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Carta ¿ uns pa¡es

Benvolguts: No és cap «mestre tites»
qui us escriu sinó un pare, com vG-
saltres, que voldria conversar, ací,
sobre els vostres flI1s. Perqué ells,
com bastants joves 

-massa 
pocs, per

desgrácia- porten clintre seu un ro-
sec: els comprenen llurs pares? I vai
la pena que ho meditem i hi reflexio-
nem i en parlem, ara, des d'ací, i des-
prés vosaltres en la intimitat conju-
gal.

Ells tenen unes ánsies, d'ésser, de
ccnstruir, d'aixecar, de viure. No es
troba pas arreu aquesta fruita. Hi ha
joves, a milions, que sotrs pol{ulen,
vegeten, envellits, decrépids, sense
illusions, aberrants. Ells volen avan-
qar cap a1 món de les realitzacions,
.de les afirmacions. Aixd sols els en
ha de donar la mesura del nostre
goig patern. Són així, perqué e1s hi
hem ajudat nosaltres o s'ho han fet
tot ells? Probablement que, en Ia
-majoria, les arrels són nostres. Peró
no n'hi ha prou. Cai, després de plan-
tar, regar, adobar, sembrar, espur-
gar, ensulfatar. Hi ha entremig, tota
una vida de servei, que és el eue
realment fa e1 goig, penós en més
d'una ocasió, de l'ofici de pares.

Ells, en aqusts moments seus en
qué ingressen a la confraria Ce la

primera joventut, necessiten, més
que el pa que mengen, un al.Iicient,
que és 1a preséncia, l'ánim dels pa-
res en les tasques que es proposen
porta¡ a cap. Només es té dret a
aconsellar, corregir, advertir, asses-
sorar, llangar el clam de prudéncia,
quan hom és enmig del viure de ca-
da dia. El fili no concedirá cap aval
d'autoritat als pares que no siguin
en tot i per tot al seu costat i sols
siguin 1a veu que els frena, els en-
tremanca, els impossibilita en I'ex-
cursió, en l'ascensió. Els pares ens
hauríem d'oblidar una mica que en
som per passar a ésser els amics
grans d'ells, als quals concedeixen tot
respecte i tot amor. Crec que el fill
és feliq com a filI quan pot arribar
a dir: nf,¡ presento un amic meu, el
millor que tinc: el meu pare».

Ijavors la fusió és entranyable, de-
finitiva. I no ens preocupem massa
de las marrades que facin en el via-
rany que és aquesta primera joven-
tut perqué equivocar\se,. rectificar,

és una feina molt sana que tenen al
davant. Si nosaltres, els grans, la
vessem a cada moment, qué no faran
elis, que estan en Ia prlparació de
f ingrés a la car¡era vital? Tan estú-
pid seria un noi que tingués seriosi-
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tat filosjfica i encarcarada, com un
de nosaltres, ben madurs, que som-
niés amb pardals. ElIs sols avanqa-
ran, amb fermesa, si noten, per l'aire
farniliar, que llurs empresés de tot
ordre són seguides i esti.mulades din-
tre l'ámbit de la ilar amb Ia gran
illusió d'una gran gesta, d'una gran
comesa.

Qué té a ve,-lre tot aixó amb e1 sar-
danisme i tot ei que ell comporta?
Doncs, sÍ, i mo1t. Hi ha molts joves
que, per I'impuls natural, espontani
que té tot home, quan no ha estat
fet maibé encara per cap noció per-
versa r'1el viure, tenen un desig d,--

contribuir a la construcció de 1a ptr-
tria. d'ésser element operant dintre
un ambienl determinat que va en-
trenant eis joves en aqu-esta be1la
tasca, i llavors surten uns pares i els
llancen a la cara els coneguts adver-
timents de no posar-se en res, que

la feina la facin els altres, 
"¡s. 

§i:i',)
és e1 que deia un pare, no fa gaire,
a un noiet que tenia ganes d'actuar
dintre els «Amics de la Sardana». I
el noiet es va quédar a casa. El pare
ha estat eI principal element de des-
trucció de1 fi.I1, privant-J.o d'uns ca-
mins per a fer-se i així esdevenir
horne que veu uns problemes, que
els jutja, sobre els quals actua.

Aquest noi. si no reacciona a temps
s'anirá morint, lentament, impercep-
tiblement. Quan sigui gran, si té una
mica de iium, podr) afirm.ar, contun-
dent: El meu pare em va enterrar
quan tot just jo treia el cap a 1a vi-
da. E]] me la va donar; e11 me la
va prendre. Maleit siguil

Veritablement, nosaltres, els pa-
res, tenim moltes coses a pensar, a
reconsiderar, a revisar.

Afectuosament
UN PARE

NOTTGIARI
SBTENA CAEAVANA DE
LA FLAMA

Itinerari q-Lre fará aquest any la
Caravana, des del dia 20 aI 23 d'abril:

Dijo:rs, alia 20: Sortida de Barcelo-
na, a les 8 del rnatí. A Lloret de
Mar (Ciuúat-Pubi11a 19i71), passant
Fer ia costa, a recoilir la pubilla.
Continua fins a Granollers.

