
arnics de la sardana
I ll /de 1 aErupacrc excursionista Ialaia

VILANOVA I LA GELTRU FEBRER DEL 1.971

Baimorr no; Raimonr si
Tot anant a l'ú1tim recital que Raimon doná a Vilafranca ens vam topar

amb un noi.

- Que no hi vas?

- No. Aquest canta en valenciá. No m'interessa.
Nr¡ hi va haver manera de fer-Io entrar en raó. Art Ii direm alld que en

moment no fou possibie^
En Rairnon, estimat amic, no canta en valenciá. Aquesta ilengua no exis-

teix. De llengua catalana sols n'hi ha una. Es parla al Principat, a les Illes, a
Andorra, a 1a faixa d'Aragó, aI Rosselló, a I'Alguer i... aI Regne de Valéncia.
Sense oblidar els catalans d'América.

Les llengües no sempre corresponen als Estats que les usen. Hi ha diver-
ses nacions que empren Ia mateixa llengua. Andorra, Sarcienya, el Rosselló
en són un exemple. No formen part de Catalunya. En canvi, també és corrent
eI cas d'una nació que en parla diverses. Franga i Angiaterra, posem per cas,
I que no es faci relluir eI fet cie «la llengua oficial» perqué aixd, en una perso-
na culta, és inadmissible. Una llengua pot ésser oficial avui i demá no ésser-
ho. Les lléngües han d'ésser estimades pel que són, perqué són fruit de les ne-
cessitats d'unes generaciorrs. I totes són belles. Quan sentis di¡: «La llengua
tal, sí que és bonica!», pensa que parla la ignoráncia -i no hi ha ningú tan
agosarat com un ignorant-, perqué 1a t¡ellesa d'una llengua no es capta des
de les oides de I'estranger sinó des Ce L'interior de I'horne que Ia paria. Perqu-
qué les lléngües de tantes gents salvatges, o primitives o endarrerides d'allá
on sigui també són belles a I'orda de ilurs fills. Fes-Ios dir «mare» o «madre»
i llur cor no vibrará. En llur llengua té tota la melodia.

A totes les terres catalanes passa, perd, un altre fet. E]]e són un mateix
país, de diverses caracterÍstiques, lligades per un mateix anhsl ds vida, d'ins-
titucions, de poble. Si dintre el Principat ja tenim Cues menes de parlar, el
nostre i el lieidatá, i a pocs quildmetres nostres ja trobem localitats que pro-
nuncien amb accent ben diferent, és naturalíssim i Leit i bó que més avall
(Vaiéncia) i mar endins (Mallorca) en tinguin unes alires.

No t'hi has parat mai a pensar que de castellá només n'hi ha un peró amb
diverses manifestaeions, el cantábric, I'andalús, l'americá i eI safardita? I el
francés, no és e1 mateix el que es parla a la metrópoli que el del Canadá? I
l'anglés no és el mateix e1 d'Oxford que el de Washington? I així, arreu. El
que passa és que les generaclons han adaptat, d'acoril amb clima, paisatge,
immigracions, un parlar que el fa diferent de les altres contrades, tot i essent
el mateix.
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Sempre em recordaré d'aquella velleta d'un pobiet de les cingleres piri-
nenques, que ens ensinistrava en l'ús Cels mots, perqué e1 significat dels estrls
casolar-¡s que eIIa feia servrr ens eren rgnorats. Si a 200 kilóme¿res de Barr'.---
iona, per amunt, passa aixi, ¿qué més natural que també passi per 1'estil a 20J
per avall? En els fets de la natura, tot és harmonic.

Perqué amb aixó de les iréngües, com amb tot, s'hi pot barrejar també e1
ciespotisme que tots portern ben arreiat. I, com amb tot, hom ha de fer esfor-
gos per esquivar-lo. Tu, arrric, ets dels que crides contra els yanquis perqué fan
el que fan amb els negres, perd, en canvl, no pots sopurtar un Raimon pel soj
motiu que pronuncia una m.ica diferent de nosa.ltres. Tu et rebel.Ies contra to-
ta injustícia i no t'adones qr-re vols que e1s altres s'ajupj.n a tu, a les teves ma-
neres.

