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de la Flama, a Vilanova
remarcar la trascen'déncia que té ¡'us de
la sardana en mans del ,poble, com a vin-
cle que lliga la nostra gent en una em-
presa de convivéncia ¡ d'apontaoió al món
d'uns valors espirituals altíssirms.

lmmediatament fou posada la ilaqada
amb erls colors de la nostra bandera a la
Srta. Maria Carmen Simon, qui quedarra
proolamada Pu'bi,ila Vilanovina de !a sa¡'-
dana, la q.ual cosa fou feta també amb
les senyo;etes Maria Teresa Garcia i

Montserra¡t Vidal, dames d'honor.
Després qu,e totes elles ballaren una

sardana, en fou dansada una de germa-
nor per tots els assistents, que ocupava
tota Ia Plaqa, mentre ¡¿ Q6¡¿v¿¡¿ inicia-

'.;a la marxa vers tants pobles que l'havien
d'acoilir.

Destaquem ací la col.,laboració que tant
les autoritats munici,pals com la premsa
i la rádio lo.cals donaren a una manifes-
tació em,inentment nostra, que 'reparteix
arreu bocins d'ill.l.usió per les nostres co-
ses.

La
Tal com era previst, el dia 16 d'Abril

fou entrs nosaltres la Carar ana portadora
de la Flama de la Sardana. Malg,rat t'hora
que era, a les oi,nc de la tarda, hi havia
forqa amics que l'esperaven. Alguns cot-
xes s'arribaren fins a Vilanoveta, com una
cortes¡a. La Cobla "La Principal de Grá-
cia" rebé la Caravana, a la Plaqa de la
Vila, al so de "La Santa Espina", mentre
els g,rans saludaven els componen{s de
l'expedició i amb Ilur so,mrís donaven la
benving,Lld¿ a la Pubi.lla 1969 de 'a Sar'
dana Srta. Trini Margal i les seves acom-
panyants, i e,ls petits rebien carameJs i

propaganda de les revistes "C:i,all Fo't"
i "L'lnfantil".

A la sala de sessions de ¡'Ajuntament,
el Tinent d'Alcalde Sr. Figueres, en nom
de l'alcalde, absent, féu I'elogi de ,a sar-
dana, identificanrt¡s'hi, per ésser, ¿¡ més,
d,e la terra des d'on ella s'ha escampat
per tota la terra nostra. El Sr. Lluís Mo-
reno Pallí, President de l'Obra del Ballet
Popular, li agraí les belles paraules, fent

CURS ET DE

Uaravana

Será celebrat els d¡ssabtes, a la tarda,
de 5 a 6, al local de l'Agrupació Excurslo-
nlsta Talaia, des del dia 6 de lnny llns
a l'11 de iulicl.

lnsoriviu-vos-hi. Comunlqueu{ro ale vo+
trec arnics que desitgen baliar bé.
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Record de la Caravana

SANIIAIIIA¡ POBLE
Seria pesat de fer r¡na cró¡lica deta¡¡a-

da de,l curs de la passada Crnquena Ca-
ravana de la Flama de la Sardana. Peró
sí que será bo de donar-hi una ullada
perqué, una vegada més, ens puguem
adonar que la nostra sardana és aixó:
Pob,le. No és un divertiment o un bail com
un altre, pretext ind,lvidua,lista existen-
cial. Es personificació d'anhe'ls col.lectius.
Es esséncia de poble, que resum L,ná vi-
vénc,ia multisecular que vol perllongar-se.
El pob,le la balla perqué tot fent-ho s'hi
troba bé, es troba a sí mateix. La sarda-
na ha nascut i resta entre nosaltres per
uns mot¡us que expressen riquesa perso-
nal, ,peró, sobre toto, vigor de comunitat
conscient.

