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Nadal, un altre vegada

Sarila¡es a 1a Plaga ate la Vila e1 dia de Reis de I'any passat (Foto: Ramir horro)
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Ho sop tothom, iés Profecio

FRAGUü,¡T

Els de Banyuls i els de ?ortventlres
Entren anb llanes ile mars tendres
I un raig de mots de bon copsar
PeIs qui, entre vents, saben conprentlter.s.
El§ traginers tte Perpiny§,
Anb sang barradd en alrap de cendres,
Clanen dels tlalts de1 pic nevat:
A caI fuster hl ha novetat.

Res no stacava i. tot conenga.
vénen uacilics de renenga
Anb olis noue de 11lbertat;
Una Yeu canta en reconPenaa:
Que a cal fuster hi ha novetat.
Dee tlrAlacant a la Provenca

Qul obr no mo!, sl e1 son és clar
Óuan neix 1a Llum en eI quintar.

La gent s'agleva en Ia nlt tlura,
lota anuncien Ia ventura,
Lee ll1es portcn eI sain,
I eIs de 1'Urgel1, farina Pura:
Qut res no té, clarors det cln.
La fe que bull no té caPtura
I no es fa el Pa sense e1 l¡levat:
A ca1 fuster hl ha novetat.

JOSEP VICENq FOIX



CONCERTS DE FESTA MAJOR

EI darrér gran ¿xit europeu de vendes dlscogrbfiques és, ens dluen
els.entesosrel disc LP "Clissics entr€l1a9atsI a cula tte Louls Clark en-
front de la 'Eoyal Philharmonlc Orquestra". 8s tracta ilruna selecció dets
tenes clássics ués coneguts, e1s més divulgats, interpretats per fa faoo-
sa orquestra, adaptats amb gust per aquest intet.llgent arrariJador i di-
rector i recolzats per un suport ¡ltmic nolt dels nostres alles.

A través draquest tlisc podem anar, doncs, tlel concert de piano tle

Txaikovsky a 1es Tsardes ale trronti, tot passant per 1a rapsbdla in blue de

Cerswin, el troüpeta voluntari, 1'obertura 1812, l'Ave Maria rle Schubert,
Itobertura de tt0avalleria lleugerar, les danges ctel Prlncep Igorr, lea
danses hongareses ile Brahns o les obertures de Verdl i tte Uagner.

Tot escoltarit aouest gavadal de núsica (nolt ben interpretaalá, pér
ce¡t) hoo evoca aquells concerts de festa major el prograna dels ouals es
nodrla blsicament tl'aouestes obres i altres peces afins. Aouells concerts
de festa major protagonitzats pels nostres núsics tle cobla que substitulen
eI tible o e} tenor pe1 clarinet o 1a flauta i engrapaven sovint 1a viola

. -li eI violi o flns i tot eI r'ó1oncel, per tal de llfurar-se, a&b gust I
aqb encert, a 1a joia de 1a rterpretaci.ó tlels c1ásslcs. I ho feien en con-
dicions adverses, davant aualitorls ooc silenciosos, en una plaga o carrer,
o.en un local tancat a lrhora del cafi. ?eró els qui tinguérem eI prlvile-
g1 (probablement immerescut) d'asslstir a aquells recitals de músj.ca c1á-
ssica a cárrec de.liorouestra de festa major, en conserven un record in-
borrable, embo1callát per 1a boirina deI fum 'llono" dels 'barajillos" i
Ia remor de 1es fitxes de dbnino danunt I.a taula cle marbre, remor que s'in-
terrompla quan e1 director de ltorouestra se situava tlavant lraudito¡i 1

anunciava 1a interpretacló d'una nova peCa.

Quins temps aouells! Sembla que parleur ale cent anys enrera i tot
plegat en fa vin-i-cinc.

Recordem en Francesc Fuertes, molt jovenet, tot just acabat tlrin-
gres.sar a 1"'Amo¿ra", on substitul eI gran tlirector Francesc Mag I Gené.

