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La sardana de Nadal
Avui és Nadal - avui és Nadal
i com avui cap més dial

Talment pastors de bastó i samarra
cap a Betlem fem colla i fem camí
perqué així que despunti l'albada
Jesús ens vegi vora seu a tu i a mi.

Cuitem, cuitem ben de cara a la vida,
aplegats aI seu voltant,
que per un gran amor avui ens crida
amb ia veu d'un tendre infant.

Es I'amor...
la passió més bonica
que no sempre és igual;
cada any creix una mica
en venint el bell Nadal.

Es I'amor...
oh ma dona estimada,
el que jo he aprés de tu

i quan ve aguesta diada
es fa més dolq de tan madur.

Es l'amor...
qui ens duu a fer rotllana
a I'entorn d'un sant nadó
bo i formant una sardana
tot bellesa i tot grandor.

Sardana, IIar de foc nadalenca,
que tant ens lliga i ens fa estimar,
mai no siguessis tu Qui la trenca,
mai no deixessim de donar-nos la má.

Dansem tu i jo, dansem sempre,
amb ritme airós fins aI final!
Dansem-la tots, dansem-Ia sempre,
la gran sardana, Ia gran sardana...
1¿ gran sardana de Nadal!

Francesc Pineila i Verilaguer

Audició
de sardanes

EI diumenge dia 27 de Desembre a

les 12 del migdia a la P1aga de la Vi
la, tindrá lloc l'audició de Sardanes
corresponent a aquest mes, a cárree
de la cobla SITGETANA.

No hi falteu!
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I}E L'HOMENATGE A CLAVE

Encara que amb retard, Perqué no
arriblrem a temps a posar-ho en eI
número de novembre, hem de comen-
tar, breument, amb goig, la festa que
tingr"ré IIoc a Vilanova eI diumenge
dia 25 d'octubre, per la senzilla ratr
que fou fruit d'un perseverant ssforg
de part dels amlcs de «La Unió Vila-
novesa» i perqué la clutat visqué una
diada verament cívica, enaltidora de
valors densos, artístics i populars,
gens, artificial, en la qual eren molt5
els tlui es trobaven identificats. Po-
dríem repetir alld que deia una per-
sona, contemplant ia festa: «Avui fi.ns
i tot sembla que siguem a casa nos-
tra l».

Fer totes aquestes raons, nosaltres,
com a «Amics de 1a Sardana», col.la-
borárem decididament a aquest es-

forq d'ells, desitjosos ds I'espertL
a'uñi¿ que han de tenir e1s qui són
moguts pels mateixos nobles ideals.

Els coristes donaren una lligó de
trebali i d'il'Iusió, en un moment com
el nostrer en eI qual sórr molts
e1s qui critiquen a tort i a dret i no
paren de parlar, fins a l'esgotament,
peró no mouen un dit. Perqué sÓn

poquíssims els qui es posen a Ia feina,

Eis felicitem, doncs, Per la seva
embranzida. Tan de bó que Ia inau-
guració del monument sigui f inici
d'una vida feconda per a Vilanova i
per a «La Unió Vilanovesa», plena de
senzillesa, peró d'alta efectivitat,
confirmant ]s5 paraules que eI Batile
Sr. Benavent adregava a1s organitza-
dors.

Ens va plaure en gran manera la
celebració de Ia missa a la Parróquia
de ia Geitrú, dintre un ambient de
caliu popular, plena, a 1a vegada, de
senyoratge senzill, amb un sermó pel
rector Mossén Pere Sitjá, que era no
altra cosa sinó el magisteri de I'Es-
glésia -l'úniea Església- fent-se
seus els anhels més sans i nobles del
poble treballador.

Vilanova va viure un bell dia. Era
més ciutadana que mai. Perqué la
ciutadania no la fan els cotxes ni els
rétols lluminosos ni els carrers esfal-
tats (si bé hi ajuden) sinó Ia cultura
i I'afany i la sensibilitat dels homes
clue conviuen en un lloc determinat.
PER MOLTS ANYS!

CURSET D'IMCIACIO AL CANT
!,res oer orssaore ota I oe g,enel, a

1(Jr r ue 1a taf0.a, ilns a I Ll1[lm Ql§SArJ-
!e ue reol'ei, caLra olssao[e, al local
uc i Agfr¡pac1o llxCUfSIOnlSLa lalala
luarlel Anselrn ulave, tt." ó), I,rnoId
¡ruc r.lfi. cursec, o'inrciacro ai cant po-
prI&I, d€olCat especlatffi€tlt a 1rtrq,r,¡
(tlclls .r. nenes), oels o als 12 anys,
urrrgit per Ia srta. r{uria Albá.

frrrl¡,S: lnscriviu-hi els vostres
firisl jrs un 'servei que us prest¿
A1V1ICS DE LA SARDANA, del qual
ers vostres filts rebran un bon bene-
fici periagogic, de cara a liur sensibi-
Ització aI món oe I'art, de I'esperrt.

HISTORIA DE LA SARDANA
rla aparegut ciarreramenr ra histo-

ria oe ta sardana, en tres votums, eclL
tacla per Lditorial -Bruguera, drntre
e1s seus «Quaoerns de Cultura». irr
primer volum tracta: eI fet historic.
-!ll segon: eI fet musical. El tercer: ei
fet literari, artístic i social.