Aquesta és la gran lliqó que poguérem
contem,plar mentre ¡a Caravana avanQa-
rra per les diverses comarques. Arreu era
el poble qui, liiure, ben de cor, rebia la
seva estimada, aquella amb la qual es tro-
ba reflectit, perqué és ell mateix. I ella,
!a sardana, arreu donava, a mans besa-
des, el mateix: amistat, q,ue passava d.e

pohle en pobie, de comarca a coomaorca.
Amistat, sense segones intencions, desit-
jant Ia promoeió de tots, fent de tots un
sol anhel, perd restant cadascun eli ma-
te,ix.

i"lem vist la gi'an aie¡¡iia, senziila¡rreni
manifestada, de la gent que aoudia a do-
nar-li la benvinguda i com la reb¡en, amb
sirenes i cuets, endomassats i il.lumrnats
els balco,ns, .les banderes bar.r.ades presi-
dint ptlaces i carfers. Hem vist ulls amarats
de llágrimes de persones que en I'home-
n,a,,tge a la dansa retrobaven la vivénci,a
d'ideals honrats, purs, de donació. Hem
vist la innocéncia complagu¿¿ 6s milers
d'infants que, amb la nostra bandera a
la má, onefaven al vent un desig de voler
ésser d'aquest pafs.

Hem vist una joventut il.lusionada, n-.-
ta, am,b¡ciosa de futur, de voler-hi ésser
a l'hora de la reco,nstrucc¡ó, i molts vells
d'anys que restaven en la fretura jir,,enil,
desitjosos d'una pátria bella. He.m vist
nornbrosos Orfeons i Cors olaverians, i

Esbarts, d'adu'ts i d"infants, com can'ta-

lell a llonol ue ia saroana r ia íesre,¡aven
an¡o liurs oanses arugues. Ens reüoroenr
o aquelles nenes de Cambrils que cartta-
ven "Visca ia nostra P,uoilla - Visca la
nostra amistat". D'aquelles de Camarles,
que amb llur beil alé nrarrner, emmcrenrl,
entonaven "EI Cant dels ocells". I d'aque-
l¡es altres d'Alcanar que ilaliaven la Joüa
tortosina. I dels cantaires de Brá¡im,
d'Amposta, d'Uildecona, de 'i-ortosa, 

d'As-
uo, oe Les Borges Blanques, de Tárrega,
de Lleida. I ciels excursionistes i escol-
tes de Tortosa. I dels Xiquets de Valls. i

dels nens de ia Falange que ens vtngue-
ren a rebre al poni ci Arnposta, brandani
banderes catalanes. I ens sap greu de no
poder-los anomenaí a tois.

r'iem vist com en ¡a persona de la Pu-
billa de la Sardana i de les Pubilles lo-
cals i de 'les doizeries de noies de la cori,
era en,lairada ia noia catalana, no Gom a
estri de baixesa, sinó com a símbol de la
formosor espiritual de Ia dona .i com a
al.licient per a la conducta humana, cívi-
ca, consc¡en. Hem v¡st com el Canonge
D,r. Joan Bautista Manyá, gilória del pen-
sament teológic catalá, fort com un mar-
bre, als seus 83 anys, parlava a la Cate-
dral de Tortosa, cjels valors del nostre
poble, als quals ---deia- hem d'ésser fi-
dels si volem meréixer de dansar, quan
arribi l'hora, la "sardana eterna", que ia-
mai no finirá, de I'amor de Déu.

Hem vist com de tots els confins, des
de ies terres de I'Ebre fins a I'Alt Ber-
guedá, amb tots els accents, era home-
nartjada la sardana, dintre els vells casals,
gótics i románics, que par,len d'una forga,
i d'intre els edificis novells, signs de pro-
grés. Hem vist com els alcaldes de les
poblaoi,ons on entrava la Caravana en,al-
tien la sa¡dana, amb I'emoció al cor. Com
e,l de Bellpu,ig d'Urgell, pagés, orador i.poe-
ta, com el de Cervera, que ens recordaba
"que ell també n'era d'una terra, que és
d'homes que es donen les mans", com el
de Flix, que ens retreia les il.lusions dels
se,us iem,ps sardanistes de joventut. Hem
vis,t com des de Londres, com si fos Ia

vet.t dg tots els catalans escampats pel



rr'ón, el Dr. Trueta, metge em¡,nent, dona-
va el "MissaiEe" de la sardana.

ilem vr¡t COnl l.l ,,úr¡lri piss3va enm¡g
OC .ai'Otrgcfu, AlIlCur-ru, rJi,rE¡eS lgal fO-
rers, frurrers r trol res, piiru i abets, r nent
trobat que st, que la nostr'a terra era be.ila
i feia goig i que Déu va passar-h,¡, en pri-
mavera i tot caniava al seu pas, i ara el
foc i erl buf de Ia i'iama era com l'encens
que per{um.a\a aquell pas i aquells cants
q,ue foren i qus sem,pre persistiran men-
tre hi hagi homes que la ,petgi,n. Hem vist
d'a,pro,p les serres de Prades, del Mont-
siá, de,l Montserrat, del P¡rineu, ¡ ies de
Cavalls i ,-ánc¡cis, allá on ,la vegetació
s'aiimenta de tants mi,lers de ger¡nrans,
ci un i allre canió, que .hi deixaren la vida,
i la Flama de la Sardan,a, per entrem¡g
d'ells, era com una brisa de pau,

