
AMIGS DE LA SARDANA
de l'agrupació excursionista talaia

JULIOL DÉ 1972 VILANOVA I LA GELTRU

lndelicadeses que podcu eometle
ballant sardanes

Deixar la rotllana:

Tens un bailador o una balladora
a I'esquerra, i, sense eneomanarse
a ningú, i menys a cap sant, et dei-
xa 1a má i abanciona el cercle, sense
donar-te la més Ileu excusa. Hom ha
ie posseir un mínim siement¿l d'e'
du,cació, no ja sardanista, sinó sirn-
pl-ement personal i ciutadana. Aques-
tes són persones que es posen a ba-
11ar sardanes p,e.rqué en aquell mo-
ment no hi ha res més viable a la
vista i quan se'ls varien les circums-
táncies el}es canvien d'actitud. Són
gent qure ni veuen ia sardana ni les
perso)nes, que els envolten.

No saber-ne:

Quan horn comensa a ballar sarda-
nes acosturma a no saber-ne gaire. I
és natural, Hom aprén les coses,
fent{les. Aprenem a caminar, cami-
nant. I sempre to,t és així, en la vi-
da. Peró hi ha d'haver un aprenen-
tatge etremental, co'm a mínim. D'aI-
tra manera es fa e1 ridícul, hom es
un pallasso, és motiu de riota per
part dels altres, encara que ho dissi-
muiin (perqué son més educats que
f interfeete) i es fa un mal als altres
baliadors que van a bailar per dis-
frutar. Aixd de no saber ballar sar

d,anes, ni e,l mínim, i p'erqué s'escau
qiue un és allá on en fan, i posar-se'n
a ballar, és una demos,fració de1 poc
s,entit comú d'aquell¿ p,ersona. No té
ciignitat ni amor propi ni se,ntit de
la vergonya. Diflciiment estimará la
sardana.

Quan ¿ una pers,ona la sardana li
diu alguna ccrsa, es prec,cupa de bus-
czri qui 1i'h ens,enyi, en un Cetitre o
particülarment. Llavors, en.cara que
necessiti el seu temps per anar-se
adaptant, no fará el ridÍcu1 ni el pa-
llasso, i elS altres Vei.lrán que la bo-
na Voluntat hi és tota. Es eI mínirn
que es pót dernanai". I és el mínim
p,er tall que f ihteressát co,menci a
disfrutai tot bailant.

Mastegar xlclet:

Es llastimós veure noies (perqué
potser és un mancament que es dó-
na més en 1es noies que en els nois)
que , mehtre ballen, pcssible nent
amb bastant dre d,esinterés i desgá-
nades¡ estan ocupades fent treballar
la barrada, da-li que da-li, inin-
terrornpüdament. No s'adoh.en quo
co,meten una gfolleria. Es cla¡, com
qüe ningú i,ro e{1s ho ha fet veUre
mail N'hi ha que flhs i tot ehtrerl aI
ternple fnas,egant i fent b,ombolles!
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PARLEM BE! TIUT

La Ilengua catalana -po,bretal-es troba enmig de dos focs.

A una banda hi té els qui es diuen
conservadors. Només volen conser'
var el que e1s convé. Generalment,
els seus anhels són fruit de les seves
concupiscéncies, b'en amagafles arj

fons d,el cor. Volen conservar alló
que, rncites vegades injustament,
els dóna prepoténcia, predo,mini. Pe-
rd en quant a conservar la llengua,
retornar-li la dignitat qr¡e havia tin-
gut, no hi passen cap fretura. No els
pren cap hora de do,rmir. Per tant,
el seu esperit conservador és fals.
Ells, encara que no s'ho p,ensin, són
fi1ls de i'absurd. Són, en realitat,
nihilistes, negadors i negats.

