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Enric Prat de la Riba
EI novembre passat s'esdevenia eI

centenari de la naixenga d'Enric
Prat de Ia Riba, l'home públic més
important que ha donat Catalunya al
Ilarg dels darrers tres-cents anys
d'história, ei governant modélic que
va fer que tinguéssim fesomia de po-
b1e.

Per aixd, ajuntant-nos a tots els
qui actualment eI recorden, posem
aquestes ratlles a fi que eI coneguin
els nostres amics sardanistes, espe-
cialm,ent els joves, amb el desig que
aprenguin a estimar tot essent cons-
cients i conseqüents.

Prat de la- Riba nasqué a CasteII-
tergol, a Can Padrós, eI 29 de novem-
bre de 1870. Xdnius deia que per Can
Padrós passava llavors ei meridiá po-
Iític d'Espanya.

EI 1890 és elegit president de1 Cen-
tre Escolar Catalanista. Escriu aI dia-
ri «La Renaixenqa». Director de «La
Veu de Catalunya». Escriu una colla
cle treballs que fan referéncia a 1a
llengua, a les qüestio,ns socials, als
pagesosr a temes jurídics. Pubiica el
llibre «La nacionalitat catalana», lli-
bre de capgalera que haurien de co-
néixer tots els catalans.

Es elegit President de la Diputació
de Barcelona. Funda l'Institut d'Es-
tudis Cata1ans. Cnea la Junta de Mu-
seus. Reorganílza 1a Universitat In-
dustrial. Crea 1'Escola Superior
d'Agricultura. Crea I'Escola d'Art

Dramátic. Crea I'Escola de directors
de professions especialitzades (blan-
queig, tintoreria, estampació, teneria,
etc.). Crea e1 Cons,eII de Pedagogia.

Als 44 anys es constitueix la Man-
comunitat, que és obra seva, i n'és
elegit president. Inaugura Ia BÍblio-
teca de Catalunya i l'Escotra de Fun-
cionaris d'Administració Local. Crea
el Servei Meteorológic. Crea innom-
brables bibiioteques a localitats co-
marcals. Crea e1 servei de bibliote-
cáries.

Prat de la Riba está al capdamunt,
com a governant, d'aquell aplec d'ho-
mes excepcionals que és donat de te-
nir a malts pocs pobles, com foren
Maragall i Torres i Bages'. Gaziel diu
que «eren uns catalans com no se
n'havia vistos d'iguals a Catalur,ya,
des de feia molts segles, gent d'em-
penta i d'entusiasme, que aribaren
a descobrir aigua i treure flors en ple
desert».

Va ser un home que va tenir eI
mérit, tan difícil de trobar, de respec-
tar les opinions de tothom i de triar
e1s homes per als cárrecs de govern
en qué eII pensava, prescindint de si
eren d'ideologia diferent a Ia seva.
Ell, católic, home de fe arrelada, que
ell mateix ensenyava el catecisme
a1s seus fills, tenia amics de pensa-
ment ben contrari.

Jo,sep Pijoan, l'eminent historia-
dor, diu que ell fou, com a gover-
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nant, l'home més revolucionari que
ha tingut Catalunya, i fins i tot Es-
panña. Perqué fer camins, teléfons,
carrils, biblioteques, museus, escoles,
etc., era, en aquell temps, fer una
obra veritablement revolucionária.

Prat de la Riba havia consagrat la
seva vida, en ferventÍssima ofrena, a
I'ideal de fer una Catalunya com ca-[.

Era e1 treballador d'una obra quieta,
silenciosa, que fugia d'exhibicions.

Mirem qué diu Duran i Ventosa:
«Tota la seva vida, la seva obra i la
seva conducta és un alt exempls
ofert als ciutadans de Catalunya.
Seny ordenador de la nostra vida
com a poble, ens ha llegat una doc-
trina, una norma d'actuació i un nom
que ens fa honor a tots. Estímul de
patriotes, la seva preséncia espiritual
en els moments decisius ha de senya-
lar el camí a seguir i en tots els mc-
mens i en Ia tasca de cada dia, el
seu record confortará els catalans a
posar les seves energies ciutadanes
aI servei de Catalunya».

