
L’ENTITAT

L’any 2011, l’entitat Colla Sarda-

nista Rosa de Reus (CSRR) com-

plirà els cinquanta anys d’existència.

Tot i que va néixer l’11 de setembre

de 1959, no fou fins l’any 1961 que

es va constituir com a colla inde-

pendent. La Colla va iniciar-se en la

dansa, especialment en la competi-

ció sardanista i en l’exhibició, uni-

formada de blanc i seguint els cà-

nons de l’època. La majoria dels

membres d’aquella anella encara no

tenia els divuit anys i, per suposat,

no serien majors d’edat fins als 21,

per tant, l’activitat es desenvolupava

amb la vènia dels pares, que sempre

els acompanyaven en les sortides.

Com totes les ciutats catalanes,

Reus era una ciutat grisa, malgrat

que ja havia passat la postguerra –o

només en quedaven restes. Les

diversions dels joves es reduïen a

excursions per Montsant, balls par-

ticulars i les celebracions que tenien

a veure amb l’Església, com les pro-

cessons.La Festa Major de Sant Pere

sí que s’obria al carrer, però la de

Misericòrdia era una diada bàsi-

cament religiosa, i les manifesta-

cions lúdiques eren molt escasses.

El grup, molts membres del qual

van començar amb tretze o ca-

torze anys, va tenir una gran vita-

litat participant a concursos arreu

de Catalunya durant els anys sei-

xanta i setanta del segle XX, però

els concursos no formaven part, ni

de bon tros, de la seva única inquie-

tud.El grup es va anar fent gran i es

va adonar de la necessitat de

donar un pas més en les activitats,

fins al punt que les noves pro-

postes organitzatives, de mica en

mica, van arraconar els assajos i les

sortides a competicions.

Així, reunits en qualsevol banc de

la plaça de la Llibertat (Màrtirs,

aleshores) o de la plaça de Cata-

lunya, es van començar a posar les

bases d’una acció molt més ambi-

ciosa, l’Aplec Baix Camp. Partint

de zero, i tenint en compte els

moments que travessava el país,

l’entitat va anar ocupant, a poc a

poc, espai a la ciutat.

UN APLEC A LA CIUTAT 
DE REUS

L’Aplec Baix Camp es va iniciar el

1967, i des del primer moment es

va ubicar a la plaça del santuari

de Misericòrdia de Reus. Els or-

ganitzadors van creure que calia

acostar-se a la data de la festa ma-

jor de setembre per aportar-hi

activitat lúdica. A més, l’espai era

agradable, amb arbres i molta

ombra –cosa que amb els anys s’ha

deixat perdre– i el santuari estava

allunyat del centre de la ciutat, i es

podria fer –com en altres pobla-

cions– un aplec d’ermita. Aquesta

circumstància darrerament ha can-

viat considerablement per la cons-

trucció d’habitatges al voltant del

centre religiós; no obstant això, el

santuari conserva encara un perfil

distant i arrecerat de la resta de

ciutat.

Tot i que hi havia altres circums-

tàncies que haurien pogut fer

decantar les dates cap a la festivitat

de Sant Pere, com el fet que el

setembre no sigui un bon mes
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L’APLEC BAIX CAMP

Més de quaranta anys repicant

Ció Munté
(Colla Sardanista Rosa de Reus)

Primer Aplec Baix Camp, l’any 1967. Actuació de conjunt (1987).
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d’aplecs pel perill de pluja i per la

feina de plegar avellanes al camp

–un cultiu predominant a la ciutat

i a la comarca–, la festa de Mi-

sericòrdia va acabar imposant-se.

Actualment, segons consta en el

protocol de la Festa Major, l’aplec

se celebra el diumenge anterior al

25 de setembre, festa de la Mare de

Déu de Misericòrdia, sempre que

no caigui en la vigília; en aquest

cas, es faria encara un diumenge

anterior.

