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VILANOVA I LA GELTRU

Caravana de la Flama 73

La Caravana, instituida Per I'Obra
del Ballet Popuiar, és una manifes-
,tació sardanista, catalaníssima, que
recorre molts pobles de Catalunya,
de cara a tots els que viuen i estan
amb nosaltres.

Com tots els anys, la Car,avana va
sortir de Baroelona, el dijous 3 de'maig. en ruta cap a Tarragona, que
havia d'ésser proclamada Ciutat Pu-
.billa. EI primer dia de ruta, amb Ia
novetat de cada any, vam cornengar
a córrer per }a carretera portant a

'fons la il.lusió de,l qui sap que és por-
tadorr d'una flarna enriquidor,a i joio-
sa. A-la sortida de Barcelona l,a gent
trista i grisa es quedava bocabadada,
indiferent, o ignorant el contingut
d'alegría i d'enyoranga de 1a flama.
Desrprés d'alguhes aturades en al-
guns pobles. com Vilafranca del Pe-
nedés, 'on els nens ens esperaven

-amb barid,eres,.vam arribar a Igua,la-
da a I'hora de dinar. EX dia ens acorn-

'panyava a'm,b un sol esplendorós i*elár. Véiem le§ rnuntanyes a1 fons,
idella-Segarra; les vinyes clares som
.:d'sr:; d,e-l'Alt Penedés i Anoia. A la
¿tarda; á les vuit vam arribar a Cas-
;:iéllserá, cornarca d'Urgell, on la re-
.'lruda va édser émecionant. A-l'entra-

da ens rebia tot el x¡o,ble en pes,- -jÓ-

iós d'uns moments preparaLs per ells,

en els guals podrien vnanifestar els
anhels de vida i de continuitat. Tota'la mainada. amb banderes, espera-
ven el pas de Ia comitiva. Enmig
d'un silen,ci profund es va cantqr
«El Cant de la Senyera». Uns astres
de1 cel ens sornreien. Quan a un nen
bonicoi Ii vaig oferir una bandera'i
li vaig dir: «Guarda-Ia sempre; és la
teva», em va respondre: «Sí? Es la
meva?» Encara no sabia que en te-
nia una de bandera. El campanar es-
t,ava il.Iuminat i una grossa bandeta
hi penjava. Amb una inscripció «Tot
és camí, tot és drecera si ens dem la
má». Ja entrat el vespre ens vam
acorniad,ar, la rnarinada enganxada
a1s cotxes dient-nos <<A reveure», la
Sardayra afirm,ant-Ios «Fins a Sem-
pre!» Castellserá va quedar lluny.
Véiem el campanar al fons, illumi-
nat.

. . Divendres, a Torregqosse,lvsrg.,re-
bre un :dels hornenatges rnés irn-

. pressionants eue una comunitat ha
- pogut fe.r. Amb una gran repicada de
' óarnpanes ens donaven.la benvingu-
da. A una plaga del poble hi.havia

' un mo,riument.gue sJha¡¡ia. d'inaugu-
. rar, arnb la -contribució de moltsr fet
:. per un :escultor andalús, eI Sc. Te-
-:ruel. EI so,l.brillava amb forea.,.I¿¿fl-

catrde deia, entre altres coses: «Tants
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anys que hem .esperat, tants anys que
hem prep,arat aqu,est dia que només
la Sardana es mereix. Eindavantl
Tots fem poblel». Quasi no y¿ poguer
acab,ar. Ira veu .emoqionada i e1s ulls
plorosos no [i ho van perrn.etre. E,Is
aplaudúments de tots eI van,ajudar a
aeabar. D,esprés, la Cobla Infantil de
Elanés, diriglda pel Pare Alqueza,
ens va orb,sequiar arnb Ia deliciosa
sardana <<JunlDr, de Garyeta. Després
d'haver rebu:t uns bonics p,resents
d'aquella gent. vam contir¡uar cap a
les terres p,lanes de Lleida. A cada
poble, una nova rebuda, una manera
diversa d'oferir-nos eI que sentien
per la sardana i pel poble. A molts
x¡obles els petits ens rebien amb Ia
nostra bandera a la má. Recordo un
poble, que n.o sé com es deia, de1
Baix Ehne, que van posar to¡ de do-
masos ais batrcons. Molts vells sor-
tien amrb,els braqos enlaire, saludant,
emocior¡ats. Ho havien deixat tot;
potsen el dinar, oots,er un llibre que
estaven llegint. potser I'aixada, o Ia
galleda a la font. Ho havien deixat
toit per venir ¿ retre un homenatge
a la sardarn. Ben tard vam arriba,r a
Mo,ra d'Eibne, despres d'un d'ia mqlt
Ilarg de trajecte (250 kildmetres).

