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NIT DE NADAT

Vindrá Ia nit de gran misteri
i haureu de treballar fins que eI darrer
toc de sirena us alliberi.
Aleshores esclatará la joia:
- Bon lJadal ! Bon Nadal !

A casa ja us esperen
per plomar el gall.
Qui sap, potser el marit
haurá posat un arbre a1 menjador.
Si ho fan els rics no deu pas ser pecat
i avui, p€p altra bartda, heu cobrat doble.
Per una nit oblideu-vos de tot:
dels deutes, de 1a feina, de Ia gent,
i canteu com infants
les cansons inefables
1 confieu que tot será més pur
drara endavant.

Bé prou ql.¡e vaga de plorar!

}IIQUEL IqARTI I POL



NOTICIARI

I'.DVA COBI,A

A nútjans del mes de dese¡nbrre stestrrená Ia cobla ba¡celonina ttSant

Jordirr, formada per elernents joves i dtaltres provinents de diverses for-
maciqs¡ La direcció és a cárrrec de Jordl l€ón i ccrpta anb e1 srport dels
següents ir¡strr.mentistes: Par.r Orriols (flabiol), Joan t4anau i Arrnand Fran-
co (tibles), IgnacÍ PiñoI Í JosepA. Sánchez (tenores), Vicerp Nar,rarro i
Joan Ranírez (tronpetes), Francesc Bisbal (tronbó), Joan Perez i F. CX.ieIl

(fiscorns) i Jesús Alises (contrabaix).

Desitgan a 1a nova cobla molts éxits en la seva trqiectória.

CII,rIAT PI.'BILI.A - 1984

Lrarry 1984 tindrqn moft a Ia vora e1 pubillatge de la Sardana, ja que

l-a vila de Sant Sadrmí d'Anoia será designada per lrobra de1 Bal1et Popu-

J.ar, Ciutat R¡bi11a de Ia Sa¡liana. La flarna de Ia Sardana anirá, doncs, des

de Ies terres del Solsonés fins 1tAlt Penedés.

PRE1IS JOAQUN,{ SMRA : 1983

Tingué l1oc eI passat d1a. 4 de desernbre al Palau de 1a Música Catala-
na a¡¡ü la intervenció de les cobLes "La Principal"'r de 1a Bj-sbal i Selvatar¡,a.

Res¡.rltá gLnnyadora Ia sa¡dar¡a rrNavata" (.¡ame Crj.stau) anb 1256 vots.
E1 segon i tercer prsni fonen per les sardanes 'rl.lun de tarrlorrr (Mossén A1-

bert TauIé) i 'rEI teu somri.uretr (Pepita Lh.u-retl).

IMUG.JRACIO DEL IVONI.JMEIVI A FRAI'EESC MACIA

E1 dia 18 de dessnbre s'lnagurá a Ia nostra clutat e1 prlmer monurpnt

dels FaÍsos Catalans dedÍcat a1 qri fou p¡imer president de la Generalitat
de Catalu'rya Restaurada, 'Frzncesc l,laciá i Llussá, fiII de Vilanova.

la nostra entltat que des dels Ínj.cis ha estat a1 costat de lrAssocia-
ció Prultonr¡nent Maclá, sralegra de que aquest projecte tan costós sthagi
portat a terfrE.



QI.IAFtr COI .URS I¡¡DNTIilAL DE SARDA}IES REVESSES

Organitzat per la colla sardarlista Retom se celebrá aquest concurs

eI paisat 20 de novernbre, coincidint anb Ia festa mqior petita de la GeI-

trú. t{i hagué r:na gran participació i ccrn ja és tradiciüral s'entregá Ia
part1cel.la dtarger¡t corresponent a1 primer tenor de Ia sardanartColla Re-

torn" de Ia conpositora vilanovina I€onora I'1i1á.

A1 acabar eI corrct¡rs i despés det repartiment de premis, la cobla

Mediterránia oferí r¡'ra audició de sardar¡es a Ia Rarnbla de1 Castell.

