
deixaren.És /lei de mínim agrai~
ment". I I'article continuava amb
la seva biografia.

La junta actual d'Arnics de la Sar-
dana, hereus d'aquests missatges,
volguérem fer una cosa especial i,
inspirant-nos en les exposicions
que apleguen obres d' artistes
disperses, vam voler reunir tota

"ANYTOLDRA
"Vilanovina" 66 anys després
Al meu pare Jaume Barce/ó Medina, per les moltes hores i idees compartides

entorn d'aquesta exposició i que malauradament no va poder veure.
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Autora: Maria Carme Barceló i Martí
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Amics de la Sardana, secció au-
tónorna de I'entitat que aviat
complira 50 anys de la seva exis-
tencia, tenia molt ciar que el 50e
aniversari de la mort del mestre
Eduard Toldra no li podia passar
per alt i que calia dedicar-Ii un
acte important.

En el butlletí núm 2 de la secció
editat el mes de maig de 1969 ja
recollia un record i homenatge al
mestre Eduard Toldra. Deia: Enel
seté aniversari de la seva mort,
esdevingudael 31 de maig del
1962, dia de l'Ascensio, pensant
en els sardanistesjoves que ens
/legiran, que desconeixenmolts
deIs valors nostres, i més concre-
tamentdeIsmésnostres,comsón
els qui vegeren la primera /lum
a Vilanova, volem parlar encara
que sigui d'une manera molt ra-
pida, d'Eduerd Ioldré. Perqué si
bé és veritat que,mentre viu, cap
gran home "no és profeta a la
seva terre", el mínim quepodem
fer és donar a conéixera les ge-
neracionsque ens segueixen els
fets deIshomes il-lustres que ens

la partitura original de la sardana
que es traba al Fons de la Biblio-
teca Museu Víctor Balaquer, La
sardana va ser dedicada pel mes-
tre Toldra a la Secció Folklórica de
la Societat Coral "La Unió Vilano-
vesa" i diu l/A la SeccióIolklori-
ea de la Societat Coral "Le Unió
Vilanovesa". Amb unacordia/íssi-
ma ebrecsds. Eduard Toldré, 19-

Inauguració de I'exposició "Vilanovina 66 anys després" a la sala d'actes
de I'AE Talaia, el 28 de setembre de 2012. D'esquerra a dreta , Montserrat
Comas, Antoni Penna, Joan Toledano, Manuel Masana, M. Carme Barceló,
M. l.luisa Muntada, Marijó Riba i Joan Raventós. Fotografia: Salvador Butí.
Arxiu: Amics de la Sardana.

la documentació referent a la sar-
dana Vilanovina que va escriure
Eduard Ioldra a Cantallops I'any
1946 i estrenada a Vilanova el 12
d'octubre d'aquell any amb motiu
del 11 Concurs de Sardanes.
En aquesta exposició es va reunir

10-47. Junt amb la dedicatoria,
hi posa unes notes de la sardana
Vilanovina. Aquesta dedicatoria
ens va fer anar de corcoll un cert
temps perque flo la trobavern en-
lIoc, fins que l'Angel Olivé ens va
informar que estava en el lIibre



d'or de la Secció Folklórica que ell
guarda. Un any després d'haver-
la escrita va venir de visita a Vi-
lanova i va fer la dedicatoria de
la sardana Vilanovina en aquest
lIibre.

També várem exposar el progra-
ma del II Concurs de Sardanes
celebrat I'any 1946 i que várern
reproduir en el programa editat
per anunciar I'exposició. Junta-
ment amb aquest es pogueren
veure els deis anys 1945 i 1947,
guardats al Fons de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer i a l'Arxiu
Escofet.

Pel que fa a les fotografies, cal re-
coneixer que fou difícil trobar-ne i
calgué l'arxiu personal de moltes
persones per poder-les exposar.
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Visita de la Secció Folkl6rica a la Biblioteca Museu Balaguer, Vilanova i la
Geltrú, 2 de rnarc de 1947. Foto: Fons Biblioteca Museu Balaguer.

altres que foren exposades co-
La fotografia més buscada era rresponien a I'Arxiu Escofet i a la
la del mestre saludant els as- família Garcia Pujades.
sistents el dia de l' estrena de la

Colla Sardanista Flors d'Ametller, 1947. D'esquerra a dreta: Manuel Prats,
Tomas Bertran, Blai Escobedo, Santiago Serra (delegat), Isidre Jacas,
Angel Olivé, M. Rosa Duran, M. Rosa Burgués, M. Auxiliadora Balanyá,
l.lutsa Carbonell i Montserrat Jansá. Foto: Arxiu: AE Talaia. Donació: Maria
Prats i Bayo. r

sardana i que finalrnent s'haqué També vam poder recollir, qrácies
d'escanejar d'un "opuscle que a la donació que ens va fer la Ma-
acornpanyava el tíisc d'Eduard ria Prats, la germana del Manel, a
Toldrá dé la col-lecció Classics l'arxiu de I'AE Talaia, les fotogra-
de la Sardana de l'any 1980. Les fies de les colles vilanovines que

. ..~~- ,

•van bailar al concurs de sarda-
nes i que van estrenar la sardana
Vilanovina; eren les colles Flors
d'Ametller, Sant Jordi, Humor i
Alegria i Roselles vilanovines.