Tot i que els primers aplecs estan

marcats per la poca disponibilitat

econòmica, per la manca d’in-

fraestructures, per la inexperiència

i per la dificultat de comunicació i

divulgació a gran escala, és també

veritat que tenen un component

d’il·lusió molt important i moltes

ganes de fer-lo gran. Es va comen-

çar amb dues cobles, que es van

pagar amb les aportacions dels socis,

als quals s’anomenava amics sim-

patitzants, i amb una minsa apor-

tació de l’Ajuntament de Reus, que

no creia ni en el projecte ni en els

seus organitzadors.

El primer aplec va costar al voltant

de l’equivalent en pessetes de 60

euros. Si bé el suport econòmic

fruit de la bona voluntat dels assis-

tents a l’aplec era una part impor-

tant de pagament del cost de les

cobles –la despesa més impor-

tant–, cal dir que els assistents ac-

tuals continuen donant gairebé el

mateix ara que fa trenta anys; en

canvi, les formacions musicals

cobren deu vegades més. Amb la

qual cosa és del tot impossible

aconseguir una activitat autofinan-

çada. L’Aplec del 2009 va superar

els 13.000 euros, i el pressupost per

al de 2010 s’ha hagut de rebaixar, i

molt, ja que el suport de les insti-

tucions també ha minvat consider-

ablement i les expectatives són poc

esperançadores. L’actual crisi eco-

nòmica ha tornat a frenar els su-

ports institucionals en tots els

àmbits i les activitats forçosament

se n’han ressentit.

LA COMARCA COM A EIX
D’ACTIVITAT

Els primers membres de l’entitat, i

els que els han succeït, han tingut

sempre la preocupació per acon-

seguir un aplec obert, amb refe-

rència comarcal, amb implicació de

la gent i dels grups del Baix Camp.

Si bé el 99% de poblacions de Ca-

talunya donen el nom de la ciutat

o poble al seu aplec, a ningú no se

li va acudir anomenar-lo Aplec de

Reus, com era d’esperar. L’incipient

neguit comarcal, afavorit per una

oposició a les estructures provin-

cials, va propiciar donar a l’aplec el

nom de la comarca. Dels 191 aplecs

que es mantenen actualment a

Catalunya, segons les guies publi-

cades, només dos s’anomenen com

la seva comarca: el Priorat i el Baix

Camp.

El programa del primer aplec, el

1967, deia: «[…] us preguem que

recolliu aquesta invitació nostra i

feu acte de presència en aquest

Aplec Comarcal del Baix Camp

[…]». Potser perquè la comarca era

un punt atractiu, l’entitat hi va

diversificar l’activitat amb tres

aplecs més: l’Aplec de Prades, que

va durar 27 anys, i que va consti-

tuir un punt obligat durant el mes

de juliol per a molts sardanistes;

l’Aplec d’Aplecs a Escornalbou,

amb vuit edicions bianuals, que es

va organitzar conjuntament per

tots els organitzadors d’aplecs de

sardanes de la comarca del Baix

Camp i va ser una experiència

única en aquest sentit a Catalunya;

i l’Aplec de Sardanes a Muntanya,

que va recórrer vint pobles dife-

rents i que va repercutir decisiva-

ment en el naixement d’aplecs a la

comarca, ja que era una festa iti-

nerant que organitzava l’entitat

conjuntament amb cadascuna de
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les poblacions. L’organització de

tants aplecs va marcar la Colla de

manera important, perquè hi va

invertir molta, per no dir tota la

dedicació possible.

Tot i que els aplecs han estat el plat

fort de l’activitat sardanista no es

poden oblidar les altres activitats,

com les audicions públiques de

sardanes, nascudes el 1966, i que

mensualment els primers anys i

més espaiadament després s’orga-

nitzaven a la ciutat.

La comarca va tornar a tenir sentit

als anys vuitanta i molta gent hi va

donar suport amb manifestos i amb

actes de caire comarcal. Ara el pa-

norama ha canviat radicalment i

sembla que l’estructura provincial

és la més aclamada pels diversos

partits polítics, els membres dels

quals eren aleshores ferms segui-

dors de l’estructura comarcal.

