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Carta o be rta

A un uell sardan¡sta
Amic: Ja fa anys que ens cr ne¡xem.

Peró ara ens veiem ben poc! Quantes
hores bones que vam passar junts {lavors
de la nostra loventut! Tanmateix sembla
que sigui ahir. I ja fa vint-i-cinc ánys. Les
hores coste,n de passar, a vegades; e'ls

anys, en canvi, transcorren volant.
Et reco.rdes d'aquells tips de disfrutar

anant a Apl,ecs i Concursos organitzats
arreu, a Barcelona, a Calella, a Mataró, a

Sabadell, a Moncada, a Valls, a Tarrago-
na? A mi encara se'm fa aigua Ia boca, de
pensar-hi. Pel tren o en els autocars, qui-
nes cantades! Aquella colla de trenta o
quáranta nois i noies, families i altra gent
que sempre anávem... donava goig. Tots,
tan ben agermanats, amb un sol pensa-
ment i desig, amb ganes de treure sllc
d'aquells moments, Sempre, ben units,
mai e.nfadals.

I les ballades, davant el local de "La
Unió Vilanovesa"? Les recordes? Havien
vingut les Cobles "La Principal de Cassá
de la Selva", "La Principal de Perelada",
"La Selvatana", "lris" de Salt, l"'Albert
Martí", la 'lBarcelona". Me'n deixo al tin'
ter, j.r ho sé. Et recordes que, grác.ies a
l'alut económic de la nostra Agrupació
fou possible Ia creació de la Cobla "La
Principal del Penedés"? I aquelles Festes
Malors on es feien sardanes "a I'engrÓs"?
Al matÍ, al "Coro". A la tarda, al "Coro",
i més amunt de la Rambla, a la mateiiia
hora, i les alternaven -quan uns músics

tocaven, els altres paraven- a fi que les
poguéssim ballar totes. A la nit, altra ve
gada, al "Coro". I eren sardanes que si
l'una era bonica, I'altra encara més. Sar-
danes d'en B.ou, d'en Xaxu, d'en Piferrer,
d'en Saderra, i de tants. Et recordes?:
Gota d'aigua, Aurélia, Xispa, Els degotalls,
Maria Mercé... Renoil Alló sols es podia
aguantar en els nostres vint-i-cinc anys.
A Ia nit, quan ens n'anávem a dormir, les
cames feien figa, gairebé. Estávem esgo'
tats. Peró havíem gaudit, de valent. I ama-
rats. Alguna vegada havíem hagut d'anar-
nos-en a casa a canviar-nos tots perqué
rajávem aigua.

A I'hivern, els diu.menges a la tarda,
d,intre el local de "La Unió Vilanovesa",
també en féiem, amb am,plificadors. Ja
ens les sabíem totes de memória. Allí,
molts noiets i noietes comenQaren a
aprenreln i, així, després, els dies d'audi-
oió, es veien en cor de posar-s'ñi.

Férem conferéncies, representacions
d'obres teatrals i exposicions de pintura
i de fotografies de vells de Vilanova amb
barretina. Prenguérem part en aquella
gran gesta que fou la Festassa, que durá
un any, de l'Entronització de la Mare de
Déu de Montserrat.

Organitzárem els primers concursos d,e

Sardanes, al Camp de Futbol, que, fran-
cament, foren un model d'execució. Et
recordes d'aque4l any, a primers d'Octu-
bre, que, a Ia vigilia al ves,pre, es posá a
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ploure, a bots i a barrals? Ja ens ho véiern
tot en orris, tot perdut. I I'endemá lluí el
sol i tot fou triomfal. Et ve a la memória

,águétt"xicpt que, per celábrar-ho, es va
. fumár dos habanos un rera'laltre? Més de
60 cólles! Fou un dels dies en els quals
vi¡anova ha aparegut més bella, més trans-
parént, més radiant.,Íoti era llum, plé dels
colors de, les nostres banderes. I a la nit

- féiem aque,lls concer-ts de ..música catala-
na o una exhibició de ballets nostres, a'cárrec 

de l"'Esbart de Dansaires" que te-
'-níem. Et recordes de la brillant actuació

de l'Esbart, durant dos dies, a Saragossa?
I les actuacions que férem pel Penedés?

