
AM¡GS DE [A SARDANA
DE L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA ATALAIA

Uilanoua i la Geltrú Marg del 1.969

Salutac¡ó

Els "Amics de la Sardana", en comengar la publicació d'aquesta Cir-
cular, ded.icada a tots els qui estimen la n,ostra da,nsa, volem sarludar, d,una
manera amical i fraterna, totho,m, peró d'una manera més íntima els sardanis-
tes de la nostra ciutat.

Després de dos anys que existeix Ia nostra Secció d,i,ntre l"'Agrupació

Excursionista ATALAIA", ha arribat el moment que hi hagi una co,municació

entre tots nosaltres. Perqué és evident que sense intercanvi d'opinions i no-

ticies no pot cré¡xer la nostra comunitat. L'estimació necessita diáleg, co-

ne¡xement, trobar-se, senti,r-nos junts, saber que es fa una feina, que hi ha

una il.lusió, un desig, tenir consciéncia que avan,cem, que els nostres esfor-
gos tenen un preu, que són els resultats visibles i invisibles d,i,ntre nostre i en

els nostres amics, en el joveni que ens volta, no,is i noies que van coneixent

i estimant la nostra sardana, amb la qual cosa es cone,ixen i s'estimen ells

mateixos.

Es innegable que hem avangat en aquests dos anys d'actuació. Hi havia

entre nosaltres molta gent jove que coneixia d'e, fet la sardana sols de, nom.

Un parell o tres de ballades a I'any no dóna per a més. Cal trobar-s'hi, cal

un entrenament, un posar l'ore,lla a la música, un aprenentalge dels peus,

del cos, de les mans, gu,i,ats per l'esperit, per assaborir lentament peró amb

seguretat, les belleses que ens dóna la sardana, que ens construeix, encara

que no ens n'adone'm. I aixó és el que, de moment, hem aconseguit, que co-

menci a haver-hi unes fornades de nens i nenes, de no'is i noies que ja se

la senten seva, que Ia volen, que l'enyoren.
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Peró aquests resultats, que s'han vist convertits en realitat amb l'audi-

ció mensual que venim fent, són possibles grácies a la col.laboració econó-

mica de molts. Actualment som quatre-cents els sardanistes que paguem

mensualment, com a mínim, la módica quantitat de 10 pessetes. Peró hem

d'ésser més encara. Llavors, per exemple, podrem tenir una audició cada

tres setmanes. I naixeran altres actuacions i així treballarem eficagment per

Ia dignificació de la nostra gent. Será una de les maneres positives d'anar

donant consciéncia de persones i de poble als qui van venint ininterrumpu-

dament rera nostre.

Tot aixó és una realitat, i ho será més encara, grácies a aquesta presa

de consciéncia que és en tots vosaltres, amics que llegiu aquestes prime-

res planes que surten de cara a vosaltres, pensant en tots vosaltres.

Aquesta és la nostra salutació més am¡cal, que vol ésser el preludi d'una

convivéncia ben fructífera en prof¡t de tots plegats.

AUD¡GIO DEL ¡UIES
DE mAnG

Tlndrá lloc el dia de Sant Josep, al m¡g-

dia, al lloc de consuetud, a cárrec de la
Cobla "SITGETANA".

GURSETS
DE
LtEilGUA

Recordeu aquests Cursets, que ja han

estat comunicats a través del Butlletí de

!'A. E. Atalaia i del Diari i Emisora locals.
Es desenrotllen al local de l'Agrupa'

ció (carrer Anselm Clavé), els dissabtes,

a la tarda. Acabaran l'últim dissabte de

Juny.
Per a nens i nenes, de 6 a 14 anYs: de

+a5.
Peramajors: de8a9.

GOR IilFATT¡L
DE
GARATELlES

Hem rebut una carta del President de

"La Unió. Vilanovesa" en la qual ens pre-

ga que posem en coneixement de tots

els sardanistes que la dita Societat Coral

té el projecte de formar, de cara a la pro-

pera Pasqua, un conjunt coral infantil, a

f; de cantar les caramelles.

De bon gust, doncs, diem a tots aquells

pares que vulguin inscriure els seus fills i

f¡lles, de 6 a 12 anys, que poden fer-ho al

domicili del Senyor Joan Miret (Matalas'

seria), carrer Comerg, n.o 6.

Veritablement, seria una bella cosa

per Vilanova de veure una bona colla de

nens i nenes cantant l'alegria pasqual,



SARDANA
UNIVERSAL

Petita dansa plena de grandesa;

mágic gresol de fe i d'amor pregon,

que al só d'una música empordanesa

les mans enllaga i gls ideals fon.

Es mida i seny i atxa de vent encesa

que Catalunya brinda a tot el món.

Foc per a unir la forga i la feblesa

i llum per als creients i els Que no ho són.

Tothom hi cap en l'enorme rotllana!

La humanitat a ritme de sardana

pot sadollar sa set d'amor ¡ pau;

que amb comunió de races i de pobles,

dels blancs ¡ els negres i els humils i els nobles,

pot fer-se un món millor sota el Cel blau.

ANTONI PEREZ MOYA.- Es un

dels compositors de més pres-

trgi dintre el món de la sardana i

de les composicions corals. Va néi-

xer a Valéncia l'any 1884.

De petitet va ingressar a l'escola-
nla de la Basílica de la Mercé, de

Barcelona, d9 la qual, després, fou

Mestre i Organista..
Fou un home entregat als or-

feons, secundant la tasca dels Mes-

tres LIuís Millet i Anselm Clavé, i es

feu estimar dels cantaires. Dirigí,

entre altres, els Orfesions Montse-
.rrat, de Sants, ds Sant Vicens dels

Horts, de,ls Universitaris, de les ce-
guetes de Santa Llúcia, on, a més

cie mestre, era una mena de pare.

Com a compositor, té escrites

més de 'l .000 obres, entre les qualg

hi ha misses, salves, cangons po-

pulars catalanes. Becordem: La ni-

n¡ i el moliner, El Maridet, CanSó

de Bressol.

De sardanes, recordem les Prin-

cipals. Marinada, Dintre el bosc, A
Montserrat, Maria Assumpta.Vicens ARPA

En-Na
que viu a... n.o

demana la inscripció com a "AMIC DE LA SARDANA", obligant-se a satis-

fer mensualment la quota de 10 pessetes.

AMIC SARDANISTA: Tú tens fam¡l¡ars, amics, veins, que també est¡men

la sardana, i que, Sl ELS COMUNIQUES EL TEU ENTUSIASME, també vol-

dran aludar l'obra sardanista de V¡lanova.

President: Manuel Prats Secretari: Marina Massó
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