La vegueria, per bé que era un

horitzó il·lusionat o il·lusori o

il·lús d’un futur comarcal agrupat,

fora de la demarcació provincial,

resultarà ser –tots els indicis ho

apunten– una nova factoria buro-

cràtica al servei del poder, com així

ho han estat els consells comarcals.

Poc futur, doncs, a la comarca i

un bon esdevenidor a les estruc-

tures clàssiques del territori, que

darrerament mantenen tot el pro-

tagonisme.

INICIS I TRANSFORMACIÓ
DE L’APLEC BAIX CAMP

Són quatre els pilars en què s’ha

sustentat sempre l’activitat portada

a terme a l’Aplec Baix Camp.

1. Les cobles i la qualitat musical
Els fonaments de l’Aplec Baix

Camp són les sardanes, les forma-

cions de cobla i la música que s’hi

interpreta.Al llarg dels quaranta-cinc

anys que es compliran l’any vinent

hi han passat més de cinquanta co-

bles diferents, i s’hi han interpretat

més d’un miler de sardanes, entre les

quals, unes quantes estrenes.

La intenció de la diversitat de

cobles era donar a conèixer les

diferents interpretacions de músi-

ca per a cobla. Per l’aplec hi han

passat les més prestigioses de Ca-

talunya, com la Principal de la

Bisbal, Montgrins, Mediterrània,

Marinada, Jovenívola de Sabadell,

Sant Jordi CB, etc. I es compta

amb dues formacions particular-

ment estimades: la cobla Reus,

que hi participa des del primer dia

i que va ajudar molt als inicis per-

metent el cobrament ajornat o

rebaixat de l’actuació, i la cobla

Reus Jove, amb molt bona trajec-

tòria i qualitat.

La programació musical d’un aplec

està força estructurada. S’hi acostu-

men a interpretar entre 25 i 30 sar-

danes de tirada tradicional durant

tot el dia, algunes de les quals de

conjunt de totes les formacions

musicals i algunes d’obligades d’al-

gun instrument concret. Des de fa

uns quants anys que l’entitat va

incorporar alguna nova forma de

programació, com l’espai «hora»,

que dóna l’oportunitat de disposar

de «l’hora jove» al matí, espai d’una

hora que conté exclusivament sar-

danes compostes per autors joves,

menors de 30 anys; «l’hora obliga-

da», amb composicions obligades

d’un instrument; l’hora clàssica», al

vespre, on s’han sentit aquelles

composicions de començaments de

segle XX que ja no es programen, o

bé l’hora d’un autor determinat

que, per diversos motius, pot ser

punt d’atenció durant un any con-

cret. La sardanova –elogiada per uns

i detestada per altres– va ser un

atractiu més que va cloure un aplec

a les mans de la cobla Montgrins,

amb la dèria de no deixar escapar

cap de les noves propostes que

sorgeixen arreu. L’aplec també s’ha

fet ressò de «les set tirades» o, el que

és el mateix, la reducció de tirades
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Anunci del concert de Raimon (1973). Concert amb Ovidi Montllor (1978).
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de la sardana, fórmula que l’entitat

va iniciar als anys vuitanta, conjun-

tament amb algunes agrupacions

del Bages, i que s’ha anat incorpo-

rant a les files de les programacions,

malgrat les crítiques dels seguidors
més refractaris als canvis, que de cap
manera accepten incursions en els
tiratges, en l’estructura, o en alguns
tipus de música de nous talents.