Tocava Ia flauta un deixeble extraordinari dren Ranon Rossell, anomenat

Joan Llobet; .el contrabaix era en Fra¡cesc Balnanya; e1 fiscorn en Pere
Vergés t eI noi tle la tronpeta tleien que havla estat tletxeble rl'en Mart{
Safó.. f no hen rl'oblidat pas aquella {Caravar¡a" que dirigia en iliiquel Mi-
l1a i llatlle, anb irsolon (Ie violl a cura dren Ricartt PaÉs l Bastons, ben

recolzat pels seus coDpa¡rys draleshores: '!t!lngoirAntLada, Joan Roviraa,
Agustl Planiot, Manel Ferrer i ADerrtla¡¡ellc{, LIuÍs Suiroca I el so pas-
tls i verrutat d'aquell bon fisco¡n que fou en Joaquin Juanulguer ñTataratr.



I,a 'Costa 8rava" tl.ren l'lorenci I'iauné, director de categoria, sempre assen-
yat. i prudent, que conaluia les obres de menórla I amb els ulls c1ucs, amb

en Jaune Esteve, en Joaquin Ribas, e} nagnlfic fiscornaire Lliberat Jua-
na1s, e1 con.trabaix Josep Joli i BLa¡ch, en Josep lioreIl, etc. La '§iro-
natr tlel mestre Josep Iriaria Boix, anb en Joan lliull, en Teodor Paretla, en

Joan Fabra i Bassegoda; el contrabaix Josep }ioriscot, étc. rT,a Pr:ncipal'r
ile Girona que encara recorden haver vist diriglda pe1 mestre llla¡uel Sade-

rra I Puigferrer, amb els cabells prematurament blancs i més proper a no-
saltres e1 seu -qucce-cor Joaouim Ferrer i Aner. '1,a Selvatanat del nestre
Josep Al¡ertf, anb e1s Mlr, Josep }Iaria tr'errer, Itlercader, Sunyer, Comade-

va11, etc. rEls Montgrinsn (le Ia primera etapa tle ltartiriá Font con a cap-
ilavanter dirigi,nt selecclons ragnerianes i rlLa tlansa cle.les hores'r de 'T,a
Gioconda" de ?onchie11i. Encara ens sembla veure el bon amic Enric Vil¡á
a¡ob el seu 'Bamponeü platejat i en Met Vivoles, i lrAgustl l,longuilod i el
contrabaix Pere Cona lBorinot". Tampoc no hem obliatat oas el gest enérgic
i resolut de1 raestre Lluls Ferrer enfront de Ia seva orquestra Slaravellafr
anb una serie drextraordinaris instrumentistes, encapgalats pe1 seu cosl
gelmi l,larcls VenilreJ.l, e1 trompeta Joan Porta, eI tible i flauta Evell
Caopsolines, e1 contrabaix Pere Clapés, el fiscorn Itartl Puntl, etc.

81 recortl més viu i intens draquests concerts eJ. deixb, perb, e1 mes-

tre Con¡ad Saló davant aouella 'Princioalrtdels Viladesau, Pont, Poch, Va-
1lespl, Sagrera, Francesch, Capel1as, Fuig, Fe1ip, tslanch Reynalt, Casa-
demunt , etc .

Nosaltres no heo pogut pas oblidar aquella vehemincia en e1.gest,
aquelLa justesa I precisió iñcreibles, aquella tlosi d'expr.essió i. senti-
ment que el mestre SaIó sabla infontlre a }a interpretació de cada obra.
Ho feia arob el seu aire grendiloqüent, segur i precfs; amb aquella mi dre-
ta oue anava alibuixant, amb lrajut de Ia batuta, e1s passatges
oue havia de traduir lro¡questra. Quan stapropava aI piano, posava 1á má

esquerra horltzontal t tot seguit anava tancant-Ia de úa¡era graclual fins
cloure-Ia deL tot. I si es tractava d'un passatge vibrant, aleshores arru-
gava e1 front, algava un xic eI cap i encoratjava els seus músics amb eL
puny esquerre c1os, pronunciant simultinia¡oent uns rots inj'tel.1igibles.
que els .infonien aouella energia nágica que semblava eDana., cle Ia seva fi-
6ura.