A I'altra banda hi té eIs qui s'au-
topro,clamen progressÍstes. J,rolen 1'a-
vanqarnent. anar cap a nous horit-
zons. I genera[ment veureu que par-
len d'una manera desfeta, no posen
cura en e1 que diuen ni corn ho
diuen. Són els qui estan rnés a na vo'
ra de l'analfabetisme. Tot rebentant
les causes que produeixen els anal-
fabets. Pe,r ells, i'important són les
idees i eils fets. Tota altra cosa és fi-
]]a cie 1'obscurantisme, de l'esperit
retrógrada. Parar esment en la llen'
gua? No. A.ixó és burgé, ss deca'
déncia. S'ha de parlar com millor
plagui a un, si convé arribant flns a
l,es p,rofunditats del pou, allí on tot
és llot.

Es així. Ejs conservadors no sos-
tenen els valors que ens vénen de[
ilegat dels segles; els progressistes
menysp.re,uen alld que és l'essencial
i primari element de construcció
d'un pob,1e. I 1¿ llengua ha d'ésser
estimada per uns i alltres, P,er f,an'
ear I'escala de valors positiva d'un
p'o;ble i p,er menar-lo avant en el
progrés dels te,mps nous. Tot altre
camí és perniciós. I portaria a Ia des-
feta. Ajudare,m algú ¿ fer una revi-
sió, ernprant ,1a ilengua amb digni-
tat i estimar-la amb fets?

Incorrecte:
foo'i

fai, farc
falio
farol
fastidiar
fecha
fenya
flambrera
fleco
fonc;o
frenasso
fresó

Correcte:
faci
fr:o

failada, senGncia
fanal

fastiguejar
data

feina
carmanyola

serrell
fons

frenada
maduixa

gamusa .qamussa, isarci
ganáncia guany
garbo aire, grácia
garganta gola, gorja
garra grapa
gastc despesa
gabinet ganivet
gemeics bessons, bino:les, botons
graciosa (beguda) gassosa
orrnpl menuda
grieta clivella, esquerda
grif o aixeta
grupo grup
guassa brcma, xanxa
gu:rssón burtieta, plaga
Guillerm Guillem
gustasso satisfacció

hacha destral
herrnanita (en religió) germaneta
hermano (en religió) sermá
hereder hereu
hombro espatlla
hormigó formigó
hornacina fornícula
hucha guardiola
huelga vaga

idivuelta anada i tornada
idiotés idiotesa
iem¿ rovell, gema
impresió impressió
inclús fins i tot
indicció in jecció
Inglaterra Anglaterra
ingüe engonal
istiu estiu

XAVtrER GARCIA



COL.LABORACIO POETICA

La áansa de les estrelles

(Sonet)

Des de la terra mirava les estrelles,
mirava les més xiques i més grans;

em feien la rialla to;tes elles
amb la inocéncia dels petits inf¿nts.

Ballava m¿ il'lusió per sobre il'elles
com el qui en una branca es va engronxant,
omplint-se el meu cervell de meravelles
en veure que elles anaven oscil'lant.

Era un joc tan reviu la seva dansa
que dins meu naixia I'esperanea
de pujar-hi una volta per dansar.

Creixia ma illusió amb fervoiosa gana

d'anar-hi per ballar-hi una sarilana
corn si, tan lluny, allá fos l'Ernportlá.

Joan CLUSES

Dio 3 de setembre de 1972
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! Per més detolls i inscripcions
ol locol sociol de l'A. E. Toloio

President: Monuel Prots Secretori: Sqlvodor Butí



Toller de Rellotgerio

J S¡VILL

Correr Conters, I

Teléfon 893 09 5ó

Bobinatge i reparació
de motors eléctrics

N O V ETATS
IN FANTILS

Rambla, 60-62
Tel. 893 1219

BYRME
Aigua,4 - Tel. 8930011

Reporocions d'oporells electrodomésfics omb recombis

d'origen de les més conegudes morques.

BERRENS - TAURUS TURMIX DESIRÉE JATA

SOLAC, S. y P., etc.

Servei oficial de

Braun - Tornado Hispano Suiza - Moulineux

T. G. Viloseco - Villonuevo y Geltrú
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