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VILA]IOVA ¡ LA GELTRU

Dicr t!rrirzer-scr ! cIe lcr Sc¡¡-clcrracr
Per sisena vegada, el 27 d'Abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat,

ens reunírern al SaIó de l'Ajuntament, per proclamar la Pubilla de la Sardana.
Aquest any recaigué tal honor en l'entusiasta sardanista, membre de "Dan-
s¿rires vilanovins", Maria Cinta Borrás i Gómez, acomptrnyada de Montserrat
Llopis i Canal i N'Iaría Josep Escuerd i Mestres. Presidit l'acte per l'Alcalde
Sr. Benavent, com sempre amb la seva gentilesa i afabilitat, cosa que tant
agraim, i per diversos regidors, el literat vilanoví Sr. Jaume Barberá ens llegí
uncs l¡elles págines d'enaltiment dels valors humans de la dansa. A continua-
ció, amb una Plaga molt anim¿da, principalment d'infants i de jovent, que és

cl rlue compta, Ia Cobla Sensació, del Vendrell, ens va proporciontrr una bella
eudició, igualment com la Cobla Sitgetana, a la tarda.

Fesfcr cl e Scrrrf Jo¡'cli
Al vespre, amb llactuació de La Principal del Camp, i amb l'ale€ria del

ressorgiment cada vegada més manifest de la nostra literatura, posat de relleu
cn les parades de llibres, ens trobárem per festejar Ia gran Diada de Catalu-
,rya, a*b repartiment de roses, símbol de I'ofrena i de la joia de la nostra ma-
rera d'entendre la vida.

Ar¡clició cle lldcrig
trl dissabte dia 24, a les B del vespre, hi haurá llaudició corresponertt a

aquest mes. Comencem, per tant, el cicle d'estiu.

tCcrfctlrrtalrct Scrrclcrla¡sfcl
Han aparegut ja dos números d'aquesta publicació,_ que seri setmanal,

pensada pe, tal-q,re sigui d'interés per a tot Catalunya' Es una cosa que ens

i¿rtisfá que sigui editada a Vilanova, ir clrre,c,_principalment, del nostre com-
pany Joiu Fánollosa, amb la col,laboració d'altres sardanistes vilanovins. Per
ies imp.essions rebudes, arreu de Cattrluny¿r ha estat rel¡uda amb alegria. Es-
p",,errr- qtre pugui omplir un buit qne es feia sentir, de _cara al coneixement
á'audicións, 

-up-le"r, 
cónc.,.ros, etc. Per molts alys! Ajudem-hi tots a fer-ho

efectiu.
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5OO ANYS DE LLIBRES CATALANS

Bl diumenge 5 d'abril, a la tarda, ens reunírem a la sal¿r d'actes de l'A. E.
I alaia una cinquantena de companys, la majoria joves, per esco]tar la paraul,r
del Sr. Josep M.'Ainaud de Lasarte, advocat, historiador i Cap del Secret¿rri¿rt
Permanent del 5é Centenari de la impressió del primer llibre en catalá.

Fou un verit¿rble goig escoltar el que ens v¿l dir i de la manera com ens
Iro va dir, piena de senzillesrr peró t¿rmbé plena d'elegáncia, de fermesa. Al
llarg de la sev¿r dissert¿ció vam ¿1n¿li' veient ltr trajectóri¿r de la nostra cultur¿r
en el tr¿rnscurs d'aquests cinc segles, plenn de gl'¿1ns rloms i de llibres merave-
liosos, d'esforgos de tot un poble, plena també de tantes hores cle tristeses. Ell
va illjectar en el cor de tots Ia necessit¿rt de treballar per tr I'expansió de les
irostres lletres, puix que l'enlairamelrt clel n<istre poble no és fruit d'uns lite-
r¿rts o científics sinó de tots i c¿rd¿lscun de nos¿rltres.

Després de la conferéncia, foren projectades unes vistes diapositives de
difusió sobre el diari catali que estt\ err projecte. Tothom va veure la grau
connexió que hi h¿ entre el llibr,e i di¿ri. A mesura que la nostra gent del po-
ble prengui el costum de llegir els esdcveniments de cada dia en la seva pró-
pia llengua, tindrá en més estima eI llibre i comprovarir els espais importantís-
:lms que ell omple.

La Comissió Comarcal del Di¿rri, a c¿\rrec d'Amics de la Sardana, est)
treballant per tal d'estendre arreu l'ellsusiasme pel una obra de.tanta enver-
gadura, una de les més importants que ha emprés el nostre poble al llarg dh-
quests últims 40 anys d'história.

Vilanova tindrá ocasió d'assabent¿u-se'n millor, amb uua conferéncia quc
donará el Sr. Ramon Fuster i Rabés, Degá del Col.legi de Doctors i Llicenciáts
de Catalunya, al Centre Catdlic, el di¿ 28 de maig, a les 10'30 de la nit, sota
el tema: "Urgéncia d'un diari en catal}".

ACTIVITATS DE LA COLLA VOLERANY

6 d'abril, al Castell de Subir.ats, amb la Cobla Inspiració.