I els concerts ael nostre "Orfeó Sant
Jordi"? I les vis.ites a les lnstitucions
culturals de Ia vila i de fora? I aquella
for'nada al Sanatori de Sant Joar¡ de Déu?
I el Butlletí de I'Agrupació, tan digne,
on hi havia seccions dedicades a la his-
tória de Vilanova i de la comarca, en els
aspectes arqu.eológics i culturals, costums,
homes típics, etc.?

I els homes amb els quals entrárem en
relació: Albert Martí i Josep Coll, els dos
millors tenors en aquestes últim.es dotze-
nes d'anys, els mestres Eduard Toldrá,
Ventura, Blasco, Sagarra, el vellet patriar-
ca de la sardana Aureli Capmany, ¡ tants
d'altres.

Et va retornant tot a la memória? Estic
segur que, en el fons, no te n'has ob.lidat
mai. Es impossible que maxi. Foren una
colla d'anys, en plena ioventut, en els
quals tot era moiiu d'il.lusió, d'afany, de
superació. I ens véiem acom.panyats per
un nombre gran de nois i noies que esti-
maven l'AErupació, amb els quals passá-
rem hores deleitoses de la nostre joven-
tut. AIguns, allí, s"'enredaren", per sem-
pre, i sem'pre han estat feligos en llur ma-
trimon¡, perqué tenien uns ideals nobles.
Imagina't si ho poden oblidar, aquests?
Tot era obra de tots, malgrat que n'hi
hagués una selecció que n'eren l'ánima.

Tot alló, amb el temps, que tot ho ma-
ta, ho ensorra, ho emboira, ho canvia,
perqué cada temps té les seves exigén-
c¡es, per unes circumstáncies que ara no
fan al cas (parlem d,e coses de 25 anys
enréra), va desaparéixer. Bons com,panys
nostres de llavors van passar la ratlla on

comenQa el segon vessant de l'etern¡tat
(van morir, tal com diem correntment, al-
guns ja grants, d'altres,. en .plena joven-
tut), d'altres van marxar de Vilanova, a
l'estranger. Alguns d'ells, lluny, ,fins i tot
més enllá dels mars, en teries d'Amé-
rica, malgrat que la neu ja comen§a a
posar-se'ls als cabells, continuen encara
ensenyan't a dansar i a cantar i a parlar
en catalá,

Van venir uns anys d'esmorteiment, Les
circumstáncies eren dificils. Ho saps bé
prou. Rera nostre va quedar un buit. Es
va fer el silenci. Peró... hi havia un de-
tall. . . que sovint oblidem, com d,iu en
Raimon: eis nostres fills naixien i creixien,
i la llavor va fruitar, van sorg'ir unes no-
ves generacions que, eren tilles d'un altre
temps, que han pujat enmig de sorrals,
sense ésser abo,nades, sens-e ningú que
les hagi regat ni cultivat, ni espurgat. l,
mal§rat tot, ens adonem que tam,bé esti-
men Ia sardana i les coses nostres, que
són d'ells, i ara ells, fills també d'aquella
exhuberáncia que portávem al co,r, que no
pogué atényer els resultats que desitjá-
vem, han brotat i estan germinant. Es veu
clarament. Com és de bonic veure en les
nosires audicions grups de ne,ns i nenes
de pocs anys que ja es posen a les rot-
llanes i també hi volen ésser, perqué ells
iambé són el nostre poble. Són els predi-
Iectes, els primers planQons. Són els fills
de Ia nostra fe, d'aquell nostre afany de
llavors de la nostra joventut. No et diu
res aixó, amic?

