Sardana Amics de Canyamars
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Alçada:

Maresme
206m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.6014
2.4494
454117
4605668

Classificació
Número de fitxa:
08075-374
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Música i dansa
Estil / època:
Contemporani Popular
Segle:
XX
Any:
1984-87
Autor de l'element:
Josep Masó i Quer i Pere Tort Bertran
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Social
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Aplec de muntanya de Canyamars
Autor de la fitxa:
Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:
dc., 23/05/2018 - 02:00

Descripció
"A resguard de l'oratge de marina/en la pau del silenci compassat/et recordo ballant una
sardana/fent rotllana amb la gent de Canyamars. Com la canya fent aplec/no és mai sola al
canyamar,/així et penso trobar,/sempre acompanyat pels teus germans. Sota el pi que
verdeja la muntanya,/en la lleu sintonia natural,/per tu canta aquest cor una sardana/en
record d'aliança personal. Com la canya venç el riu/arrelant-se sempre en grup,/així cerco jo
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aixopluc/entre el bon caliu de vells amics. I quan, tot de cop, amb la ventada/la canya s'ajeu
al seu passar,/com si fossin mans que fan sardana,/les altres la recolzen sens dubtar.
Voldria jo com tu trobar-me,/voldria jo també sentir-me/envoltat de tots aquests
germans/agafats de les mans, fent sempre el cercle gran. L'alè del teu amic has de sentirlo,/el foc del teu germà has d'avisar,/que junts es fa la vida més sentida/perquè és molt
buida la mancança d'un company. I si lluny d'aquí estàs tot sol,/si se t'esborra la memòria
que a tu et troben a faltar,/l'alè del teu amic has de sentir-lo,/el foc del teu germà has
d'avivar,/i canta amb tots nosaltres la sardana/que sigui ja per sempre dels amics de
Canyamars".

Història
La música d'aquesta sardana fou composada l'any 1984 per Josep Masó i Quer, i està decicada
a l'entita Amics de Canyamars. La lletra és obra de Pere Tort Bertran l'any 1987, per incorporarla al repertori del grup de Caramelles. L'any 1989, la Cobla Montgrins va enregistrar un disc on
s'apleguen 10 sardanes referents a l'Aplec de Muntanya de Canyamars i a d'altres aspectes del
poble. El disc s'anomena "Records de Canyamars" i la direcció musical anà a càrrec de Martí
Camós Segura. Posteriorment es va editar una continuació d'aquest disc, obra de l'entitat Amics
de Canyamars i amb la col·laboració de la mateixa cobla. S'edità en format disc compacte i
s'anomena "Per tu, Canyamars".

Bibliografia
AMICS DE CANYAMARS (2007). Aplec de Muntanya de Canyamars. 50 anys d'història.
Argentona: Ajuntament de Dosrius, p. 24-25, 32-33, 38-39, 50. Https://portalsardanista.cat
[Consulta: 24-10-2017].

Pàgina 2