FESTA DE I,A IiT]SICA PER A COBI,A

Corn cada any a Banyoles per Sar¡t I'fartiriá se celebra aL Cinema lrler-

cantil el concert de sardar¡es més inportarrt qtre té IIoc al rón de la sar*
dana. Aq:est any, pérñ pels vilanovins tenia L['la significació especia].
La cobla "La Principal" de la Bisbal intrepretá la sa¡dana "Volerany" de1

mestr€ }lanuel Sadema i Rrigfern?r, que fou estrenada el.passat dia 3 dia-
gost a Vilanova dura¡rt el concert que interpretá també 1a cobla de la Bis-
bal a 1a P).aga de Ia Vi.la. Aquesta sardana dedlcada a Ia colla sardanista
Volerany dels Arnics de Ia Sardana, és la darrera d'aquest gran conpositor
i está assolint notables éxits.

L'altre áconteixement qlle.tingué l-Ioc durant aqr:est concert for¡ lres-
trena de I'adaptació per a tres cobles de 1a sa¡dana trso'mll'r (eu:,gferrer)
que obtirrgué e1s aplaudiments més llargs i ernotius de tota aquesta diada.

APLICS

Ja s'estar¡t confeccionant els progranes dels dplecs per aquest.any. Les

gesti.ons per part de les comissions gestores de 1es comarques ba¡rcelonines

i ¿ircnines estan ir¡clt avansades. Us podem donar }a relacló dels previstos
per l,'any 1,984 de les conarques girrcniles, ja que són les dades de qrre dls-
posem err aquest monent: l4AltQ-dia 4 SiIs; dia ll,Ce1É; dj.a LB,F1agá; dia 25,

Calorge. ABPJI- dia 1, Pesalú; dia B, tsreda; dia 22,:lassanet de 1a Selva;

dia 29, S.Colona cle Farners. ¡IAIG- dia 1, LrEscala; dia 6, LLorEt de lqar,

dia 13, Caldes de i.ialavella; dia 20, Figueres; dia 27, Gircna. JUi'ff- dia 3,

Cadaqués; dia 10, l,a Bisb¿rl; dia 11, Roses; dia 1-7, Anglés; día 24, Torroe-
l]a de i{ontgrí. JULIOI- dia 1, Barryoles; dia B, Olot; dia 15, Ripoll; dia 22,

Llangá; dia 29, PaLa¡nos. ACOST- dia 5, Castelfó <l'lürpúries; di.a 12, Porlbou;

dia 26, Peralada. OC:IURRE- ctia 12, Sant Ja¡t¡te de Lli-erca.



"ELS MONTGRINS,.: PRIMER CENTEÍIARI D,UNA INSTITUCIO EHPORDANESA.

"L'ano¡nenada de La cobla de Peraloáa dt*á. nolts
anys, per,ó at"r,ibd un dia en qué s'acobá, cat'

tot eL del món s'acaba. EL prestigi passd lla-
üors a Les cobLes de ToruoeLla de Montgrí i de

La Bisbal, de oibraeió més uolutninosa, cot'rea-

ponent a L'erpandiment de La sardana'l

Josep PLa

Si l'any 1983 ha estat, en certa mareria, ltany dels gerrnar§

Sadema(centenari def naixement de Josep Saderra i 75é aniversari det seu

germá i deixeble Mar¡uel), I'any 1984 pot ser ctrrsÍderat, perfectanent, l'arü/
dels "Montgri¡s!', cár aquesta forrnació histórica del Baix Empordá comnemora.

rá ben aviat e1 prlmer centenari de la seva fr:ndació.