2. Les activitats paral·leles
Un cop es van poder consolidar
les contractacions de tres cobles
durant tot el dia –i fins a cinc, en
algunes edicions–, l’organització
va donar un pas més i va conside-
rar que no es podia fer un aplec
només per a sardanistes. El con-
cepte d’aplec –per a l’organit-
zació– és el de trobada, essencial-
ment.Així van néixer les activitats
paral·leles, principalment dins del
recinte, però també en alguna
ocasió a l’exterior. Es parteix de la
idea que l’aplec és una diada festi-
va que ha d’oferir activitat per a la
ciutat, per a totes les edats i per a
tots els gustos possibles, inclosos els
no sardanistes. Aquesta manera
d’entendre l’aplec ha aportat mol-
tes adhesions i seguidors, però
també crítiques dels sectors més
immobilistes molestos per trobar-
se amb activitats que no formen
part de les actuacions sardanistes.
Les crítiques no han fet recular
mai l’entitat i, malgrat oposicions,
ha intentat obrir-se a tothom, tot i
els pals a les rodes suportats i l’es-
tereotip de ser un aplec on es fa de

tot menys sardanes, objecció falsa
si hom s’entreté a rellegir qual-
sevol dels programes.

El 1970, i durant quatre anys, es
van organitzar els Festivals Baix
Camp. Un cop acabat l’aplec es
muntava un nou escenari i es do-
nava pas a la nova cançó local i
comarcal: Som dos, de Maspujols;

la rondalla Beat Bonaventura Gran
i Som-hi, de Riudoms; Joan Carles
i els Saragaters, de Nulles; el Grup
del ball de bastons de l’Espluga de
Francolí; l’Esbart Dansaire de
Vilabella; els Bemoll i Sostingut, del
Pla Santa Maria; Sefa, de Castellvell
del Camp; els Gripaus, de la Ca-
nonja; Josep Lluís Alminyana, de
Tarragona; Enric Garriga i Barrac-
ca, de Vilanova i la Geltrú; Àngel,
Botxina, l’Aixada, Xaloc, Furgo-
neta, Joan de la Rúbia, Els Es-
brinadors, Cala Morisca i els Bar-
rufets, de Reus, i l’Agrupació
Dramàtica Club de Joves Nosaltres
els Mims, actuacions presentades
per Dolors Juanpere i Antoni Pa-
nadès, són alguns exemples d’uns
festivals que apareixien com un
respir a una cançó que encara havia
de donar grans figures al país.

A partir del 1974 i fins al 1993,
l’Orfeó Reusenc va cloure l’aplec
amb un concert a dins del santuari
de Misericòrdia, i a partir d’aques-
ta data són els diables i els castellers
els qui en algunes ocasions han fet
la cloenda.

Una de les figures de la nova
cançó que s’alçava amb força era la
de Raimon, al qual es van contrac-
tar dos recitals de cançó. El pri-
mer, el 1973, al teatre La Salle de
Reus, la vigília de l’aplec. Una
citació a comissaria advertia de la
responsabilitat de l’entitat si suc-
ceïa alguna «cosa», a més de fer
reservar dues localitats, que va

ocupar «la secreta». Les dificultats
foren moltes: primer, perquè va
costar molt aconseguir els per-
misos, i, segon, perquè el públic
literalment va desbordar l’orga-
nització. La vigília de l’aplec del
1982, Al Tall va cantar al teatre
Bartrina, en organització conjun-
ta amb Òmnium Cultural Baix
Camp; i el 1978 ho féu Ovidi
Montllor, coincidint amb la cam-
panya per la llibertat expressió.
Raimon va tornar el setembre de
1984, amb més calma, i al teatre
Bartrina.

Des de les primeres edicions
l’Aplec Baix Camp ha estat
acompanyat d’actes paral·lels. Dit
d’una altra manera, s’ha fet el pos-
sible per estar acompanyat. A les
comarques meridionals, la sardana
és d’importació i necessita cons-
tantment que se l’empenyi. Per
això més val un aplec ple on les
sardanes siguin un element més,
que un aplec buit amb una cobla
fantàstica. Els actes complemen-
taris permeten l’acostament de
públic no sardanista a l’aplec i
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Taller d’escacs (2005).Actuació de les cobles (2006).
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això fa que la sardana estigui in-

tegrada en la festa i no aïllada. A

més, el fet de col·laborar amb al-

tres entitats de la ciutat propor-

ciona molts avantatges. D’una

banda, acosta les entitats i la seva

gent a la sardana i, de l’altra, l’en-

titat apropa a les altres i a les seves

activitats. L’Aplec Baix Camp és

un acte de festa major, és per a la

ciutat i és per a tothom, i es con-

tinuarà treballant així malgrat les

reticències que en aquest sentit

poguessin sorgir.

