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duront
Auilieions

9 de gener, 19 de marq, 23 i 30
d'abril, 11 Í 17 de maig, 10 i 22 de ju-
liol, 16 de seternbre, 8 i 28 d'octubre,
12 de novernbre i 26 de desembrb.

Totes elles han estat interrpreta-
,des per les Co;bles: Sitgptana, Me{o-
dia (Vendrell), Inspiració (Sant Sa-
durní d'Anoia) i La Principa,i del
Ca,mp (Reus).

Les audicions de Sant Jordi i del
Cam,pament de Lu¡des foren patro'
cinades per la Caixa d'Esta1vis del
Pene'dés; 1a de Sant Cristdfor, orga-
nitzada conjuntament arnb la Comis.
.sió de Festes; la, de les Fire.s de no.
vembre, patrocinada per l'Aijunta-

ment.

Actes diversos

El 30 d'abril, Dia Mundia'l de Ia
§ardana, la bona amiga i militant
sardanista Maria del Carme Barceló,
fou proclarnada, als salons de l'Ajun-
tament, Pubilla de I'any. A la tarda
proje,ctárem unes pel.Iícules de tema
sardanista.

El Frimer de maig ens adherírem
a l'hornenatge que Ia ciutat tributá
a f insigne Eduard Toldrá.

Durant la Festa Major prestárem

Activitots dAmics de lo Sordono
I'o ny p72

la col.Iaboració que ens fou _oossibLe
aI tercer Concurs de Colles Sarda-
nistes, organitzat per <<Dansaires Vi-
lanovins» í patrocinat p,er l'Ajunta-
men't.

Per la Mare de Déu de1 Piiar, en
el Segon Concurs Comarcal de Co-
lles Sardanis,tes i Diada de l'Anella,
organitzat tarnbé per Ia Colla vila-
novina de dansaires, prestárem Ia
nostra collaJooració.

Des del feb,rer fins a1 maig, orga-
nitzárern, els dissabtes a la tarda,
un curset d'ensenya,ment de sarda-
nes, a cárrec dels companys Butí i
Barceló, en el qual prengueren part
unra bona munió d'infants.

Cada mes ha sortit a la cita Ia nos-
tra modesta Circular. am.b la qual
pretene,m ajudar tothom qui ens vul-
gui llegir, i d'una manera esr¡r.ecial
els nois i noies i infants, pér tal que
siguin coneixedors de coses relatives
a Ia sardana i a la nostra cultura.

Com altres vegades" hem de dir
que més voldríem fer i m,és ens agra-
daria de fer si hi hagues més nois r
noies que posessin el seu gra de
sorra al treball sardanist,a. fent un
esforc cornú i de bons cornipa.nys. per
ajudar a exp.andir els nostres ideals
per una Viiano,va milior i, 9er tant,
per una gent cons,cient i dinárnica.
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El nostre homenatge a la Gapella
Polifónica de Uilafranca

25 anys són un glop de ilet i són
també un període important. En 25
anys no es fa res de defi.nitiu i s'hi
pot fer lot. 25 anys no són res i ho
són to,t. En 25 anys molts hornes no
han aixecat una cadira i uns altres
han treballat de ferm per a1 pre-
sent i per aj futur. 25 anvs són fruit
d'un treball anterior silenciós, d'uns
pares, d'un ambient, i són una pro-
mesa per al demá. 25 anys...

Des d'aquest tros de1 Penedés, que
és Ia nostra Vilanova, pro,p del mar
i deLs coiis muntanyencs que us con-
tempilen, nosaltres, els sardanistes,
us fem present e1 nostre goig i ia
nostra . estima per a tots vorsaltres,
cantaires vilafranquins, que heu ce-
Iebrat unes noces d'argent amb l'art,
amb ia vostra vila, amb Cataiunya,
amb tots els ho,mes d'arreu a1s quals
heu transmés la bellesa dels vostre
cant.