En aquesta nota hem volgut dedicar un breu comenta.ri aIs concert-c de

festa major (avui passats a La ¡istbrj.a) i alguns clels seus protaionistes
evocant anb especial lntensttat i emoció Ia personalitat de qul en fou cap-
davanter i figura indiscutible: liestimat mestre Conratl Safó i RameIIr la
nort de1 oual e-o produl e1 dia I de juliol de 1'any oue ara ens disposen
a clour€. ü. p.



NOTICIARI

CANVI; DE i'iÚSICS

iJ1 gran fiscornaire Josep Puig 'fioreno'i abandona Ia cobla 'rCiutat
de Girona" i stincorpora, passat Carnaval, a 1a cobla 'tsaix Empordá" de

Palanós, on trobará una sirie de figu¡es de prou reconeguda vá1ua: els
tenores Ranon PIa i Rossenal Rabós, e1 tible Narcís Pare, e1 contrabaix
Pere Serra, etc.

LIuís Pardellans, responsabte dels teclats de 1a cobla-orquestra
'?iarave1la", causari baixa en alata propera. Será substltuít per Joan 011é,
saxo, clarinet, arranjailor, músi.c bri11ant, perta¡yent de fa nolts anys
a Ia plantilla de 1a cobla-orouestra iila¡avella".

Joan Miranrla, instrumentista de trompeta, entrarl a fomar part de

1a cobla-orouestra 'Marina", aI costat deLs gernans Sabaté.

CIUTAT IUBILLA 1q82

E1 Consell Nacional de I'Obra tlel Ba11et Popular, va decidir, la
designació de Ia vila cle Prats de I{o11ó (Vallespir) com Ciutat Pubill.a
de 1a Sardana 1982. Per tercera vegada una vila de l-a Catalunya Nord me=

reix aouesta distincló. Reco¡dem que anteriornent foren Ceret (1962) i
Banyuls de 1a liarenda (L977).

CASAi,BNT

EI passat mes de setembre s'uni.ten en matrimonl e1s nostres socis
i amics Josep Maria Also i Dolors lacasa aIs qui desitgem una vida ple-
na ale felicitat.

?REIIIIS JOAQUIIi SEPRA ].q81

E1 diumen,-e dia 13 de desembre tingué IIoc al Pa1au de 1a I'iúsica
l-a final dels pl;mis Joar¡uim Serra. E1 primer premi. va ser per 1a sarda-
na "Castell d'Aro" de Joan Gibert. EL segon preni l,'obtlnguá Jaume C¡istau
amb Ia sarda¡a "Amic Conrad'r i eI tercer fou per 'Da1t 1'esbelt lvionteixo "
de Josep Maria Roglan. Conptá amb 1a participació de dues cobles de gran
prestigi co* són 'T,a Principal" tle Ia Bisbal- 1 La Selvatana. A 1a uitja
part :-;tuá lresbart Da¡saire de Rubl acompanyat per Ia cobl-a La Principal
de1 Llobregat.

t
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AuDtctoNs \IADALE|\QUES

Dia 26. Diada de Sant Esteve

Audició de sardanes., a dos quarts d'una
b1a Sitgetana. Patrocina: Amics de La Sarda¡a

Dia 27
' 

.A dos ouarts d'una del nigdia, audició a

de 1a cobla Miralpeix. Patrocina Ajuntament de

Dia 1 de gener. Cap drarv

Audició de sardanes a dos

" "á"r"c 
ale la cobla lliratpeix.

DÍa 6 de Aener. Diada ate Eeis

Audició de sarcla¡es a dos

a clrrec de Ia cobla Sitgeta¡a.

del migdia g cárrec de Ia co-
de lrA.E.Ta1aia.

la Plaqa de 1a Vila a c)rrec
VÍlanova i la Geltrú.

quarts d'una deI migdia a la Rambla lrincipal,
p atrocinar Dansaires Vil-anovins.

quarts d'una de1 migclia a 1a Plaga de Ia Vila,
Patrocina Anics de 1a Sardana de 1'A.E.Ta1aia.