Si una c,osa. és bella en el «cas Ralmon¡ és que eIl, inserit en un medi qus
jau casteJlanitzat, des de fa segles, s'h¿r aixecat, amb el seu deix de catalá cie
V¿aiéncia, i ha fet més per rerornar la joventut ais camins cie I'autenticitat
que no pas tots els catedrátics i papers escrits pJ.egats. Perqué, escoltant-1o,
eis joves han sentit els fiblons de ia dignitat de Ia lléngua i de la vida.

i, com eñ Raimon, les veus en catalá que s'han aixecat de Sardenya, del
Rosselió, d'arreu" Potser tainpoc no t'aglacia en Guill-.:m d'Etak perqué canta
en «r:na1lorquÍ» i ¿. més... és negrel No en parlis amb Íástic de la ilengua d'en
Haimon. Es Ia teva... I encara que no en fosl

Recorda el que ell diu:
Hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vc,c el nom de s¿fl¿ cosa,
perqué seguíssiu eI recte camí
c['accés ai ple domini de la terra.

Hi ha cap parauia que no sigui nostra?
Entre aquella vetrleta del Pirineu i en Raimon hi ha una diferéncia, bási-

ca: aquella, quasi analfabeta, ensenyava uns joves a usar uns mots que els
eren desconeguts per no ésser habituals a la seva comarca; aquest ensenya a
tota una collectivitat juvenil a recobrar e1s mots de tota la terra.

Quan tants joves no sa.bien cantar en catalá -n'hi ha que arriben més
avall, cantant amb anglés, encara que no n'entenguin res, pe1 sou motiu que
és ia «llengua oficial» del món cl'avui- ell ha mcstrat a tota }a joventut nos-
tra el catecisme elernenta,l que ensenya a obrir 1a boca i fa alenar el pit, Ii ha
fet ressonar dintre 1a vibració que .lescorteixia.

Passará el temps... peró en Rairnon figurará com ¿i iniciador deI retroba-
rrrent ci'una joventut" tot cantant en la llenglta, en la n-o-qtra, en la teva, que és
més dolga que la mel...

COLLES SARDANISTES
DEL PENEDES

Tenim referencia que les colles sar-
cianistes de ltls poblacions de Viia-
franca, Ei Vendrell, Sitges, L'Arbós,
Sant Sadurní d'Anoia i de Vilanova
estan iniciant lrnes reunions, en pla
comarcal, a fi ¿s Prendre conscién-
cia de les realitats en qué es troben,
aportar-hi solucions, procurar la crea-
ció de noves colles i treballar, fora
ja de I'Arnbit de les colles, per esten-

clre I'amor a la sardana en tots els
nucles rurals de la comarca, entre eIs
joves i infants.

Veritablem.ent, és una tasca digna
i e1s animem a llangar-se. Es una fei-

. há caliada, positiva, que donará
fruits abundosos. No en dubtin ni un
moment. El principal és fugir de les
mires localiste s o dels interessos de
co11a, per anar a una obertula, a uns
horitzons més ampiis, com els que
e11s busquen. ENDAVANTI



Ul Garauana de la Flama
Enguany, Ia Clutat Pubilla és LIo-

r'e[ ue Ivlar, a Ia costa Brava.
Llorer té una rrarga tradlció d'amo¡

a 1a sardana, Són iamosos els Aplecs
que s hi han celebrat.: L ¡tprec ders
r'eroons, a Santa Cristina, eI segon
dlumenge oe quaresma, r Aplec de
Sant Pere de-i Bosc, sl prrme¡ de
maig, l'Aplec cie Sant Quirze, e1 16 de
¡uny, I'Aplec de les Aregrres, eI 8 de
setembre, l'Aprec de ia Festa del
vern. Alguns es mantenen encara
amb tot esplend.or.

uintre 1a localitat, no hi ha festa nj.
fesreta, oficral o particular, popular
r, aristocrática, que no inclogui Ia
traoicional audicró. Fa cinquanta
anys que no han dexat de fer-ne, es-
tru r hivern.