Quants d'es,forqos, de neguits,
quant de trebali i d'i}lusió! Quanta
gent que heu arrossegat dolgament,
arnorosament, vers .climes de bondat,
vers ideals de cata,lanitat que no
moren, vers 1a fe en Je,sús i vers l'a-
mor que to,t ho trasbalsa! Quanta
gent que heu mogut, cantaires i di-
rectors, cornpositors i poetes, i Ia
gent que escoltant-vos a vos.altres ha
sentit la injecció i la flblada de Ia
profunditat humana en el seu ésserl

En 25 anys de la vostra feina heu
portat en el vostre si, com parteres
dels infantaments que no es veuen,

els fiils que ja us palpen i us encal-
cen, i que són fruit cie la vostra es-
timació callada. sí, encara que siguL
to,t cantant, per alló que fa que si-
gue'm e] que soLm i eI que hem d'és-
ser i eI que no podem deixar d'ésser.
No,rnés els qui estimen amb fe veu-
ran que I'arbre de Ia famíIia sanito-
sa de l'esperit creix i pren ufana i
dóna fruits saborqs6s que ja no ces-
saran i s'exoandiran i gue arribará
un dia -com nosaltres, corn nosal-
tresl- que ja no sabran certarrnent
quins foren els homes i 1es dones
concrets que els estimaren, peró que,
per la vivéncia i per 1a fe, I'esperan-
ca i l'amor sabran que són eontinua-
ciors d'uns que fonen que els dona*
ren a1é, que tingueren consciéncia de
ser, ara, ací, per dret propi, sense
concessions.

S,iguin aquestes paraules, horne-
natge a vosaltres, en aquest vint-i-
cinqué aniversari de la fundació del
Cor Nadalenc. ara amb la denomi-
nació nova, després que heu llangat
aI vent notes d'harmonia i d'entu-
siasme per tants llocs de casa nostra
i de l'estranger. FER MOLTS ANYSI
Que els vostres flIls que ja us seguei
xen, i els flIIs de ilurs fills s,iguin
arnatents a coll.ir els grans del blat
petit peró fecund gue vosaltres els,
heu posat a la má, i eI treballin i en
mengin i en donin als altres. I sigui
lot a llaor de l'edificació dels homes
concrets nostres i de Ia nostra pá*
tria. 1a gran assodegada.

O CURSET Recordem que el dissabte día 10
de Febrer cornenQará el curset anual
d'ensenyarnent dle Ia sardana, que
crgani,tza AMICS DE LA SARDA-
NA. Tindrá lloc a I'estatge social de
l'A. E. Talaia, carrer Anselrn Clavé,
n.' 3, cada dissabte, d'un quart de
sis a un quart de set de la tarda.
Acabará a finals db maig.

DE
SARDAN ES



COMPARSES 1973

Po rticipo o

Comporso de
I,A E TALAIA

2 Bondes de Músico

Diu m eng e, 4 de Mo rg

Soci i sim poti tzant, no h ¡ fo lt¡s

Audició
del mes de Febrer

T,tndrá 1lo,c ei. prorper diumenge
dia 11, a tres 12'30 de1 migdia, a la
Placa de la Vila, a cárrec de la «C0-
BI"A SITGETANA».



PARLEM EE
(vlll)

Parlávem, en una de les darreres
converses, de 1es allegacions que aL-

guns fan per no escriure en catalá.
Corn -o-ue no el coneixen, prefereixen
de fer-ho en castellá. I aflrrmen que
aquest el coneixen bé. Es fa1s.

Els catalans, i els castellans resi-
dents a Catalunya, no parlaran mai
bé el castellá, fins eI dia que ells,
lliureníen¿t ,o perqu,é Ia pe'dagogia
implantada ho cornprengui així, es
decidelxín a entrar dintre de l'área
de la catalanitat. a estudiar la llen-
gua catalana. Unicarnent estudiant
una llengua estem en condicions de
desllindar els carn-os pertanyents a
les atrtres. La mateixa «Direoción
General de Ordenación Edu,cativa
del Mini.sterio de Educa,ción y Cien-
cia» diu que convé oue l'ensenya-
ment pre-escolar i eI primer Curs de
I'Educació General Básica. es facin
en la llengua materna. Es que s'han
adonat -i és ben poca cosa- que
no fer-ho així és, portar els infants
a la negació, al tancamen,ü ilavant de
la vida.

