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Festa de Sant Jordi, Patró de Catalunya
El dia 23 d'aquest mes d'abril hi haurá una audició de sardanes, a les vuit

del vespre, a la Plaga de la Vila, a cárrec de la cobla La Principal del Camp,
de Reus.

També hi haurá venda de roses per festejar la gran Diada.

Diada Universal de la Sardana
El dia 25 d'abril: A les 11 del matí, com cada any, hi haurá la proclama-

ció de la pubilla vilanovina de la sardana, a I'Ajuntament, que será feta pel
batlle de la ciutat Sr. Piqué. Audicions al migdia i a la tarda, a la Plaga de
la Vila.

Assemblea Extraordinária de Socis

d'Amics de la Sardana
Dia ful d'Abril, dissabte, a les 8 del vespre, al local

c. Comerg, 4.
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ACABAMENT D'UN CURSET

El dia 6 de marg finalitzá el curset de Sardanes que portaren a terme
memb¡es de la nost¡a entltat. Aquest curset comengá el passat mes de no-
vembre i aprengueren a ballar quaranta infants.

LA SARDANA DE L'ANY
Tindrá lloe a Tarragona el dia 3 d'abril, dins els actes commemoratius del

mil.lenari de l'audició radiofdnica "La Capona" de Rádio Tarragona - La Veu
del N{editerrani.

Sabem, en aquests moments, de tres de les deu sardanas finalistes del cer-
tamen radiofónic de "La sardana de l'any". Es tracta de:

Verd de pi, Blau de mar, de Rafael Ferrer.
Maria Teresa, de ]osep N{. Bernat.
A en Pep de Ia tenora, de Ricard Viladesau.

GRANOLLERS, CIUTAT PUBILLA 1976
La vila de Granollers s'está preparant per a la gran Diada del seu Pubi-

llatge, que serb el dia 2 de maig,
Sabem que el monument a la sardana és de l'artista Cumella, el cartell

anunciador dels actes del pubillatge és realitzat per l'artista local r\mador
Garrell, estrena del poema simfónic Empúries, del mestre Ruera, i de la sar-
dana 'Cranollers, Ciutat Pubilla", del mestre Conrad Saló.

GRUP D'ESPLAI TALAIA
El dia 13 de marg tingué lloc la cre¿rció del "Grup d'Esplai Talaia". per

tal motiu s'organitzá una sessió de titelles i una Gran Xocolatada. Fem una cri-
da a-tots els nois, des de 4 fins a 17 anys, que hi estiguin interessats, per tal
que hi vinguin els dissabtes, a les cinc de la tarda.

CAMPANYA DE SANT IORDI
Cl¡ltura en Ruta, d'Omnium Cultural, la que promou l'expansió de la

lo$.a cultura per_les_ comarques, a través del biblioEús, munta cada any, per
Ia -Diada de Sant ]-ordi, una bono cclla de parades. L'any passat s'en van o6rir
més de 180_, en vilgs i ciutats catalanes. Els últims anys aquesta operació va
creixent cada vegada més. La venda efectuada per aquesteJ paradeS, que van
a cárrec de nois i noies de Ies poblacions, ha puJat, l'any pasJat, a la sirma de
3.500.000 pessetes. El grup promotor té un percentatge que els aiuda a conti-
nuar les seves activitats,

<>-i. +O O O@+

Activitats de la Colla Sardanista VOLERANY
22 de febrer. Concurs a Manresa, Cobla Bages.
14 de marg. Matí: Concurs a Granollers. Cobla Genisenca.
Tarda: Aplec a cerdanyola. cobles sabadell, Montgrins, ciutat de Giro-

na i Selvatana.



RECORDAI\T EL XC ANIVEHSARI

Tal com va ser anunciat es va celebrar el passat dia 18, la conferéncia a

cárrec d'Eugeni Molero, la qual, degut aI seu interés i extensió, esperem que
pugui ésser continuada en una altra ocasió.

Així mateix el dia 19, diada de Sant Josep, va ser estrenada la sardana
AMICS X ANIVERSARI, del mestre Jordi Pañella, que fou del grat del pú-
blic assistent.

El dissabte, dia 20, a la nit, es va celebrar al local social un acte íntim en

ei qual van ésser homenatjades les companyes que al llarg d'aquests últims
sis anvs han ostentat el títol de Pubilla vilanovina de la sardana.

