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Les coniunitats a mida que s'anaven estimant mes. organilzavcn
mes bailados col.Icctivcs. Aqucst afcr era l'embrió del que mes
tard en dirien congrcssos, és a dir aplecs amb finalitats progressistes.
El primer Congrés Internacional de Folklore i Dansa col.lectiva,
es va organitzar a Egiplc, amb el ben entes que clls no s'ho imaginavcn. ni molt menys. Els elcments mes importants de la comissió
organiízadora varen ésscr. segons fonts históriques. en Keops i en
Mikerintis entre d'altres. Aqucst pároli do socis varen organitzar-la
de veritat fins a l'oxtrcm de que mai la germanor humana no s"ha
vist tant i tant mimada.
Hi anaren dansaires de tot el món i aquella germanor que déiem
dues ralllcs mes amunt. va osclatar com un \olc;i do flors i violes
i romaní.
Va óssor lanl Talany do Iluiment quo oís propis dansaires. sobrotot els estrangers. col.laboraron a netejar la pista de pedrés i amb
un refinat scntit artíslic les ordenaren i apilaron amb cert gust.
La magnitud dols pilons de podres fa suposar que la pista era
grandiosa i que el nombro de gent que s'hi va distrcure fou
fabulós. Es va bailar fort i molt. Hi bagué ballarí que dansa 40
anys soguits i va passar la toia ai substitut.
No ens ha arribaí una imalgo plástica gaire lidol d'aquella dansa.
Potscr estirant molt. trobarem alguna reminiscencia on la dansa
carioca anomonada "La conga", (fig. 1)

Hetn rehuí del i>oeia /'u^es de Climenl. el poema que transcrivim
a continnació. Com a poeta empordani's ens ¡>lau de compluure'l.
ja que fot el que vitiíiui de la nostra gent tindrá cahuda dintre les
nostres pagines. Llegiu:
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Pont Vell de sel arcades
bastit amb sel anyadcs:
cada anyada una arcada sobro ol rtu.
Anys d'abundor do Déu i anys do miseria
marcats damunt l'artéria
del riu.
Pont Vell, serves lligons tristes i alegres.
Amb la pluja i el vent ot dosintet:res,
Pont Vell.
Carcassa abandonada amb sot costellcs
que al ciar do les estrelles
tens aires do castell.
CARIES FAGBS DE t'LIMENT
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Els egiptologs i els ballarúlogs han teorilzat molt onvers aqucll
gran aplec i han trct la conclusió que els egipcis reflexaven en tlurs
danses la sova gran afioió a la gooniotria: ..."Balls poc moguts i
ben marcáis, sobretot amb les carnes. mo\ent oís brat;os de forma
correelamont angular".
Un be negro. Massa ciencia i poc scntit comú.
Balls poc moguts. Sí senyor, poc moguts; aquest ós el detall.
Ballavcn damunt ia sorra i en aqüestes ctmdicions no es poden
fer niassos bolluguots. senyors meus! Al(;aven una cama fent anglc...
Maria Sanlíssima! si la sorra bullia. que volicn que fessin? que
aixequossin ambdues canies? No val croniar-se els peus. Em
sembla, vajaü
Aixó queda ben dcniostral a la figura 2.

El dimarts, dia 27. al vespre es varen reunir en el Restaurant "La
Rosaleda", el jurat do! primer concurs "La Sardana do Glrona".
Trofeu "Pep Ventura". El jurat eslava compost por oís Srs. Viador.
Sadorra Puigforrer. Badia i Vallmajó. prosidit pcl senyor Civil.
Asistí al acte el senyor Serraolara. Director do Radio Espanya de
Barcelona.
Allí ercm també nosaltres, esperant concixer els guanyadors. Varen
ésser:
Primer premi 5.000 pessctes Trofeu "Pop Ventura", "Tenora d'or"
do Radio Girona a la sardana "Girona, poblé hcroic",
de Narcís Paulis.
Sogon premi do 5.000 pessoios Trofeu "Tentira de Plata" de Radio Girona a la sardana "Girona a Pop Ventura", de
Ricard Vitadosau.
Tercer premi úc 4.000 possotos Trofeu do Plata de Radio Girona a
\¥ig. 2)
la sardana "La Sardana de Girona". do Doménec
Menor.
Aquesta figura és una reproducció d'un "papirus" robat al museu
Quart premi de 3.000 pessetcs Trofeu "Tonora de Plata" do Ríidio
de Londres, per Tavi d'aquest humil servidor i mestre.
Girona a la sardana "Bells niatins de la Devesa". de
Es pot comprovar en el!, los primeros insinuaoions d'un ball individual, dols pocs que ballavcn els egipcis. que va rebrotar en la
Josep Maria Pía.
nostra época amb c! nom de "Tiruliru".
El dia do rAplec de la Sardana s'estrenaran aqüestes obres i es doFins dema.
VÍRGILIO
naran els prcnils ais guanyadors.
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