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AMIGS DE LA SARDANA
de l'agrupació excursionista talaia

ll.on Aplec

Vilonovo ilo
de lo Sordono del Gorrof

Geltrú, 3 de Juny de 1.973

Plotio de Vilonovo

c0BIEs
Lo Principol de (ossü de lo Selvo

Lo Selvo (Girono)

Lo Principol del Llobregut
CornelltÍ del llobregot (Borcelono)

Lo Principol del (omp
Reus (Torrogono)

De les l0 del Motí o les 9 del vespre, 30 Sordones...
Bollets... Costellers... El Cont del nostre poble... tot en

uno d¡odo inoblidoble en el morc incomporoble de lo
plotio de Vilonovo.

Lloc,

Vilanova i la Geltrú

A.E. Talaia BAS19730500_039



Cotolunyo en estot
lt'oe grocto

En la terminologla cristiana, «viu-
re en gráci.a», «es,tar en grácia», vo1
dir tenir la Grácia de Déu. posseir e1
favor divl. Diríem.: «ser amics de
Déu», amb una amistat recíproca,
que va d'ElI a nosaltres (que sempre
funciona), i de nosaltres :. EIl (que
moltes vegaCes no fem funcionar).
Dit amb altres paraules: Bs¡¿¡ ,-ru1r,
éssey aprtes per a i'abragada amb
Déu.

Quan el Mestre Lluís l\.{illet deia
que «el Sardanisme és Catalunya en
estat de Grácia» volia dir tot aixd
anterio.r. trasplantant el fet espiri-
tuai individual i col.l,ectiu de fe cata-
lana dei qual volem parlar ara.

To,ts ja sabem que l'esperit sarda-
nista no es manifesta ballant sarda-
nes. Se'n poden baliar o no. Hi ha
molta gent que no en té apiituds,
que no ha tingut temps per apren-
dre'n, p,eró i'esperit l'ha de tenir
igualment. L'esperit sardanista és
una cosa més seriosa: és es,timar,
amb deliri, amb puresa. amb dona-
cÍó, eis .grans ideals humans que
nosaltres creiem que tot bon ca,talá
ha de oosseir en ei seu interior, que
són: pau, germanor, toleráncia. con-
vivéncia, liberalitat, convenciment
profund de fe ciutadana. etc.

Sorn molts els qui estimem Cata-
Iunya, que la portem al cor, peró
molt sovint, les, batzegades de la vi-
da, els trencacolls. les preocupacions,
els quefei's de cada dia fan que la
nosira existéncia s'escoli com si re.al-
ment no estiméssim res. tantes són
les coses que ens atrauen, gue ens
prenen el temps i la voluntat. El
sardanista real, en canvi. és l'home
que, no descurant els pro;blemes per-
sonals i familiars (peroué aquests
problemes. també son Catal'r.rnya), tÉ
una meta: treb,allar per veure la se-

va pAtria més neta, més brillant, més
a.ssolellada. més endregada, més for-
mosa, on els, seus fllls visquin vida
plenam,ent humana, fraternal. Es di-
fíciI, dificilíssim, perqué la naturale-
sa humana,. amb els seus egoismes,
solitarismes, negacions, fa que hom
no rrribi, ni de moit. a avanear el
que caidria per aconseguir una terra
així, on eI viure sigui verament hu-
má, progressiu.

Peri, així corn Goethe ens digué
que 1a felicitat no ha estat feta per-
qui ia pcsseim sinó perqué la meres-
quem, així. el sardanista és l'home

-el jove, ia noia, i'anciá, tothom-
qrre viui il.lusionat. freturós, adelerat
en tot a}li on pot aportar e1 seu gfa
de sorra per fer una ciutadania més
acceptable, més digna.