Com hem apuntat, hi ha unes

quantes activitats paral·leles:

a)Les que tenen a veure amb les

sardanes, com els concursos de

colles improvisades, les trobades

de colles sardanistes i les exhi-

bicions de grups escolars. Amb

aquestes activitats es vol incenti-

var el moviment sardanista i fer-

lo participar més.

b)Les que estan dirigides al públic

infantil, molt present als aplecs

perquè acompanyen els adults,

però poc participatius. Algunes

d’aquestes activitats han estat

jocs d’esplai, activitats d’agrupa-

ments escoltes, contacontes, ac-

tuació de pallassos, titelles, ses-

sions de contes i rondalles,

mims, jocs per a infants, jocs de

taula, de jocs i manualitats, jocs

malabars, etc.

c) Els tallers, que volen acostar acti-

vitats d’altres associacions o enti-

tats de la ciutat al públic assistent i

fer-lo participar, com els tallers

d’escacs, de teatre, de castells, de

circ, de bastoners, de papiroflèxia,

de tai-txi o de màgia.

d)Activitats adreçades a tothom,

proporcionades per altres entitats

de la ciutat: rocòdrom, tirades de

bitlles, puntaires, etc., a més d’un

espai de lectura que proporciona

el mateix aplec.

e)Les cloendes de l’aplec: actua-

cions de la massa coral de l’Or-

feó Reusenc, havaneres, con-

certs de cobla en teatres de la

ciutat, actuació del drac de

Reus, actuació de colles de dia-

bles, sessió de ball amb cobla,

sardanoves, ball de nanos, el ge-

gant Carrasclet, actuació de co-

lla castellera, ball de Bastons,

esbarts, ball de gegants, con-

certs, etc.

f )Les exposicions fotogràfiques al

mateix aplec, aprofitant l’arxiu

fotogràfic de l’entitat.

g)Les activitats gastronòmiques:

començant per un esmorzar a

preus populars per a tots els

assistents a l’aplec, dinar a la ma-

teixa plaça del santuari, reparti-

ment de postres típiques de

Reus, i servei de bar durant tot

el dia.

h)Les vendes de productes rela-

cionats amb l’aplec, com cintes

commemoratives o altres vendes

encaminades a la recollida de

diners per cobrir les despeses.

3. El programa de mà

El primer aplec, el 24 de setembre

de 1967, disposava d’un programa

de mà molt senzill, però avalat

amb les aportacions literàries de

Josep M. Baiges Jansà, Xavier

Amorós i Rafael Vilà i Barnils. Si

bé el primer programa disposava

de dotze pàgines, el darrer en té al

voltant de les 40 i conté articles

d’opinió, a part de les programa-

cions del dia.

L’estil de programa de l’Aplec Baix

Camp no és habitual si el com-

parem amb la resta d’aplecs de sar-

danes que s’organitzen a Catalunya.