Quan la Maria ens va fer arribar
aquestes fotografies, el Salvador
em va fer veure que si no se sa-
bien els noms de les persones que
hi figuraven, aquestes fotografies
perdien la meitat del seu valor.
Per tant ens vam posar a la recer-
ca deis nOl1)si ho vam aconseguir
qracies a l'Angel Olivé, la M. Rosa
Duran, la Teresa Sonet i la Maria
Prats. Posteriorment, la Isabel Ro-
meu em va dir que el seu pare ha-
via ballat a l'Humor i Alegria i di-
ria a la seva mare que busqués les
fotografies. I fou així com, qracies
a la seva mare Isabel Bertran i a
la Maria Prats, es va poder saber
el nom deis components de les
colles sardanistes.

Parlant d' aquest projecte amb
la Montse Comas va dir-nos que
creia que el Fons de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer tenia dues
fotografies de la Secció Folklórica,
i quina va ser la nostra sorpresa en
veure que en aquestes fotografies
estaven retratades les persones
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Colla Sardanista Humor i Alegria, I Concurs de Calles Sardanistes, Vilanova
i la Geltrú, 14 d'Octubre de 1945. D'esquerra a dreta: Montserrat Feliu, Ma-
ria Prats, Núria Prats, Maria Pascual, Carme Peris, Joaquim Baig (delegat),
Jaume Rovira, Jordi Aragonés, Albert Tort (pare), Josep Romeu i Rafael Gar-
cia. Foto: Ramir Horro. Arxiu Isabel Bertran i Carbonell.

Colla Sardanista Sant Jordi, 111 Concurs de Calles Sardanistes, Vilanova i la
Geltrú, 19 d'octubre de 1947. D'esquerra a dreta: M. Rosa Burgués, Jordi
Serra, Montserrat Foguet, Joaquim Baig (delegat), Eduard Calábria, Maria
Prats, Josep Ferrer, Montserrat Burgués i Manuel Serra. Foto: Ramir Horro.
Arxiu: AE Talaia. Donació: Maria Prats i Bayo.

que havien format part d' aquella
Secció Folklórica a la qual el mes-
tre Toldrá va dedicar la sardana
Vilanovina. Les fotografies tenien

dedicatoria "La Secció Folklóri-
ca dedica aquesta fotografía a
la Biblioteca Museu Balagueren
recordanr;ade la sevavisita efec-
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tuadael día2 demercde 1947"i
signa Joaquim Maria Baig Aribau
que aleshores era el president de
la Secció Folklórica.
En aquesta exposició es pogueren
veure altres documents relacio-
nats amb el tema Ioldrá i Vila-
nova, deis quals se n'ocuparen el
Xavier Capdet i la Blanca Forgas.

Tot seguit es passa a la lectura
del fragment del lIibre La Secció
Folklóricade Vilanovaí la Geltrú:
Una contribució al redrecement
cultural del poble després de
la desfeta,que explicava fil per
randa el que va passar el dia de
l'estrena de la sardana Vilanovína.

L'acte, presidit per Marijó Riba, re-
gidora de Cultura de l'Ajuntament
de Vilanova, M. tluisa Muntada,
cornissaria de I'any Toldra, Joan
Raventós, president de I'AE Ta-
laia, i Manel Massana, president
d'Amics de la Sardana, fou fina-
litzat amb l'audició de la sardana
Vílanovína,una gravació que féu
la cobla Selvatana a l' any 1974,
amb motiu del 7DDe aniversari de
la Carta Pobla.

Reproducció de la partitura ori-
ginal de la sardana Vilanovina
del mestre Eduard Toldrá, Canta-
lIops, 1946. Fons Biblioteca Museu
Balaguer
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I Concurs de Colles Sardanistes, Vilanova i la Geltrú, 14 d'octubre de 1945.
Foto: Ramir Horro. Arxiu: AE Talaia. Donació: Maria Prats i Bayo.
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II concurs de Colles Sardanistes,
Vilanova i la Geltrú, 12 d'Octubre
de 1946. D'esquerra a dreta: Joan
Pascual ramón, el mestre Francesc
Montserrat, el mestre Eduard Tol-
drá, el compositor Josep Segarra i
la nena Núria Vidal Baig. Fotogra-
fia de Ramir Horro. Arxiu: Familia
Garcia Pujades