CoNBAD SAtó r RArrrErr, (q_tz_tgoe/e_7_1981)

La figura més estimada i representativa.e1 món de Ia sardana, 1,amicens ha deixat. (Foto: Gabriel Güe1I).



LA SARDANA, FUTUR INCERT? ,

La sardana va néixer en la seva estructura actual clurant eI segle pa-
ssat de 1a m'a de Pep Ventura, perfectament enquatlratla dins deI novinent tle

recuperació cultural de Catalunya que anomenem Renaixenga.

Com a td. i grácies a Ia seva acceptacló en.els ce¡cles barcelonin§.
tle fi¡als tle segle passat, etlntrodul a altr€s co&arques.catalanes anb un

aire de senyera tle cataLanitat.

E1s politics catalans tlel segle actual, eI noucentlsne, tant nusicáI
con li.terarl utilitza la sardana per dona:r vida als seus cants patrlbtics I
estlevenir una mica un sfmbol. Durant aquesta ipoca eIs nillors núsics, e).s

millors poetes, e1s millors artistes de1 pals, feien de Ia sardana quelcon
seu.r l a1 seu retlos brillaven altres estrelles nés populare, perü que eren
orotlucte tle lranblent general, aquesta fou l'epoca.d'or ale Ia sartlana oh al
costat drun }forera, Josep Serra, Pau Casals, Jull Garreta, destaquen els
Xaxu, Vlcens Bou, etc.

'Després del periotle de guerra 1a sardar¡a adquireix un nou aspecte,
pertluren afguns dels grans ccnpositors toldrá, Joaquin Serra, Pau Casals,
Bou, . . 1 grans instrumentistes, Albert Martf, Vllatlesau, Col1 etc. Perü
per moJ.ts es converteix en u¡1a mena de reivinillcació polftlca, \Jna nanlfes-
tació tle catalanitat't tal coo.';ia e] fanós tlecLlec alel saralanista publicat
a principis alel setanta per 1t-bra tlel Bal1et Popular; realment,perb poques
flgures noves surten a La Ilum.

Passats e1s anys, amb lrarribada de la tlemocracla, 1a sartlana perd
aouesta aureqla tte sÍmbol. Pr"etendre avui Eantenlr oue Ia sartlana ás {Jna
nanifeptació rte eátalanitat", és baix e1 ueu pwt de vista, una nlca ana-

Far-se druna realltat que potser fa por. Es posslble que. durant els anys

40, 50, 60 o 1nclús 7O, era una valentla ballar sardanes, ara a lta¡y 1981

nonés ballar sardanes i creure oue Ja erha fet un servel a1 paísrés una co-
vardl a.

Perb, nosaltres serdanistes, estimen ¡noIt la sardana i volen que Ia
gent la valori pels seus propis nirlts, per Ia seva uúslca, pels 6eus instn¡-
nentistes, pe1 seu val-or artlstic i estitic..., ens entristelx BoIt assistir
a espectacles on Ia carrincloneria, €l nal gust 1 el sentinentallsne casoli,
són la nota aloninant. A¡rb aouesta actltut Eataren la sartlana, perqué Ia jo-
ventut qu.eqarL desenganyarla o veurb solanent un 1Ioc dresbarjo tenporal com

podria ser un esport.

. ler.altra part, el pLorana Éctual no ée nassa esperancaator. A part
.rralguns compo-eitors.nolt populars co¡l! Francesc !!as i 8o§, l ctesprés de

1a nort tle Conrad Saló, solament un noorlianuel Satterra I Puigferer ens pto-
voca adnlració.



Efg Aricitcs cátelatig üb conservatorl han aleixat de fer sardafles I els
politics de Ia cultura 1'ha¡r abandonatla. Iambá en Les cobles, mal¿,rat algu-
nes trolt conptadés, estem en un moment de decadéncla i no en ouant-tat, si-
nb en profesionalitat, alfulació I bon gust.

CaldrL r¡n 6ran esforg per part de tots per superar aouests moments.
Estén en un perlocle oue hem rle decidir o convertir 1a sardana en una dansa
áe vitrina I de concurs, o assolf oue el jovent la consideri com una mánl-
festació genuina cle 1a cultüra catalana arrealatla en la seva forna de ser,
I per tant, vlva propla i perdurable.

