
v)

AMIGS IIE tA SARIIAI'IA
de l'agrupació excursionista talaia

JUNY DE 1972 VILANOVA I LA GELTRU

Missatge al món sardanista
escrit pel poeta-cantant RAIMON, llegit el dia 23 d'abril a tsellpuig

amb motiu d'ésser proclamada Ciutat - Pubilla:

«Més d'una vegada m'he pregun-
tat quina és la forga d'atracció de 1a

sardana i perqué tot un pobl,e 1'ha
feta representativa de les seves es-
séncies. Avui que tant es parla
arreu del món de crisi d'identitat,
els catalans han ,creat i mantenen un
signe d'identiflcació com a poble
d'una ,evidéncia innegable: la sarda-
na. Com tot'es les formes de cultura
genuínes, la sar'dana té un gran po-
der d'evoca,ció. Una sardana escolta-
da a I'Arg,entina o a Xile, a Nova
York o a París, et porta a ies plages
dels nostr'es pobles, a les valls i a
1es muntanyes, a la mar que ens
dóna vida.

Naserda lluny de tota proirnoció
oflcial, corn una necessitat de Ia vi-

da real i quotidiana, eüe és com
neixen les coses rnés cara,cterístiques
dels ho,mes i les més auténtiques, és
mantenint-se fidel a les seves arrels
populars com Ia sardana viu i viu-
rá entre e1s catalans de tot arreu
del món. La sardana és la gent d'a-
quest país. Fins i tot e1s enemics
quan volen I¡arlar de nosaltres posen
sardanes com a música de fons.

Voidria aprofitar aquesta ¿vinen-
tesa per a fer arribar, públicament,
la meva admiració a tots e1s homes
i dón,es -anónims o amb nom- que
han fet possible que aq.uesta dansa
sigui, avui, part irrenunci.able de Ia
nostra manera de viure com a poble
entre els altres pobles del món».

o Audició del mes de Juny
Tindrd lloc el proper dissobte dío 17, a les
l0 de Io

o cdrrec

nit, o lo Plogo de I'Aiuntoment,

de Io uCoblo SITGETANA».
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Pau Gasals,
tota una jouentut de 95 anys

E1 29 de desembre d,el any passat,
Pau Casals ccmplia aquesta bona
garba d'anys. Es una ciata que no in-
ci.cieix solament en la vida personal
dei mestre sinó que p.ertany a tot
e1 poble catala. Nosaltres, avui, a
través de la nostra constant mo'dés-
tia p,eró també a través de la nostra
constant preséncia, voiem contribuir
a posar en e] cor dels nostres amics
ei ncn I eis fets ci'aquest home que
ha tingut i té, grácies a D,éu, una vi-
'da totalment iiciel i Iligada a Cata-
lunya, a les virtuts i als valors que
d'ella es des_orerren: llibertat, sere-
ncr, lleialtat.

Quan eii va complir el noranté
aniversari, tot el món es va avo'car
a felicitar-lo. Senyal evident que
veu en el músic i home Pau Casals
alguna cosa més que avui no és mas.
sa sólita en e1 món actual p1é d'inte-
ressos m,esquins, de cobejances i de
concupiscéncies'. Milers de telegra-
mes, de cartes i d'obsequis., de flors,
aruibaren llavcrs a la casa de] mes-
tr,e. E1 President deis Estats Units,
eI Secretari general de Ia ONU, els
Reis de Béigica li testimoniaren l'es.
tima. A tot l'Es.tat de Nova York Ce-
cretaren el dia 29 de desembre «Dia
Pau Casals». Motrts pobles engegaren
les campanes. Moltes rádios d'arreu
de1 món donaren aquell dia exclusi-
vament música d'.eII.

Als aniversaris que hem. celebrat
.darrera,ment: e1 de Prat de la Riba,
el Senyor ordenador de la nostra
terra als co,mengarnents. d'aquest
segle, i el de l'Abat Oliva, qui, mil
ánys enr,era, fou ei forjador de Ia
Catalunya que naixia, ara s'hi afe-
geix el de Faü Casals.

Nosaltres, els catalans, tenim un
deure. sagrat de gratitud, dlestima,
de co,mplaenqa, davant la fe, l'acti-

iud, 1a fermesa cLei mestre qui du-
rant tota ia vida i especialment en
aqu,ests darrers anys ha demostrat
que vivia perpétuament a1 nostre
costat, aferrai aI nostre éss'er, que és
e1 seu.