Com a colofó als actes organitzats per Amics de la Sardana, en la celebra-
ció del seu X Aniversari, va tenir lloc a la Sala d'Actes de la Biblioteca Bala-
guer un animat concert a cárrec de la Coral Joventut Sardanista de Puig-Reig,
dirigida pel mestre Ramón Noguera.

La primera part va estar ocupada en la maior part a Iestrena en catalá
de diverses peces del fflm "Superstar", acompanyades encertadament per un
petit grup musical, format per orgue, guitarres baixa i solista així com per-
cussió.

Es de destacar, a pesar de la diffcultat de les peces, la bona coordinació
dels conjunts coral i musical, així com la pulida veu d'algun que altre solista
del cor.

La segona part va estar dedicada totalment a la interpretació de sardanes
cantades amb un perfecte domini de1 ritme, així com una seguretat, naturalitat
i color notables.

Aquesta actuació va ffnalitzar amb el "cant dels Adeus" cantat per tot el
públic, el. qual va omplir totalment la sala. Sens dubte, un bon concert per re-
cordar.

Estem contents dels diversos actes que vam tenir en motiu dels deu anys

d'actuació d'Amics de la Sardana. Ells ens esperonen a millorar-nos en el nos-

tre treball. No treballem per a una empresa caduca, que pot morir; treballem
per Catalunya. I ella és immortal. Quan nosaltres posem la fe catalana en el
cor d'un infant sabem que alld viurá per sempre. Aquesta és la nostra millor
paga.

Fiñs d'aquí a 10 anys més, sempre amb la ioia del servei a la nostra gent.
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ELS FIDELS INFIDELS
Quan nosaltres, entre els qui s'han mogut per fer possible urr diari en ca-

talá, anávem a trobar una persona, ens podíem trobar, enke moltes d'altres,
davant de t¡es actifuds:

1.'- La dels entusiastas, que acceptaven el convit, diligents. Ja sabien de
cué es tractava. Ho estimaven. Ho entenien. S'hi submergien. I, mans a la
cartera, sense preámbuls, encetaven la col.laboració. Són els fidels, els qui han
tingut fe, sempre, ben arborada, o discretament amagada sota una crosta de
cendra. N'hem trobat forga d'aquests. Grácies a Déu.

2."- La dels qui, de cop, ja et deien que no ho veierr clar, que quan sor-
tís el diari ja en parlariem, o que els interessava, la dels qui, deformats per
tants anys de lleganyes, diuen que les notícies ja les llegim en castellá, que r1o
hr ha cap necessitat ara d'un diari en catalá. Hi ha també 

-pobres 
defor-

matsl- que diuen que ara que entrarem a Europa s'hi ha d'anar parlant en
castelll i que no cal que ens entabanem en aquestes menudéncies.

Ser.- La d'aquells que són coneguts per "molt" catalans, ffns i tot per
catalanistes, que s'emocionen quan veuen brandar banderes nostres i refflar la
tenora. Són els que es freguen les mans per tal que les coses es facin, que sur-
tin, soles, com els rovellons, que ens el trobem.

Són els ffdels infidels,_els que -no s'han passat a l'altra barrda peró tampoc
no estan, prácticament, del cantó de la seva terra, del seu país, perqué les co-
ses són complexes, perqué, ves, a la millor, un no sap qué en pot soitir de tot
aixó. Potser és una enganyifa. Perqué hom ha escoltat que iot pleeat aniria
a parar a les arques d'algun barceloní.

.. Dins d'aquest últim apartat n'hi ha hagut per tots els gustos. Dels que et
{eien gastar moltes paraules i hom ja veia que tot era temps perdut. Per-d, ell,
viu, t'enketenia a fi .que tu t'ho empassessis. Dels qui já els agrada, ja, la
nostra cultura, plleué compreneil que la. tenim, que I'hem de tenir, peró ells
han jugat a tot__lhagyt i per haver. Han estat éls eterns saltimbanluis, els
eterns saltataulells, a la caga d'un lloc, per denigrant que fos, a fi de rebre un
somris, una encaixadeta- un copet de má a l'esquena.-Dels que et diuen: "Sí,
sí, ja ho_conec tot, ig, ia. Perqué jo mantinc molta relació amb el Sr. X, que
és. un dels-dirigents de Barcelona". I et donaven lligons a tort i a dret. per{ue
ell és un home que gaudeix de molt de prestigi éntre els lletraferits locáls,
peró t'etzivava dient que "ja en parlarem", 'trobem-nos un altre dia". "em sem-
bla que ja vaig comprometre un-taló amb en J. J.".

