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Err(crcr r{cr ta ¡ !s(orrr
El diumenge dia 26 d'octubre vam viure un dia sardanista molt ple, amb

audici<.¡ns migdia i tarda (Cobles Reus i Ciutat de Girona) i Concert, a la Bi-
blioteca, la nit (Cobla La P. de Terrassa), festejant el primer aniversari de vida
de la colla de casats "Eneara hi som", pertanyent a I'Obra "Dansaires Vilano-
vins".

Desitgem tot el millor per als nostres amics i que durant molts anys pu-
guin gaudir de l'alegria de Ia dansa, tots ben units, i treballar per passar llur
entusiasme a altres, principalment als petits. Endavant, sempre!

Ar-¡cliciorrs
El dia 9 de novemble, diada de la Fir¿r tindrá lloc a la Plaga dels C¿rrros

una audició de sardanes a cárrec de la cobla Sitgetana a dos quarts d'una del
migdia.

L'audició está patrocinada per l'Ajuntament i organitzada per la nostra
Entitat.

El dia 30 de novembre hi haurá una altra audició de Sardanes per lir co-
bl:r Sitgetaira ¿r Ia Plagir de Ia Vila zr dos quarts d'una del migdia.

l..lrrcr rzegcrcle rnés
Aquest any i per segona vegada consecutiva, ha sortit escollida Pubilla de

Vilanova L975, \a noia presentada per Amics de la Sardana, component de la
colla Sardanista VOLERANY, la senyoreta Rosa Pubill i Vilanova. La nostr¿r

felicitació.

(Cir¡fcrf Pr¡Ioillc¡
Ha estat designada per I'Obra del Ballet Popular la ciutat de Granollers

com a Ciutat Pubilla de la Sardana de l'any 1976.

Des d'aquestes ratlles, la nostr¿t enhorabon¿r-
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CONEGUEM.NOS

l\4crr-úi l[Rr¡ilolccr
Era ffll de Santander. Es tot un cas de compenetració amb la terra nostra

gue el va acollir des de la joventut. Ell v¿r ésser un dels més esforqats batalla-
dors de la sardana. Durarrt vint-i-quatre anys (que és mitja vida), comengant
en aquells anys fatídics de la postguerra, va plrblicar, sota la sev¿r total res-
ponsabilitat i perdent-hi més que no p¿rs gua;r. rirrt hi, aqueil "Calnet clel S¿rr-

danista" que va ésser l'eina, tan primária, tan elemental com vulgueu, que va
<ionar ¿r cl>.ré-xer Lr sard¡¡a, els s:us compositors, els aplecs, les ballades, etc.,
a tot el jovent de Catalunya. Cacia setmana sortia a la palestra, errmig d'un
ambient no gens favorable. Hagué de v¿rler-se c'.e rnolts geroglífics i passá mol-
tes trifuigues. No té fi ni compte, Es podria escriure un llibre ben voluminós
d'anécdotes, de travetes, de cartes anónimes. Ningú, després, no h¿r estat ca-
pag de continuar una tasca semblant, tan ingrata, peró certament plofitosa.

Va morir el dia 20 de juny de 1969, després ce lltrrga malalti¿r que el va
anar min¿rnt, la qual es va reflexar fins i tot en les p)gines del Carnet.

En un país com el nostre on qualsevol aprenent o manobre rlue no fa res
,r ben poca cosa, és capag Ce reve.rt¿rr-ho toi, nosaltres mirnifestern I agraiment
a aquest home que es va fer dels nostres i hi posl la pell, amb fets,

Corrct¡rrs¡ (e>s;lt(oraúc¡ni cle Scrrclc¡r¡es
El passat dia 5 d'octubre, durant el Campament-Aplec de Tardor, tingué

lloc un concurs espontani de S¿rrd¿r-res en el <1ue pre»rueren part vuit colles.
La classiffcació v¿'t ser la següent:

1.- Terra ,,ilt¿r, 39 punts (Icsqu¿rlific¿rcla per iro cumplir les brrses).
2.- Els Rarrufets, rr7 punts.
3.- Improvitzacií, 28 punts.
4.- Resplandor a Lurdes, 23 punts.
5.- Germanor a Lurdes, 21 punts.
6.- Comengar a Lurdes, 21 put.rts.
7.- Sinera, 18 puirts.
8.- Nlestral, 2 punts.
Tarnbé hi hagué premi per ¿tl ttom més bonic:
1.- Comenqar ¿t Lurdes.
2.- Sinera.
Formaven part d'aquestes colles, persotles que en un plirg mítrirr¡ de cinc

anys no havien ballat en cap concurs de Colies.

C¡¡nseús
Recordem que el di¿ 8 de nover¡lrre comenq¿u'¿In els cursets cle sardarrers

portats a cap per la nostra entitat. de 4 ¿r 5 de la t¿rrcl¿r, al Pósit de Pesc¿rdors.
ide dos quarts de sis ¿r dos cluarts de set ¿rl l.rcal ¿g l',\,3rup.rci«i Excrr;'s^irlisi¿
'[¿llaia, Comerg, 4.



ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

28 de setembre; Concurs a Barcelona (Poble Espanyol), cobles Sabadell i
P. de Llobregat.

5 d'octubre: Aplec a Lurdes, cobla Sitgetana.
12 d'octubre: Concurs a Cubelles, cobla La P. del Llobregat.
19 d'r¡ciubre: Concurs al Vendrell, cobla Reus.

Cor¡sells s¡crr-clcrra-sfes
La sardana té uns punts, els quals han d'ésser marcats amb tota cura, ben

puritejats. La sardana és una dansa molt senyora. Els punts esüanvs, els salts
exagerats, les acrobácies són de mal gust. Desfan tota l'harmonia del conjunt.

***
Quan es balla no s'ha de fumar ni de mastegar xiclet. Es d'una mala edu-

cació que espanta. La persona que ho fa ja diu, seilse paraules, qrri és. Es la
demosiració que no hi ha cap mirament per als altres. Enlletgeix el grup humá.

***
Qua,r s'a.caba l¿r sarCa:¿r, la norma és fer urt r¡oviment vers i'interior de la

rotllana. Es un símbol de salutació i de comiat. Es una norma i un¿r delicadesa
que s'ha dó tenir en compie. Quan acabeu la sard¿rna, els nois, doneu les grl-
cies a la noia que heu tingut per parella.

TI.ORI§TDRIA Galeries
Dl Gampanar Rambles
P. Bernet

OBSEQUIS FLORALS

Gorontio del bon gust

Ploqo Rectorio, 4

Tel. 893,l466

M. Angrill i Puig

MOBI.ES I IIEGONf,GIO

Romblo, 5 - 8930399



GAf,II§E RIA TEIXITS

GATSERRA

Grol. Molo,28
Tel. 893 27 92

ETAI(G
LES NOVETATS

D E L MOMENT

Correr del Aiguo n.o 28

BYRME Bobinatge i reparació
de motors eIéctricsAiguo, 4- Tel. 89300ll

Reconvis d'origen de les més conegudes morques

BERRENS . TAURUS . MOULINEX - TURMIX - DESIREE

JATA - SOLAC, etc.

Servei oficiol de

BRAUil. TORTADO - TII§PAilO SUTZA

President: Monuel Prots - Secretori: Solvodor Butí - T. G. Viloseco. Vilonovo i lq Geltrú
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