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VILANOVA I LA GELTRU .)T ABRIL DEL 1.970

DIA MUNDIAL DE LA SARDANA

V CARAVANA DE LA FLAMA
BERGA, CIUTAT PUBILLA 1.970

Amb motiu d'aquesia gran Diada nostra, que ho és de tota Catalunya, és
organitzada novament per l'Obra del Ballet Popular 1a Caravana que ha de
traslladar 1a flama de Ia dansa fins a la ciutat berguedana, puix que
a eIIa correspon aquest any e1 tÍtoi de Pubilia.

La Caravana sortirá de Barcelona el dia 16 i acabará a la ciutat de
I"¡a Patum eI 19. L'itinerari inclou, per primera vegada, 1es comarques me-
ridionals de Catalunya i arribará flns a Tortosa.

L'itinerari, doncs, será:
Dia 16: Barcelona, Castelldefe1s, VI,LANOVA I LA GELTRU, Bráfim,

\/alls, lVlontblanc i I'Espluga de Francolí.
Dia 1?: Cambrils, L'Hospitalet de l'Infant, L'AmetlLa de Mar, Amposta,

Sant Carles de la Rápita, Alcanar, Ulldecona i Tortosa.
Dia 18: Gandesa, Ascó, F1ix, La Granadella, Les Borges Blanques, Be11-

pu,ig dfitIr,gell, Tárrega, Cervera, Calaf i Manresa.
Dia 19r Gironella i Berga.
Les comarques que travessa la.Caravana són les de: Barcelonés, Baix

Llobregat, E1 Garraf, Baix P,enedés, Alt Camp, Conca de Barberá, Baix
Camp, Baix Ebre, Montsiá, Terra AI'ta, Ribera, Les Garrigues, Urgell, Se-
garra, Anoia, Bages i Berguedá.

A cadascuna d'aquestes poblacions es fará una breu aturada, per yebre
I'homenatge a Ia sardana. I a més, hom celebrará festes populars a les ciu-
tats finals d'Etapa, on es fará nit.

Amb motiu del Dia de la Sardana són instltuits, com cad:r rry, diversos
I-remis: A les millors sardanes estrenades durant l'any 196g (Premi «Enric
IVlorera», a la sardana que posseeixi major perfecció técnica, i Premi «Viceng
B'ou», a 1a que tingui una característica més popuJ.ar).- A1 millor disc de
música per a cobla.- AI millor conjunt de Suions radiofónics.- AIs millors
treballs inserits en revistes i diaris.

EIs actes que durant aquesta diada se celebraran arreu de Catalunya
consisteixen en conferéncies, exposicions de fotografies, baLlades, ofrenes de
fiors a monuments vinculats a Ia dansa, visites a les tombes de sardanistes
o compositors illustres, difusió de treballs sardanistes a 1a premsa i a la
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rádio, elecció de Ia Pubiila de la sardana a cada localitat. (El rnes de Maig,
en I'Aplec que I'Obra del Bailet Popular organl.tza a Vlontserrat, totes les
pubilles locais acompanyaran }a Pubilla de Ia sardana, 1a de Berga).

i.. ,_ aVrLAI{OVA,QUE?
§: . E1-npqtre.programa será, si Déu vo1, eI següent:

Dia 16: Entrada de la- Caravana, A LES CINC DE LA TARDA (aturada
de mitja hora) a 1a nostra ciutat flns a les Cases Consistorials. RECORDEU-
HO. ASSISTIM-HI tots, amb amics, amb les families.

MoIt possiblement, en a{uelia hora hi haurá una audició a la rnateixa
-Flaga.de'1a, Vila, Tenir¡ entés que I'Ajuntament de la nostra ciutat fambé
coHaborará a Ia recepció de 1ir caravana. Un dels actes a desenrotllar amb
motiu de Ia caravana será l'e1ecc.ió de la PubiIIa vilanovina de la sardana.

La nostra preséncia a1 pas de Ia Caravana será eI testimoniatge de 1a

nostra voluntat d'estimar les coses que ens han fet poble i q-.-' c¡.s ltarl
d'acompany-ar en e1 progrés i en 1'avangament de la nostra terra. Tota Cata-
lunya, aplaudint ia Flama de la Sardana. esdevindrá un acte d Amor.

