
amics de Ia sardana
de l'agrupació excursionista talaia

VILANOVA GELTHU . JUNYLA D E 1971

Missatge al Món Sardan¡sta
Llegit el diumetrgé, día 18 d¡abril de lg7i,

a la vila de la comarca de la Selva,
Lloret de Mar

Xll Ciutat Pubilla de la Sardana

EI sarilanisme ha d'esser i és escola de ciutadania, perqué les virtuts ile
Ia sardan¿ són essencialment les mateixes de l'home socialment considerat.

L'admissió a la rotllana de tota classe il,e persones ,sense discriminació de
,cap mena ,expressa correctament la inelinació al diarleg a aquell parlem-ne

tan nostte, a urut, germanor.

La llibertat d.'entrar i sortir de la rotllana a voluntat prdpia, no té més

limitació que el dret de caila parella que la integra a restar unida. Llibertat
absoluta no tlepassant el punt d'interferir la llibertat d'altri.

La subjeceió voluntiria a uns moviments i uns passos en oome[§ar i en

acabar la dansa, és l'expressió d'r'na ilisciplina i fruit ile l'acoeptació d'unes
regles que el mateix poble ha perffnat.

La severitat ilel gpst, no gens renyit amb I'alegria que produeix una,sana
diversió, és Ia mostra d'un sentit ile ponderació i signe del nosre seny tra-
tlieional.

tGietmanor, llibertat, d.isciplina i seny, heus ací les quatre virtuts que tot
.bon sardanista poseeix i I'han ile prepanar per ésser, a l'avenir, 'n bon ciutadi.

LLUM MORENO I PALLI
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III ÁPLEG DE CORALS
DEL PENEDES

El diumenge 16 de maig, a ia tar-
da, el ja gairebé difunt Teatre Apol.lo
presenciá la vitalitat actual d'una
part de les Agrupacions Qorals pene-
desenques. Gent -i el que és més
important gent jove- de l'Almúnia,
de i'Arbós, d'et Vendrell, ile Llorenq,
de Calafeii, de la Bisbal, de Vilafran-
aa i de Ia nostra Vilanova, ens digue-
ren, amb llurs cants, l'amor fet caliu
pastós, que sentien envers el progrés
i Ia promoció dels hornes i dones ben
concrets de la nostra comarca.

Es dogma de fe sociai que l'home,
per entra¡ a I'entranya de la seva
máxima propietat humana, que és
precisament «ésser home», ha de co-
menqar per iniciar-se pels camins de
Ia sensibilització que el menin a la
descoberta i a la intimitat de tot alló
que el converteixi en home i en po-
ble. EI cant és un dels mitjans més
forts, per més íntims. EI cant, quan
és exercit en funció d'humanitaf per-
sonal col.lectiva, ha de conduir for-
gosament a una obertura, a un lliu-
rament. Si alguna vegada, ei fruit es
resseca o no dóna la ufana que seria
previsible, no será maneament del
cant sinó que el terreny no era ben
Ilaurat, ni adobat. Heus ací Ia gran
iesponsabilitat dels capdavanters de
des agrupacions de cantaires. Aquest
terreny apte no és altre que la sen-
zi119sa Ja germanor entre els cantai-
res i la fidelitat a Catalunya .Estem
convenguts que tot aixó ja s'está do-
nant en eI cas penedesene.

Una felicitació ben coral a tots els
cantaires í al jovent vilanoví que féu
possible entre nosaltres d'una mostra
d'alid que és inici de personalitat i
de ciutadania .I eue d'ací ragi, per
rnolts d'ells, en avant -car del con-

lrqn en yindria l'eixorquia- una a€-
tuació molt densa, comunitária, filla
de I'amor que porta eL cant.

CONTRASTOS

Catalanitat

EJ professor i historiador Jaunne
\:icenq i Vives, malaguanyadarnent
perdut fa 10 anys, quan tant hom po-
dia esperar d'ell, estava visitant un
edifrci históric, record i testimoniatge
detr segle XV: llibres, pedres, tombes,
etc. L'historiador mostrá a 1,acom_
panyant la seva satisfacció.davant el
fet que llibres i inscripcions fossin
escrits en la nostra llengua.

Una dona, responsable de les elaus
de la casa, que seguia la conversa, un
xic apartada, interyirlgué:

- Aquella gent eren molt catala-
nistes...

Viceng i Vives, peró, tombant-se,
replicá:

- No, senyora; eren, simplement,
catalans' 

* * *

Tenir o no tenir co,nsc¡énc¡a

A.ra, fa poques setmanes, a una
passa del segle XXI, la cosa no es
presenta pas totalment com en el cas
anterior.

