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GLOSSA A MARi\GALL

Indubtablement fou en Joan Maragall un deis !ll;és entusiastes ad
miradors i propagadors de la nostra dansa nacional. Sentia tan íntima
ment la sardana i tenia arrelada en la seva anima aquella noble estima,
que posa al servei d'aqllesÚ; el seu portentós talent, tan amant de les
coses de casa.

La seva baronívola figura ja devia d'inspirar al veute-Ia, un pro
fund respecte i veneració, i dic <!l veure-Ja o conélxer-Ia, perque jo
només l'he conegut per retrats, no obstant; la seva efígie esta tan com
penetrada en mi,. que estio segur, en cas de conelxenc;;a personal, no
l'hauria pas venerat més; se.niillam€nt, pe~que la rri~va c'onrluencia es
piritual és tan profunda i Iligada amb el seu esperit, que a bastament
es sobra per entendre i co~éix.er ¡'anima del1cadíssima de l'exceIs poe
ta i patriota exemplar. Sigui permés, doncs que a continuació transcri·
gui i gIossi una vegada més, la bellesa inconcebible 1 l'exquisida ele·
gancia d'uns versos que·resultaren un poema sublim, orgull de propis i
estranys:

. 1

Lil !1arqan¡l és la Clansa més bella
de totes les dªnses que es fan i es desfan;
és la roobil magnípca anella
qlle arop P¡lY§a ¡ amb miqa va !entll oscil'lílllt.

Ja eti decanta ª' l'ellquerra i vacil'la.,
ja volta altra volta a la dreta dubtant,
i se'n torna i retorna intranquil'la,
com mal orientada I'agulla d'imant.
Fixa's un punt i es detura com ella ...
Del cOf}trapunt arrenqnt-se novella,
de nou va voltant.
La sardaQa és la dansª més bella .
de totes les da!1;?es que es fan i es desfan,

Magnífica interpretació de la nostra dansa fa aeí el gloriós poeta.
S'ha de remarcar i reco'rclar bé: «és la dansa més bella de totes les
danses que es fan i es desfan»; aixc> ja sobra per fer comentaris de
la eloqüencia imponderable d'aquests versos; bé prou que l'~stHica poe
tica sense extralimitar-se, copsa amb precisi6 encisadora, tota una mar



de bellesa i d'unitat germanívola, sense ocultar aquells senzills pero in
teressantíssims detalls que la sardana marca tot dansant-la, empero, si
no fos prou, ací en van uns quants més que com els precedents conti
nuen el poema:

II

Els fadrins com guerrers que fan via,
ardits la puntegen; les verges no tant;
mes, devots d'una santa harmonia,
tots van els compassos i-passos comptant.
Sacerdots els dirieu d'un culte
que en mística dansa se'n vénen i van
emportats per lo símbol oculte
de l'ampla rodona que els va agermanant.
Si el contrapunt el beIl ritme li estrella,
para's suspesa de tal meravella...
El ritme tornant, , -

la sardana és la .dansa "més bella
de totes les danses que es fan i es desfan.

No és pas menys elegant i bella aquesta segona descripció, mes
per entendre-ho i estimar-ho s'ha de llegir varies vegades a l'efecte que
hom penetri al bell fons de la poesia i fer-se la iHusió que hom viu el
que en aquells moments llegeix, car conté una compenetració tan uni·
ficada que tom l'anterior sobra la crítica envers la dansa, envers el poe
ma i envers l'autor. I bé; una altra part d'aquesta simbolica composició,
val la pena de transcriure-la tot continuant la desfilada d'un intens co
rull de dolces interpretacions.

III

El botó d'eixa roda, ¿quin era
que amb tal simetria l'anava centrant?
¿Quina ma venjativa i.severa
buidava la nina d'aquell ull gegant?
Potse un temps al bell mig s'hi apilaven
les garbes polsoses del blat rossejant,
i els suats segadors festejaven
la prodiga Ceres saltant i ballant...
Del contrapunt la vagant cantarella
és estrafeta passada d'oceIla
que canta volant:



La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan.

1 sempre; «la sardana és ... 1» ~tc. etc.. Es eterna aquesta monoto
na pero vibrant cantarella que sorgeix al final de cada estrofa, després
de posar de manifest noves qualitats i belleses sardanístiques i coreo
grafiques que desterren tola ponderació particular, mesquina compara·
da amb la gran interpretació maragalliana que emmudeix i impossibilita
d'enaltir més l'excelsa sardana, senzilla~ent perque no mereix ni
aquests versos ni cap, la crítica ni la glossa pro-sardanístico-patriotica,
puix la lectura interior ja sobra perque hom l'entengui i l'estimi. Vegi's
si no, aquests últims compostos del poema i aprecieu. entre els dos
quartets i cinquet final la gran i beH'1- Oda a la Sardana:

IV
No és la dansa lasciva, la innoble,
els uns parells d'altres' desaparellant:
és la dansa sencera d'un poble
que estima i avan~a donant-se les manso
La garlanda suaument es deslliga;
desfent-se, s'eixampla, envaint-se al. voltant;
cada ma, tot deixant a l'amiga,
Ji sembla prometre que ja hi tornaran.
Ja hi tornaran de parella en parella 1

To'ta ma patria cabra en eixa anella,
i els pobles diran:
La sardana és la dansa més bella
de totes les danses qu~ es fan i es desfan.

