
arnics de la sarCana
de I'agrupació excursionista talaia

VILANOVA I LA GELTRU - ABRIL DEL 1971

Programa per al mes dtaüril

Dia l8

Lloret de Mar, ciutat-pubilla
de la sardana
Assisténcia, amb autocar, a l,acte de proélamació ilel pubillatge.

Seri¿ visitat el iarilí Karl Faust, ¡le Blanes.

Dia 23

Sant Jordi, Patró de Catalunya
Audició tle sardanes, a la Plaqa ile la Vila, a les ?'30, tarda, per la

Cohla Barcelonina, patrocinaila per ia Caixa il'Estalvis del
Penedés.

Jovos: obsequieu les noies arnb roses. Es el itia ile la gentilesa i
dels enamorats Que segueixen la fortalesa de Sant Jordi, el
lluitailor.

Dia 25

Dia mundial de Ia sardana
A Ies 12, auil.ició rle sarilanes, a la Plaqa ile la Vila, per la Cobla

Barcelonina.

A les 18, conferéncia, amb illustracions musicals, a cirree d'Euge-
ni Molero, sobre: «Fduard Toldrá: eompositor ile sardanes»'
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Abr¡l¡ Poesia
De{em el mes passat que Abrll ens

portava la -llum. I és veritat. La IIum
i,e de ia poesia. La poesia és la que

ens obre les finestres dels ulls a Ia
possessió de la veritat, de ia vida, de

la terra.
Miguel Angei Astúrias, Premi No-

be], precisament de poesia, deia, re-

ferint-se a I'América liatina, que aild
que més imperiosament necessiten
aquells pobles, a fi d'avangar i situar-
se a I'altura de les nacions modernes,
són enginyers, químics, etc. I la ves-

sava sobiranament, eii, e1 poeta, per-
qué la seva afirmació és falsa. Els po-

bles oprimits econdmicament -els
d'América, els d'Europa, els d'arreu-
necessiten, sí, de tota mena de técnics.
perqué sense Ia tdcnica i 1a ciéncia no

es progressa, perd aiLd que més ne-

cessiten són poetes, són místics, per-
qué ells són qui fan despertar les
gents primáries (d'América, d'Euro-
pa, d'on sigui) de tot l'embalum d'en-
darreriment, de superstició, d'en-
ganyifa, de qué són víctimes.

Tots els técnics plegats d'un país

poden estar al servei del capitalisme
i la gent d'aquell país fins i tot podrá

viure opíparament, com un gos molt
ben alimentat d'una casa de senyors,
peró será explotada i deixada en l'es-

tat d'infrahumanitat. Per ta1 que ai-
xd no s'esdevingui, calen els poetes,

que són els qui saben trobar els ra-
cons de I'ánima humana, els qui pre-

gonen els camins de la llibertat, de

1a promoció, de la justícia, de la dig-
nitat, de la responsabilitat. Aixó no

és feina dels enginyers de la matéria,
sinó dels enginyers de l'esperit, dels
qui ajuden a forjar l'ánima d'un po-

b1e, a fi que e1s pobles siguin formats
d'homes i no de robots, de persones i
no d'individus, de fills de Déu i no

d'esclaus dels fems del diable (eI di-
ner), com els anomenava el gran Pa-
pini.

Aquesta és la missió dels poetes. I
no altra. I a Catalunya en sabem for-
ga ci'aixó, perqué ells, i només ells,

com a actors principals, han estat els

herois que han fet possible ]a presa

de consciéncia del nostre poble en ei

temps de 1a Renaixenga, des de mit-
jan segle passat, i en la Renaixenga

actual, ]a que s'está prodliint enmÍg

de Ia nostra vida.
Aixó és el que volem dir en aquest

Abril en qué homenatgem e1 nostle

Cavaiier Sant Jordi, el qui branda

l'espasa contra tota mena de dragons,
quan homenatgem 1a nostra Ver-
ge morena, que presideix com a

mare, des <ie fa mil anys, 1es angoi-

xes dels seus fiIls, quan homenatgem
Ia sardana.