Mentre la majoria de programes

insereixen poemes i escrits sobre la

sardana, homenatges i tributs a per-

sonatges del món sardanista, i es-

crits de polítics locals, el programa

de l’aplec es decanta cap a articles

de qualsevol tema, i dóna llibertat

als col·laboradors, que hi han apor-

tat més de 300 articles d’opinió

i literaris sobre temàtica diversa i

amb representació d’escriptors

d’arreu dels Països Catalans. Des

d’aquestes pàgines s’ha parlat de

sardanes i de cultura popular, però

també de política, del món, del país

i de la història. Molt especialment

es recorden els escrits de Maria

Aurèlia Capmany, Manuel de Pe-

drolo, Jaume Vidal Alcover, Robert

Saladrigas, Màrius Serra, Miquel

Martí i Pol, Josep Piera, Xavier

Romeu,Albert Jané, Miquel Porter

Moix, Albert Manent, Andreu

Sotorra, Miquel Escudero, Octavi

Fullat, Pep Albanell, Olga Xirinacs,

Bienve Moya, Carmel Biarnés,

Cassià Just, Cèlia Artiga, Francesc

Ferré i Gironès, Francesc Vallverdú,

Pere Calders, Rafael Vilà i Barnils,
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Taller per a la canalla (2006).Contacontes (2008).
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Joaquim Mallafrè, Ramon Barnils,
Teresa Pàmies, Vicenç Villatoro,
Xavier Amorós, Jordi Costa, Isabel-
Clara Simó, Josep Murgades, M.
Àngels Ollé, Ramon Amigó, Xa-
vier Orriols, Lluís M. Xirinacs,
Josep Iglésias; persones de teatre,
com Lluís Pasqual o Dolors Juan-
pere; del cinema, com Antoni Ri-
bas; periodistes, com Antoni Bassas
o Xavier Graset; o sardanistes, com
Eugeni Molero, Ricard Jové, Lluís
Subirana o Jordi Puerto, per citar
només alguns dels més de 250
col·laboradors que ha tingut el pro-
grama. De tots, potser seria bo
recordar el que escrivia Pere An-
guera, traspassat enguany, al pro-
grama de l’aplec després d’aquell
memorable 11 de setembre de
1977: «[…] és el recordatori que no
s’admeten derrotes i que la lluita
per recuperar tot el que ens fou
arrabassat per les armes comença el
mateix dia de la derrota, el mateix
moment en què el primer invasor
profanava la pàtria».

També han col·laborat molts ar-
tistes per aconseguir un programa
amb un disseny atractiu. Caldria

esmentar les col·laboracions desin-
teressades de Jack Salter, Ramon
Margalef, Josep M.Baiges, Josep M.
Ribas Prous, Albert Macaya, Josep
Branchat, Isabel Granollers, Sefa
Ferré, Isabel Mas, Miquel S. Jassans,
David Constantí, Ramon Ferran,
Aureli Ruiz, Josep M. Gort o
Marie-France Veyrat, entre d’altres.

4. Els concursos
Perquè la canalla pogués copsar les
imatges de l’aplec, es va convocar
el concurs de dibuix i pintura
ràpids, amb 4 categories, que va
tenir una durada d’11 anys; però el
concurs més veterà i que camina
juntament amb l’aplec des del
començament és el concurs foto-
gràfic Aplec Baix Camp, amb
premis de dotació econòmica i
trofeus. El concurs es convoca amb
els temes «Aplec Baix Camp» i
«Costums tradicionals dels Països
Catalans», en blanc i negre i color,
i cada any, durant el mes de no-
vembre, s’inaugura l’exposició de
les obres presentades i es donen els
premis aconseguits. S’han fet al-
gunes exposicions temàtiques,
com la de «La tenora a l’aplec»,

amb motiu dels 150 anys de la te-
nora, exposada en diverses pobla-
cions, i «Companys de festa», de-
dicada a gegants, nanos i bestiari
de la ciutat; o «Els 15 anys del
drac», «L’aplec en el temps», «La
festa major de Reus», «El més petit
i el més gran: flabiol i contrabaix»,
«La canalla a l’aplec», etc.

L’arxiu es compon de més de 1.300
fotografies de format gran, bàsica-
ment sobre sardanes, instruments,
etc., però també d’altres temes de
cultura popular. Actualment s’està
en procés de digitalització de tot
l’arxiu fotogràfic, a fi de posar-lo a
disposició de la ciutat.

