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La sardana, Enric Sans i Roses
Portada de "Sota els pins del mas Marés"

Dades arxivístiques
CAT AMR 13.12. Fons Enric Sans Salellas, A100 Partitures de cobla i orquestra, partitura
amb les sardanes "A la meva estimada" i "Sota els pins del mas Marés", d'Enric Sans
Salellas, 1951, número 18.
Història arxivística
El fons d’Enric Sans va ser recollit per la seva filla Úrsula Sans a la mort del seu pare. Amb
la mort de la seva filla, el marit d’aquesta, Josep Falgarona, conservà la documentació a
la seva finca de Roses situada a l’avinguda de Rhode, 103, en un petit armariet a
l’habitació del matrimoni. A la mort de Josep Falgarona, la seva segona esposa, Mercedes
Juvé va conservar la documentació fins a la seva donació l’1 d’agost de 2012.
La documentació del segon ingrés, desconeguda pel personal de l’AMR, va ser entregada
per Joan Boix, la qual havia restat a la casa de la senyora Juvé fins a l’abril de 2013.
Aquell mes els fills de Juvé l’anaven a llençar i Boix va demanar si se la podia quedar. Un
cop havia agafat la documentació, que es conservava en un bagul, va dividir el fons. Ell es
va quedar les partitures, que finalment ingressaren a l’Arxiu Municipal, després de la

insistència del seu personal. I l’altra part del fons, la correspondència d’Enric Sans, va
anar a parar a mans d’un col·leccionista de Figueres, del qual se'n desconeix la identitat.
Un fet que desdibuixa el llegat del sardanista figuerenc, ja que la integritat i la unitat del
fons s’han perdut.
Per les anotacions trobades a les partitures, el mateix Enric Sans mantenia una
classificació numèrica de les partitures per a la seva ràpida recuperació. Malauradament
no s’ha trobat el catàleg que permeti copsar el nombre de partitures conservades
respecte les que hi havia.
Contingut
Aquest document del mes, que enceta l’any 2015, permet connectar amb l’últim de l’any
2014. El nexe d’unió és el ministre Pere Rahola Molinas. El fet és que la sardana “Sota els
pins del Mas Marés”, d’Enric Sans Salellas, estrenada l’any 1951, va ser dedicada al
prohom rosinc. Anem a pams.
El document que es presenta, escrit a mà, té per una cara la sardana “A la meva
estimada”, en negre, i per l’altra “Sota els pins del Mas Marés”, en blau. Aquesta segona
conté les partitures per al flabiol, els tenors primer i segon, els tibles primer i segon, els
fiscorns primer i segon, les trompetes primera i segona, el contrabaix i el trombó. A sota
del títol hi ha l’anotació que avisa que és una música original del compositor figuerenc i
que “se ruega la inclusión en la hoja de la Sociedad de Autores siempre que sean
ejecutadas”. El 1977 la seva filla Úrsula publicà aquesta i d'altres sardanes a la impremta
Multioffset Gil de Barcelona.

Partitura del fiscorn segon de "Sota els pins del mas Marés"

