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AMIGS DE tA SARDAIIA

VILANOVA ILA GELTHU

de l'agrupació excursionista talaia

oCTUBRE OÉ,1972

DiesT¡8d'Octubre

Compoment-Aplec de lordor - Ermito de Ntro. Sro. de lurdes

Programa d'AGtc
DISSABTE, DIA 7

A ¡es 19.- Obertura oficlal del GarnpamenrhAplec. H¡ssada
de banderes I gallardets.

A aes 22.- Foc de Camp.
A la l.- Sllencl absolut.

D¡UMENGE, DIA 8
A les 7.- Autocars anada Sortfda de la Rambla Sama

dav,ant del Grup Escolar.
A les 7'30.- Jolós d spertar. No e'adlneten proteeües.
A leo 8.- V¡ll Cro6e Talala Vllanova . Cim Talaia - Lufdeo.
A l,es 8'45.- Cross inúant¡l.
A Ies 9.- Santa Misoa a I'ermita'
A les 10'30.- ¡ll conours de Dibulx Rápld (lnfa*ll t Jo

venll).
A les l0- Ginkama femenlna I maeculina.
A les 11.- Gran Audició de Sa,rdaneg Coóla La Prlncl.

pal del Carnp. Patkoclnada per la GaNka dlEstalvls @ Penedé¡.
A les 12.- Acluacló de la Colla de Castetlers "Bordegas-

sos de Vilanova" que alxecaran, els ser¡e pllare, tor,res I castells.
A les 13'30.- Repart¡ment de premls del Crms, Glnkama

I Concr¡rs de Dlbnix Ráptd.
A Ie8 15'30.- Jocs fnfanttrls lXocolatada, Trencar l'olla,

Careree de sace).
A les 16'30.- Gran Feethial de CiNQO.
A les 18.- Clausura del CampamenhApleé f G¡* dele

Adéus.
A les 18'30.- Autocar¡ do tmtada.
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PARLEM BE!
(v)¡

Hi ha en aquest món dues menes
de béns: materiaüs i. espirituals.

Dels materials n'hi ha pocs (cases,
frnques, ciiners, etc.), Peró molta
gent, amb gran af,any, va en busca
C'ells, i, a la llarga, d.'una manera o

'd'un altra, són mojts els eui els
aoo,nse,gueixen.

Deis espirituals n'hi ha rnolts
(a,mistat, bondat, divin'itat, etc,), pe-
ró poca gent, amb esforc real, hi va
al dqrrera, i a Ia fi, totalment o Par-
cia-lment, són pocs els qui els acon'
segueixen.

Brtre aquests valors de ü'eslrerit,
el pnimer, indiscutiblement, perqué
com¡rrén I'home sell,cer, és la paraut
Ia.

ElIa és el do més gran que l'ho,m,e
ha de posseir. Per eIIa ens distingim
dels anirna[s, perqué per ella ex-
pressern desigs, sentiments, afectes,
neguits, il.Iusions. Convidem el lec*
tor a llegir I'Etrogi de Ia Paraula, de1
gran Profeta Maragall. Hi veurá Ia
pro,funditat i 'l'abast del prirner sig'
ne que d'istingeix I'home dels altres
éssers de ia creació.

Feró en canvi --quina penal-, és
el do més negligit, más descurat.
EIs ho.rnes prenen la paraula que
pronuncien ooqn un instrument, com
un mitjá, com una necessitat inerlu-
dibl,e. No creuen que, a més d'eina,
per damunt d'ella, és, indjspensable-
m,ent, esséncia, vida de 1a pe,rsona.
N,ecrcesitern expresar-nos bé, plena:
ment; no sols per sor,tir del pas, per
aconseguir el que pretenem a cada
moment, sinó que Ia paraula nostra,
[ra cata]ana en el nostre cas, la cas
tellana, l'éuskara, la 'gallega, entre
els hormes p,eninsulars (com la fran-
cesa, l'anglesa, f irlandesa, la breto.
na, Ia ger,mánica, i ei gran nombre
de lléngües que hi ha ameu del
món) es element vital per tatl d'es'
¡er nosaltres mateixos, pel tal d'és-
ser a1ló que r€alrnent estem destinats

a ésser, ha'¡ent vingut en aquest
món en aguesta terra con.creta.

