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Octubre 1.974 Vilanova i la Geltrú

Gampament - Aplec de Tardor
Ermita Ntra. Sra. de Lurdes, 5 i 6 d'Octubre 1,974

PROGRAMA D'AGTE§
DISSABTE, DIA 5

Á LES
APLEC.
A LES

OBERTURA OFICIAL DEL CAMPAMENT*

22.- FAC DE CAMP.
A LA 1.- SILENCI ABSOLUT.

DIUMENGE, DIA 6

A LES 7.- AUTOCARS ANADA. SORTIDA DE LA RAMELA
SAMA DAVANT DET. GI¿UP ESCOLAR.
A LES 7'30.- JOIOS DESPER,TAIi.
A tES 8.- X CROSS TALAIA, VIL.ANOVA - CIM TALAIA-
LUI¿DtrS.
A LES 9.- SANTA MISSA A L'EI¿MITA.
A LES 9',30.- GTNKAMA (rm{ENTNA r MASCTILTNA.).
A LES 10.- V CONCURS DE DTBUTX I?,AprD (rNrANTrL
r JovENrL).
A LES I,O'30.- GRAN AUDICIO DE SARDANES. COBLA
SITGETANA.
A LES 12.- ACTUACIO DE I"A COLT,A DE CASTELLER,S
..BOTUDEGASSOS DE VILIANOVA" QUE AIXECAR,AN ET.S
SEUS PILARS, TORR,ES I CAS[ET.;LS.
A tES 13'30.- R,EPARTIMENT DE PREMIS DEL CROSS,
GINKAMA i CONCUR§ DE DIBUIX RAPID.
A LES 15.- JOCS INFANTILS. (XOCOLATADA, TRENCAR
L'OLLA, CARRER,ES DE SACS).
A LES 15'30.- 2." AUDICIO DE SAR,DANE§. COBLA SIT..
GETANA.
A LES 16'30.- ACTUACIO DEIJS FALCONSDEVILANOVA.
A LBS 18.- CLAUSUR,A DE[. CAMPAMENT-APLEC I
CANT DELS ADEUS.
A LES 18'30 AUTOCAJRS DE TOR,NADA.
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CONEGUEM. NOS

l-lrrís ll4or-(err(o ¡ PqM
(1906 -tgz+)

Va néixer a Sant Antoni de
Calonge, el 1906. En Ia primera jo-
ventut es dedicá a mestre de
minyons. Després es lliurá plena-
ment a alló que era Ia Yocació de
la seva vida: la música, i esPecial-
ment la música i la dansa catala-
ne§.

El L944, quan regnava el més
gran silenci en eI camp de la
cultura nostra. junt amb Manuel
üubeles, va fundar I'Esbart Ver-
daguer, cap de brot dels Esbarts
catalans, per la temática nova i la
nova sensibilitat que sapiguer,en
imprimir a dansaires i a I'esperit
de cadascuna de Les danses que es
pot dir que recreaven, posant-les
a conciéncia dintre de l'acció his.-
tórica que reflexaven. Cubeles era
el director coreográñc; Moreno, el
musical. Es de llavors que el Mes-
tre Moreno es dedica a pos,ar no-
va instrumentació a diveres dan-
ses, com el Ballet de Déu, d'Anoia,
L'Esquerrana, del Pallars, EI Ball
Plá, d'Alinyá, i d'altres. A conse-
qüéncia d'aquesta direcció del
"Verdaguer" es va convertir en
directo'r d'altres Esbarts, arreu de
Catalunya. La seya preséncia era
sol.licitada en molts llocs. Aixó Ii
va permetre de necopilar dades de
moltes comarques que es van con-
vertir en danses.

Va treballar molt també per a
Ia música de oobla i la simfónica.
Entr,e les seves obres sobr,esor-
tints hi ha la Dansa de l'Ofrena
a la Mare de Déu de Montserrat,
música i coreografia d'e11, que és
la dan,sa que cada any ballen els
Esbarts catalans en l'Apl'ec que
tenen a Montserrat.

Desp és, quan les realitats ho
feren possible, ajudá a fundar
l'Obra del Ballet Popular, l'entitat

que tan de bé ha fet i fa en ei
cam.p de la cultura popular. Du-
rant molüs anys en fcu President.
Una de les realitzacions rnés bri..
llants i més fecondes, obra es pot
d-ir personal d',ell, va ésser La crea-
ció de la Flama de la Sardana i de
la seva iaravana, que a Vilanova
hi ha passat ja dues vegades, i que
arreu de Catalunya deixa cada
any una estela vaJuosa d'a:r.c;: a
les nostres cose,s.

El Govern francés l'havia dis..
tingit amb el títol de cavaller de
les Palmes Académiques. Moltes
entitats sardanistes i de dansaires
el yan homenatjar pcrqué tothoin
comprenia que era home que es
donava completament a proñt de
tot el que fos milloram.ent de la
cultura del nostre jovent.

Entre nosaltr,es seran bastants
els qui recordaran la sev'a presén-
cia en un dels ú1tims Aplecs de
Tardor a Lurdes. Les seves parau.-
les, dalt de I'entaulat dels músics,
van ésser les paraules de l'home
que estima, que demanava a tot*
hom que aportés la seva co,l.labo-
ració a l'A. E. Talaia i als Amics
de la Sardana per fer una obra
sólida, comuntária, eflcient.