LES TOPADES AMB 
L’AUTORITAT

Als anys setanta, calien tres per-
misos diferents per organitzar un
aplec, el del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, el de la
Dirección General de Seguridad i
el de l’Ajuntament. En donar l’au-
torització, els oficis de les altes
instàncies advertien: «[…] siempre

que en su publicidad y realización se

atengan únicamente al repertorio pre-

sentado en esta Delegación».

Les entitats van anar trampejant
com van poder els entrebancs ofi-
cials i van continuar endavant
amb les seves organitzacions. En
realitat, les entitats són les perso-
nes. Les que han format part
d’aquesta entitat tenien i tenen
una fesomia cultural, política i
social que caracteritza el to de les
activitats i dels compromisos pre-
sos. No es correspon amb una
entitat típica d’entre les moltes
colles o agrupacions sardanistes
que hi ha a Catalunya. L’entitat
no segueix la línia habitual per on
acostuma a moure’s el món sar-
danista clàssic. I això ha provocat
diversos problemes.

L’ideari dels membres ha fet que
l’entitat s’hagi vist implicada en
problemes de caire polític, com els
permisos oficials en els concerts de
Raimon, el 1973; en les ballades
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per la Marxa de la Llibertat, que
van acabar amb sanció; en la cen-
sura per escrits publicats o per la
negativa a acceptar anuncis als
programes que no estiguessin es-
crits en català. No s’entenia una
activitat sardanista que no anés lli-

gada a un servei al país i això no
sempre va ser ben vist per tothom,
ni es va tenir el suport esperat.

En els anys seixanta i setanta, els qui
tenien inquietuds polítiques, socials
o culturals calia que s’aixoplugues-
sin en alguna entitat o grup, com
les colles sardanistes. L’entitat va te-
nir unes quantes topades amb la
censura, en plena època de repres-
sió, per l’edició d’uns fulls amb
escrits aparentment inofensius i
poemes d’Espriu i Maragall, que
van comportar declaracions a la
comissaria de policia.A més, aques-
ta autoritat acostumava a fer guàr-
dia a l’aplec, sobretot als primers
anys, a la recerca de qualsevol indi-
ci de subversió.

L’entitat s’ha unit a projectes soli-
daris, reivindicatius, polítics i so-
cials, i ha donat el seu suport a
multitud d’iniciatives de tota me-
na i ha tingut una presència con-
tinuada en la vida de la ciutat,
com la darrera adhesió a la pla-
taforma Reus Decideix.

Les topades amb l’autoritat de-
mocràtica han estat d’un altre caire.
Un cop en plena democràcia, les
entitats que sempre havien reivindi-
cat una posició en el món cultural
del país es van veure arraconades, i
van tenir la sensació de fer nosa
constantment. Per què continuaven
reivindicant si ja tenien l’Estatut, si
el país ja era del tot «normal»? Els
partits polítics es van creure que
eren els únics que podien dirigir la
vida dels ciutadans i per això, un
cop al poder, els costava acceptar les
crítiques. En definitiva, la reivindi-
cació ja no estava ben vista.

Es recorda especialment la sardana
Baixant de la font del gat, d’Enric
Morera, durant l’aplec de 1976,
que el públic va cantar espontà-
niament: «Baixant de la font del
gat Estatut d’Autonomia, baixant
de la font del gat, amnistia i llibe-
rtat», consignes que avui difícil-
ment es cantarien perquè les acti-
tuds de resistència han canviat
considerablement.

LA FESTA AVUI

Els organitzadors de l’Aplec Baix
Camp són molt conscients de les
seves limitacions. D’una banda, la
sardana ha perdut protagonisme a

favor d’altres manifestacions de
cultura popular que durant el dar-
rer terç del segle XX han rea-
paregut, recuperant festes tradicio-
nals que s’havien aturat o creant-
ne de noves. Si en el temps de la
postguerra la sardana era de les
poques manifestacions possibles i
dels pocs aixoplucs de què disposa-
va el jovent i els grups antifran-
quistes per organitzar les seves
activitats, ara sortosament ja no és
així, i la sardana ha passat a ocupar
el lloc que li pertoca: la plaça, el
carrer. En conseqüència, ja no dis-
posa del públic que només la tenia
per encobrir accions.