Tot mirant la nostra terra ens recordá-
vem dlaquell poema, de Josep M." de Sa-
garra, de.dicat a un pagés de L'Espluga
de Francolí, modélic en la seva dedica-
c¡ó vocac¡onal, escul,p¡i en pdra:

Apósttol de la nostra pagesia,
b,lat i raim t'han despertat l'amor;
ha estat el teu esfore de cada dia
la teva senyoria
i el fruit del teu treball, el teu honor.

AI.'DICIO DEL MES DE JUNY
Tindrá lloc el dissabte dia 20 a les 7'30

de !a tarda, a la Plaga de l'A¡untarnent, a
cárrec de la Cobla SITGETANA.

L'APLEC DE LES 12 HORES
SEGU¡DES DE SARDANA

El dia 10 de m,aig tin,gué lloc el XIV
Aplec de Sardanes de Ba¡'ce,lona al Parc
Güell, 12 hores seguides ds Sardanes,
fou organ¡tzat per la Federaoió Associa-
cio'ns de la Festa Major de Grácia, amb
la col.laboració de sis cobles de renom
que interpretaren un total de quaranta
dues com,posicions.

EL NOSTRE *DIA DE LA SARDANA"

El passat 3 .de maig, i com a celebra-
ció a Vilanova del "Dia Universal de la
Sardana", tinguérem una au.d,i,ció, ír cá-
rrec de la Cobla "La Principarl del Gamp"

Perqué la teÍra doni els seus fruits sa.
borosos ha d'ésser treballada amb amoí,
cada día, qua,n el sol escalfa i quan l'aire
és goiai. .lavors en vé l'honor. Llar,c.s,
ni glarrades ni ventegueres no porlen n,...-
var l'honor de la bona feina, de l'obra
ben feta.

lg'ual,menrt com e,l pagés, el jor¡e i l'adu,lt
que estimen la sardar¡a i treballen en les
emrpreses de la noStra Curllura, nO poden
ésser arrauxats ¡ senti,mentals d'una hora
frívola i badooa, sinó q,ue, apóstots de
l'amor als germans, han d'esforqar-se en
el momeni menui de cada d¡a, que será
l'ú'nic que els con,cedirá el se¡)yorarge
d'ésser homes i de fer-se'n cacla dra més,
i, a travÉs d'ell, com a premi, rebran les
paneres amb Ia fruita fresca que s'han
guanyaú, que aixó és l'honor, I si també
ells restessin embolcallats per les mal-
tempsades, que no se'n lamentin gaire i

segueixin avant, perq.ué l'am,o¡ ha d'és-
ser més gra'n. D'honor no n'hi ha sols
quan els éxits ooronen les tasques de
l',esperit sirnó quan hom ha estimat fins a
la fi, fins a l'extrem. ,la lligó fa dos rnil
anys que ens fo,u donada.

Aq'uesta tam,bé era,la lligó de la íilama:
que I'amor no mori ma¡, .per més que l'en-
dogal,in.

i un Concert de mús,ica catalana, per la
mateixa Cobla, que fou celebrat a l'audi-
tori de Ia Biblioteca Balaguer. La sala
aipareixia plena de persones aimants de
la nostra música, Ies quals gaudiren d'una
v,etllad,a interessant.

L'acie fou po,ss¡ble grácies a la valuo-
sa co,l.laboraoió del Centre d'Estudis i de
Ia seua Seoció Mus¡cal.

CONCURS SAHDANISTA
A SANT SADURNI

EI dia de ,l'Ascensió, l'anella "Dansai-
res vilanovins", participá en el Concurs
de Colles de Sant Sadurní d'Anoia i fou
pnem,iada Ia seva actuació amb el segon
premi de la olassificació "Barcelona-Pro-
vincia".

L'enhorabona, doncs, als nostres le
ves dansaires i que tot els sigui al.i:cient
i nou alé per treballar per Ía propagació
cle Ia dansa que estimen.
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