En la seva redaccló han intervin-
gut e1s historiadors i musicólegs sen-
yors Josep Mainar, Jaume Vilalta,
Lli¡is Moreno, Salvador Casanovas,
Isidre Moias, Albert Jané i Josep Mi-
racle.

Es un treball molt lomplet, que
abarca antecedents, expansió, conso-
iidació i la vitalitat actual. Conté un
estudi sobre l'estructura musical,
análisi de la cobla, un assaig sobre
l'evolució de Ia música en Ia sardana
contemporánia, documentació disco-
gráfica, biografies d'a"utors.

RECOMANEM; francament, aques-
ta obra als nostres amics, ia millor i
més completa, sens dubte, de les eue
han aparegut sobre la nostra dansa.



TR,OBADA COIVII\R,CAL

El diumenge 8 de novembre tingué
lioc, al castell de Sant MartÍ de Sa-
r.roca, una trobada com¿rcal amb la
finalitat de vitalitzar a les poblacions
del nostre Penedés aqueiles manifes-
tacions de la nostra cultura que, a ve..
gacies, per una manca de cohesió, dei-
xen d,e pr,oduir-se. Hi prengueren
part bon nombre de localitats, essent
la nota dominant la participació Je
jovent, nois i noies, ambiciosos de
treballar. De Vilanova hi havia rc-
presentacions d'«Amics de la Sarda-
na, de I'4. E. Talaia i de la colla
«Dansaires vilanovins».

L'historiador Sr. Miquel Coll i
Aientorn parlá sobre Enric Prat de
Ia Riba, en l'aspecte d'home de go-
vern d.es de ia presidéncia de ia Man-
comunitat de Catalunya. El President
de I'Obra del Baiiet Popular, Sr.
Lluís Moreno i Pallí i altres mem-
bres de l'Entitat, informaren sobre
diverses activitats que porten a cap,
posant de relleu la propera Caravana
de la Flama de la sardana, que anirá
de Berga a Lloret de Mar, ciutat que
ha estat escollida Pubilla 1971, pel
motiu eue, quasi ininterrumpuda-
rnent, des de fa cinquanta anys, tá
r:na destacada labor a favor de ia
dansa. Intervingueren també persc-
nes de diverses locali'¡ats exposant
Ilurs problemes i desigs. Era en l'es-

perit de tothom la necessitat d'una
tasca coordinada en profit de la
cuitura de la nostra gent. Desitgem
que sigui una realitat.

FIom aprofitá 1'ocasió per visitar el
temple, monument nacional, obra ro-
iiianica, una de les mostres més bc-
Iies i esbeltes d'aquell estil, i per ad-
mirar la restauració que es va por-
tant a cap aI castell, que fou testimo-
ni de la vida dels nostres avantpas-
sats, molt relacionat en la história
dels monarques catalans. Cal felic -
tar-ne la Diputació. Si bé seria coa-
venient una acceleració de les obres.
Peró, és clar, aixó ja són figues d'un
altre paner...

DANSAIRBS VILANOVINS

La colla sardanista vilanovina pre-
para, per al diumenge dia 6 del mes
actuai Ia «Diada de l'anella».

Ei matí atorgarán el premi de la
constáncia a la senyoreta Anna l\{.'
Navarro. A1 migdia, a Ia Plaga de la
Viia, hi haurá audició, a cárrec de la
cobla Srtgetana, a la tarda, els dan-
saires i amics es reuniran en un be-
renar de germanor.
Desitgem als dansaires una bella jor-
nada, que els faci ecréixer en I'esti-
mació a la sardana i a tots els nos-
tres valors i que e1s endinsi cada ve-
gada més en l'esperit de germanor.

EL NADAL DE LA VIDA
EN AGUEST NOU NADAL DESITGEM ALS NOSTHES LECTOHS
I FAMILIES L'ASSOLIMENT DE TOTS ELS OBJECTIUS NOBLES,
EL NADAL DE JESUS ENS HA DE FEH ASPIHAH A UNA HU.
MANITAT NOVA, GUIADA CAP A UN DESENVOLUPAMENT
HAHMONIC. EL NADAL, SIGNE PEHPETU D'ESPEBANqA, HA
DE DONAR A TOTS ELS CATALANS CONSCIENTS LA SEGU-

HETAT D'UNA TASCA DE CABA AL DEMA.



N OVETATS
IN FANT!LS

IINA
Els desitja
bon Nadal

Flambla, 60-62
Tel. 893 1219

Elon Nadal a tots els
clients i amics

Bambla Caudillo, 5
Tel. 893 05 96

ETECTRODOMESTICS

GASA
AilDREU

Discs - Guitarres
Articles mus¡cals

BON NADAL

Sant Sebasliá, 24
Tel. 893 07 70

Bon Nadal us desitja

Art. Regals

Porcellana

Cerámica

Especialitat en
llistes de noces

Rambla Caudillo,37, I

Tel. 893 07 76

T. G. VILASECA - Villanueva U Geltrú - 1070
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