Escolteu les converses d'un caste-
lIá, ací, entre nosaltres, i fan venir
ganes d'esmolar tres cames i fer via.
Es el fnuit de no haver rebut cap
educació en la llengua que horn sent
i escolta parlar. Diuen: «La calor gue
hace hoy»; «AJ chó{er Ie quedaron
chafados los pies»; «Las ratxqlas es.
taban en el agua»; <«El cualo, 1a cua-
la, ios cualos, Ias cualas»; «e,1 paleta

no ha venido»; «Mañana plegamos a
las seis»: <<Ya tengo prou con esto»;
«La tubería es,tá e,mbozada»; «EI tra.
bajo enchega a las cincor»; «Tu, rai,
hiia, que tienes buen marido». Sents
un «vengo» en Iloc de «voy» (avui
arreu s'ha generalitzat el «voy
p'allá» a conseqüéncia de la desedu-
cació televisiva). I així podríern anar
continuant. Només es qüestió d'oida.
Perd está clar, qui en fa cas de tot
aixd? Avall que fa baixadal

incorreete

qualquier
quartel
querida
quiebra
quinta
quinto
quisquillós
q,uita i pon
qurtar
radera
radi (el)
rádiq (ei)
raís
raís de (a)
rajar-se
rajatabla (a)
Iama
ras,cacielos
rasgo
rato
recader
recado

correcte

qualsevol
caserna

amistangada
fallida, crac

lIeva
recluta
puntós

1levadís
treure'

damera
(aparell emissor) rádio (1a)
(de la bicicleta) radi (e1)

arrel
arran de
desdir-se

absolutament
branca

gratacels
gest

estona
ordinari
encárrec



ineorreete

recaudació
recibidor
reaibo
techas,sar
Iecreo
red

eorrecte

recap,tació
rebedor

rebut
rebutjar

esbargiment
xarxa

recien casats casats de nou
re,cien nascut nadó. nou nat
reemboüs reembossament
reémplac lleva
regalo regal, present
reganya'dents (a) a conrtraco'r
registir rersistir
registre (de Ia policia) escorcoll
rehusar refusar
rematxar reblar
remendo adob
¡eparo objeoció
re,part repartirn,ent
repenl (de) de sobte
respaldo respatller
ressa,bi regust, dreix
res,to resta
resto,s (mortals) restes, desp,ulles
reaci rebec, refractari
rebossar (d'alegria) vessar
rejilla reixeta
relleno (pollastre) farcit
retaguardia
retrás
resbaiadís
riesgar

r:ssos
rodilleres
rodillo
rompecabeces
ro,mpeoles
rossadura,. rosse
rossar
rótul
r¡edo

reraguarda
retard

relliscós
arriscar

risc
rínxo,ls

genolleres
corlró

trencaclosques
escullera

frregarnent
fregar

réto1
rodona

X.AVIER GA CIA

Cantades
nadalenques

Aquest any hem tingut una bona
rauxa de co,ncerts. AI temple arxi-
prestal, a cárre,c de ia Coral «Higini
Anglés», magnífi,c, amb veus sobre-
sortints. Llástima que 1es caracterís-
tiques del temple no lermeteren al
púbiic de copsar p,lenament e1 cant.

La Coral vilanovina Flonc ha ac-
tuat al Fornent, Vilanoví i a la Bi-
blioteca Balaguer. Malgrat trobar-se
encara en -oeríode fundacional, pot

dern mosürar-nos contents de tenir
uns ioves i noies que es preocupen
que no s'estronqui entre nosaltres la
tradició coral. Estem convenguts que
assollran els carnins de la superació
perqué no els manca l'entusiasme i
el lliurament a la tasca. També han
actuat a Cunit, aI t,emple parroquial.

Al Fornent, tarnbé hi hagué I'ac-
tuació de15 §1uLps infantils i adoies-

cents Espinguet i Xegadí, filials de
1a Capella Polifónica de Vilafranca^
No costa gaire de presenciar una
cantada així, peró portar a terme
una organització que englob¿ a Ia
ratlla de quatre-cents cantaires jo-

venets, educant-los i sensibilitzant-
lo,s en els camins de l'art, és senyal
que hi ha uns dirigents i uns rnili-
tants que no viuen de paraules i que
aporten fets ben concrets per crear
una consciér¡rcia ciutadana. Verita-
blernent, el fet vilafranquí ens hau-
ria de fer pensar mo1t.