Grandiós és aquest magne poeina, conjunt de depurats versos es
tetics; cada un d'el1s, ja n'és un sol.de poema, ja és una nova galania a
la nostra dansa nacional; joja poetica mai prou agralda al seu benhau
rat autor. Una vegada més s'excusa del comentari perque hom les mans
Ji volen aBa on .1'olda percebeix l'estrident vibrar de la tenora, Ji vo
len impacients per agermanar-se a únes amigues i enlairar-les col·Jectj
vament amb homogenia alegria mentre els peus inquiets i nerviosos
saltironejen un p.unt addient, obeint aquell noble impuls del seu cor
que s'ha traspassat a les immaculades regions de la bel1esa, junt amb
la seva tendra anima sensible i entenedora .de la causa, que vessa con-



GLOSSA A MARi\GALL

Indubtablement fou en Joan Maragall un deIs ffi;és entusiastes ad
miradors i propagadors de la nostra dansa nacional. Sentia tan íntima
ment la sardana i tenia arreJada en la seva anima aquella noble estima,
que posa al servei d'aquesta; el seu portentós talent, tan amant de les
coses de casa.

La seva baronívola figura ja deviá d'inspirar al' veure-Ia, un pro
fund respecte i veneració, i dic ql veure-Ia o conéixer-Ia, perque jo
només I'he conegut pér retrats, no obstant; la seva efígie esta tan com
penetrada en mi, que estio segur, en cas de coneixen<;a personal, no
I'hauria pas vene~at més; senÚllament, p€"~que la meva contiuencia es
piritual és tan profunda i lIigada ainb el seu espei-it, que a bastament
es sobra per entendre i con,éixer n.niroa delIcadíssima de l'excels poe
ta i patriota exemplar. Sigui permés, doncs que a continuació transcri
gui i glossi una vegada més, la bellesa inconcebible i I'exquisida ele
gancia d'uns verS08 que·resultaren un poema sublim, orgull de propis i
estranys:

. 1

La S&rQªlla és la C1ansa més bella
de totes lel' dªnses que es fan i es deijfan¡
és la roobil magnítica ilpella
qlle élwh pa\l§a i amb mida V~ lenta Qscil'lar}t,
Ja e¡¡ d~canta a l'e&q"erra i vac;i1'la,
ja volta altra volta a la dreta dubtal'lt,
i se'n torna i retorna intranquil'la,
com mal orientada I'agulla d'imant.
Fixa's un punt i es detura com el.la...
Del cO'1trapunt arrencªnt-se noveJIa,
de nou va voltant.
La sardal)a és la dansa més bella .
de totes les danªes que es fan i es desfan.

Magnífica interpretació de la nostra dansa fa ací el gloriós poeta.
S'ha de remarcar i reco'rdar bé: «és la dansa més bella de totes les
danses que es fan i es desfan,,; aixo ja sobra per fer comentaris de
la eloqüencia imponderable d'aquests versos; bé prou que l'~stetica poe
tica sense extralimitar-se, copsa amb precisi6 encisadora, tota una mar
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MAGA,TZEMS
SABADELL

Compreu els vostres mobles !
als grans magatzems ~

Casa SENTís
SECCIO DE
SASTRERIA

Controlen vostres rellotges amb
I'hora oficial que dJarlllment a les
2 tarda I 9 nit dóna RAdio Llelda.

Rellotges, Rellotges
i sempre Rellotges

CALIITE COHDEHÓ

Majol',3

Pla9a Sal, 16

,-

l.ieida

LLBIDA

la més ben assortida i que
ven a'níés bons preus' • ,_

SAN AN'\, - . - ,~~'9' .
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BIs annnciants de "Sarda
nística" ajuden al sosteni
ment del nostre portantveu

Sardanistes.. !
compreu a les cases que ens

anuncien.

Sala de Fesles de la Congregació Mariana

Bia 6 de gener A les 5 tarda

Darrera representació del magne espectacle teatral

EIs Pastorets
del celebrat autor en Josep Maria Folch i Torres

SARDANES 1 BALL"ETS

POPULARSCATALANS

Preus populal's ~a~ca p~esentació

Per localitats: QUEVIURES JESUS LANAO