,Med,item aquests pensaments de
Prat de la Riba: «Un poble que no
sap que ho sigui, que té una llengua
i una cultura, peró no,se n'adona, no
és més que un poble a mitges. Un
poble que es coneix a sí mateix, que
té consciéncia, peró passiva, de la se-
va unitat espiritual, és incomplet en-

cara. Quan sentin aquesta unitat es-
piritual i sabent que 1a té, vol viure
i actuar com a poble, solament lla-
vors és un poble».

Salvado,r Espriu en parla així: «Ei
seu nom sempre és present i viu en-
tre nosaltres i no es pot borrar de 1a

nostra co,llectivitat ni morir mai. En-
cara vivim, en molta part, de les se-
ves realitzacions, de les seves orien-
tacions, de les seves intuicions. I en
cap circumstáncia no, hem d'oblidar
les seves previsions, els seus con-
sells, els seus projectes».

Amb el desig que ho lLegeixin els
nostres joves, posem encara aques-
tes paraules d'Espriu: «Tant de bó
que poguéssim comptar en aquest
nostre temps amb uns quants homes
com Enric Prat de la Riba, honestos,
eqüánimes, assenyats i providents,
que sabessin anteposar en tot cas a
les seves conviccions i conveniéncies
personals o de grup els suprems in-
teressos de1 país i que sabessin aple-
gar-ne la Jiversa gent i respe'ctar-ne
Ia tan necesária, indispensable, di-
vergéncia d'opinions, tot e'levant-les
a una harmoniosa unitat nacional».

Enric P,rat de la Riba: l'home que
han d'estudiar, imitar i millorar les
nostres juventuts, si volen ésser apo,r-
tadores de valors constructius per aI
demá de Catalunya. AIXI SIGUL

ATJDICIO DE SARDANIS
La del mes de Febrer, anunciada

per al dia 28, no fotr possible de por-
tar-la a cap, sabent-nos molt de greu,
per compromisos que ja tenia con-
trets la cobla.

La propera audició ser¿ el ilia 7 de
IVIarg, aI migüa, organitzada per la
Colla «Dansaires Vilanovins», en oca-
sió de Ia trobada que aquest dia te-
nen a Vilanova tots e1s membres de

la «Unió de CotrIes Sardanistes de1
Penedés», i portada a cap amb la
col.laboració d' «Amics de la Sarda-
na» de l'A. E. TALAIA. Desitgem vi-
vament que els anhels i esforgos de
les colles sardanistes e's vegin coro-
nats per l'éxit i que siguin fructífers.

Tinguem present que I'audició, a
cárrec de Ia Cobla Sitgetana, será aI
Pfsseig ]Vlarltim.



Diumenge, dia 18 d'abril

Excurs¡ó en autocar a
LLORET DE MAR

Ciutat-Pubilla de Ia Sardana
(en motiu de l'arribada de la'Vl Caravana de la Flama)

VISITA al .Jardí Botánic de Blanes
(un dels més famosos del món)
VISITA a I'Aeroport del Prat

Organitzada per
Agrupació Excursionista Talaia
i Amics de la Sardana

IMPORT: t25 ptes. per als socis
f4O ,» per a les altres persones

SORTIDA: 6 del matí
LLOC: Plaga del Mercat

INSCRIPCIO: del I de marq al 7 d'abril 18 a 10 del
vespre, a l'A. E. TALAIA).

No us deixeu perdre aquesta bella excursió!

famílies f,xcursionistes i §ardanistes:

Feu-vos socis de la

Gooperatiua uilanouina de consum
(seccions de pensions, estalvi i crédit)

Carrer Caputxins - General Mola, n.o 4

Us interessal triuüareu la vida d'una comunitat conscient.
IIs aiudareu sosaltres mateixos.

T. G. Viloseco - Villonuevo y Gellrrl



Abril, el mes de ia llum
El mes vinent és un mes molt nos-

tre. Toi ell ens convida a mirar la
naturaiesa i Ia vida. I per a nosal-
tres, catalans, és més nostre encara
perqué ens ajuda a meditar les nos-
tres realitats de poble, a revisar 1es
no,stres actuacions, a comprovar si
toquem de peus a terra.