Les Cobles que figuren a Ia pobia-
ció cies de mitjan segle passat són, en-
tre altres: L'Atzavara i La Per1a Llo-
retense. També hi ha hagut, com és
natural, composltors a dojo: Oriol,
Mondet, Montero, Moner. Els autors
forasters de prestigi han dedicat sar-
cianes a Lloret. Són: Frigola, Lam-
bert, Juncá, Rimbau, Bou, Fontás,
Gil, Viladesau, Fornells, Suriol, etc.

La Caravana tindrá lloc del 15 ai
18 d'abri]. L'itinerari será:

Dia 15: De Barcelona a Berga (Ciu-
tat Pubilla de l'any passat, per reco-
llir-hi la flama). Es passará per Cal-
Ces de Montbui, Sant Feiiu de Codi
nes, Casteiltergol, Moyá i Sallent.

Dia 16: De Berga a Girona. Es pas-
sará per Ripoil, Olot i Amer.

Dia l?: De Girona a Santa Coloma
de Farners. Es passará oer Torroella
de Montgrí, Palamós, Llagostera i
Caeá de Ia Selva

Dia 18: De Santa Colorna a Lloret.
Es passará per Blanes. Arribada a les
11 del matí.

Lloret prepara durant tot aquest

any un gran trombre d'activrtats per
festejar er seu pubrllatge: conferen-
cres, recitals qe cango, projeccions de
lrlms, pregó per I escrlpr,or Octavr
Satlor, concerits de cobla i corals,
crncursos musical, fotográfic i d'apa-
raciors, Exposrcrons sobre Ia sardana
.t filatelica. Sera empiagat e1 monu-
ment a 1a sardana aI Passeig mari-
tim.

La Caravana cl'enguauy promet és-
ser molt sonaüa. Entre altres hi pren-
clrá part 1a C¿sa S.O.S., del PaÍs Va-
ienciá, amb dues carrosses. La Cobla
Juvenil de Blanes, única cobla tor-
maoa per lg noiets, donará concerts
cada vespre a les poblacions on fa pa-
raoa la Caravana. A més, hi haurá
audicions per les millors cobles, a ca-
da població pei on passa, perqué és !a
terra que ies produeix, amb abun-
dáncia i excel.ients.

L'Obra del Ballet Popuiar, 1'orga-
nitzadora de la Caravana i impulsora
de totes les manifestacions populars
a 1a nostra terra, té un marcat inte-
rés que assisteixin a la Caravana cot-
xes particulars de totes les comar-
ques, eis quals seran portadors de
cartells indicadors de la comarca
d'orígen. Els vilanovins que tinguin
cotxe, ja saben, doncs, que tenen un
lloc en aquesta manifestació.

«AMICS DE I-A SARDANA» de
Vilanova, per Ja seva part us comunl-
ca ja I'excursió que farem, si Déu vol,
a Lloret, eI dia 18 C'abri1, dia de
i'arribada de la Caravana, amb au-
tocars.

Anirem a Visitar eI jardí de Bla-
nes, una maravella botánica, única
en el món, que conté exemplars de
tots els continents. Allí ens unirem a
la Caravana fins a Lloret, on partici-
parem de Ia gran diada, arnb un pro-
grama dens, que será la joia de tots.

AUDICIÓ La de Febrer será el dia 28, diu-
menge, ai migclia, a la Plaqa de la Vi-
la, interpretada per Ia Cobla Sitge-
tana.MENSUAL



CAM¡SERIA

GATSERRA

Gral, Mola, 28

Tel. 893 27 92

MIRIM
Articles de pell g skag
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleters
Maletes - Estoigs
Guants - Moneders
Articles de regal

Gral. Mola, 11

Magatzems
Reunits
Carrer Cervantes, 12-16
Tel. 893 28 39

UISTTI BEG ATtr
Li SOLUCIONARA EL PROBLEMA

DEL VESIIR

PREUS DE BEGAL EIII EL MES IIE FEBRE,R

T. G. Viloseco - Villonuevo y GellrrJ
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