Aqrrests són els que més compassió fan, els qui necessiten més la medi-
cina de la vida. r el pitjor és que es pensen que estan molt sans. són els .fidels
infidels. Els-qui són dins peró l'espeiit el te;en ben allunyat. Els qui et sem-
bla que et fan costat peró no mourien un dit per ajudar-te ni per 

-a;udar 
ca-

talunya en la greu malaltia que está passant. són eÉ qui rondin-er, ,rña mique-
ta, d'amagat, quan-no els selt ningú, peró disposats d adular i a genufec-tar-
se davant els qui els poden dorrar una-escorialla de sopa o ,r, .ose!ó.

. A_quests són els qui ara han quedat parats. Perqu6 no s'ho peniaven. per-
qué el diari-jaés un fet. Ha estat-áprovaf pel gg-vern^. peró el goiern l'ha apro-
vat perqué hí ha vist un estat miltiiudinarl d'ádhesió. Ha estal el poble caialá
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XXX AI\IVER SARI
Ei proper dia 18 d'Abril, diumenge, a dos quarts d'una a, ;,;;

jardins oel Parc Tívoli, será celebrada una audició de sardanes, a chrrec de la
Cobla La Principal de Cassá de la Selva, organitzada per lAgrupació Folkló-
rica de la Societat La Principal, de Vilafranca del Penedés.

El motiu, tal com diu el títol, és la celebració del trenté aniversari de la
{undació de l'esmentada Agrupació Folklórica.

Amb els amics vilafranquins ens han unit, al llarg d'aquests trenta anys,
intensos i afectuosos llagos d'unió i de compenetració, tant en el terreny sar-
danista, i cultural en general, com en llordre personal.

Podem dir, amb goig, que hem estat aI costat d'ells, tant dels 'vells" de
fa trenta anys effera, com dels "joves" acfuals, per a tot el que ha calgut i que
ha necessitat la nostra més lleu col.laboració. I que ells, igualment, han estat
al costat nostre en tot el que els hem demanat o, simplement, suggerit.

Recordem, amb emoció, el festival, de lany 1947, que nosaltres doná-
¡em al seu casal, de ballets nostres, llavors que havíem de parlar només a tra-
vés dels moviments de les nostres danses. I recordem com només amb la pre-
sentació d'algunes danses, mencionant noms per a tots estimats es produia una
sensació i una vibració que deia ben clar del caliu que la gent mantenia ben
dintre seu, malgrat totes les aparences en contra.

Una felicitació ben amical a tots ells, els vells i els joves, els qui ho enge-
garen i els qui ho continuen. Que s)"piguen que tots i cadascun dels malde-
caps que passen per les nostres coses tenen un fruit en el nostre poble. No hi
lia res que es faci, per petit i insignificant que sigui, a favor del bon nom del
nostre poble, que nq rebi un premi, que no és altre que eI creixement en grácia
catalana en el cor d'una gent.

PER N{OLTS ANYSI

Els ficlels irrficlels
(Ve de lo pü9. onterior)

qui I'ha aprovat. I ells no tenen esma de girar-se, no saben si somriure's o
acompanyar-se amb eI sentiment.
_ Per«\ és que encara que no haguéssim reeixit, la tasca meritória ja hi era.

El que importa 
-importa 

tant!- no és aconseguir els éxits, sinó treballar, amb
fe, amb disponibilitat, per a meréixer-los. El que cal és demostrar-se un mateix
que la humanitat -personal d'un está en bona situació. I aixó és el que no te-
nen els fidels infidels, perqué, en el fons, no tenen fe ni en ells maieixos. Es-
tan_ esqueixals dintre d'ells mateixos. Es una pena molt gran. Catalunya, si ha-
gués hagut de reffar d'aquests encara jauria en les catacombes postbél.liques.

President: Monuel Prots Secretori: Solvodor Butf - T. G. Viloseco Vilonovo i lo Geltrú
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