Tu ja t'has retirat. Tens una llar. Als
teus fills ja els neixen els primers fills.
Vas cansat del treball, pels neguits de la
vida. Tois ho portem al damunt. Peró hi
ha un deure més alt que ens crida. Nosal-
tres també fórem fills de l'amor d'uns pa-
res que ens estimaren en la carn i en
l'esper¡t i fórem 'els seus hereus en l'amor
a les nostres coses. I en nosaltres i en
els branquillons que ara brosten es fa
realitat la cadena de l'amor que a través
dels temps va fent de les nostres succes-
s¡ves generacions una gen,t amb un ma-
teix anhel i guiatge.

Medita-ho, am,ic. Qué hi pots aportar
tu a aquest renovellament d'ara? Tothom
hi és indispensable en aquest esforQ, en



tot alld qu,e fa qué una gent es retrobi
i s'estimi. T'esperem. Llavors t'adonarás
que et pugui privar d'aportar la teva
de tenir unes preocupacions, no és res
que es pugui privar d'aportar la teva
col.laboració a la tasca sardan¡sta. Lla.
vors veurás clarament que els cabells
blanquinosos no són una minva i que. la
teva joventut continua vibrant, Perqué, de

jove se'n sent qui vol; hi ha, ara també,
joves que són ben vells. Tu ets un vell
sardanista. Peró no un sardanista vell, La
sardana exigeix joventut a¡ cor. Si la
pards ja has mort. I no m'ho vull creure.

, Recorda.ho. T,ESPEREM.

Amb l'afecte de sempre, que no pot
morir,

Distincions a¡s nostres soe¡s
En ocasió de la celebrao¡ó anyal de'l

"Dia de la Sardana", el día 20 d'Abril,
celebrat a I'Espluga de Francoll, foren
concedits els diverses Premis Honorífics
que atorga I'Obra del Ballet Po,pular. En-
tre els premiats figuraren els nostres so-
cis Eugeni Molero i Albert Tort, el primer,
per ia seva tasca periodística ¡ el segon
(Premi Vicenq Bou) per la seva sardana
"hmics, ondavant!", dedicada, precisa-
ment, a la nostra Enti,tat.

També, darrerament, en el Concurs de

Redacció i de Dibuix, organitzat dintre els
actes d'Homena,tge, en motiu del Cen.
tenari del seu ,naixem€nt, al Mestre de I

lle,ngua, Pompeu Fabra, de cara als in-
fants de Catalunya (en el qual prengue-
ren part més de 13.000 nens), ha estat
prem,iada, com a únic vilanoví, la nena
Gem,ma García i Pujades, per haver pre-
sentat un treball de redacció.

A tots ells, els fel,icitem i els encorat-
gem a seguir endavant en el camí em-
prés. Per-.molts anys!

Gurset de §ardanes
Tal com anunciávem en la darrera Cir-

cular, s'han celebrat, des de f¡nals de,
maig fins a l'últi.m dia de juny, els Cur-
sets d'ensenyanqa de ballar sardanes,
que han t¡ngut lloc al local de l'Agru,pa-
ció E. Atalaia, en dies feiners, u,n de cara
a nens i nenes petits, l'altre, per a joves
i noies. Hi han pres part una cinquantena
sultat i que els ajudará, certament, per

de persones, les quals n'han tret bon re-
'disfrutar de les ballades com per anar-se
,comrpenetrant amb I'dsperit del nosl,rs

'ball popular, esp€cialment en el cas dels
,pet¡ts, que així aprenen a estimar-lo des
,dels primers dies de llur vida.

Ara, a esperar d'ací a uns mesos, que
en farem, s'i Déu vol, uns altres.

Que el perfum d'aquesta rosa vermella que és

la sardana, oberta en ple cel blau, ens doni
a tots, arreu del món, una sang ben catalana.

(Frogment del Missotge ol món sordonisto, escrit pel pintor
Joon Miró, en ocosió del possot Dio de lo Sordono).
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