume Casanovas, els dlversos grups sarda¡lstes
obsequiaren a les Pubilles i aIs assistents foren convi.dats anb co-
ca i vi.

Lraud.ició tle cloentta va ser paürocinacla per 1a Conlssió ¿e ne-
cerca 1 Promoció de Ia Cultura Popular i ana a carrec de 1a cobta

"Sensació r de1 Vendrell.

Les Pubilles' eI dla de Ia seva proclamació

r{ l,,,r

_t\

Iupresalé eD offset Tellers Carlce PuJatles

Preeldent: Salvador But{ Secret'árta: t{. C. Barceló
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