
a

,):

AMIGS IlE LA SARDAilA
de l'agrupació excursionista talaia

NOVEMBRE 197 2 VILANOVA I LA GELTRU

Lo sordono: 0roció comunitürio

En núrneros anteriors d'aquesta
Circular vaxn posar fragrr¡ents de Ia
Lligo Magistral que va Pronunciar
l'escript,or llcretenc E§tevre Fáhre-
gas. En un d'aquests fragm'ents, ell
insinuaba que la sardana, ultra es-
plai, p,ro,fessió de fe i acte de servei,
tarnbé podria ésser una fsr.m¿ fl'ora'
ció. Nosaltres, després, l'abril de
l'any actual, insistírem sobre el ma-
teix terna. Poc podíem irnaginar que
el mateix mes, a la vila de BellPuig
d'Urge]l, essent proclamada Ciutat-
pubilla, aqulest fet, de la sardana
convertirda en oració cornunitária,

s'hagués de convertir en realitat.
E1 dia 23 d'abril, a1 matí, unes ho'

res abans que hi arribés la Carava-
na de la Flama de la Sardana que
cada any recorre les nostres cormar-
ques per esrcarnpar'hi el doll de la
.catalanitat, aI ternple parroqu'ial, en
ia «missa del sardanisrne» que hi ce-
lrebrava I'arque,bisbe de Tar-ragona
Doctor Josefi Pont i Go1, fiIl de Bell-
puig, fou ballada una sardana, din-
tre de l'Oferüori, abans d'iniciar l'ac-
te eucarísti,c.

D'e$rrés d,e I'ofren¿ d'una munió
de flors, a l'altar per p,art de les pu-
billes, Ia sardana «D'avant la Verge»,
,d'Errric Morera, era ballada per dos
hornes .casats, dos joves solters i eua'
tre noies, de Bellpuig i de Lloret de
Mar. Donat e1 eaire simbdlic del ac-

te, dansaren nonrrés una tirada de
curts i ula de llargs. La música era
en gravació magnética, inter,¡rretada
per Ia Cobla La principal de La Bis-
baI.

Després, eLs actes de la jornad¿
sardanista continuaren, perd I'erno.
,ció va fer solc entre la gent que orn-
plia el lemple. Per primera vegada,
sembla, Ia sardana entrava a la CAsa
de Déu. esdeveninJ un element més
e,n la pregária dels homes a f)éu.
Amb post,erioritat, en un llogaret del
Penedés, en un Ap,lec de Joventut,
ha tornat a ésser ballada dintre Les
parets sagrades.

Tot fa sirulosar que a Bell¡ruig s'ha
iniciat r¡n fet que arribará a ésser
tradició. En un temps, de tanta dis.
bauxa i de tant d'anhel materiajlista,
individuralista, de tant de desinte-
rés pels problernes comunitaris,
atent I'horne a la barreja de la far-
tan.era dormini,cal, fugint d'eII ma-
teix, amb un o altre pretext, s'aixe-
ca la sa¡dana, la dans¿ de tot un po-
ble. per unir-se a les mans enllaqa-
des de tot aguest pob,le i convertir'se
en pregária col.lectiva.

Certarnent. que la sardana ballada
al temple no pot ésser un fet quoti-
diá. Ets ¿ctes solemnes normés poden
ésser reservats per als mornents so-
lsmnes. I"a sa¡dana ha quedat con-
sagrada corn I'oració extraordinária
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-sentirnent, 
paraula i música- d'u'

na gent, 1a qu,e sa[] p.negar i la Que
no, que s'hi tro,bará identifi,cada eom
a éssiers hurnans i corn a flIIs de Déu.
El1a, 1¿ hurnana, tan b'ella, será an-
torxa que fa visibles e1s anhels de1
benestar, del progrés, de la llib,ertat,
de l'autenticitat. amb e1s delers de
la trasrcendéncia, d,e I'e,sguard rnés
enlaire, dei respirar quan sembla
que tot asfixi,a.

A aixd ha arribat la sardan4,
acuesta cosa tan nostra davant Ia
qual a vegades passern pel sexl coli-
tat una mi,ca -o u,n bon troe- indi-
ferents, pel motiu tan vulgar que }a
tenim sernpr.e a1 nostre abast, a ca-
da cantonada. Aquest és e1 Breviari
que ofereix Catalunya a tots els.
hcmes per tal que aixequin 1a vis¡ta,
per tal eue omptrin e1 pit. Quin po*
be d,el rrlón ho p,ot dir així?

PARLEM BE!
(vl)

A vegades escoltal:'eu aquesta
al'legació (aquesta excusa) en boca
d'un horme, d'una dona, flns i tot en
bcca d'un io,ve: «Jo no, escric les me'
ves cartes, I,es meves notes. en cata-
1á, oerqué no en sé, i fent-ho mala-
m,ent prefereixo escriure en caste-
1Iá».

No call srer gr&o flIósof per com'
prendrre que e1 problema está ma1
plantejat. S,i tothorn, quan es troba
davant una-, realitat que desconeix o
no coneix prou bé, s'arnonga dlespat-
lles j abandona eI carnp, els hornes,
indubtahlernent, encara aniríern
arnb gorra de cop i amb caminadors.
Quan, en l'orrdre que sigui, de món
técnic. artístic, del que sigui, I'home
desconeix una corsa, 1¿ furga, l'estu-
,dia, en c.olnenqa I'apr,enentalg'e. I
avanca, [entament. I, s,o\¡int, un cop
s'ha'trencat eJ glas, ell s'adona que
«no es tan flero el león corno lo pin-
tan». Es cerciora que e1 que cal, el
prirner que cal, és tenir ganes, tenir
voluntat. veure que alld li convé.

