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Missatge uniuersal de pau
¡ de getmanor

Es amb joia que avui us donem a
,conéixer el text d'aquest Missatge.

A Lloret .de Mar, a conseqüéncia
de1 Pubillatge d,e l'any 1971, va sor'
gir La idea de pubJ.icar el Missatge,
adrecat al món sencer.

Dlu així:

«La sardana és la dansa g¡e¡¡uin¿
de Oatalunya. [,a ballen, a rnés, en
terres d€ Vaténcia oxr es parla catalá,
i a les Illes Balears, a Andorra. als
Pirineus Ori,entals (FTanqa) i a, l'Al-
guer (trtáIia). Tanobé es balla a Ma'
dtid i 'en altres ciutats dlEuropa i
il'América on s'agrulpen ¡oatala.rrs. Es
rtistingeix pels seus valors estétics i
morals. Un 'oomjun;ü d'orlze instru-

¡rneuús, quasi bts de vmt, denüminat
<<corbla», i[terpreta saril¿nes de grarl
qualitat. -IIhn elogiat la sarilana sin-
,SuXars r€stres aorn Igor Stravinski,
Albert Schweitzer i Richarat Strauss.

«B una dansa clissica, I matemi.-
'tica. Els sardanistes s'agf,upen lliu:
remenú en «rotllanes», és a dir, for-
-mert a¡relles agafats ile les Enans. Els
dansaires han de co,mptar els com-
pa,ssos de la música -que sotren es-
'rer ile,número iliferent a caela eom-
posició- i traduir-tos a passos, de
.ma,mtera qr¡e, repafrits a.ra voltant
cafi a Ia il¡etA ara cap a I'esquerra,
Ia ilansa es desplegui i s'aoabi exao-
:tament il'acortt amb les norrnes tra-
ilieionals rque la regeixen-

«A la sarilana hi cap tothom, sn
número illimitat, sense discrimina-
ció de sexe, gdat, raQa, r¡acronalitat,
saber, manefa de pensar, ,cl'asse 96-
cial rri pcsició económica. Tots són
ailmesos a la rotllana, i Shi pot en.
trar i sofiir'ne a qualsevol rnornent.
La sar'dana és l'expressió illuna de.
moericia pura: afrma els drets hu-
mans i comstitueix la imatge ideal
d'un rnón no'u.

«EIs sard¿nistps I'o,ferim als ho-
mes d:e 'bona voluntat com un mis.
satge rle pau, dg justícia, ile gerrnar
nor i de bellesa».

L'han editat, fa tres rnesog eüs
«Amics de Ia S,ardana» de Lloret, en
collaboració ¿mb l'Obra del Batlet
Pop,ular. Es escrit pel literat Fxteve
Fábregas i Barri, del qu,al hem p'u-
b,licat en diversos números, quasi ín-
tegra, la Llicó Magistral que pro-
nunciá a IJ.o,let. El Missatge, que es-
tá co'ntingut en un fascic'le, senzill
perd pulcra.ment tipografiat, eo,rrté
unes traduccions. Está escrit en els
idiornes oficials de 1a O.N.U.: anglés,
francés, rus, xinés i espanyol. I en al-
tres, com: ale,many, árab, hindi, ita-
Iiá, japoné.s, portugués i catalá. A
l'última p,ágina hi ha un belt d.i-
buix de Picasso titulat «La sardana
de la Pau», fet el 19b6.

Sembla que Ia O.N.U. es fará cá.
rrec de la difusió d'aquest Missatge,
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entre les s€ves nacions, o sigui a tot
eI món prácticarnent.

Ja cormpreneu que és, motiu d'ale-
g¡ia que eI simbo,Iisrne i tot eI que
repr,esenta la sardana s'escarnpi p,el
món entre els homes i pobles de bo-
na voluntat.

C:atalunya, aquest poble petit que
sorrn nosaltres que té en la sa¡dana
un tres,or. per tot eI que significa,
avui, quan l'home viu tan agitat so-
bre Ia terra, eIIa en fa ofrena uni-
versai. La sardana, valor nostre, es
eonverteix, així, en valor de dimen-

sió universal. Catalunya demostra,
una vegada més, que és o,berta a tots
eis air.es de bondat, de genero,sitat,
de noblesa. Tot aixd ha estat possi-
b1e grácies a un mil.leni d'anys de
vida d'un poble que essent ell i vo-
lent-ho ésser vol formar part dels po-
bles de tot eI món. Veritablement,
n,omés Ja Catalanitat p,ot cor¡duir a
1a Ilniversalitat.

Siguem-ne conscients, tots. I po-
sem-hi el gra de sorra en el moment
petit de cada dia.

Coneguem-nos

Sal uador
Va néixer el 1913, a Santa Coiorna

de Farners, on el seu pare hi era
notari. Tota Ia seva famíiia era
d'Arenys de Mar. Als dos anys va
anar a viure a Barcelona.

El 1929, als 16 anys escriu el seu
primer llibre en prosa, <<Israel», en
castellá. El 1930 entra a la Universi-
tat, ,o,n cursa 1ies carreres de dret i d,e
filosofia.

El 1931 p,ublic¿ la seva primera
novel'la «El D,:. Rialp». El 1932, una
altra novella «Laia». EI 1934, elrs re-
culls narratius «Aspectes». El 1935,
«Miratge a Cilerea» i «Ariadna al
lab,erint grotesc». El 1937, «Letízia i
altnes proses».