13 d'abril, matí, a les Llars Mundet, Concurs. Cobla Badalona.

31 de marg, a Can Nlacii (Odena), arnb les Cobles Badalona, Principal de
Terrassa i Principal del Vallés.

T.INAL D'UN CURSET

El dia 3 de maig, dissabte, hi haurá l'acabament del Curset que s'ha vin-
gut fent per a infants, al Pósit de Pescadors. A les 7 de la tarda, hi haurá au-
dició, a cárrec de la Cobla Sitgetana. Hi haurá xocolatada, trencament de
I'olla i repartiment de prernis.



Torroello, C¡utot Pub¡llo

L¿r vila empordanesa de Torroella de Montgrí va ésser designada eu-
glr¿ury "Ciutat Pubilla de la Sardana". Si aquesta proclamació constitueix sem-
pre un esdeveniment celebr¿tt per tothom, en el cas concret de Torroell¿r
aquesttr c¿\lid¿ vibració enc¿lra s'h¿r accentuirt més, atesos els grans mereixe-
ments de la vila del Morrtgrí i la seva riquíssima tr¿rdició sard¿rnista.

'Torroella va fer honor'a aquesta proclamació orgtrnitzant tot un enfflall
d'actes de gran relleu artístic. Recordem que el di¿r de la proclamació (20 d'a-
bril) el bisbe de Giron¿r, monsenyor Camprodón. <¡fici¿\ l¿ miss¿r del s¿rrd¿rnisme
¿l l¡ellíssim temple gótic torr:oellenc. A ltr plaga de l¿r vila tingué lloc l¿r proclir-
rnrrció de Ia "Pubill¿r Univers¿rl de l¿r S¿rrd¿rna", honor c¡re rectrigué en l:r gentii
pcrsona de Teres¿r Pujol, lorroellencu, s¿rrd¿rr-rist¿r i urriversitiri¿r, Posteriormetrt
cs produí I'ernotiv¿ ¿rrrib¿rd¿r de la X C¿tr¿van¿r de l¿r Flamir cle l¿r Sard¿r-
nir, plocedint tot seguit rr la inauguració del mortument a la s¿rrd¿rna erigit :r
-I'orroella.

Acluesttr série d'¿tctes culminaria en el gr:rn festiv¿rl s¿rdanist¿r celebr¿rt err

el grrrndiós pavelki de festes. Intervingueren en aquest Festiv¿l les cobles t<¡-

r roellenques "Els N{ontgrins" i "Caravanzl", les cobles "Inf¿rntil" i "Jovenil" d,r
Iilancs, la Polifónica de Giron¿r i el gr:up de contrirpzrss¿rires'rle Torroell¿r de
)\{ontgrí. El c¿rtedr¿\tic torrellenc Dr. Pericot procedí a l¿r lectr-rr¿r de la sev¿r
"IJigó magistral cle la sardan¿r". T¿rmbé fou llegit el "Missatge ¿rl món s¿rrda-
nisttr" degut al poeta Joiur Oliver "Pere Quart". Recordem, fin¿tlment. tlrre clu-
rrrnt irquest ircte foren estren¿rdes les s¿rrdanes "Tolroell¿r, ciut¿rt pubilla" clerl

joveuíssim compositol Josep Font i Font "fill i tiét de compositors i músics de
r,olrla7. "La pullillzr de l'Emp«>rdl" de Ric¿rrd Vil¿rdes¿ru i una s¿ircl¿ur¿t vincula-
ci¿ ¿ la nostr'¿r ciuttrt, "De Torroell¿r a Vilanov¿" del mestre Enric Vilá, dedic¿-
da per aquest destacat instrumentista i compositor ¿t uns bons ¿rmics selrs r¿-
dic¿¡ts a \,'il¿¡rrov¿t i La Geltrú.

Hom pr:ocedí també a lir procl:rm¿ció dels premis "Di¿rda de l¿r S¿rrclarra",
attrrgats als compositors Vil¿rdesau, Cristau i Gil N{embrtrdo, Ia sopr¿uro Mont-
scn'irt Al¿rvedrir, lir cobltr "La Principal" de L¿r Bisl¡¿I, etc., etc.

Serví de cloelrda a tots aquests ¿rctes el din¿rr de germ¿trlor celell'¿t l
f,'Estartit, ¿rrnb ¿rssisténcia de més de sis-centes persones.

Remarquem lar preséncirr d'un gru¡r forga nombrós i entusiast¿r de s¿rrd¿r-

r¡istes vi]arróvins eti aquests actes del pubillatge torroellettc.
E. M.

Presidents Monuel Prots - $ecretori r Solvodor Butí
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E3AIG
LES NOVETATS
DEL MOMENT

Carrer del Aigua n.o 28

Reporocions i bobinotges de

toto meno de motors eléchics

Tcrllerrs
5(oIer-

Carrer Unió, 98-100
Tel. 893 08 42

MATALASSERIA
MECANICA

VII'UA IIE

J. MOTUTE§Ó

Despaix : Caídos, 23
Magatzem: Unió,24
Teléfon 893 0877

BARIÍITI

General Mola,36
Teléfon 8930547
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