Es tracta de Ia primera cobla que assoleix aquesta fÍta, la
qual cosa vol dir que rrEls lvlontgrinsrr porten cent anys de vida artÍstica, fet
certarnent important, sobretot si tenim en cofipte que aqresta agnpació entrá
en fi.rrcionanent quan no havÍen estat creades, encara, ni I'EscoIa l4r:nicipal
de llúsica de Barcetona (actuat Conservatori), ni la Banda ljtL¡nicipal-. Obvia-

ment, l'Orfeó Catalá no havla estat constitult ccm a entitat i del Pal.arl de

la Música no existla ni e1 projecte.
. l,a "cátedra¡' sardanlsta barcel-onina, tan ben disposada sempre

a enalti,r nÉrits discutibles i a glorificar mediocritats, atorgá ar[,s enrera
el deganat de les nostres cobles a una forrnació de 1a Plana de Vlc que, efec-
tivarnent, inlciá 1es seves acti.vltats com a orquestra ja fa més d'un segle,
peró que ccrnengá a fer sonar els instn nents prrrpis de Ia cobla quan 'rEls
Montgrinstr ja eren cbneguts i acrEditats arreu de Catalunya.

PERE RIGAU EL FT]NDADOR

' De fet "EIs Montgrinsrr no feren altra cosa que constÍtuir-se en

r',arnl cle sortidade les inquietuds i les il.lusions musicals existents a To-.

I

I



rYoella de Montgri a flnal-s
de1 segle passat. 'rEls Mont-

grlnsrr esdevenien co¡tlm-la-

dors de l-a tasca portada a
cap per la cobla "E1 Barre-
tó", encapgafada per Per€

Albert 1 Joan Rigau rrBarre-

tó". E1 ñ11 de Joan Rigar-r,

ancrnenat Pere, hone de for-
nació nplt sólida (especlal-

rnent si tenim en ccmpte l-es

llmitacÍons de 1'época), s'á-
doná de la necessitat de do-

nar una nova orientació a.l-a

iniciativa del seu pa.re i per

aquest motj-u, juntanent anb

altres rmisics de lá seva vi]a, crreá Ia cobla "Ta Juventud Torrrcell-ense", que

servi.de pont efimer entre IEf Barretó" i els naixents "Montgrins", e1s g:als
es cor¡stituiren deflnitÍva¡Ient ltany L884 sota eI mestratge de Pere Ri-gau

"Barretórr (fgOA - 1909), amb un estol de bons músi.cs a1 seu entorn.

VICEI\§ BdJ, ANYS DE TRIC»4F

Rigau -f1abiolaire, conpositor i pedagog molt dlstir.git- morla

prematt¡ranent i fou suceeft en 1a direcció de 1a cobla per un deixeble seu

Vlceng Bou (1885 - 1962). EI fet d'assunir lamáxima responsabilitat degué

esperonar a1'jove Vicens Bou, car aquell mateix any 1909 doná a conéixer fes
seves dues prj"rneres sardanes: "Esperanga" i ,Cants de naigrr, 1es quals foren
objecte dtun acolliment entusiasta per part dels balladors de L'época. Apar-
tir d'aquell mcrnent Bou es lliiraria amb vehsnéncj-a a 1a ccrnposició, havent

esdevingut un dels més fecurds autors de sardar:,es i, a la vegada, e1 més cqle-
gut i e1 més a&nirat. Les melodies cáIides i espontánles d'aqre1l nnisic, pIe-
nes de poesla i de sentiment, tingueren ef mérit d'enardir les mu-Itituds sar-
nistes. I r¡n darrera l'altre s'analen produÍnt els seus éxits innonlbrables.

A cavall dels triomfs del seu dlrector, 'rE1s Mongrins" foren Lma

de les cobles nÉs soL.licitades, car cap festa o diada sardanista volia pres-
cind:r de Ia preséncia d'aq-rella agn4ació eI flabiolaire de Ia qr-ral -d'ulls
vivissims i rpstatxo dártista romántic- havia estat capas de ccrnpondre sarda-

,es posse1dores d'r-u-r atractiu irresistible, com fou eI cas de: 'tEl saltiró de

..a cardina" (1912), ttl-ranell de prcrnetatger' (1913), "Argelina" (1920), "Cc,n-



tinultat" i "Girrcna airnada" (1921-),

"Llevantinat, (1922), "La mare canto-
ra" (1924) 1 tantes més.