El 1946 publica «Cem'entiri de Si'
nera», primer llibre de poesia. 81,
1948 surt «Frimera histdria d'Es-
ther», una de les seves obres ca;b-
dals. El 1949, «Les cangons d'Ariad-
na». El 1941, «Lres horres». E] 1955,
«Final del laberint» i dues obres de
teatre: Fedra i Antígona i «El cami-
nant i e1 mar». EI 1960 apareix «La
pell de brau». El 1936 és ediatda
l'Obra Poética C,ornpleta.

Dre llavors e,ncá són molt conside-
rablles les traduccions, aportacions al
teatre ,i volurns de poesia que ha es
crit o Ii han cornentat. El§ intel'lec-
tuals eastellans n'han fet versio,ns
per als s,eus lectors.

E] 1970, a Harnb'r.rrg, 1a trlundació
de1 Prerni Montaigne, dedicat a ho-
norar personalitats de les literatu'
res rQrnániques, d,esprés d'haver fe,t

Esp ri u
honor a Franga, Itál,ia, Bé1gica, en
anys anteriors, acordava per unani-
mrtat del jurat reunit a la Universi-
tat de Tubingen, honorar Catalunya
en la persona d'Espriu i li era ator
gat el Pre,mi Montaigne, dotat amb
40.000 marcs, a1s quals ell renunciá
Per crear ¿mb el seu imp,o,rt una be-
ca per a un estudlant catalá que va-
gi a estudiar a Alemanya. L'octubre
del mateix any, Espriu era nomenat
President de I'Associació fnternacio-
nai per ¿ la defensa de les lléngües
i cultures menacades.

Ultimament ha estat rebuda a Es-
tc,colm I,a propcsta per tal que sal-
vador Esp,riu sigui candidat al Pre-
mi Nobel.

Ara fa po,cs mesos, li ha estat
concedit el Premi d'Itronor de les lle-
tres Catalanes 1972, destinat a aque-
lia persona que per la seva obra, li-
terárla o «{entífica, escrita e,n la

Ilengua nostra i per la importáncia
i exemplaritat de la seva tasca in-
tellectual, hagi contribuit de manera
notab'le i continuada a la vida cultu-
ral dels paisos catalans. L'imporrt del
premi 

-500.000 
pessetes- Salvador

Espriu l'ha r.etornat a O,mniurn Cul-
tural, 1'Eintitat Phtro,cinadora, per
ta1 que el d,estini a I'ens.enyament
de Ia ltrengua. Veritable,ment. és un
gest qure confirma tota una vida de
fidelitat a una literratura, a una IIen-
gua, a una terra. Ho,mes d'aquests
són els que falten a Catalunya.



PRENIIS DDL DtrA
DE LA SABDANA

EIs premis d'enguany han estat
adjtrdicats ¿ixí:

Premi Euric Morera. A la sardana
«Mataró, del Maresme 1¿ flor». de]
Mestre Ricard Viladesau i Caner.

Fremi Vicena Bou, A Ia sa¡dana
<<Gentil Josefina», del Mestre, Anto"
ni Planás i Marca.

Premi literari. Ai llibre «Cent
anys de Sardanisme; la dansa a Ta-
rragona». de Jordi Mo,rant i Clanxet.

Premi Guions radiofünics. A Rá-
dio Sabadell, pel programa «Festa
de sardanes», original de Joan Déu
i Arnal.

Meila[a ¿l Mérit. A Salvador Ca-
sanova i Grané.

Medalla pdstuma. A Jaurne Vidal
i §erola, pels mérits contrets en Ia
s,eva vida íntegrament dedicada a la
pro,moció i enaltiment de la sardana
i ¿ ia seva intensa tas,ca catalana.

INFOR,IVIACIO

«EI Pessebre», finalment, ha estat
enregistrat en cataiá, ¿ puslts Iiico,
per )a Casa Columbia, sota Ia ma-
teixa direc,ció de Pau Casals. Sabem
que a hores d'ara plouen cornandes,
del disc, arreu del món. S,embla que
en podrem disposar ja durant el pro-
per Nadal.

Es molt interessant, de cara als in-
fants, eI disc <<História de Catalunya
amb cansons», editat per Edigsa, es-
crit per Jaume Picas, música de Ros
i Marbá, arnb vieus de Guillemina
Mo,tta, d,e la Trinca i del Cor de les
Escoles Virtélia.

XIII .IOIüI.IADA D'ESIUDIS
SABDANISTES

LrO,bra de], Baiiet Popular va or-
ganitzar a Tarragona, amb la col.la-
b,cració del Casal Tarragoní, aquesta
jornada que tenia corn a terna «La
sandana i la joveníut». Es van pren-
dre les següents conclusio,ns:

1.- El Sardanisrne ha d'arribar a
Ia societat, aI jovent; rle esp,eru, nru
aquests vagin a 1a sardana.

2.- Reco,rnanar mo,lt especialrnent
d'incorporar ll,etra a la música de la
sardana, per tal que es pugui cantar
i sentir.

3.- Recornanar les sessions de
«disc.fórurn».

4.- Insistir sobre l'ensrenyament
de la sardana a l'escola, o fer «esco-
les de sardanes».

5.- Pulsar Ia idea de qué vol la
joventut.

6.- Formar dirigents sardanistes
i, sempre que aixó sigui possible,
que surtin de 1a joventut.

AUDICIO DEL MES
DE SETEMBRE

Tindrá lloc el dissabte
Ies ?'30 del vespre, a la
I'Ajuntamen'¿, a cárrec de
«Sitgetana».

ilia 16, a
Plaga de
la Cobla

DiesTiSd'Octubre

Campament-Aplec de Tardor

Ermita de Ntra. Sra. de Lurdes

Presidentt Manuel Prats Secretari: Salvador Buti
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