Mentre hi hagi joves que ofereixin
roses a les noies, com a signe d'ena-

morament j de gentiiesa, mentre pu-

guin ésser oides les melodies de la
sardana, podem estar segurs que hem
prés eI camí de l'ascensió cap a
I'aconseguiment d'un poble conscient,



responsabie, digne. Perqué Ia mística
quan arrela en eI cor de I'home, Per
fer-lo més home, sols pot portar el
poble a ésser avengat, a ésser porta-
dor de vida. Enfront del progrés ma-
terialista dels qui voldrien una terl'a
dominada per 1a máquina, nosaltres
llancem a l'aire Ia bandera de Sanr

Jordi, l'arnor de Montserrat, el so

de la tenora, perqué ells ens donaran.

com a escreix, un progrés per a tots
i cadascun dels catalans, com a per-

sones i com a poble. I Ia vida será be-

lla. I la terra será nosLra.

Aquesi és e1 nostre crit joiós en

aquesi mes d'abril. Ferqué volem ei

progrés, tota mena de Progrés, Per a

Catalunya, tenim necessitat d'enlai-
rar e1s valors espirltuals, que sols po-

clen ésser concebuts i estimáts pels
qui són persones i en senten l'ánsia
i eI goig.

La ilum només ve de la poesia. Po-
bie que té poetes és poble que reco-
bra l'energia. La ciéncia i 1a técnica,
soJ.es, només poden portar a 1a fos-
cor, a I'esclavatge. Tots e1s qui tenen
uIls per mirar se'n poden adonar.

Només cal fuliejar les planes de 1a

história passada i esguardar la histd-
ria que fem cacia dia, ara, dia rera
dia. EIs fets canten. I ]Iur cant és si-
nistre.

CONFERENCIA SAR,DANISTA

EI proper dia 25 d'abril s'escau,
com sabem, el Dia Universal de la
Sardana. Amb motiu d'aquesta avi-
nentesa la nostra entitat organitza
l'audició de sardanes que ja s'anun-
cia en aquest butlietí i a més una con-
feréncia de tema sardanista.

L'esmentada conferéncia correrá
a cárrec del publicista Eugeni MoIe-
ro i Pujós (Premi de Feriodisme «Dia
de la Sardana» 1"968), tractant el te-
ma «Eduard Toldrá: cornposito¡ de
sardanes». Aquest acte tindrá lloc el
diumenge dia 25 d'abril, a dos quarts
de set de la tarda, a la «Biblioteca
Víctor Balaguer», de 1a Plaga de la
Vila, complementat amb il.lustracions
musicals en disc.

No ca1 dir que la nostra entitat
convida tots els vilanovins que se

sentin interessats per la nostra pn-
mera manifestació musical i coreo-
gráfica i per 1a figura d'aquell gran
músic vilanoví que fou 1'enyorat mes-
tre Eduard Toldrá i Soier.

ENSENYA]VIENT DE SAR,DANES
i

ENSENYAMEh{IT DE CANT

Dissabtes, a les 4:30 tard¿.

Cap nen i nena de Vilanova, sense
aquests coneixements sardanistes i
corals, que els faran vibrar, De vosal-
tres depén que els vostres'fiIls siguin
eI dia de demá uns homes, conscients
d'ésser persones.

Us interessa per als vostres filis i
i fiIles petits.

En tots els vostres impresos, quan esmenteu el nom de la nostra
població, psseu: «Vilanova i la Geltrú».

President: Manuel Prats Secretari: Joan Ferrer



Joieria

Gral. Mola, 25 Tel. 893 24 95

M¡Iá
Fundada l'ang 1857

Llistes de

MIRIM
Articles de pell i skag
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleters
M aletes - Esto ig s
Guants - Moneders
Articles de regal

Gasa Solé
-LA GA§A DE UOSÍE-

CONFECCIONS
ESCOLLIDES

TJLTIMS MODELS

LA MILLoH coNFECcIÓ

EL MILLOB PREU

EL PHESTIGI DE SEMPHE

st vol vrsln aÉ
VESTEIXI'S A CASA SOLE

Gan Ual
antic

fFerrer de Talll

Objectes de Regal

Cuberteria

Sant Pau, 15 Tel. 893 09 44Gral. Mola, ll
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