D’una altra, i pel que fa concreta-
ment a l’Aplec Baix Camp, si bé no
s’ha mogut de les dates a l’entorn
de la festa major de Misericòrdia,
ara la ciutat ofereix mil i una acti-
vitats per a tothom, i l’aplec n’és
una més, no pas l’única com als
anys setanta. És normal, doncs, que
pateixi de manca de públic en al-
gunes hores del dia, a diferència del
que tenia en altres èpoques.

I encara, les grans ofertes culturals i
d’oci actuals fan que ningú estigui
temptat a fer una mateixa activitat
de sol a sol. A l’aplec s’hi orga-
nitzen actes des de les 9 del matí
fins a les 9 del vespre. Els joves o els
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mitjanament joves d’avui estan
acostumats a tastar diverses activi-
tats, no a viure un dia d’aplec, com
era costum en el segle passat.

El públic de l’aplec ha estat molt
divers. Dels tímids assistents del
començament al gran públic dels
anys vuitanta i noranta i a la dis-
minució actual. La plaça, el poble i
la ciutat, res tenen a veure amb els
espais de fa quaranta anys i, per
tant, no es pot pretendre obtenir
els mateixos resultats que aleshores.

Acostar la sardana a la festa és l’ob-
jectiu que tenen o haurien de tenir
els organitzadors d’aplecs, i al llarg
dels propers anys s’hauran de
replantejar els actes que abracin més
de quatre o cinc hores. El públic ha
canviat i els actes que necessiten de
públic hauran de transformar-se.

D’ARA ENDAVANT

Actualment l’entitat encara té uns
quants maldecaps. Un dels més
importants ha estat i és l’econo-
mia. Si bé fins ara s’ha pogut
cobrir –amb dificultats– tot el
pressupost, ha calgut treballar de
valent per aconseguir diners per
contractar cobles i activitats pa-
ral·leles.

Un altre d’important és la manca
de seguidors joves a les activitats
sardanistes, per bé que n’hi ha als
tallers o altres propostes lúdiques
de la jornada. Aquest és un pro-
blema que té a veure amb el com-
promís dels joves d’avui i amb la
multitud d’oferta lúdica de què dis-
posen.Amb l’esforç de tots aquests
anys s’ha aconseguit que l’Aplec
Baix Camp sigui un dels aplecs de

més qualitat, de més referència i
de més assistència de públic de les
comarques meridionals, però res
no és per sempre. No es tracta de
parlar de crisi del món sardanista,
perquè el canvi no és en la sar-
dana, sinó en el concepte de festa
i de diversió.

L’entitat és conscient que si el
públic no segueix, cal fer un nou
plantejament. És millor provar
altres coses o canviar-les de dalt a
baix o renunciar a fer aquell acte
de tota la vida, si cal.

I encara més: per a l’entitat és
important el grup, l’amistat, la
unió entre els membres de la junta
que ha permès al llarg dels anys
organitzar molts actes i també fer
sortides lúdiques. Sense el compo-
nent de l’amistat seria molt difícil
portar l’entitat endavant.

Avui les noves tecnologies ens ofe-
reixen ampliar horitzons i acostar-
nos on fins ara no es podia arribar.
Les entitats –de tot tipus– s’han de
modernitzar i han de fer incursions
en aquest nou món, que no ha de
fer altra cosa que facilitar la feina.A
la disposició de tothom,doncs,hi ha
un correu electrònic (csrosadereus
@tinet.cat) i una pàgina web
(http://usuaris.tinet.cat/rosareus),
per conèixer una mica més el que
ha aportat la Colla Sardanista Rosa
de Reus i l’Aplec Baix Camp a la
ciutat de Reus, a la comarca i al país
en general.
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