Els lloguers, ta1 con déi-em,

sovintejaven forga. Aixó vol dir que

"Els Montgrj-ns'r es gr-ranyaven bé 1a

vlrta, q6". que e1s pernetia de ccnp-

'I tar anb els serveis d'ar-rténtiques fi,-
gures dins lrespecialitat. AI costat
dren Viceng Ebu apareixia el tible
Victor Bou, qti en els seus bons temps

havia estat rival de lrEnric Barnoself,
EI contrabaix anava a cura d'en Cenís C.elÍ. I e1 tenor fou deixat en mans de1

cot.Iós de la interpretació RánDn RosseII (f898 - I97l). Un dels seus corne-
tirrs més distirgits fou Miquel Bravo, qui durant ef transcurS de Ia seva breu

estada en aquesta cobla adoptá 1'ús de la trornpeta, havent estat eI primer

mús1c cre les ccrnarq-res gironines que incorporá aquesta novetat.
Ets éxits de Vicens Bou es multlplicaren i r¡n bon dia aquest mú-

sic decidÍ abandonar la seva cobta per tal d'erprendre noves aventures artís-
tiques, eI final de les quals no fou prrecisament fet.ig. Ai-xó succela l'arry
1928. El sr¡lcstituí trn jove flabiolaire que procedia de Sant Feliu de Pallerols:
t{a¡cÍs Paulís, si bé l'estada d'aquest músic fou molt breu, car lrany 1930

deixava la formació torroellenca.

'tEls Montgrinsrr dren Paulis protagonitzaren la gesta singular
d'anar a toc.ar sa¡'danes a Paris, sota els auspÍcis de la cornissió orgarrltzado-
ra de I'Exposició Internacional de Barcelona cle 1'any 1929.

rA TASCA SILENCIOSA DETS GEFMANS VALLESPI

Malgrat els canrvis inposats pel pas de1 terps i les vel.Ieitats
dels músics, la cobla nra¡rtenia el seu bon nlvell artistlc. El "divo" Ramon

RosseII havia estat succeÍt per un jove instrunentista de grans condicions,
Lluís Cotxo. I tot fent un paper discret, silenci-ós, lliurats en cos i ánima'

a ta cobla,.apar€Íxien els tres gennans Val}espÍ. E1 més gran, en Joaquim

(f885 - f961) bon violinista i excel,Ient conpositor de sarr.lanes Í pedagog,

assrrúria }a direcció de Ia cobla en deixar aquesta activitat Irlarcís Par-rlis,

si bé anterionnent (etapa Bou) ja havia estat eI director de portes endins,
rer raó dels seus coneixements mil.sicals. E} germámitjá, l'Errric (189f - 1980)

tocava eI tenor i era r.u'r clarinet molt estjmable. El petit, josep (1895 - i: ^a)

,-ra estat considerat, ju-rtanent amb Josep Julcá, el millor contrabaix que ha-



tingut la cobla al llarg de tota Ia seva hÍstória. E1s VallespÍ estlnaverr
[Els Mortgrins", car no en va el seu pare, Enric Vallespi i SifIDn (1858 -
1931-) fnvia estat r¡'l deLs col.laboradors de Pere Rigau en eI procés ftndacio-
na1.

Es DIEÍCIIS ANrS qnRAI\IrA

virgue 1a gr:erra civil i en finir aquesta els germans VallespÍ es

vegeren obligats a abandonar Torroella per raó de la seva sinpatia envers la
causa republicana. Cosa semblant es doná en el cas concret del tible Josep

Font i Grau (1894 - L974) 1 del trüpeta Ignasi Conpany. Dels "Montgrins" de

tenps innernrial sofs restaven, ferms, lnalterables, talrnent csn si rres no ha-

gués passat, e1s fiscoms Josep Cristófol i Rlca¡d Ang1ada.

