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AMIGS IIE [A SARIIANA

ViLA.NOVA I LA GELTRU

de l'agrupació excursionista talaia

MARC / ABRIL 1973

Ilia Mundial de la Sardana
PROGNAl}If, II'AGTDS

28 it'Abril - dissabte nit
Conrc,ert, a la B'ihlio,teca Bralagu,er, a cátrrec de la Coral
BO'IXERICA, de Tarrago¡l,a, organtlzat per la Secció
Musioal de I'A. E. T,alaia.

29 el'Abril - üi,u,menge noigtlia
Proclamació, pel Senyor Al'calde, a l'Ajuntarnerut, de la
Pubilla vil'anovina de' la Sardlarna. Aquest any ostenrta
aqu,esrtá driignitaú Ia se:nyorertla Ilsiabel Llopis i Sabaté,
aaornpanyadá dé les no,ies Ma¡ia d,els Ange'ls Serra i A1-
bet i Maria Teresa, Fenollos:a, i lVIhrtínez.
A corntinuracÍó, a la P'll,aEa dre la Vila, hi haurá AUDiICIO
a cárre,c die la Clo,bla Inspüració, de Sant Sad,urní d'Anoda.

Tarila:
Sessió dle Cine,rna Amateur en oaüalá, a les 6 ¿u 1," ¡¿rdh,
a lar Bibliioúe,ca BlaüaEuer:, a ,cánec del cine,astra bar,celoní
Sr. Pere lVliasCbu i R¡obima. so,bre el pintor JOAN M{RO
(,oornentlaú pe'l ,crítirc AJexandre Ciriai i Re[lic,er), CAN-
OONIS i POIEISIA (Joran Alaverdrrla, Jo,s,ep Ca:,"nen, Lleó
Borrrell, J,osep M.o E;spihás, Maniá Mane,nü, Joaur Mara-
gaill i Raitmon) (arrab les veus d'ells i de Niiria E§pert,
Jacih,ta,, Plam Garsaball, Guillemtinia Mo,tta) i PAU CA-
SAI"S I EI-S SEUS 9,0 A"lfYS (corne,núa,t pen Joan Ala-
vedlra).

CONCUAS DE FOTOGRAFIA
El diia 29 es fa,llaná, a cárr.e,c db Ia Secció Fo,tográfi,ca der
l'A,. E; ?aühia, el Corxcrurs de fotqerafia sobrte el temra
sarrdanístic. L'Exprosúoió dre, les foto,gnafies corn,cursanlts
será al. loe'a,I dle 1á. E. Talaúh, dres d'aquesrt d-iia fins a-l 13
de maig.

A.E. Talaia BAS19730300_038



50 onys C'octivitcts
L'Agrup,acró Cultura] Folklór-ca

Barcelonra está cele,br,ant aim,b to,t, en-
tusiasrn,e el cinquantenari de la seva
funira'c':ó. D,es d,el 1922, I'Agrupac,ió
ha p,o,rLat a ciap Lrna ta,sca formirdrable
en tlot el quie fa referéncia a 1es no,s-
\trres cos,es,. E¡tá C.esen,ro,tllant des de
fa una bcura coüla de nleso,s, un gran
nornbre d'acles', que honoren la
rge,nrt que porla el tirmó de l'Entlit,at.
Errtre elles d,estaquem: unes confe-
rénci,es s,obre la lléngua, una arctua-

sió a Mo,ntserrat en ocasió die I'arri-
badla de la Flarna de I,a Lléngua, dies

d:e P'rada de Crornflent, crotrnfnernor"a-
,ció, a 1a vegardra,, de1 viint-i-cirrqué
eniversari dbl trraspás dlel me'srtre
trlabra, un Concert die, música per a
¡orblta ¡i] Fialau ,<ie Congness'os d,e

lWontjuic.
L'ac'tivitaü que rnés etrs honora é,s

l'Exp,orsició «Cilnquran,tla an¡rs d,e sar-
dla'nisrme bafrrceüon"í» al P,alau de Ia
trec,ció de l'hlstofiador i arxiver sar-
Virre,imla, el passat gener, s,o,tra l,a di-
recció de I'histo,riado,r' i 'arxivea sar-
dlanistLa Ja¡ur¡.re Vilalta,, i arnrb la
ool.lrabcra,ció d,e Bran n,ornbre d'enti-
la'ts, eünpñeses oornrerc,ia,ls i irld\rs.
trials i part,irculars.