Tornant a les relacions humanes, la sardana va ser dedicada a Pere Rahola Molinas, un
bon amic seu de les estades estiuenques a la vila rosinca i de la vida social i recreativa a
Figueres. Des de finals de 1897, el mas Marés era propietat de la família Rahola i
possiblement per aquest motiu Sans Salellas es va inspirar en aquest idíl·lic indret per
escriure aquesta sardana per evocar la seva amistat.
Context històric
Enric Sans Salellas (Figueres, 10 de setembre de 1890-11 de febrer de 1953), va ser
violinista, compositor de sardanes i professor de música. Iniciat pel seu pare, Fèlix Sans,
va viure sempre immers en el món de la música. Va formar-se musicalment amb els
mestres Domènec Sánchez Deyà a Barcelona i Alphonse Lefort a París. Va ser membre de
l’orquestra L’Art Gironí i durant els anys 1910 a 1914 va ser director de la cobla Antiga
Pep de Figueres, per la que va escriure sardanes, algunes de les quals van ser
enregistrades a París en un viatge amb la cobla. La popularitat li va arribar amb la
sardana La infantona. Va escriure un centenar de títols, la majoria d’obres de línia
camperola, fresca i melòdica.
Enric Sans es va casar amb Anna Oriol Giménez el mes de novembre de 1914, amb la
qual va viure al carrer Vilafant, 51 de Figueres, en una casa construïda l’any 1905, obra
de l’arquitecte Josep Azemar Pont. En ella encara hi ha una placa amb la llegenda “Enric
Sans Salellas (1890-1953)”. Sans tenia dues germanes, la Consol (pianista) i la Maria
(violinista, alumna del mateix l’Enric).
L’any 1915 ja es té constància que l’Enric Sans feia de professor, primer a títol particular, i
a partir del mes de gener de 1932 com a mestre a l’Escola d’Arts i Oficis de Figueres.
Segons un retrat realitzat l’any 1928 per la revista del Foment de la Sardana de Figueres,
“En Sans té una doble personalitat musical: fent sardanes és un home engrescador i
estimat, cantúries enlluernadores que farien ballar a un coix. Tocant el violí, és... què us
diré jo! Un violinàs, un home que sap i sent el que toca, un cavaller enamorat que tot fent
moxaines al violí el fa cantar com un rossinyol...”.
El 1916 els diaris ja parlaven d’Enric Sans com a un reputat concertista de violí, la qual
cosa el portà a destacar en nombrosos esdeveniments musicals. El mes d’agost de 1918
realitzà amb el Casino Menestral de Figueres una excursió artística a València per tal
d’exportar la cultura empordanesa a terres valencianes. Així mateix, formava part de
l’Orfeó Germanor Empordanesa a principis dels anys vint.
A finals d’aquella dècada, l’any 1926 es va integrar com a violí al nou grup musical
figuerenc The King Jazz i el 1927 entrà com a vocal segon a la junta directiva de
l’Associació de Música de Figueres, essent reelegit l’any 1930 amb el mateix càrrec. En
aquest sentit també formà part del Sindicat Musical de la Província de Girona –abans de
1936 anomenat Sindicat d’Orquestres de la Província de Girona-, i durant la guerra a la
CNT, per l’adscripció del sindicat a la confederació anarquista.
Segons l’expedient de depuració que li feren les autoritats franquistes l’any 1939 per la
seva condició de funcionari civil, Sans “pertenecía –durant la II República- a la
organización derechista” i que tenia “muy buena moralidad y reputación”. Durant la
guerra va estar en contacte amb els elements de la dreta de Figueres, als quals els hi
transmetia les notícies que escoltava per la ràdio, a fi d’orientar-los. Fou perseguit i
engarjolat per no estar d’acord amb les polítiques realitzades a Figueres durant la guerra,

essent alliberat més tard per manca de proves. Els seus dos avaladors foren l’alcalde de
Figueres Josep Jou i el notari Salvador Dalí.
Va morir l’11 de febrer de 1953 amb tot just 62 anys. Poc després, el 5 d’abril de 1953 es
féu una Audició de sardanes, amb els músics de la Cobla Río, al Parc Bosc de Figueres
organitzada per la Secció Sardanista de l'Organización Sindical Educación y Descanso de
la mateixa capital empordanesa en homenatge pòstum a la seva figura.
Després de la seva mort, la seva filla Úrsula Sans va fer publicar diverses sardanes del
seu pare, entre elles la sardana que li havia dedicat, titulada “Sulita”.
Més informació
-AMR, Fons Ajuntament de Roses, D106 Instruments de descripció, Fitxa NODAC del Fons
d’Enric Sans Salellas.
-http://www.musicsperlacobla.com/obra.php?codi=1.1SanSal004 [2 de gener de 2014]
-http://www.rosespedia.cat/index.php/Mas_Mar%C3%A8s [2 de gener de 2014]