ESCOLA D'ESTIU
«ROSA SENSAT»

Per setena vegada aquesta Escola
ha organitzat l'estiu passat, a Barce-
lona, eis culsos de formació de mes-
tres. Eis inscril5 foren 1084. Els mes-
tres eren més de cent. Foren tractats
asp,ectes dicltáctics de les matéries
d'ensenyament i d'expr.essió corpo-
ral i p.ásrica, psicoiogia y especia-
litzeció, matemática i ciéncies so-

cials. Hi hagueren també diverses
conferéncies sobre problemes de 1'e-

ducació.
Una novetat d'aquest any ha estat

que alguns dels Cursos es donaren
tarnbé en lle:rgua castellana, donat
que hi prenien part mestres d'altres
terres ibér:c;u.3s o alguns que resi-
dint a Catalunya encara tenen difi-
cultats Ce comprensió del nostre
idioma. La idea de donar alguns
curscs en castellá respongué a una
possibilitat d'obertura de co,mpren-
s-ó dels pro,biemes cata'lans entre
els mestres de parla castellana. Un
dels Cursos fou precisam,ent de «di-
dáctica ciel catalá per a mestres no
catalans>>.

Hi part-clparen Oriol l'{artorell i
Xesc Boix. e1s quals dirigien les can-
tades coi.lectives; els putxinel.Iis C1a-

ca, Loco,motora Negra, Ovidi Mont-
11or i el Gruo de Jazz de Terrassa.

En ajtres poblacions (Lleida, ff,eus,
Gir¡ra, Vic, Granollers, Manresa.

Menorca) també s'han organitzat Es-
coles d'Estiu per a mestres. Tot ple-
gat lndica l'interés que hi ha a Ca-
taluny¿ per a1s problemes cie I'esco-
la.

Els mestres cataians de «Rosa Sen-
sat», a més. han estés la seva funció
didáctica al País Basc, a Galícia i a
Madrid. Arreu han estai molt ben
acollits.

Certament, són notícies satisfactó-
ries i encoratiadores.

X.qVIER GARCIA Y PUJADES

Ens plau felicitar ei nostre co,m-
pany i consoci Xavier pel primer
premi cbtingut a Calella amb el seu
ireball <<Vixa», en eI Concurs litera-
ri de la Cooperativa d'aquella po-
blació del Maresme, celebra¿ fa po-
clues setmanes.

Sr bé no hi ha estat guardonat,
ens ca1 també felicitar-lo per l'éxit
cbtingul en e1 Premi «JOSEP PLA>»,
cl-g:nitzat la nit de Reis corn cada
a:ry per 1a Revista «Destino», el rnés
important dels Premis en catalá con-
vocats. puix que d'entre més de cent
obres que hi prengueren part, Ia se-
va obra «Un irienni en Ia vida del
país» quedá inclosa dintre de les cir¡c
fi.nalistes que es disputaren el prsrni.
fiquest recaigué en I'important es-
crlptor, sobradament conegut, AJe-
xandre Cirici i Pellicer, per la se.va
obra «El temps barrat».

UNIYEIiSITAT CATALANA
D'ESTIU

Per quarla vegada s'ha celebrat a
FranQa, a 1a poibiació catalana de
Prada (E] Conflent).

Hi funcionaren sessions de llen-
gua, ciéncies so,cials, física, história,
dret, teatre. cinema. Foren tractats
temes felacionats amb ia Pau.

Presideni: MANUEL PRATS Secretori: SALVADOR BUTI



PRISMA
Galeria d'Art

Santa Madrona, 37

PROPERES EXPOSICIONS:

Paul Hertz - Perich

COL.LECTIVA:

T. Domingo, Pep Durán ¡ X. Orriols

Cruspinera

Toller de Rellotger¡o

J. SIVILL

Correr Conters ¡.o I - Teléfono 893 09 5ó



MIRIM
CAMISERIA

Articles de pell i skay
Bosses - Cinturons
Carteres - Bitlleters
Maletes - Estoigs
Guants - Moneders
Articles de regal

Reporocions i bobinotges de toto

meno de Motors Eléctrics

TALLERS

SflTER

Te1.893O842

T. G V¡loseco ' Romblo Coudlllo, 41

Vlllonucvo y Gcltrú 1.973

GATSERRA

Gral. Mola,28
Tel. 893 27 92Gra!. Mola, 11

/" ,(l ,/*
de J. LLAVERIAS

LLAN E S
SEDES
COTONS

Garrer Barcelona, 3l
Teléfon 893 25 44Unió,98-lü)


	BAS19730100_037_0000.pdf
	BAS19730100_037_0001
	BAS19730100_037_0002
	BAS19730100_037_0003
	BAS19730100_037_0004
	BAS19730100_037_0005
	BAS19730100_037_0006
	BAS19730100_037_0007