Divendre§, tlia. 2l: Sortida de Gra.
ncllers, cap a Vic, arribant el vespre
a Solsona.

Dissabte, dia 22: Sortida de Solso-
na, fins a Agramunt, arribant el ves-
pre a Lleida.

I)iurnenge, dia 23: Sortida de Llei-
da. Arribada, a mig matí, a Bellpuig
d'UrgeII, que será proclamada Ciu-
tat-Pubilla 1972.
CUR,SET DE SARDANES

TaI com anunciárem, ha comengat
el Curset de Sardanes dels dissabtes
a Ia tarda, de 5 a 6, al local de I'A. E.
Talaia, dirigit pels companys Salva-
dor Butí i Maria Carme Barceló. Do-
neu-lo a conéixer entre les vostres

amistats, a fi que siguin molts, grans
i petits, e1s que se'n aprofitin.
AUDICIO DEL MES DE MARQ

El diumenge, dia 19, (Sant Josep),
hi haurá audició, a 1a Plaga de la Vi-
Ia, a 1es 12'30, a cArrec de la Cobla
Sitgetana.
CONFERENCIA

El mes passat, dins els actes com-
memoratius del desé aniversarl del
traspás de Viceng Bou, el company
Eugeni Molero, coneixedor de 1a te-
mática sardanista, va pronunciar
una conferéncia a Torroella de
Montgrí, lloc de naixement i mort
del gran compositor.

gú{¡

Aprofltem l'ocasió de parla¡ d'en
Molero per desitjar-li a ell i a Ia se-
va promesa llarga feiicitat en la no-
va vida de casats que comenqará
aguests primers dies de marg. Que la
seva lla¡ sigui una fornal d'amor a
tot el que sigui autenticitat catalaña,
ciutadana i social.



Parlem be!
(il)

No; no és aquest camí. Quan la ro-
ba és molt bruta -i n'és moit-,
producte de tants anys d'abandona-
ment d'una educació básica com és
la llengua de1 poble, no treu cap a
res de netejar taclues minúscu1es,
com caps d'agui1a, amagades Eota
i'aixella, quan delxem de banda les
grosses, 1es que constitueixen ia llet-
jor, visible a ta llegua, d'una pega de
roba que no es pot portar.

Continuem amb 1a «b» i Ia «c»

arnb la pretensió d'anar posant liei-
{U_dgm u1rt_SxpISs§_i!n§__g ug_slgprern
cada dia innombrabies vegades. Tant
de bó que serveixin per tal que al-
guns rectiflquin el seu parlar i hi
avattcin.

*:!r¡

Catalina : Catei'ina
cauce : conductg
caudal cabal
celos : gelosia
cigüenya : cigonya
cirugiá cirurgiá
cloaca : claveguera
c¡la : cua
colmo : curull, máxim
co1úmpio : engronxador
comulgar : combregar
concejal regidor
condenar condemnar
cossechadora : recollectora
crissis crisi
Cris Crist
cuajar : quallar, anar bé
cubo : cubell
cuento : conte
cursillo curset
cursillista : cursetista

XAVIER GAECIA

Algú ens ha fet veure que en I'ar-
ticle anterior, quan comengávem a

menclonar Ies paraules que diem
mal dites, pertanyents a La <<a», ens
n'havíem deixat algr-rnes aI tinter. I
té raó. No pretenem pas fer-ne un in-
ventari exhaustiu, j. sÍ sol.s ajudar a
posar sobre la taula alguns dels man-
caments garrafals que hom sent a
diari entre 1a nostra gent.

Es curiós que, a vegades, se us
acosta un home, i amb aire de triorn-
fador, abans ja d'entaular batalla, us
diu: «A veure si sabeu com se'n di.u
de tai objecte, en catalá?» I et bus-
quen un mot que, ni de lluny, és d'ús
diari i constant, ans més bé és d'a-
piicació especialitzada, d'una profes-
sió, ambient, comarca.,,

balsa : bassa
bandeja : safata
barato : económic
bassura : brossa
bassurero escombriaire
lcernar , : berenar
bocadillo entrepá
bolso - bossa
bora nit bona nit
botiquín farmaciola
brillo : brillantor
bussón bústia
butano butá

*r¡{<

cabecera (llit) capgalera
caido brou
camión : camió
carnpeon : camplo
canyeria tuberia
capjguer': caber, cabre
carís : caire
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Menatge
Cuina
Art. Regals

Porcellana
Cerámica

Especiatitat en
llistes de noces

Flambla Caudillo, e7
Tel. 893 07 76

NOVETATS
INFANTILS

Rambla, 60-63
Tel. 883 12 19

BYRME Bobinatge i reparació
Aigua,4-Tel.8930011 de motors eléctrics

Fleparacions d'aparells electnodoméstics amb recambis

d'origen de ies més conegudes marques.

BEHRENS TAURUS - TURMIX - DESIHEE JATA

SOLAC, S. y P., etc.

Servei oficial de

Braun Tornado - Hispano Suiza - i[oullneux

T. G" Vlloscco - Villonuevo y Geltrtl
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