SAIVADOR BUlf

Iupreeglé en offset Gráfi ques 'Vilaseca

Sccretirla: ü. C. BarcelóPrésltlsnt: Selvailor But{



Unnó I Gonttnu ntat
.i-l- ve,.ire 1a 11um aquest Butlletí de 1a nostra Eptltat, s'esthresgotant

els ú1tj-rns dies d'aquest any, de1 que eIs corrponents de Ia col1a iletotrn en

G'r.ar(larern un i.mmlllorab1e recortl.
Le nostr¿, co11a veié Ia l-l-um a1 redós del ilomenatge tie Catalunya a 1a

S¿rrri¿rn¿r ú- 22 d.'abril d.e 1979¡ sens més recolzament que f i1.lusió d'uns

sárrianistes disposats al clue ior", p"" ta1 cle vlure .e1 més aprop possible
aquesi rneravellós món cle la sarCana, emprats aixb sl, sota e1 nom tle l'As-
soci-ació rle Veins rle 1a Oel.t:'ú, i ac1ui. caic i i¿11á m'aixeco, várem anar fent
les nostres ac'iivitats, algunes d'elles cle cert renom, fine el ¿lia 21 de

marq: d'engu.any, en que 1'Assemblea d'Amics de 1a Sar.lana de 1'Agrupació Ex-.

cursionista TaAaia alonava e1 vist-i.-plau a 1a unió d'ambdós grups.

De llavors en sü, s'ha t::eba11at en coniunt €n les activitats que abans

es feien per separat: Audicions de s¿¿riianes, Aniversari-s de cotrles, Concurs

d.e sarclanes ale Cunj-t, celebraei-ó del 15é Aniversari tl'Ami.cs de 1a Saraana,

Concurs de Sariianes Revesses, Aplec de Irurdes, eto., i creant-ne de noves a

pl-ena satÍsf¿¡cció de totsrcom son l-a 1c Nit de 1a Sa¡:clana de Vilanova , cle

grat record i que esperem repeti.r i. e1s 32 ?rogrames Racti,ofbnics cle "Juntes
les mans't, dedicats a 1-a divulgació de 1a sarrlana a les conarques ale1. Penedés

- Ilarraf a través de 1'EmÍssora Ioca1.

EI trebaLl en er1ui¡,donai forga i incentiva fes iniciatives, i aquest

és e1 nostre cas. S'acava un a.n¡¡, perb 'encetarem un altre amb renovailes

.ganes de treballar per 1a nostra sardar:..r. Es cert, que cada any que passa a

1es nostres edaté es nota més, pe.rb afortunadament hi ha jovent que tenen

e]s nos'tres mateixos ideals i. que estan tlisposats a seguir 1a nostra tasca.

Nosaltres, els veterans de 1a col1a Retorn potser ia no sortirem amb 1'as1-

dultat que ho hem fet fins ara, quant sortim perb, hi posarem e1 nostre cor,

dei.xant-ni cada velada un bon trog.
El jovent, con deiem abans, segu.irá e1 canl que nosaltres várem iniciar,

j. aquesta és 1a nostra més gran satisfacció, perqué representa assegurar Ia
pervl. bncia i- el nom de 1a nostra co11a.

i)uant e1s veterans tle 1a colla Retorn ens lligaven 1es espardenyes per

a sortir a un concurs de sarclanes, sempre ho fbiem amb 1es limitacions prb-

pies de l-'edat i amb e1 so1 fí de participar, d'ara en enclevant, ho farem

amb e1s u11s posats en aquesia nova Jove Retorn, esperant senpre amb il.lusj-ó
que acor¡segueixin situar en e1 cim més alt en nom cle Ia nostra colla. Quant

aixb s'hagi aconseguit, es demostrará una vegada més, que quant a1s ulls hi

espurnegen 1es llagrlmes, també pot ésser un signe d'a1egria.

Bones Festes Naclalenrlues a tothom, i que acluesta, juntanent amb ¡noltes

altres, sigui- una de 1es satisfaccions del arly 1982.
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