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L'Aplec de Sardanes de 
Paret-Delgada de la 

Selva del Camp vist per 
un reusenc



Seria  la  primavera  del  1964,  que a  Reus,  en el  cafè  ja 
desaparegut  des  de  fa  anys,  conegut  com  a  bar  Reig, 
situat als “màrtirs", avui plaça de la Llibertat. Aleshores, 
més o menys davant el Cinema Kursal, ens reuníem nois i 
noies,  sobretot  al  moment  d’estrenar  un  vestit,  carrer 
Llovera amunt i avall,  anomenat  també "els paraigüets".

A la Selva del Camp, s’hi va celebrar el tercer concurs de 
la  Cançó  Catalana  i  la  menuda  cantant  Magda  fou  la 
guanyadora,  amb el títol  "Un glop més", del  lletrista J. 
Reixach  i  música  d’Antoni  Taulé.  Aquest  darrer  fou 
compositor  de  diverses  cançons  de  litúrgia,  entre  les 
quals  "Noia  del  poble".  Un  títol  emblemàtic  d’aquell 
temps era: "Si un dia sóc terra" de J. M. Andrei i  Lleó 
Borrell. "Si un dia sóc terra, si un dia sóc pols, que sigui 
d'aquesta que hem trepitjat tots".

Però  el  dia  catorze  de  juny del  1964  va  culminar  amb 
l’arribada  d’un  alè  nou.  Tres  joves  de  Reus  amb  una 
mitjana de disset  anys,  amb un Citroën dos  cavalls,  es 
disposen a anar a Paret-Delgada a l’Aplec, amb més de 
dues mil persones. Al matí hi havia la inauguració de la 
Font de la Pau dedicada a Joan XXIII i amb un lema (el 
disseny del qual era obra d’en Grau Garriga) que hi diu: 

"La  Pau  entre  tots  els  pobles  fonamentada  sobre  la 
veritat, la justícia, l’amor i la llibertat". Aquell any fou un 
Aplec  formidable  amb les  cobles:  Barcelona,  Atlàntida, 
Montgrins, Reus i Sabadell. La sardana que recordo més, 
i era la de conjunt, fou "La Santa Espina".

Els organitzadors foren el grup Germanor de la Selva del 
Camp. Després de les entrevistes, he cregut que ja no es 
tractava de valents o covards. En tota organització (i més 
en  aquell  temps)  n’hi  havia  que  eren  més  agosarats  i 
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d’altres més prudents, les mentalitats polítiques no eren 
pas encara posicions madures ni unitàries. La germanor 
no era fàcil per trobar un punt d'acord.

Es va saber més tard que hi va haver l’intent de fer venir a 
l’Aplec a l’abat Aureli M. Escarré, però no va ser possible. 
A Paret-Delgada, sota els arbres, s’hi veien una mena de 
cartells amb fragments del breviari de Pius XII, i durant 
la missa, oficiada en castellà, és clar, per l’Arquebisbe de 
Tarragona Don Benjamín de Arriba y Castro, algú es va 
encarregar de tallar-li  el  fil  de l’altaveu.  Aquell  fil  (que 
passava vora una soca d’olivera), en tallar-se, va fer que la 
megafonia es quedés sense so, i van haver-hi corredisses 
amb la Guàrdia Civil. Un selvatà prou conegut "el noi del 
flaviol" em va dir, anys després, que també ho va viure. 
Recordo,  més  tard,  que  un  home  amb  elàstics,  que 
portava  un  brivall  a  les  espatlles  (com si  el  xiquet  fos 
l’enxaneta), feia voleiar la senyera catalana.

Però  més  endavant  i  amb  més  calma  i  mentre 
l’Arquebisbe de Tarragona feia la benedicció de la Font de 
la Pau, per darrera d’un dels entaulats, van fer sortir una 
veu esperada, un xicot que havia arribat el dia abans amb 
avió des de Mallorca (es tractava d'en Raimon), davant 
del públic ens va cantar: "Al Vent". 

Recordo una senyora de  certa  edat  que,  en escoltar-lo, 
deia:  “Aquest  xicot  no  canta,  crida!”.  Fou  una  jornada 
d’evidències en les reivindicacions envers les llibertats del 
nostre poble i  ho hem de recordar  sobretot en aquests 
moments transcendentals que viu Catalunya.

Article publicat a la revista  El Pont-Alt (la Selva 
del Camp), 119 (abril 2013), p. 13.
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