L',exp,orsició fo,u veritlarb,lernent ur¡
,c,ornqr,endi hisldric C,e, 1a vida d,e la
sardtana ra1 llarg dle,ls cinqutanta anys
,dárrer,s,, rno'Itr corryrle,ta. puix qr¡e hi
hra hagut rfir ;resium de tot alld a tra-
vés dlel quraü la sa¡danra ha arrre,lat
entre la norstra gent. Hl havi.a lli-

Lrre5 hrsl¡rjcs soibire 1a sardam,a i els
ír,eurs c,rígens, bic,gÍafies d.els rnestres
cc,impo,sr:tors., tractats de core,ogÍ]aÉi,a,

U,r,t,r,es en p,rorsa i en p,o,esia, d,e tera-
tr: : cl,e mús::ca scbre la sar:d:ana, au-
tdg'rafs de c,c,m.qrosittcrs, Dtiar'is,, but-
lletins i revist,e,s so,bre aquest terna,,
cartells mnrals,, bianCerole,s, progra-
Íne,s, reoordratoris del trasp,ás dte,ls

grans mestres i d'aniv,errsaris, r-noltra
fct,o,grafia, rnadlaie,s arnb tema sardLa-

nistra, giravats, partitures, instru-
mrents prirmittius. dis,g,o,s, dibuixos,
p:,ntura, escultura, medtalles, ernble-
r1leSi.

La norstna m,és e,mocionarda felicii
tlació a tots els que van fey prossrible

aqu,esta exp,orsrició. Ell,a, a més, en§
ha demoistrat l,a prooessó irni.ntelrrurn-
pudia de gent d'arreu dte Caitaluny,a
que ha trebra,llat per: a, la sardhna. E§
u,n goi,g i, alhot'a, una responsab,i-
r1!aL.

L'any 1922 naixia ta¡n,bé a I,a vida
l,a CO,BL,A BARCEI-ONA. E[r va és-
ser fundlado,r l'Albert Martí, un dels
m,iill:o,rs, pro,fessons de tenorra qu,e hi
ha hrag¡lt ar Ciatlalur¡ya,. El norn de Ia
Cobla el vra sluglglerir eI mestre Joaml

tr:amorttie dle Grign,on. Els pfirners
rn¡ísics de la Cobla forren: Jossp Crria-

valosa, Narcís Cla, Benvin.gut Tapús,,

Robert Renarl Anto,ni F?.igoi.a,, Joan
lT,orst, Rarnom, Maya¡as, Albert Sagols,
Ant,oni M6ilüorri Í Jos,ep Juncá. .dc-
tu'alrnenrt nornés sorbreviu eI mestre
Gr,avalosia,

President, Monuel Prots Secretori: Solvodor Butí



Dio B d'Abril de 1973

A les l2'30 del migdic

AU DICIO
per lo

Coblo «MELODIA»
d'El Vendrell

o lo Plogo de lo Vilo,

potrocinodo per lo

Coixo d'Estolvis del
Pened¿s



Activitats de I'Obra del Ballet

ACTIVITATS DE L'OBRA DEL
BALLET POPULAR

6 de maig: Arribada a Tarragona
de Ia Caravana de la Flama.

3l de rnaig: Aplec d'Esbarts a
Montserrat.

2l ile juny: Aplec de la sardana a
Montserrat. S'hi fa e1 Iliurament
dels Pre,mis de la Diada de la Sarda-
na.

