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AMIGS IIE tA SARIIANA
de l'agrupac¡ó excursionista talaia

Agost - Setembre 1973 - VILANOVA I LA GELTRU

AUDICIO DEL MES

DE SETEMB R E

Tindrd lloc el dissobte dio 
.l5, o dos quorts

de vuit del vespre, o lo Ploqo de lo Vilo,

o cdrrec de lo coblo Sitgetono.

Goneurs de Golles Sardanistes
El passat dia 5 d'agost va celebrar-

se a Ia Plaga de la Vila el IV Con-
curs de Colles Sardanistes gue, din-
tre del pro,grama d'actm de la Festa
I\{ajor de Vilanova, organitzen els
amics de la colla sa¡danista «Dansai-
res Vilanovins».

Aquest any el nombre de colles
participants va sobnep,assar la vinte-
na, arribades de diversos llo,cs de Cá-
talunya.

El Concurs era básic per a la zona
sud, grup en el que está inclosa Ia
colla de Vilanova. CaI aclarir que e1

carn6rionat de colles sardanistes de

Cratallunya es divideix en dos grup§.
El prirner el co,mposen le,s colles que
baitren millor, la resta de les colles
inscrites que aspiren a pujar-hi for-
ma el segon, dividit en dues zones,
geográfl,cament NorLd i Sud.

Va guanyar eI .concurs básic la
col1a de Barcelona «Esplai», i de les
colles que lliursment hi participa-
ven, la <<Barcelona», de Bar.celona, va
quedar en primer lloc.

La Cobla «La Principal del Llobre-
gat» va d,emostrar, una vegada més,
el seu gran rnoment musical.
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l'Institut d'Estudis Gatalans
Arreu, entre les persones que vi-

br,en p,er les nostres coses, trobareu
persones que coneixen i es,tirnen I'
Ins;titut d'E§tudis Cataians. No cal
éss,er ho,rne de ciéncia, literat, gent
del món de les lletres. Tothon-n, se'l
sent seu. A Catalunya, l'Institut re-
presenta una bandera! un símibo,l,
una antorxa. La gent se l'estirna per-
qué té consciéncia que ell és la pe-
dra sob¡e la qual s'ass,enta la segu-
retat en la perrnanéncia. L'Institut
és el qui ha p esidit l'hora rnenuda
de cada dia des que Catalunya pren-
gué consciéncia, a cornengamen'ts de
segle, d'ésser, de continuar essent, de
millorar ia manera d'ésser. Cata-
lunya, 'des de la Renaixenea, no ha
caminat p,els camins del folklorisme,
de l'<<estar per casa». sinó per Ia
presa de consciéncia, to,cant de peus
a terra, de bracet amb I'estudi rnés
,cons,cienaiós, amb 1'obra d'equip d'
uns pioners que s'han aferrat no al
triorrnfalisrne sinó als fonarnents. Per
aixd, p,erqué ]a histdria ja comenga
a ésser llarga, l'Institut ha merescut
l'estirna i l'agrairnent de tots eis ca-
talans, perqué ell ha presidit i ha fet
efectiu, sense exhibici.onismes, la re-
construcció de l'edifici de1 nostre
pdb1e.

Ara. I'Institurt celebra els vint-i-
cinc anys de I'atorgament de pr:emis.
El 1946 reprenia Ia convoca¡tdria dels
Premis anyals. Els esdevenirnents
del 1936 i llurs conseqüéacies havien
obligat a suspendre'ls. El 1947 es tor-
nava a adjudiear eI Prerni Prat de la
Riba i conoedia dos accéssi s al Pre-
rni Rubió i Lluch. Aquells dos pre-
rnis han passat, vra, 1972, a vint-i-nou
i quatre borses d'estudi. Eln aquests
vint-i-ci.nc anys han estat atorgats
cent-quarante-vuit premis i cinquan-
ta-cinc accéssits. Des del 1915 al 19.36,
en {.rn lapsus de ternps gairebé equi-
valent a1 lapsus de vint-i-cinc anys

que ara comentem, havien estat dis-
tribuits quaranta-sis prernis i virut-i-
set accéssits.

Els Prernis que han estat convo-
cats dt¡rant aquests vint-i-cinc anys
últims són: Francesc Vives, Isidre
Bonsoms, Duran i Bas, Prat de la Ri-
ba, Enric de Larratea, Abat Oliba,
Mariá Aguiló, Prósp'er de Bofarull,
MiIá i Fontanals, Joan I. Massot i
Patrmérs, Jaum,e Balrnes, Menéndez
Pelayo, Jacint Veldaguer, Jáurne f,
Francesc 'Cambó, Ferran II. Sant
Jordi, Santes Creus, Rarnon Turró,
S,erra i Húnter, Costa i Llob,era, Joan
Alcover, Alfons Bonay, Mateu Orfila,
Frances,c Blasi, Francesc Matheu,
Joan ,Cadevall, Joaquim Ruyra, Mar-
tí i JuIiá, Puig i Cadafalch, Jaume
Carn,et, Pornpeu Fabra, Martí i
Franqués, Nicolau d'O,Iwer, Joaquim
Trias, Pius Font, Leandre Cérvera,
Augus't Pi i Sunyer, Ramon d'Alds,
Lluís Millet, Rafael Tasis, Cataldnia,
Carreras i Artau, Rubió i Lluch, Ei-
ximenis, Eduard Brossa, Arnau de
Vilanova, diversos premis per a es-
tudiants.