Sabem que hi ha diversos cotxes de Vilanova que s'uniran a Ia Carava-
na al pas per la nostra població. Tots aquells que pensin fer-ho eis preguem
oue es posin en relació amb els membres directius d'Amics de 1a Sardana.

Aquests dies Radlo Penedés organitza una sessió extraordinária en Ia
seva emissió seimanal que des de fa seianys i amb tant d'amor dedica a la
sal:dana. La nostra més sincera felicitació a I'Emissora i aI realitzador el
cómpany Y ázquez Artigues.

Dia 23; FESTA DE SANT ¡-ORDI.- Audició per Ia Cobla «La Frincipal
del Llobregat», a Ia Piaga de Ia Vila, a 1es 7'30 de la tarda. Es patrocinada
per 1a Caixa d'Estalvis del Penedés.

Joves: Oferiu una rosa a una vostra amiga, a la nóvia, a la germana,
a la mriller, a la mare.

Cap noia, cap dona, sense rebre una mostra de l'afecte d'un jove, d'un
homel Es un acte simbdlic que expressa estima. Que honora qui eI porta a
cap. Amb una rosa es pot demostrar que hom és gentil i que hom té ganes
cie fer un món més bell, més fraternal.

Avui és ia FESTA DEL LLIBRE. Compreu llibres catalans. Són un ele-
ment vital per a Ia nostra cultura. Penseu en els vostres fiIIs petits.

Dia 3 de Mais: (EL DIA MUNDIAL DE LA SARDANA és eI diumenge
ciia 26 d'Abri1 perir, per imperatius de La Cobla, ens veiem precisats a orga-
r.'iizar-lo en aquest dia).

Migdia; a les 1ü,30', a ra Plaga de la Vi1a. Audició per tra Cobla «La Prin-
cipal de1 Camp». de Reus.

Tingueu present que 1a darrera sardana de l'audició será de germanor,
formant tots una sola rotllana, símbol d,e tot el que ens uneix a1 voltant de
la nostra dansa.

Tarda, a les 5'30. A la Sala de la Biblioteca Balaguer. Concert de Música
catalana, per la mateixa Cobla.

Ni un sardanista, sense assistir a aquest espectacle selecte, que us oferim
en collaboració del Centre d'Estudis (Secció Musical) de 1a Biblioteca Ba-
.laguer. No us podem donar en aquest moment el programa d'aquest Concert,
perd sí dir-vos que será una novetat, també per la seva selecció, per a la jo-
ventut actual de Vilanova.

Sigueu-hi puntuals. Penseu que no heu d'entrar a la Sala durant I'exe-
cució d'una obra.

AMB LA VOSTRA PRESENCIA A AQUESIIS ACITES DEMOSTREU
L'ADHES{O CONSCTENT ALS VAITORS DE LA SARDANA.



Sant Jord¡,
Sí; ja hi sont. Una altra primare¡a en les

nostres vides. L'esclat de la natura esde-
r,indrá una realitat. Ets nostres cors
s{aleg,raran. I t¡ndrem roses, fragants,
despullades de tota artificiositat. Tot, ben
viu, ben amable.

I veurem unes parades de Ilibres. Al-
guns en compraran un. EIs altres se'ls
miraran i remiraran... i passaran de llarg.

Roses i llibres. I San Jordi, triomfant.
Peró, abans, examrnem-rtos d amor,

dihonor, de cu,lrtura, de proglés! No fos
cas que tenint,ho tot tant als llavis hi vis-
quéssi'm d'esq,us¡¿.

No n'hi ha prou de lluir una rosa a la
solapa o ofrenar-la a la noia tend.ra. No
nlhi ha prou de comprar un llibre. Aixó
era per a d'altres {em,ps, quan les collites
es presentaven más assolellades.

Roses, llibres, Sant Jord¡, la Festa del
llibre, el Dia de la Sardana. Sí, sí. I des-
prés qué? Deoprés tornarem a l'atonia de
cada d'ia, a no ten,ir consciéncia, a viure
com si aixó fos un cel, a ta,par-nos els ulls
per no voler veure que la Biafra de la fam
cultural la ten,im al costa,t nostre, dintre
nosaltres mateixos.