Per6 en.aquells dificils monents 1a cobla reonprengué, malgrat tot,
les seves activitats, situant-se enfncnt de 1a mateixa e1 resti.e Fnancesc Casa-

novas, que feu r:na estada nolt breu, tot deixant pas al virtuós de Ia tenora

Josep CoII (1893 - 1965), Íngressat en corparryia de1 seu germá BaldlrÍ, que

tocava eI tible. L'etapa dels germans Col1 (dirigÍren la cobla tots dos, pri-
rnerÉrnent. en Josep i després en Baldiri) esta.bli wla línia de franca superació,

d:rant el transcurs de 1a g:aI es produi la reincorporació de dos germans Va-

ltespÍ (en prinrer 1loc en Joao.uim I despÉs I'frrric) i tanbé 1a.d!fu:raci Ccrn-

parry 1 despÉs la de Josep Font. Joaqrim Vallespi faria r-¡rra estada molt breu'
abans de passar a "Ia Piincipalrtde lrEscala, fins que es retirá de I'ofici de

músic. Enric restá en actiu al servei dels "lilontgrins" fins I'any 1958, osten-

tant, al matgix tenps, Ia representació de la cobla. El germá petlt, Josep, en-

trá a formar part t'any 1940 de Ia ccbl-a 'rLa Principalr' de la Bisba1.

Ltany 1946 esdevingr:é director dels "Montgrlns't \.trr nrrisic jwe, de

Cafdes de Malavella, que tenia idees irnovadores, especialment pel que feia
a1s ballables: L1uís Ferrer (]-924 - 1980). Per espai de quatre anys Ferrer trac-
tá d'aplicar les seves teories, peró aqr:estes idees -inspirades en el nón de

Ies grans oftluestrEs europees i arericanes de misica lleqera- no trúbaren
I'anbient idoni i aquest nnisic creá, algtn"r tañps després (1951), 1a sevaprü-
pia cobla-oftlL¡estra: 1a "lvlaravellat'.

(Continr:ará)

ETtrENI ITOLERO



AUDICIONS I.¡ADAI,A\QUES

Dia 26 (OiaAa de Sant Ester¡e), a dos qr.Erts dtr.¡na del migdia,

ar¡dició a 1a Plasa de La Vila. Có1a l,liralpeix. Orgarrltzat per Anics de 1a

Sardana.

Dla 1 (Cap d'*y), a 1a u¡a del rni.gdia, a 1a Plaga de la Vila.
Cobla I'liralpeix. Oryanitzat per 1tO.S. Dar¡saires V1la-¡o\rins.

Dia 6 (Diada de Reis); a dos guarts d'u'¡a del migdla, ar¡dició
a 1a Plaga de 1a V11a. Cobla Sltgetana. Organj-tzat per Amics de La Sa¡.dana.

ATJDICIO E(TRAORDIMRIA

E1 proper dissabte dia 25 de febrrer, tindrá lloc a la Plasa

de 1a Vi1a, a les set de la ta¡da, urn extraordirÉria a¡dició de sarda-

rres a cárrec de 1a cobla 'rL,A PRIIÜIPAL" DE lA BISBAL. Orgarritzat i pa-

trpcinat per Amics de la Sardana.

PRESIDEff : SALVADOR BLIII SECRETARIA : M. CAFI*IE BARCETÓ

PORTADA : JOSEP IW{RL{ Ar-sO

RMACCIO : CARRER DEL COqERC NOVI 4 TEL.893.12.57

N,trRESSIO EI'I OFFSET : GNAFIQI.'ES \IIASrcA - \IIIAT'DVA I IA 6LfRÚ
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PORCELLANA
CERAIVICA

Especialitat en

Llistes de Noces

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

OO
Optica

Holandesa
Especialista en:

LENTES DE CONTACTE

APARELLS PER A SORDS

Plaqa dels Cotxes, 6

(Tocant a Plaqa Aiuotament)

Tel¿fon 893 41

Cortines

C/. Aiguo, 54

VII,ANOVA I tA GETTRU

Coputxi

Prena



PERFUMS
Per Jormatle

i Pernil

Casa Gil
FORMATGERIA

Plaga dels Cotxes, 6 BELLESA

R0$ArtA

Electro Prades
R,ADIO - TV

ELECTRODOMESTICS
/l

vtceo'

Comerq,2 -Tel. 493 25 45 - Vilanova i la Geltrú
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