Ens hi esperaven ja feia un parell
d'hores. Ens o,feriren una ballada de
danses. Van executar La Bo1an'gue-
ra i les Danses de Vilanova, les nos-
tr'es. Sentíem l'olor de !'aigua bullent
i crid,anera de l'Ehre.

L'endemá a Falset, de b,onr matf,
ens van oferit" un tnaguet de vi del
Prio,rat. l-¡¿ gient sortia a dirr-nos adéu
des dels carnps i fábriqueq escoles i
menciats. A:l vespre vam a]Iribaf a
Cambrrils. La rebuda va ésser molt
airosa. D,esprés ,d,el ,cerimonial de les
pubifles hi va haver un refrigeri de
musclos i, a continuació, trna ballada
de,sandanes.

L,e,nrdemá, a les 1o dei matí, affibá_
vem a T'arragona, porLadors de la fla-
ma que duran't tres dies havia estat
sírnbol de continuitat per lsfs ¿quells
po,bles. D,esprés rde 1,a proclamació de
la Puhilla i d,e la inauguració del
monument, fou 11egit eI Missatge aI
món sardanista eue fou escrit pel
poeta Salva'dor Espriu. S'acabá arnb
un magnífic recital de Iffeó Gra-
cienc.

Un any rnés de Caravana. Un any
més d'illusions nov€s per a tots.

ÜI3 Teresa Gaúsia i Pu¡adctr

Acabament de cursets
.á, úsals dcl ms pa.§s&t r¡B& ac€.bar

rb Cu¡se,ts d:enroryamerÉ de sada-
rrcs que es feien al local de lA. E"
Talaie, a cárrec d';Arnics de Ia Sarda-
r¡a" i al Gru¡r Escolar, a cámec de la
GotrJa «Dansaires Vilanovins». Eutre
um i altres són un pareIl de ceute-
manseb uens i reD€s que han apris
sls Drirners cmeixer.r¡estut§ ;Eer baller
M Ia snrd{rn Ue¡¡hmabmr'als w

u.itors gue hen dedi'cd lt.u e#cg r.
aquesta tasca.

To,ts els infants y.&n ser obmquta{,c:
a:r¡b r¡n diplorna" per tal que en gualF
din ¡ecffidi Á" tots els grans, pares i
avjs. us recodsn el detme que tenúu,
& fer tot el $¡e pod€{r ¡per tal guc
els vctres urelruts siC¡lin coureixedma
de hsa¡dilas i de tats,lss ,co6eñ D#¡-
t!ts,



Diada Universal de la
Sardana

Un eap passada ]a Diada ens és
¡rlaent d'agrair a tots els socis i sar-
danistes I'extrao¡dinária acollida que
donaren a to'ts els actes, especial-
ment a l'audició de Sardanas, gue
crulminá a,rnb una inoblidable, per la
seva rn,agnitud, sardana de ge,rma-
nor.

EI nost¡e agraiment també a:
L'Ajuntament, que ens acollí amb

gran dignitat.
Al Centre d'Estudis, per la seva

co,llaboració tan important.

A la crral <<Boixerica» per les se-
ves formid,a'bles interpretacions,.

Al Sr. Josep, Ventuna, collaborador
en la s,ecrió sa¡danista detr diari bar-
celoní «El Correo Cata'lán», per Ia
brrillant presentació que va fur de les
pub,illes.

Al Sr. Pere Masdeu i Rovira. que,
amb les seves pellícu1es, ens arribá
a ernocionar per la seva qualitat, tant
técnica cor¡r temática.

Va ésser una gran diada.

lmposició de lq bsndo o lo
.pobillo Be$ boft[e occidenüol,

fáiquel Ansón

Prr¡idrnt H¡asolFñb

(Foro Corbonell)

Secrctadl Salvrdsr Eu§



CAMISERIA PerfumerÍa

IUIZA
Els ofereix els millors ossortits
en perfumerio y cosmético
personol i estrongero.

Obiectes de regol - Bisuterio

Concesionoris de les morques

EGREGIA
BARBARA WARD
GERMINE MONTEIL
d'olto cosmético

Pl. 18 Juliol, 2 - Tel. 893 10 43

GATSERRA

Gral. Mola, 28

Tel. 893 27 92

BYRME
Aigua, 4 - Tel. 893 0011

Reporocions' d"oporells electrodoméstic omb recombis
d'origen de les més conegudes morques..

BERRENS - TAURUS - TURMIX ¡.',DESIREE - JAIA,i',,;.'
SOLAC, S. y P., etc.

Bobinatge i reparació
de motors e lé ct ri c s
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