LA CARAVANA DE LA FLAMA

Enguany, la vintien,a Caravana de la
Flarna die la Sard'an,a fará el seu re-
corregut per les nostres comarques
J,a prirniera sefm.ana de m,a'ig. L'iltli-
r¡erari s.erá eI següent:

llijous dia 3: Barcelona, L'Hospita-
let dle Llobre,gat (C'iutat Pub:lla
1966), Corn,eliá de Llobregat, Sai:t
Bci de Llobregat. S,ant Vicens dels
Hc,rts, Cerveiló, Vallirana. Vllafrarri-
ca de1 Penedés, Srant S,adurní d'A-
noia,. Pliera, Capellardes, La P,o;bla de
Clararnunt, Iguatrada (dinar), Jorba,
Copcns, Els Prats d,e Re'i, Calaf, Mi-
rambell, Tarroja de Segarrra, Bellver
de Sió, Puigvert d'Agra,mun'tr, Agra-
munt, Pre,ixens, C,astellserá, Ivars
d'Urgell (Ciutat Pubilla 19?2).

Diventlres dia 4: Bs]1puig d'Urge1l,
Golmés, Moülerusa, Sidraimon, Biell-
lloc d'Urgell, Lleidia (Ciutat Pu,b,illa
1961), Aibatárrec. Sonadell, La Gra-
nadella, Flix (di,nar), Ascó, Gamde-
sa. Xe?tra, Tortosa, L'Aldea, L'Ampo-
]la, EI Pere,lló, Tivissa, Mora d'Ebre.

Dissabte dia 5: Mora d'Ebre, Mona
la Nova, Ealsef, Les Rorges d,e1
Crannp,, Alforja, Connudtell,a, Pra'des,

- .g&m
Monestir de Poblet, L'Espluga de
Fra'ncolí (Ctutat Pubilla 1969),
Mc,ntblanc, Pic,arnoixons, Alcover,
Reus (Cl,utat Pu illa 1964), Riu-
do,ms, Mo,ntib,rió del Camp, Oarmbrils,
Salou.

Diurnenge dia 6: S'aiou, Vila-seca.
dre Solcina. Tarragoina (Ciut,at Pub,i-
Ila 1973).

Confl,em que seraxl rno,lts els sar-
d,arriLs,tes i viiancvi,ns en gener,al quet
aquest últiim, dia, diurnenge dia 6,
aniran a Tarragona a viure els ac-
tres que s'hi d,esernvolup,anan.

CARTELL DE PEE1VIIS

Amb rnotiu de 1a Diada Mund'ial
de la SarCana, l'Obra del Ballet Po-
pular ha rnstituit els següents PRE-
MIS:

P,REl\{I JOSEP COLL I LIGORA.
Dotat amb 10.000 ptes. Jurat: Mes-
tres Joaquím Zarnacois, Rafael Fe-
rrer, Martínez i Cornln, Doménec
Mcner i Miquel Querol.

PREMIS ENRIC MORERA I VI-
CENC BOU, per ¿ Ia sardana de
més perfecció técnica i per a Ia sar-
dana de més acusada caracterÍstica
popular.

PREMI AL N{ILLOR DISC. Inte-
rés musical de I'obra, gravació, in-
terpretació.

PREMIS A L'ESTUDI histdric, so-
cial i musical de la sardana.

PREMI FOTOGRAI'IA. A la mi-
Ilor {otografia sobre tema sardanís-
tic.

PREMI AI GUIO RADIOFON]C.
A-1 millor coniunt de sis g-uions ra-
diats en una emissora.

Popular



Agrupoció Excursionisto Toloio
secc¡ó roroonAFtcA

Goncurs sobre temes Sardanístics
amb motiu

IIia Mundial de Sardana

TEMA

OBRES

FRESENTACIO

IDENTIFICACIO

ADMISSIO

'TRAMESES
EXFOSICIO

JUEAT

DR,ETS

PREMIS

DEVOLUCIO

NOTA

deI

la
(29 d'Abril)

Sardanes, en totes les seves faceies.

Poden éss,er pres,entades les oibres que hcm desitgi.

Cost,at máxim: 40 cm. MÍn:tm: 18 cm. Lres obres han
,d'anar reforgad,es en ca,rtulina

A1 dors d,e cadia obra hi ha de figurar lema i títol,
noirn i adrega dle l'autor.

