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AMIGS IIE [A SARDAIIA

VILANOVA ILA GELTBU

de l'agtupació excursionista talaia

ABRIL DE 1972

o Audicions pel
mes dtabril

FESTA DE SANT JORDI

Com cada any, patrocinada Pe¡ Ia
Caixa d'Estalvis de1 Penedés, orga-
nitzem l'audició de sardanes, a la
Plasa de la ViIa, a les 12 dei migdia,
a cárrec de 1a Cobla «Melodia» del
Vendrell.

FESTA MUNDIAL DE LA
SARDANA

Diumenge dia 30. Será celebrada"
a la PlaQa de la Vila, amb una audi-
ció de ,sardanes, a cárr.ec de la Cobla
«Insp,iració» de Sant Sad,r,rrní d'Akroúa.
Creiem que, com l'any passat, hi
haurá també elecció de Ia Pubilla,
prcciamada p,er Ia primera autoritat
i homenatjada per la Corporació mu-
ni(,paI, cosa que va resurltar tan
agradable i tan elogiada per to,ts.

LA SARIIANA¡ BALL TEOLOGIG
La gran virtut de la sardana, da-

vant 1a quai totes les altres dersapa'

reixen o resten molt minvades rau
en el fet d'ésser una dansa teológica
'cent per cent. Avui, quan, Pr:oducte
d'un auepenjament a les realitats
naturals, el món sembla que no tro-
ba altre adéu que el confort, f indi-
vidualisme, eI desinterés per les em-
preses collectives, auténticament co-
munitáries, és quan a casa nostra es

manifesta f increment de la mística
sardanista Que indaga el Perqué de
la saridana, com aportació de I'huma-
nisme catalá al llegat tlniversal

Qué vol dir ball teoldgic? SemPre
que un grup humá treballa Per la
unió, per anar a Ia conquesta d'une§
premisses que interessen a tots, és
que sap flairar el camí que l'ha de
portar a la salvació i en té cons-
ciéncia.

Mota gent de casa nostra, joves i
madurs, i infants, es donen a la sar-

dana perqué -si bé a vegades no és
prou conscientment- i'esma els diu
que aiií es respira Ia santa harmo-
nia i que Ia gran rodona els agerma-
na, els empeny a ésser una sola co-
sa: homes concrets d'un país concret.

Amb 1a sardana, tots, uns donant-
se físicament les mans, altres com
espectadors, espiritualment, estimen
i avancen. Fixeu-vos-hi quan veieu
aquestes rotllanes de noiets i noie-
tes que comencen l'adolescéncia, o
unes altres formades per joves i
noies que van traient e1 cap a les
respon'sabilitats de la vida, o les de
més enIlá on tot és gent granada, a1-
guns veltrs ja, peró amb eI cor jove.
O, fixeu-vos que aixd rarament es
dóna, puix que els petits vailets, el
jovent, els matrimonis primerencs,
els jaios, tots, es barregen. Es tot un
poble que baIla. Tothom s'hi sent cri-
dat. No veieu la parella jove amb el
fillet al mig com puntejal No veieu
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com una rossa tendra es posa al cos-
tat d'un avi destre i filabarquí, de
saltironeig agos.arat!

Tot aixó no seria possible si no hi
hagués un móbi1 invisible que e1s
empenyés a ésser-hi, amb eI desig
de mostrar a la ilum de Ia plaga pú-
blica la pregonesa de bondat i de be-
Ilesa que portem dins.

Amb la sardana ens estimem, esti-
mem el nostre ésser col.lectiu. Es un
signe. Es un instrument. Es un de-
tall. Perqué I'amor, quan és autén-
tic, busca e1 detatrl, I'engruna, que és
on és viscuda 1a flnesa, 1a gentile-
sa, 1es ganes de l'amor.

Abans que res, en tota 1a vida de
l'home, el que cal és estimar. Des-
prés, 1'avanqament és segur. I l'avan-
gament, ell soi, ja és la salvació. Per-
qué qui estima ja ho ha fet tot. Vin-
gui el que vingui. Per aixó és Ia
dansa beila; per molts motius, artís-
tics, musi,cals, coreográfics, peró,
principalment, pel motor que f im-
pulsa, que ens llanga. Quan ballem,
els creients sabem que Déu somriu,
perqué amb la sardana, escola de la
convivéncia, aprenem a estjmar-nos
uns als altres. Es la més alta i pro-
funda teoloeja social. Sj en els hc-
ritzons invisibles. mentre homes i
d,cnes vibren al so de la sarrlana, no
hi hagués el somrís de Déu, seria
1a prova que Déu no existeix, per-
qué aqr,rests hcmes i dones, sense sa-
ber-ho, sense proposar-s'ho, peró
portats per un deler net i alt, bus-
quen l'adoració i Ia pregária, enmig
precisam.ent d'altres homes i dones
'en comunitat.

