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El I Aplec de la Sardana de Roses (1958)
Document pertanyent a l’expedient del I Aplec de Roses

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1, Fons Ajuntament de Roses, 11.2.3. Sardanes, I Aplec de la Sardana de
Roses, 1958. Català/castellà.
Història arxivística
L’expedient del I Aplec-concurs de la Sardana de Roses de 1958 es conserva de la
mateixa manera que l’any 1958. Es troba dins d’una carpeta amb el títol “Comisión Aplec
Sardanístico. Archivador Entradas. 2º Aplec” conjuntament amb la documentació referent
al II Aplec de 1959. Els documents de 1958 estan majoritàriament relligats amb una
corda d’espart. Els productors de l’expedient van ser la Comissió de Festes, patrocinada

per l’Ajuntament, i l’Agrupació Sardanista de Roses, situada a la Cooperativa del Mar, al
carrer d’en Mairó 13 (antic Calvo Sotelo, 13), i de la qual n’era el secretari i principal
impulsor el senyor Josep Boix Castey.

Partitura de la sardana Montjoy dedicada a Josep Boix Castey.

Contingut
L’expedient està format per totes les gestions que va efectuar Josep Boix Castey
(06.05.1923- 25.06.2004) per fer realitat el somni del I Aplec-concurs de la Sardana de
Roses de 1958. El primer que es troba a l’obrir l’expedient és la partitura de la sardana
“Montjoy” de Josep Maria Boix Risech, que s’estrenà a l’aplec, i que l’autor signava i
dedicava “A la Agrupassió Sardanista de Roses i en particular al bon amic En Josep Boix
Castey”.
La resta de la carpeta és plena de cartes amb les cobles per escollir les sardanes més
adequades per al certamen, amb els mitjans de comunicació perquè difonguessin l’acte
per tot Catalunya, així com correspondència amb les empreses Xocolates Torras, Cobega,
Pepsi, Rieju, Fagesco, etc., i diverses empreses i particulars de Roses, per tal que
patrocinessin la jornada. Els seus anuncis havien de sortir als 1000 fulletons, impresos a
l’Impremta Montserrat de Figueres, que es van acabar venent als assistents per sufragar
les despeses.
Context
L’entusiasme d’uns quants rosincs, entre els quals hi havia el secretari de l’Agrupació
Sardanista de Roses, Josep Boix Castey, va fer possible la celebració del I Aplec de la

Sardana de Roses l’any 1958. Aquest acte havia de ser clau per revifar la sardana a la
vila, la qual ja tenia una tradició immemorial entre els rosincs i rosinques.
Per a la jornada d’aquell 18 de juliol de 1958, recordem que era el dia de la festa
nacional que commemorava l’”Alzamiento Nacional”, es contractaren les coblesorquestres la Principal de la Bisbal, els Montgrins i la Girona. Per a l’ocasió hi hagué la
presència de dues emisores, Ràdio Girona i de La Voz de la Costa Brava, que feren saber
a tot el país que a la plaça de Catalunya Roses, en aquella època del Caudillo, s’hi
celebrava un aplec que tots els assistents recordarien. Per a l’ocasió, Ràdio Girona feia
saber que “El locutor necesita tener cerca personalidades, autores, organizadores etc,
para las correspondientes entrevistas”. El locutor es collocaria a la tribuna coberta per
un tendal que va installar l’empresa Entoldados J. Dardé de Fortià, la qual també
installaria un total de 2.000 cadires per als espectadors i sardanistes.
La diada va començar amb una missa cantada a dos quarts d’onze del matí a la
parròquia de Santa Maria. A dos quarts d’una, abans de dinar, es va ballar la sardana
“Arenys de Munt” del mestre Viladesau. Després del tiberi a restaurants com el Moderno,
el concurs va començar a partir de les quatre de la tarda amb colles vingudes de tot
Catalunya. Es poden destacar les colles Renaixament del Casino Menestral de Figueres,
l’Amunt i Crits del GEIG de Girona, la Joan Maragall de la Penya Cultural Barcelonina, i
les també barcelonines Nostra Ensenya, Sang Catalana, entre moltes d’altres, i les
rosinques la Unió Fraternal, els Rebrolls de la Unió Fraternal i la Rosenca.

Carta enviada per la cobla Montgrins el 18.06.1958 i detall de la corda d’espart.

Van tocar diverses sardanes, entre elles algunes de dedicades a la vila que s’estrenaven
en aquella diada, “L’Aplec de Roses” de Jaume Bonaterra, “Roses gentil” de Mas Ros,
“Montjoy” de Josep Maria Boix Risech; i d’altres de velles com “Record de Roses” d’Enric
Vilà. També s’estrenà aquell dia Montserratina Gentil de Bartomeu Vallmajó. Al final de la
diada les orquestres van tocar música “ballable” per acabar el primer gran aplec celebrat
a Roses.
Un cop acabat el concurs els participants barcelonins hagueren de marxar cuita-corrents
per agafar el tren ràpid de les 19.58 per anar a cap a casa després d’una llarga jornada.
El concurs el va guanyar la colla sardanista Figueres i en l’àmbit local va guanyar la colla
Rosenca per davant de la colla de la SUF. El dimecres següent el diari l’Ampurdán
comentava joiós que “El Paseo el Mar, en donde tuvo lugar, resultó insuficiente para
cobijar el inmenso gentío que presenció la fiesta”, així com que “El dinámico joven Sr.
Boix, tanto se desvivió como todos sus compañeros para lograr una organización cuidada
y el éxito apetecido”.
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