La natura s'obre a l'esplendorosi-
tat de 1a pienitud, fecundada pels
raigs de IIum que la travessen tota
i ens mostra la joia d'iniciar un camí
que ens fa sentir homes més que mai.
La festa de Sant Jordi, Ia festa de 1a

nostra Mareneta, diades que parlen
de fe, d'esperanga, d'amor. Diades
que són ii.Iusió i desig.

Les festes de la sardana, amb la
Caravana de Ia Flama que repartirá
arreu sentors de catalanitat, a-nhels
d'ésser nosaltres, d'ésser plenament
,nosaltres, de menar una vida nos-
tra, en Ia qual ens p,uguem assolir
plenament, com a homes i com a ca-
talans, al costat de to,ts els homes i
po'bles d,e tot el món.

El Dia Mundial de 1a Sardana. Els
catalans tenim, amb la sardana, una
vivéncia simbdlica, internacionai, cle
la fiIosofia que hem d'aplicar a 1c's

nostr,es relacions socials. Convir'én-
cia,, acceptació humana, esperit ctre-

mdcrata, ánsies de liibertat per a tct-
hom. Sorn l'únic país del món que, a
ia plaga púb1ica, expressem, amb una
dansa única, i una música única, eI
nostre programa de soiidaritat hu-
mana, de germanor universal.

Junt amb aquesta Circular va eI
programa de l'Excursió que farem eI
dium.enge dia 18 d'abriI a Lloret de
Mar. Será una excursió molt inte-
ressant. Visitarem e1 Jardí botánic
KarI Faust, de Blanes, una joia úni-
ca. A Blanes mateix ens unirem a la
Sisena Caravana de Ia Flama, cap a

Lloret, Ciutat Pubilla d'aquest any.
A IJore't hi haurá la gran festa pro-
pia de la diada sardanlsta. Hom po-
drá visitar Ja sinagoga jueva, unica
existent a Catalunya. llls qui vuI-
guin podran fer viatges per mar fin§
a tocar Franga. El vespre, si és possi-
b1e, de to,rnada, visitarem I'Aeroport
del Prat. Apünteu-vos aI tauió
d'anuncis de 1'A. E. TALAIA. Teniu
temps fins el dia 7 d'abril.

Finalment, celebrarem la Festa del
Llibre. Es Ia festa de ia cuitura. Con-
vivéncia, solidaritat, llibertat són im-
pensables si no hi ha una cultura que
arrenqui del cor de l'horne, que eI
construeixi des de les arrels que nei-
xen a Ia seva entranya. Els AMIC§
DE I"A S,ARDANA volem contribuir
a fer possible, de cara als homes de
demá, aquesta cultura. AMB LA CIR-
CUI"AR DEL MES VINENT US FA-
REM A MANS UTI{ EXEMPLAR
.D'UN NUL(ERO DE cavall font, AMB
T]:N BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO,
AMB EL DESIG QUE EL FEU SER-
VIR PER ALS VOS'TRES FILLS. Si
els vostres fliis ja en són subscrjp-
tors, passeu-Io a parents, amics, veins,
IIVTERESSEU-LOS. Sapigueu ésser
conscients de la necessitat d'aquest
trebail de cara als ho,mes que demá
seran la nostra Catalunya. NO DE-
FRAUDEU L'ESPERANqA QUE
HEM POSAT EN VOSALTRES.

DE TU, DE TU, DE TU, i .dC tU,
depén que un infant, molts infants,
iniciin camins d'autenticitat humana
i de catalanitat fecunda.

Si ho feu així, abril será veritable-
ment, per a vosaltres EL MES DE
LA LLUM. Perqué la llum només vé
quan hom té el cor net i una ánsia
de TREBALLAR PER CATALUNYA
I PELS GERMANS.

Pnesident: Manuel Prats Secretari: Joan Ferrer



N OVETATS
INFANTILS

TINA

Rambla, 60-62
Tel. 893 1219

MIRIM
Articles de pell i skag
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleters
Maletes - Estoigs
Guants - Moneders
Articles de regal

Gral. Mola, 11

XARCUTERIA
¡

FOR MATG ERIA

Coso G¡l

Plaga Alcásser de Toledo, 5

Tel. 893 19 37

§antiago
M¡Iá

CERAMISTA

Flambla Caudillo, BE
Vilanova i la Geltrú

T. G. Viloseco - Villonuevo y Geltrú
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