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AMIGS DE tA SARDANA

VILANCIVA I LA GELTHU

üe l'agrupació excursionista talaia

MAIG DE 1972

llomenatge a Eduard Toldrá
AMICS DE LA SARDANA S,Ad-

hereix als actes amb els quals I'A-
juntament de la ciutat, amb la colla-
boració de 1a Fundació Castell-
blanch, i acompanyats per totes les
entitats vjlanovines, ret honor aI
gran músic i ho'me d,e cor que fou
EDUARD, TIOLDRA, que ens va dei-
xar ara fa deu anys.

Com ¿ vilanovins i com a estima'
dors de l''art catalá que Toldrá sabé
infondre a la seva mús ca, fem tots
acte de preséncia, física i espiritual,
a I'homenatge. Els pobles es fan

grans recordant-se dels fil1s que els
enlairaren.

Enmig d'aqu,est homenatge, perd,
tinguem present tots plegats, i e1s
qui ho puguin portar a terme, en
primer lloc, que e1 millor homenat-
ge seria la instauració de l'«Escola
de Música Eduard Toldrá» a fi que
els vilanovins del futur tinguin
l'educacié musica] suficient per co-
néixer i valorar 1es obras que enal'
teixen l'home. Seria I'hornenatge
perpetu a 1'autor d'«El Glravolt de
maig», de «La maledicció del compte
Arnau», de «SoI ixent». Tant de bó!

Lo Diodo Mund¡o| de lo Sordonu 0 lo nostro (iutot
lmp,ossibilitats corn estem de des-

criure la diada per raons d'esoai, di'
rem que, malgrat el temps plujós,
f,o,u un exponent de 1a, vibra'ció dels
nostres sentiments. En les p'er,sor:res
de la Pubilla Maria deL Carrne Bar-
ce1ó i Martí i de les acompanyants
Sílvia Font i AJernany i Montserrat
Gallofré i Rius, totes eltres bones
amigues i gentils dansaires, era ho'
menatjat aquest desig que sentim de
viure de cara al món a,rnb u,n espe-
rit erninentrnent d,e casa nostra.

La nóstra gratitud a I'Ajuntament
que cada any derno,stra, més si cap,

la s'eva sensibiiitat envers aquesta
manifestació de poble; a la prernsa i
televisió barcelo.nina que ho enalti-
ren; a Jo,an Vallés per les seves be-
lles paraules; a la colla Dansaires
Vilanovins, pel seu caliu. I a tots els
vilanovins que hi prrengueren part.

Per rnolts anys a tots, agerm,anats
dins e1 cercle mágic i al llar"g de la
vida quan no-rnés en queda el refle-
xe. Els catal.ans, a dins i a fora de
l'anella, hem de sentir la responsabi-
litat de fer rendi.r aquesta eina tan
noble ,com és la sardana, per ser més
homes, més fraternals.
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Les malures del sardanisme
Tot el que és viu, que és fiIl de

I'home, está subjecte a les deficién-
cies de l'ho,me. Des de les coses més
altes de l'esperit fins a I'ambició més
mínima. Des de les cornunitats reli
gioses i polítiques i socials fins a les
asso,ciacions de p,esca amb canya o
a les agrup.acions de colleccionistas
de faixes de cigar. EI sardanisme,
per tant, també hi está abocat a su-
frir aquesta d.eflciéncia que és inhe-
rent a ailá on I'home posa e1s peus i
hi enfo,ca el cervell.

El pensament, el desig que horn té
en cornenQar una empresa ja són
bons, no faltava més, peró després.
tot seguit, amb f inici cie la tasca, co-
mencen les martingales húmanes,
amb e] pretext que ens sabem donar
la mar de bé: que els altres són ba-
baus, que no hi entenen, que estan
plens de males intencions, que són
curts. Si n'hi ha d'excuses i de re-
buscaments...l

El sardanism,e, f ideal que ha de
moure els qui estimen Ia sardana, és,
certament, nobilíssim. No pot ésser
d'altra manera. No trobareu cap sar-
danista que us digui que es prop,osa
la negació dels valors humans, que
vol enfonsar Ia llibertat, que a tra-
vés de la seva actuació pretén enso-
rrar la germanor, que voi fer una
clreda a part, que rebutja la col'labo-
ració dels altres. Res d'aixól Ni pen-
sar-hol Ferd després vénen aquelles
gealitats de les quals parlávem i es
posa fll a l'agulla de 1a incompren-
sió, de l''egoisme, de f individualis-
me. del solitarisme.

Si enmig de la doctrina més gran
dei segles, com és la d,e Crist -elS,ermó de la Muntanya, eI Mana-
ment Nou de l.'Amor- s'hi han in-
filtrat tota mena de malvestats i en
nom d'ella slhan comés al liarg de
la histdria auténtics crims, que han

propugnat l'odi, 'la malvolenga, la
traició ¿,cóm no voleu que arrelin
les malures dintre f ideal sardanis-
ta?

Vegem-ne una, perqué val,en més
exemples práctics. -que no, disgres-
sions.

EL COFOIS1145: Es Ia falsa eufd-
ria d'aquell que fa coses dintre el
sardanisme i es }¡usca a sí mateix.
No busca la germ'anor; anhela Ia sa-
tisfacció prdgra. Aixd ho fem nosal-
tres; aqueila idea va sortir del nos-
tre grup. I si no ho fem nosaltres, a
primer¿ fila, ben condecorats, a dalt
Ce 1'entaulat oer tal d'ésser més vis-
tcs, c,,rs s'ensorri. Nosaltres, nosal-
tres. i nosalires. Jo, jo i sempre jo:
I si no és amb aquesta condició, val
més restar tancats a casa i que s'en-
sorri tot. P,erqué si sortim és per ai-
xo, per tal que es vegi que som uns
«tics». Els a1tres... ! Pobretsl Quins
infeliqos! No tenen má esquerra.