Roses, ll,i,bres, Sant Jordi, La Festa del
Llibre, el Dia de la Sardana. Es el com-
bat per la cultura nostra que no té ¡nfan'ts
que pugu,in comrprar llibres de contes en
catalá perqué els aborreix, perqué no se'n
saben sortir, perqué no s'hi troben bé,
perqué no hi ha ningú que els hagi dit
que es faran persones a mesura que sa-
piguen identificarse a,mb ells mateixos,
a través de la própia llengua.

Roses, ll,ibres, San't Jordi, la Festa de!
ilibre, el Dia de la Sardana. Es el combai
per Ia cultura nostra, que és tenir cons-
ciéncia del deure de cadascú, no sols
aquest dia sino sem re, endevinant alló

pontoner!
que hem de fer, alló que necessita la
nostra gent.

Els sardanistes no poden ésser esta-
quirots que sols saben punlejar i brincar
dansant una sardana airosa, indiferents
a tot el que els volta. Són uns combatents
que saben que no poden llengar a la bros-
sa tanles possibilitats d'afavorir la nos,tra
cu Itura.

Perqué quan un sardanista no té cap
llibre a Ia seva bibl,ioteca en Ia nostra
llengua, ni entra a casa seva cap revista
nostra, ni la seva familia escol,ta cap disc
en catalá, ni els seus fills aprenen l'amor
a través de les publicacions infantils nos-
tres, ni pre,n part en res que signifiqui una
col.laboració a les nostres empreses ciu-
tadan.es, com pode,m creure que estima
de debó la sardana? No será un snobisme
més, una xifladura, una carrincloneria?

Roses, llibres, Sant Jordi, Ia Festa del
llibre, el Dia de la Sardana...

En aquestes d.iades: UN D'AQUESTS
COMPROMISOS:

- Subsc,riu,ré els meus fills petits a:

L'lnfantil, Cavall Fort, En Patufei.

- Subsoriuré els meus fills grrns a:

Oriflama.

- Em subscriuré a: Tele-Estel o a Se-
rra d'Or.

Llavors, tu, amic sardanista, lluny dels
triomfalismes, et oonverteixes en un home
que treballa per al futur. Estás fent un
pont per tal que hi passin les genera-
cions. Fas obra de futur. El Present ja és
teu.

Sant J'ordi, sempre és triomfanrt. Peró,
ara, més que mai, és treballador incan-
sab,le. Fa ponts. Es pontoner. Perqué
sense ponts els rius no es poden passar.
I hi ha ri,us molt amples.

En Ia FESTA DE SANT JORDI, els joves i noies sardanistes PODEN
meditar:

- Sóc noble, ardit, Il.uitador contra tota cosa injusta?

- Sóc defensor de tota persona oprimida, sigui qui sigui?
En el DIA MUNDIAL DE LA SARDANA, e1s joves i noies sardanistes

PODEN meditar:

- Sóc conscient de la necessitat de propagar la sardana entre e1s intants
i els joves?

- Sóc conscient de Ia necessitat que tinc de millorar la meva cultura,
:,'estudiar Ia meva llengua?

President: Monuel Prots Secretdrio: Morino Mosso



Gasa Solé
-LA GASA IIE UOSTE-

CONFECCIONS
ESCOLLIDES

ULTIMS MODELS

LA MILLOR CONFECCIO

EL MILLOR PHEU

EL PRESTIGI DE SEMPRE

SI VOL VESTIH BE

VESTEIXIS A CASA SOLE

GASA
AIUIIREU

Discs - Guitarres

Articles musicals

Sant Sebastiá, 24

Tel. assor ro

¡.

ETECTRODOMESTICS

Flbla. Caudiilo, 75

Tel. 893 05 79
Vilanova i la Geltrú

Carretera lgualada, 38
Vilafranca del Penedés

Tintorería
Atbe

peces urgents

netejades en 6 hores

M. Tomds, 14-16 - Tel. 8930ó2ó

f. G. Vlloseco - Yillonuevo y Geltrít


	BAS19700400_008_0000.pdf
	BAS19700400_008_0001
	BAS19700400_008_0002
	BAS19700400_008_0003