Ell, en les Caravanes de 1a Fla-
ma a qué va assistir, parlava sem.-
pre, a les Cases Consistorials, i.
quan podia, de cara al ooble, al
mig de la Plaga, per donar-tos alé
per l'augment de1 tresor de 1es
nostres tradicions, que ajuden a
sentir-nos poble. Arreu, Ies seves
paraules eren segui'des amb emo-
ció, perqué portaven la vibració de
la sel¡a ánima Plena de joventut
i de foc.

De mioa en mica es va anar sen.-
tint malalt. Fa tres anys, la Ca-
ravana, en la qual no participava



per primera vegada, va passar per
Sant Antoni de Calonge, fent pa-
rada, expressament perqué ell era
allÍ, a casa seva, en un xalet que
s'hi havia fet, tocant, mateix de
l'aigua del nostre mar. Casa seva
es va veure envaida per tots els
participants a Ia Caravana. Per a
ell va é,sser un mornent emocio-
nant estrényer la má de tants bons
amics, perqué ell se'n feia de tots,
perqué ell veia que la seva esti.-
mada Caravana seguia el camÍ es*
campant la gran Bona Nova del
missatge de Ia Sarda¡ra. Com a
record va ofrenar a tots una re-
producció de vas grec. Peró eI mo-
ment emocionant, únic li va arri..
bar quan, sense ell adonar-se'n,
els músics de la Cobla Infantil de

Blanes es yan asseure a la terras-
sa de casa seva i, sense previ avis,
es van posal a tocar La santa Es-
pina. Es va fer eI gran silenci. Les
gorges tremolaven. Els cors batien.
Els ull,s ploraven. Era I'abragada
que Ii donaya Catalunya tota.

Es l'abragada que continua allÍ,
a la mateixa terra on va néixer, de
tot el nostre paÍs, perqué li va és.-
ser fldel, sempre, en les hores fe-
lices i en les tristes, en l'hcra dels
llorers peró sobre tot enmig dei
calvari.

Mestre Moreno, reposeu en Pau.
I feu que per a nosaltres, rnentre
siguem acÍ, no hi hagi mai treva.
Perqué I'auténtica Pau no s'acon-
segueix sinó enmig del co nbat
per totes les coses nobles.

ANIVER,SARI§

EI dla 6 de juliol, a la nit, hi va
haver una audició de sardanes, a
Ia Rambla, per festejar el cinqué
aniversari de la Jolla Dansaires
vilanovins. Desitgem que ho pu-
guin continuar celebrant duranb
forga anys, i que la seva tasca a
favor de la sardana vagi creixent
i aprofundint més en major nom-
bre d'infants. Per molts anys!

El dia 16 de juliol, Festa de Ia
Mare de Déu del Carme, al vespre,
hi va haver la celebració del 75
¿niversari de Ia fundació de la ca-
sa Mobles Quer, que coincidia amb
la inauguració del nou establi-
ment, modern, amb belles obres de
cerámica a la fagana, represen-
tatives de les quatre estacions,
elaborades per I'Escola Massana,
de Barcelona.

La Cobla La Principal del Camp
ens va donar una bella audició. Al
flnal, yan tenir una estupenda
participació els castellers vilano-
vins, els Bordegassos i la Colla de
Mar, enmig d'una gran espectacu-
Iaritat de nombrós públic. com en
les millors ocasions. Una felicita-
ció a la Casa Quer i a tots els qui
hi prenguenen part.

FOR,MACIO D'UNA COLLA
SAR,DANISTA

El passat dia 22 de setembre, a
la ciutat de Tarragona ,sortí per
pri'inera v.egada en un concurs de
colles una formació vilanovina
que, nascuda dintre d'Amics de la
sardana, s'ha forrnat entr,e ,ets par-
ticipants del Curset de Perfeccio-
noment de la .sardana que fa uns
mesos comrenQá a fer-se a Ia nos-
tra entitat.

La nova colla, que porta per no n
el bonic mot de "VOLEFI,ANY", ha
estat creada per convertir-se en la
forga viva, en eI motor de la nos.-
tra entitat, perqué, tot disfrutant-
ne, puguin treballar per la sarda-
na i per la catalanitat que supo-
sa.

No cal dir que tothorn que vul..
gui formar-hi part será rebut amb
els bragos oberts.

Es de ressaltar, en honor de l'in-
terés dek seus compo,nents, que
tots els dispendis económics que
ha suposat la formació d'aqu,esta
colla han estat a cárrec dels ma-
teixos interessats.

Els desitgem una llarga conti-
nuitat en la tasca.



VIoloIes
IVI(OÑ¡TAGL'T

Pnoiecfes
s¡(errs(e lc(orÍt¡onorrr ís

Flcrrrt¡rlcr, 4 ¡ cctFFer. Vcrpor', 3
ñtrcrgcrfrzerr¡ cr V¡¡crraovefct

Se¡-rzei cle Flcrclio ¡ TV-

E I-E(CTFTO ED (O ¡!/t ES T¡ (CS

(CcrFFoF Alg¡¡ct' 98

Gte?vnczv)g
\9Gvncz?ra

Tél- AsD3 lEi 45

President Manuel Prate
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