Els ccfois de 1a sardana els conei-
xereu amb e1 tuf. Van empolainats
a 1'ú1tim crit. Adelerats Fer les se-
ves accions, que són seves i de nin-
gii més, i per ta1 que ningú no els
passi al davant. En nom de 1a sar-
dana, que és comunitat, que és ap1ec,
practiquen el «vedettisme» més des-
carat. D,e la sardana en tenen un
cclcepte terriblement equivo,cat. Pe-
ró els co,fois, co n les lloques" són in-
corregibles, perqué porten la supér-
bia al damunt. S'estimen eIIs matei-
xcs. I l'amor va ésser iniciat en
aquest món per estimar els altres,
per donar-se. Estimar-se un mateix
és «narcicisme». Es egolatria. Es el
pecat més funest. Es un pecat teri-
ble contra l'esperit de la veritat. Di-
ficilment perdonable.

Un altre dia continuarem eI g1o,
sari d'aquesta plaga que cau damunt
els aimants de la sardana.
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PARLEM BEI (III)

Si l'ho'me del ca.rrer, acostumat
com está que li facin menjar ali-
ment que ni Ii quadra, ha de dir un
mot, ,el més natural deI món será
que utiiitzará aquella paraula que
té sempre a frec de nas. Si hom li
diu que allá. on sacriflquen eI bes-
tiar és el «mátadero»r ho anirá dient
d'a{uesta manera (i no ((escoxxa-
dor»), produint-se uná dislocació que
será tan funesta com vulgueu perÓ
que li produiiá la sensació que ja
surt del p,as. I qui diu el «matadero»
diu l'«enterro»r. EII, 1'home del carrer

-i, en majo,r o rnenor grau, tgts en
som- vol entendre aIId que expres-
sa. Si no ho diu bé no és culpa d'ella.
Ell, sabent que en e1 primer lloc
<<maten>r i en eI segon «donen sepul-
tura» ja 'en té prou. Com aquella
dona que va a cal metge i, tota an-
goixada, li diu que corri, que al seu
marit li ha agafat un «fart de m,er-
cromina>r (volia dir un infart de
miocardi). Perd ella sap que eJ seu
marit té una cosa greu de cor. I ai-
xó li basta. Com els feligresos que
senten que ,eI vicari parla sempre
'dels «.aoont'eixements de 1'Església
com e1 lector de Ia revista comarcal
que llegeix co,nstantment «lograr» i
<rtenim que». ta gent s'entén. Ja en
tenen prou. Perd cada vegada estan
més desencaixats, són més «no eIIs
mateixos», estan divorciats amb eIIs
mateixos.

Aixd és e1 que pretenem, mod,esta-
ment, com no pot ésser d'altra ma-
nera, amb aquestes corr,eccions, ¿ fl
que alguns es restableixin del mal
que e]'s ap,Iana, que la gent sigui ella

mateixa, única manera de ser alló
al qual foren cridats dintre la con-
dició huamana.

I n co rrecie

delanter (futboX) :
deletrejar :
dematí :
derribo :
desbarajuste :
desde luego :
desnú :
despejar :

dicho :
Diegq :
diguent :
donar-se conte :
dongui :
ejercici :
ejércit :
Elche :

Correcte

davanter
lletrejar

matí
enderrocament

desgavell
sens dubte

nu
aclarir

refrany
Didac
dient

adonar-se
do,ni

exercici
exércit

E1x

despe jat (eI temps) : asserenat
después : després
de ves en quan : de tant en tant

encaussar : endegar
enfrente de : en front de
engorro : enfarfec
en resr.lmides cuentag : resumint
ensanche : eixampla
enterro .: enterrament
en ves d,g : en lloc de
ecalo{ret : esgarrifanqa
escassés : escassedat
escrito¡ : escriptor
estimeu-se : estimeu-vos
estribillo, : tornada
estúdia : estudía
estupidés : estupidesa
etivocar : equivocar

Xavier Garcúa

AUDIC¡O
DEL MES DE MAIG

Tindrd lloc el diious dio 11, (L'As-

censió), o les l2'30 del migdio, o lo
Plogo de I'Aiuntoment, o cdrrec de
lo Coblo SITGETANA.

SALUTACIO

Vagi 1a nostra salutació, enho'rabo-
na, encoratjament i desig de perse-
veráncia a Els bordegassos de Vila-
nova, en motiu de f inici de la seva
actuació, eI dia 23 d'abril passat, fes-
ta de Sant Jordi.



Casa Solé
«« La casa de vosté »»

CONFECCIONS ESCOLLIDES

Ultims models

La millor confecció

El millon pren

El prestigi de sempre

Si uol uestir bé
Uesteixi's a Gasa SoIé

CAMISERIA

GATSERRA

Gral. Mola,28
Tel. 893 27 92

BYRME Bobinatge
de motors

i reparació
eléctricsAigua,4 - Tel.893O0ft

Reporocions d'oporells electrodoméstics omb recsmbis
d'orígen de les més conegudes morques

BERRENS - TAURUS - TURMIX - DESIRÉE - JATA
SOLAC, S. y P., eic.

Servei oficial de

Braun - Tornado - Hispano Suiza - Moulineux
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