L'escrjptor Esteve Fábregas, en 1a

«Llicó Magistral» que donava a Llo.
ret de Mar l'any passat, sustentava
que Ia sardana, a més d'esplai, fe,
servei, actitud soeial, és una forma
d'oració, un mitjá de pregária: I con-
cloÍa« Qui sap si algun dia angoixós
per Ja ncstra terra o pel món sencer;
qui sap si, en circumstáncies extraor-
'dináries, pe1 triomf d'una causa jus-
ta, per l'éxit d'una missió elevada,

no podríem teixir piadosament 
-larnúslca suau, la rotllana gairebé im-

móbil- una Sardana Perpétua, tot
,rellevant-se les cotrles durant dies i
nits, si cal, com una iiántia viva, en-
cesa" davant 1a Verge, per un món
millon».

Imatge beliíssima perd trágica,
digna de l'Antic Testament, d'una
anella que balla sense remor, sense
gairebé moure's, fent torns, portats
per 1es melodles de tantes sardanes
dites quasi a cau d'orella, que han
estat escrites de genoils i amb 11á-
grimes als ulls, convertits el punteig
i e1s bracos enlaire en pregdria dele-
gada de tot un poble que implora
grácies absolutes. Recordem que Je-
sús diu ben clar en l'Evangeli que hi
ha mals, els grossos, que només es
treuen amb oració i sacrifici. Peró
nosaltres, insensats, busquem altres
camins. I ací estan els resultats, fu-
nestos. No ens recorda la imatge llo-
retenca 1a gran figura de Moisés
quan li aquantaven els bragos per
tal que nc defallís i les comandes al
cel fossin oides?

SÍ; fem-ho entre tots; que eI nos-
tre dansar comunitari tingui e] do
del desig de tota cosa bona per a
tots nosaltres, per al nostre pobie
tot i per al món sencer, eue tot olc.-
gat no és altra cosa que pregária.
Fem, tot ballant, que les nostre,q
mans esteses, agafades amb les del
.reí. puguin tenir una maior forta-
lesa de desig que quan enllacem les
própies en 1a pregirria individual. I
,si algú, vju, em dirr .rLre tot aj::r) és
poesia fal.lag, frujt r'1'un scr¡niatrui-
tes, que eI que ca1 és pcsar-se a la
feina i deixar Ce aretendre tocar els
núvols, 1i diré oue aorlest joc ie pa-
raules el saben maneiar a la r:erfec-
ció tots r¡ls retriqrir.Ces d'aquest
món, es vesteixin com es vesteixin,
de Ia ba-¡ia qrre sier.rin perd que ies
grans t:sques. fecundes i duradores.
sempre han provingut d'homes que
h'an mrrntat en el seu cervell una
teoria válida, a prova de bomba, in-



PREGARIA
Pregária comunitária de comiat a

Ia Verge llegida en el )Q( Aplec de
la Sardana a Montserrat, de juny de
l'any passat, organi.tzat per 1'Obra
del Ballet Fopular:

De Ia vida i de Ia mort
deu-me sempre I'hora clara;
feu-me viure sense tara;
feu que mori sente tort.

Vós, Senyora, que teniu
tant d'Amor a vostra falta,

(Ve de la pigina anterio,r)

capag de trontollar davanl la més
groixuda escomesa, i el seu cor ha
bategat, illusionat, per tot alló de
noble a qué pot aspirar l'home. Des-
prés..., després vindrá i'afegitó, les
arrels del qual el trobareu en l'esti-
rnació a les nostres coses. Llavors,
quan estimeu la sarciana com a prc-
fessió de fe, com una actitud social,
com un servei, com un himne, com
un missatge, i també com una ora-
ció, sabreu adonar-vos que a1 mig de
I'anella hi ha, invisible perd potent,
un braser, una flama, la mateixa
flama que escampa pels serrats i
arran del mar la bona nova d'una
feina que n,o flnirá mai perqué sem-
pre tindrem necessitat d'ésser més
hcmes, millors ciutadans, senzilla-
ment catalans.

Xavier Garcia

que qui plora compadiu,
que acolliu l'ánima calda,
feu que tingui el dolq conhort
de saber Qui aI món m'empara...
De 1a vida i de la mort,
deu-me sempre I'hora clara!

Veu's aquí I'immens delit
que a la lluita em duu a tota hora:
molt d'amor a dintre eI pit;
foc per dins i foc per fora;
Foc sagral que em fa tan fort.
Verge bruna, Verge clara,
feu-me viure sense tara!,
feu que mori sense tortl

Josep MIRACLE

Tant de bó que tots els sardanistes
i els catalans tots sapiguéssim invo-
car així la Mare nostra, per tal de

rebre'n l'esperit de lluita per la jus-
tícla, plens d'amor i de foc, vivint
i morint enmig de la claror.

Pensem-hi el dia 27, eI Gran Dia
de ja [,lare de tots e]s que vivim so-

bre aquest clap de terra.

La tria d'una llengua representa,
conscientment o no, unes tries més
profundes, vinculades a ella, perd
que la transcenileixen.

JOAN FUSTEB

President: ít4anuel Prats Secretari: Joan Buií



Vesteixi Jove
amb personalitat

GASA
AilIIREU

Discs - Guitarres
Articles musicals

Sant Sebastiá,24
fel. 893 07 70

MIRIM
Articles de pell i skay
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleters
Maletes - Estoigs
Guants - Moneders
Articles de negal

Gra!. Mola, 11

Tel. 893 2145

CAMISERIA

GATSERRA

Gral. Mola, 28
Tel. 893 27 92

T. G. Viloseco - Villonuevo y Gelirt,
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