D,iuen ----¡els qui així «raor¡en»:-
que ,esrcriuen en castellá p,erqué e1
coneixen. Pobresl Amb ell castellá
passa el mateix, exactarnent, q;ue
arnb e1 catalá. Es escrit péssima-

ment. Perd com que el portern arra-
pat, al moll de 1'ós, p'erqué hi feren
qI pri,mer ensenyarnent, perqué cada
dia lle,geixen ,eI diari, perqué els ili-
bres que cornpr,en tots són castellans,
es pensen que eI dominen. No. Per
conéixer el catalá corn per conéixer
e} caste,llá s'ha d'estudiar. A vegades
diuen: «Es eue eI ,catailá és molt di-
fícill» 1 tarnbé l'erren. Els idiomes
(i els dialectes també) tots son difí-
cils. No hi ha cap, matéria hurnana
que vallgui 1a p,ena, que sigri elabo-
ració de 1'home, que sigui fácri. Tot
té tres seves ,comtrrlicacio,ns. Tot ha
d'éss,er oibjecte de reflexió, de perfo-
ració.

Quan una persona creu -jo, per-
sonalment estic convenqut que
sempre é5 una excusa, una c,o'vardia
i una dimissió- q¡re no ha d'escriu-
re en catalá perqué no el coneix, e{l
que li fa falta no és Ia voluntat d'a-
prendre, I'en,ergia humana de véncer
els ,obs,tacl,es, sinó la conseién'cia d'és-
ser cataüá, d'ésser alld que nornés es-
srentho ell po,t e,sdevenir home, per-
qué l'exigéncia humana s'aconse-
gueix alim,entant l'arrel p,rópia, sense
1a qua[ és irnpossíb,le la vida.

Quan una persona diu que no es-



criu ,en catalá perqué és difícil, se li
ha de dir, ras i curt, que f impres-
cindible no és que escrigui bé en ca-
talá, sinó que hi escrigui, p,erqué,
llavors, tot fent'ho, s'adonará que,
escrivint-to, és ell eui, de mica en
mica, es va plasrnant, físicament in-
clús, scbre el paper. EI llapis, la
plorna, llavors, són una ernanació
d'ell, són ell mateix. I llavors s'ado'
nará que fent-ho de l'altra manera,
feia ,c,ornédja, traduia, no era ell ma-
teix. abdicava. I renunciar a Ia p,er'
sonalitat prdpia és I'últirn que se li
acut a un horne.

Es que hi ha hagut mai a la vida,
cap jove que, agafats els pinzells,
per iniciar la vida pictórica, els dei-
xi, perqué veu que no ho pot fer
tan bé com un Velázquez, un Goya,
un Donátello, un Picasso?

incorrecte correcúe

maco bonic, bufó
madre (religiosa) mare, germana

incorrecte
navidenya
ninyera
ni siqüiera
nória
novat'o
nóvio
oido
ojalá
oüa
opresió
ossadia
otony

correote

nadatla
mainadera
ni tansols

sinia
principiant

xicoi, promés
oida, orella

tantdebó
ona

opressió
gosadía
tardor
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r.fam veure aquest gru,p en 1¿ seva
primera actuaaió en eI loca1 del Cen-
tre Católic, dintre eI festivai que hi
tingué llcc a favor de 1a magníflca
institució cultural i fraternal que és
Auxília. Ens va plaure aeuesta reali-
tat entre nosaltres, corn és" un grup
de Fa1cons, ta1 corn, des de ja tants
anys el tenen altres poblacicns, fins
molt petites, del Penedés.

Una crcila d,e xicots així, que fa fi-
ligranes i co,mbinaciors gimnas,tes,
ajuda, no en dub,teu, a millorar eü
gust orer 1a bellesa, entre ells i, en
els qui s1s contemplen, és una esco-
ia de formació artística, una p,edago-
gia de valors humans, un al.licient
per a una joventut sana de cos i
d'esperit.

Que siguin benvinguts a la pa,les-
tra entre tot alld que a casa nostra
malda per'consitruir un país de gent
entusiasta, airosa, dinárnica.

madrese{lva
madrugar
major (al por)
mando

rnaneselva
rnatinejar
a l'engrds

oomandament
mango (de plorna de paella) mánec
manivela
mansana (de ,cases)

mantecau
mantega
mante[
manteleria
mantequill¿
maravilla
Margarita
mástil
matadero
mate
matxemprat
mediar
medrar
melena
mernbrillo
metxero
mensatge
mirnbre
monedero
nada menos
nantro§
navaja

maneta
illa, blo,c

gelat de crerna
Ilard

tovalles
joc de taula

mantega
mera-¿eIla
Margarida
pal, arbre
escorxador

mat
emmetxat
mitjangar

millorar
cabellera

codony
encenedor

missatge
vímet

portamonedes
justament
nosaltres

navaila

Audició del mes
de Nouembre

Tindrd lloc el proper diumenge
dio 12, o les 12'30 del migdio
o lo Plogo dels Corros,o cdrrec
de lo «Coblo SITGETANA»
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