L'Instiiut compta amb diverses en-
titats filials d'estudis his,lórics i cien-
tíflcs.

Les matéries de qué han tractat els
prernis són: química, hrstdria de Cer-
vantes i del «Quijote», dret canónic,
histopatologia, vocabularis técnics,
canqoners de diversos pa'isos cata-
lans, influéncia llatina en la prosa ca-
talana, ,els antibidtics i els Raig X, la
psiquiatria, prehistdria. cirugia, mu-
sicologia, física, illes balears i país
valenciá, geografia, arqueo ogia, art,
economia, sociolo,gia, políti,ca, iin-
güística, endocrinolo,gia, fisiologia, bi-
bliorgrafia, p,remis a estrangers que
investiguen sobre les terres ca'tala-
nes, rnón jurídic, histdria, local, b,o-
táni,ca. fi1o,sofia, história natural, ma-
temátiques, b'iolo,gia, poesi¿, urolo-



Coneguern-nos

Aquest genial ,coirrxposltor va néi-
xer a Brrrcelona eI maig de 1865. La
seva família, quan ell encara no te-
nia un any, va traslladar-se a Amé-
rica, per millorar la seva situa,ció
econóirnica. Durant aquesta estada,
el seu p,are, fuster d'oflci, i airnant de
1a música, l'inicia en l'estudi musi-
cal. Tornat a Barcelona quan tenia
setze anys, comenea a actuar en
balls, cafés i teatres, que era els llocs
per on havien d'iniciar Ia vida artís-
tica tots e1s gui volien dedicar-s'hi.

Dels 20 als 25 anys va a Brusel.les,
,a estudiar músisa.

Una vega'da a Barcelona, amb al-
gunes ahséncies intermitents, altra
vegada a América, i a Madrid, inieia
la seva vida intensa de cornpositor,
dedicat plenament a la rnúsi.ca ca-
talana. Dirigí orquestres i els Cors
de Clavé. Escriví molta música per
al teatre. A I'Ersco,Ia Je M¡.ísica de
Barcelona, on va fer una tasca molt
meritór'ia, foren deixebles seus corn-
positors que ]'havien de seguÍr ple-
¡arnent en llur dedi,cació a la mú-
sica de1 nostre poble. Són els noms
de Montsalvatge, Serra (flll), Cata-
1á, Serrat, i tants d'a]tres.

Se 1i calcuien més de 800 obres. En
té per ¿ infants, caneons po6rulars,
corals, sardanes per a veus mixtes,
per a orquesfra, obres escéniques i
óperes.

EJl, en les seves obres, donava
sempre, aI costat d'un¿ gran fortale-

sa. molta melordia. Admirava l,habi-
litat técnica, peró ell, en les seves
oibres hi posava idea i cor.

Unesr 60 són les sardanes cornpos-
tes per e,ll, plenes d'energ'ia, de ten-
dresa i d'arnor ai seu país.

IJna frase acostumada seva era
que feia sardanes i músi,ca en giene-
ral perqué estirnava tant Catalunya.

Catalunya, el mes de Marg de Lg42,
en un temps fred i boirós, el va per-
dre per sempre aquí a Ia terra. perd
les seves sardanes ens continuen par-
lant d'aquest gran an¡or seu.

LA SANTA ESPINA
Lletra: Angel Guimerá
Música: Enric Morera

Som i serem gent cata,lana,
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra amb més ufana
sota la capa del sotr.

Déu va pasar-hi en primavera,
i to,t cantava al seu pas.
Canta La Terra encara entera
i canta qu€ cantarás.

Canlüa l'ocell, el riu, Ia planta,
canten I¿ lluna i el sol.
Tot trrballant, La d,ona canta,
i canta al peu del bressoi.

I canta a din.tre d,e la terra
eI passalt jama,i passat,
i jorns i nits, de serra en sema,
com tot canta al Montserrat.

ENRIC MORERA I VIURA

gia. I així p,ódríem, continuar llarga-
ment.

L'Institut és, des de sernpre, mern-
bre de la «Union Académique Inter-
nationale». Els rnembres de I'Institut
són demanats i escol'tats. arreu del
rnón i prarticipen en les delib,era-
cions dels científics.

Sigui tot e1 que ha estat dit fins
arcí, a tall d'incornp,let i breu resurn,
com a homenatge a aquesta Institu-

ció nostra i als homes que l'han por-
tada i servida, e1s quals, al llarg d'a-
quests vint-i-cinc anys, han aguan-
tat, a prova de bomba, contra tota
rnena de malvolences, l'empresa que
rnés ens honora: fer de Catalunya un
¡roble conegut arreu del rnón, desit-jós de contrib¡¡ir a donar hornes
ap,ortadors de cuitura, una aportació,
a la vegada, de la ciéncia catalana a
l'inventari rnundial.



Sabateria

BARTOTI

Gral. Mola, 36
Tel. 893 05 47

CAMISERIA

GALSERRA

Gral. Mola, 28
Tel. 893 27 92

BYRME Bobinatge i reparació

Aigua, 4 - Tel. 8930011 de motors eléctrics

Reporocions d'oporelts electrodoméstics omb recombis

d'origen de les més conegudes morques,

BERRENS - TAURUS . TURMIX - DESIREE JATA

SOLAC,SyP.,etc.

Servei oficial de

Elraun - Tornado Hispano Suiza - Moulineux

P¡esident: Manuel Prats Secretari: Salvador Butí
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