Per aixó, repeti.m: quina pena!,
quan comprovem que la gran ma:
joria de la nostra gent, estrreciaLment
dels infants que teni,m entre nosali
tres, mai, MAI, na seran plenament,
absdiutament, ells mateixos" tr¡er Ia
senzilla raó que els han privat de
1'ús plé. oonscient, de 1a llengua. La
paraula que ells pronuncien té sols
1a finalitat d'expressar els delers
més primaris de l'existéncia sobre la
terra (rnenjar, vestir, treballar, dor-
mir, divertir-se). I no hi busqueu
gaire cosa més. No hi és; Es com un
professional que sols fés servir eI
seu estri de treball en unes poque§
funcions, deixant-ne més de Ia mei-
tat a racó. Es com una persona qug
es ccnfor,més a ésser meitat perso-
na meitat sirni. L'home, a casa no§-
tra, avui, emrpra [a seva llengua a
mínirn rendirnent. Si baixes un esF

caló arribaria a la categoria del llen'
guatge de la béstia: bramaria, udola-
riá, miolaria, mugiria, lladraria.
Aqtrest és ei trist resultat D'UN
TEñ4PS, D'UN PAIS, que no,pot as-
cendir en el domini de la llengua
própia.

Almenys hi hagues una minoria
de pares, els qui ens llegeixen, que
tinguessin cura de fer escalar llurs
fiIJs cap als cims de la p,lenitud hu-
mana, que e1s ha de cornenqar per
1a p,araula.

correcte
porc senglar

pernil
escac i mat

Xavier
Xixona

barrila, xefla
joguina

iu,liotjutjar
jutiat

incorrecte
jabalí
jamón
jaque mate
Javier
Jijona
juerga
juguet
juriol
jusgar
j'usgat



inoorrocto eort_ecte
la conta eX compte
Ia cmturn eI co'stu,m
la dubta eI d,ubte
lago llac
lámpara el llum
la senyal el senyal
lastre llast
la suc'ra el st¡rcre
Iata (de saldines) llau,na
lavadora máqúna de ¡entar
lavanderia bugaderia
Lazaro Ijátzer
lecheria lleteria
lechón lletó
legía lleixiu
ies dos (hora) Ies dues
l'idea la idea
limbo llims
logtar aconseguir
logro aconseguirnent

incorrecte
log¡o
lo que
luego

correcte
consecuc:o

alló que, el eue
per tant, després

llaga nafra, ferida
Ilarna (foc) flama
Ilarnar (l'atenció) cridar
llamada (teIefónica) crida
llamatiu ,cridaner, estrident
llangonissa llonganissa
llapits llapis
llaur¡a (donar la) lata, ¡resat
llavero clauer
llavons llavors, ateshores
Ilenasso p1é a gom a gom
lletrerq rétol
llimpiesa neteja
llistín (telefónic) llista, guia
Ilógica ldgi'ca
llomillo llom

Tindrd

Ploqo

Audició del mes d'Octubre
lloc dissobte dio

de l'Aiuntoment, o

21 o les 7,30 de lo tordo o lo

cdrrec de lo Coblo Sitgetono.

DIADA DE L'ANELLA
El dia 12 d'octubre, la oolla sarda'

nista Dansaires Vilanovins organit-
za uns actes per cdiebrar la diada 'de

rl'anella. El prog¡arna constará d'una
conferéncia sobre terna sardanista,
el dia 11 aI vespra. Entrega del pre'
rni de la constáncia a una dansaire,
per Ia puhilla de la sardana de Vila'

Dia 22 d'Octubre

EXCURSIO AMB AUTOCAR
a Vich, Rupit, Vilanova de Sau i

Pantá de Sau.

nova i recordatori als nous dansai-
¡es, Concurs C,orna¡cal de Colles Sar-
danistes puntuable pel fI Campionat
de colles deI Penedés i tres sardanes
p,er al públi,c, aI migldia. Ar¡dició de
sarrdanes, a la tarda.

Bonic prograrna i bonic dia per
als sardanistes vilanowins.



Toller de Rellotgerio

J. SIVILL

Correr Conters, I

Teléfon 893 09 5ó

CAM¡SERIA

GATSERRA

Gral. Mola, 28
Tel. 893 27 92

BYRME
Algua,4 - Tel. 893 00ll

Eobinatge i reparació
de motors eléctrics

Reporocions d'oporells electrodoméstic omb recombis

d'origen de les més conegudes morques.

BERRENS TAURUS TURMIX DESIRÉE JATA

SOLAC, S. y P., etc.

Servei oflclal de

Braun - Tornado - Hlspano Sulza - Moullneux

T. G. Viloseco - Villonuevo y GeltrrJ
Romblo del Coudillo, n.'4l - 1.92

Prrcid* Manuel Prat Secretari: Salvador Butí
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