De1 mestre Pau Casals n'hi ha
rncits llibres que en parlen. Seria
una bona ocasió per a mrlts de voler
conéixer la vida d'aquest home tan
honie, que és universal, que és de
totho,rn, perqué és catalá, catalanís-
sim, totalment arrelat, totalment
conscient.

Mirem qué diuen d'eIl homes de
tot el món:

- Es el gegant de 1a música d'a-
quest segle, home de pau i campió
dels drets humans. U. Thant.

- Es un predestinat. Faderewski.

- Es el miiior dels instru,mentis-
tes de tots els temps. Isaye, vioüi-
nista.

- Es e1 mestre d.els mestres. Per
a tots e1s artistes és co,m el soI.
Kempff.

- Es el rei del arc. Kr.eis1er.

- Es 1'únic artista que ningú no
discuteix. Mangeot.

- EII no interpreta... Ressucital
Grieg.

- Quan ell toca, Déu va al con-
cert. Arnolt.

Toscanini, Hindemith, Walter, Ru-
binstein, Landowska, Serkin, i a mi-
lers dels millors instrumentistes i
compositors dei món 'diuen el ma-
teix amb multitud d'altres mots que
expre,ssen la mateixa admiració i
devoció per l'artista i per 1'ho,me.

Pocs 'dies abans de morir, Albert
S,chweitzer, Premi Nobel de 1a Pau,
des de l'Africa, on havia anat per
serwir als negres, es,criu a Casa1s:

«He d'acostumar-rne a ad,metre
que mai més no ens veurern. Per ai-



xó vull dir-te que un dels més grans
esdeveniments de la meva vida és
d'haver-te conegut».

L'altr,e Pfemi Nobe1 de la Pau
Cassin, li diu:

«Vós sou I'home de la Pau». I afe-
Beix: x¡'¿¡1 és una part integral de
la societat lliure, i un artista, fler a
ésser lleial amb sí mateix, ha de
sentir-se lliure. Aquest és l'exemple
que ens dóna Pau Casals».

.A¡mb aquest esperit, de pau i de
llibertat, uns tres-cents cornpanys
sardanistes vilanovins ens hem adre-
gat, fa unes setmanes, a Pau Casals
per 'expressar-li ei nostre go,ig per
la seva vida, pe1 seu trebail incan-
sable, per la seva fldeiitat a Ia terra.

AI costat d'aquest missatge nos-
tre, Pau Casals ha rebut milers de
manifestacions de tot ei món i de
Catalunya. Fer aixd ha pogut dir:

«Aiiunyat fa tants anys d,el meu
país, en eI qual penso contínuament,

cregueu que és un gran reconfort
per 4 mi veure que els meus com-
patriotes no m'obliden».

Mentrestant, e11, l'home que es va
negar a trepitjar terra germánica
mentre era sotmesa per Hitler pe1
fet de perseguir e1s jueus, com ho ha
fet en altres paisos quan la lliber-
tat ha estat perseguida, va transme-
tent a tot el món eI seu missatge de
pau, arnb El Cant dels Ocells i amb
el cant inenarrable d'E1 Fessebre,
fet a I'exili pensant arnb Montserrat.
Quin acord que s'obtindia!»

EIl, veritable catalá, ha dit, adre-
eat a tots i cadascun de nosaltres:
«Ah, si cada home estimava de tot
cor la seva terra, les seves tradi'
cions, la seva llengua! Cadascú al
seu llo,c, com en una orquestra...

Ell, veritablement universalista,
ha dit, adreqat als homes d'arreu:
«Feu valer tots els vostres drets. No
oblideu cap dels vostres deures».

DIES 17 i 18 de JUNY DE 1972

ll Cornpcrnent
Loccl lnfonti I

d'inicioció o lo muntonyo

LES GRAUS GUARDICLA DE FONT-RUBI

Per més detolls i inscripcions ol locol sociol de I'A. E. TALAIA

President: Manuel Prats Secretari: Salvador Butí
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Articles de pell i skay
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleiens
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Guants - Moneders
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Exclus'ives amb
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J. POCH
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