Hem caqat al vol ei següent petit
diáleg:

Una jove senyora entra a una im-
premta i demana que li facin uneg
targetes de visita.

EJ dependent, després que tots els
details han estalt qgncreta,t§, Ii diu,
no co.m a pregunfa, sinó donantüo
ja per fet:

- Les farem en catalá, eh!
n a senyora, que no shavia plante-

jat aques-t problema, perqué per a
ella no exisiia, despres d'un pptit in-
terval, respongué:

- Ah...l No hi havia pensat!.." No
eal...!



YILANOVA I LA GELTRÜ:
EL NOM QUE ENS PERTOCA

d primers del mes passat fou lliu-
rada al Sr. Batlle de la ciutat una
carta, firmada ¡rels rPresidents de les
Entitats locals, aderint-se a la solli-
citut que fou efectuada setmanes en-
rera per l'Ajuntarnent que eil pr,e-
sideix a les autoritats corr¡I¡etents en
demanda de donar legalitat oficial
al nom genuí de la nostra ciutat.

Les Entitats que presentaren Ia
carta foren: Agrupació Excursionista
Talaia, Amics de la Sardana, Foment
Vi,lanoví, Unió Vilanovesa, Pósit de
Peseadors, Agrupament Escolta En-
ric. C. §,icart, Penya Barcelonista,
Club Billar, Cooperativa de consum,
Centre d'Acció Católica Obrera, Club
Vértice, Setmanari local, Cercle Ar-
tístic, Penya Filatélica,

Es amb satisfacció que consignem
el gest de l'Ajuntament i de1 Sr.
Batlle, tot desitjant que I'Organisme
que ho ha de decidir sigui conse-
qüent i atengui una petició que está
més que suficientment justificada.
L'enhorabona a les Entitats ,locals
que han demostrat d'ésser en el Iloc
que els corresponia.

VISIO DE FUTUR

ia nta del sardanisme actiu ha

d'ésser la perfecció de les nostres es-

tructures, tracta-nt d'ajustar.les a

l'evolució natural dels costums, i no
pas deixant arraconada la sardana
com a raquític esplai de diumenge.
IIem de portar la sardana on calgui,
,donant.li tota Ia categoria de sí¡n'bol
que té. Les noves promocions sarda-
nistes han désser gent amb cons-

cléncia ie servei a Cataiunya .Elles
no poden tancar-se a cap,mena d'ini-
ciativa plausible i molt menys dei-
xar de fomentar-les.

Quan més, puixant sigui 1a nostra
embranzida, més estarem en condi-
ció de despertar consciéncies endor-
miscades. Aprofitem, doncs, tota la
.forga potencial que ens donen les
mans quan s'enllacen les unes amb
les altres .Es la nostra glória. Peró
també tota la nostra acusació.

,COMPOSITORS ACTUALS

TOMAS GIL I MEMBRADO

Va néixer a Horta de Sant Joan
(Tarragona) el 20 d'abril de 1915.

S'iniciá en la música al seu poble na-
tal i després a Barceiona. Estudiá
amb els mestres Zaragossa i Tomás.
Es auto¡ d'unes 50 sardanes i de 20
glosses de cangons populars catala-
nes, dotze d'elles gravades en disc.
Ha escrit Ia suite simfónica per a
dues cobles «L'estudiant de Vic» i,
finalment, a títol experimental, Ia
«Toccata i Fuga n.o 1» per a eobla amb
addició d'alguns instruments. Ha ob.
tingut premis amb les sardanes «Hos-
pitalenca>r (1966), «Girona a Josep
Coll» (1967), «Figueres 1267» (1967),

«Roc de Quer» i «Coll de Jou» (1967),
«La Verge del Tura» (1968) i «Tarra-
gonina» (1970). Enguany ha obtingut
un premi i un accéssit en el concurs
de Lloret.

AUDICII} DEL MES DE JUNY

Tindrá lloc el dissabte dia 19, a les
10 de la nit, a la Plaga de l'Ajunta-
ment, a cárrec de la Cobla SITIGE-
TANA.

Preoident Manuel Prats Secretari: Joan Ferrer



BYRME
Aigua,4 - Tel.893OO11

Beparacions d'aparells electrodoméstics amb recanvis
d'orígen de les més conegudes marques

BERRENS . TAURUS . MOULINEX. TURMIX. DESIREE

JATA-SOLAC,SyP,etc,

Servei oflclal de

BRAUT - TORTADO - IIISPAilO SUIZA

Art. Regals

Porcellana
Cerám¡ca

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

Gral. Mola, 11

Bobinatie i reparacló
de motors eléctrics

Especialitat en
llistes de noces

Rambla Caudillo,3T
Tel. 893 07 76

T. G. Vilogoco . VllloÁuevo y Gcltrú
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