El sardanrsta és l'home de1 treball,
de l'esfcrs, de la llibertat. de la fer-
mesa.. No, l'obscecat ni el que es mou
per odi, per revenja. ElI, poeta fer-
vorós -els poetes són eis qui toquen
més Ce peus a terra-, «viu en grácia
catalana», viu en amistat amb l'espe-
rit Ce Catalunya. que és tot alld que
poi ésser estimat per un home, si-
gui d.'on sigui, mentre tingui ánsia
d'esdevenir cada vegada més hom,e.
Nc és un sornniatruites. ni un badoc,
ni un enze que esp,era el manná del
cel, sinó e1 lluitador que sap que
cada engruna de b,é que fa, en tota
mena d'ordre i de matéria, a favor
deis germans, contribueix, cl'una ma-
nera positiva" a fer una Catalunya
millor i. de ¡ebot, un millor món.
Perqué I'internacionalism,e váIid, que
val Ia pena d'ésser cotítzat. comen-
Qa per casa, nostra. pel nostre carrer,
per la nostra ciutat,.

EII sardanista sap que per mante-
nir la fe en els seus ideals necessita
una á¡ima neta, infantívola (per més



L-. oneguem-nos
JAUME VIL\ I MELICIH (Javi-

m,e1) vá néixer a Cornellá eI dia 4 de
febrer de 1907, i en aquesta ciutat
ha transcorregut la seva fecunda vi-
da com, a professo¡ de música i corn-
positor de ballets i sardanes.

Iniciá els estudis musicals al cos-
tat del seu pare. Didac Vilá i i Mora-
gues, i els amp'liá més tard amb eI
mestre Mariá Perelló, p,rotessor de
violí i component del Tris Barcelo-
na. Als 14 anys entrá a formar part,
com a vioiinista, de l'orq,uestra L'Ar-
tística Llobregatana (fundada l'any
1914 pel seu pare), de la qual va és-
ser'després director; ¿questa orques-
tra canviá després de nom pel de
Cobla Llobregat. Quan tenia 19 anys
compongué la seva primera sardana
<rRecords de Can Ribot». Et 1929 ini-
ciá les activitats com a segona tenora

a la Cobla IJobregat (nom més tard
substituit pel de «La Principal del
IJobregat»). i desorés canviá la te-
nora pel 'tible, amb el qual instru-
ment actuá durant L5 anys, fins que,
p,er motius de salut, eI substituí pe1
contrabaix. fins ara fa poques setma-
nes que ha deixat la seva activitat
com a executant de 1a Cobla.

Ha escrit una trentena de sarda-
n,es i altres ccmposicions per a co-
bla. E,smentem, per la inspiració i
harmonia, les següents sardanes: Els
dansai.res del Patronat, Gentii Do.
lor,s, Cancó d'infant. Rialla de nina,
Remeió, Cecíiia aimada, El ratolí de
casa, C'rit de joia. Anem cap al Pe-
dró, Del roser del meu jardí, Els ge-
gants de Corneilá, De Fallejá a Sant
Andreu, Avant sempre. fins al cim.

adulta que sigui), transparent. I la
font d'on beu l'aigua pura que li dó-
na tot aixd és la sardana. Cap,home
que vulgui vi,ure en «pecat catalá»
mai no s'emo.cionará escoltant una
sardana, mai no vibrará puntejant-
la. Perqué l'esperil immoridor de la
nostra Catalunya no pot entrar en el
cor on hi ha mal desi,g. que és la, bru-

tícia de l'esperit. El bon sardanista
ha de posseir Ia «gxácia eatalana)),
que és la virtud presentida que inun-
da el cor, que fa entrar en comunió
amb el bo i millor del nostre poble,
que és romandre en vincle estret
amb els nostres que foren. solidarit-
zat arrrb els que seran.

AMICS ! recordeu el 3

de iuny APLEC de io

SARDANA del GARRAF



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

Gra!. Mola, 11

Reporocions i bobinotges de toto

meno de Motors Eléchics

TALLERS

SOLER
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