Firrs el ciia 25 d'abril.

A la Seooió Fo,torgráfi,ca dre I'A. E. Talala.

De 29 d'ab'ril a 13 d,e maig.

P)e'rso,nes die reconeguda solvéncia fo,tográfica.

Gratuit.

Tro,feu a Ia millor collecció. Tnes prernis a tres obres
que tinguin més rnérit. Diversos accéssits.

Les o,br,es podlan ésser reco,Ilides després drel 21 de
inaig.

E,ls conculrsrants premiats hauran d,e lliurar ur¡a cd-
pia 13 x 13. La Socció Fotográfica fará tots els p,ossi-

b1e,s per tenir en perfect,e estat les obo:es pre'se'ntardres,

peró no es fa resp'onsable d,els d.anys que poguessin

rebre oer causes imprevls'tes. QualsevoJ' in'cidén'cia no
prevista en aquestes Bases será r-:solta pel Jurat.

Vilanoua i la Geltrú, Abril de 1.973.

'1. G. Viloseco - V¡llonuevo y Geltrú -Romblo Coud¡llo, (l



PARLEM BE! (lX)
Sovint hom sent a dir -i es veu a la
]légua que és fruit de la desorienta-
ció que hi ha en aquresrLa matéria-
qu-e qr-ran un castellá fa una prergun-
ta pe1 carrer, se li ha de ccntestar,
p,er educació. en casteiiá. Ane'm a
pa,ms. Jo crec -i amb mí, moltís-
sirns- que és ¿ I'inrevés. Primera-
rnent hem de cornenqar a v,eure que,
parlant di'«educació», 1a gent con-
fon els termes. L'e'ducació té un
abast molt més l¡regon del que li
volern donar. Quan un castellá ens
fa una pregunta se li ha de contes-
tar en catalá, per educació. Precisa*
rn,enti Confo,nren la urbanitat, Ia gen-
tilesa, amb l'edulcació. Educar vol
dir ,enlairar, prornoure, fer una per-
sona m,és perscina. Quan un castellá
em pregunta alguna cosa en castellá,
ho Fot fer pergué no entén eI cata-
lá, essent de poc temps entr:e nosal-
tres, o' perqué l'e,ntén perd n,3' s'atre-
veix a parlar-lo. Si jo ]i contesto en
castellá li presto un mal serwei. No
el considerc de casa. Ei tinc per fo-
raster. L'educació no es veu en cap
lloc. Si no parla eI caialá, peró l'en-
ten, parlant-li jo en catalá, I'ajudo
a ésser més persona ouix que eI faig
rnés ric. Li dono una classe de llen-
gua, de franc. Si és persona, eli m'ho
agrairá. No,més quan em digui que
no parla ni entén eI catalá, Ii parla-
ré en castellá, perqué m'haig de po-
sar aI seu nivell. Com parlaré en
francés a aqueil turista que no co-
negui ni castellá ni catalá. Peró si
el francés sap castellá o cataiá li
parlaré en aquests idiomes perqué
així l'aiudo a ésser més persona, 1'u-
niversalitzo, el faig anar pels camins
de l'estimació a les coses a 1es quals
ell normalment no té entrada.

incorrec.te
sabiduria
saborejar
sabrós
sacatapos

correcte
saviesa

assaborir
seborós

tirabuxó" Ilevataps

incorreote

sacudida
salero
salud:o
sambullir
sanja
sanjar (una qüestió)
sangria
sapiguer
saIPar
sede
sello
seguro
sentar
sentar-se
seqüestrar
séquit
sereno
sério
servici

siguent
sigut
silló

COfre€,te

sotragada
grácia

saluta,ció
cabus.sar

IASA
tancar
sagnia
saber

salpar
seu

segell
segur, asseguran§a

seure
asseure's
segrestar

seguici
guarda nocturn

seriós
servei

subratllar
fet, succés
fer I'orni

espant, esglai
assortit
un tal

X. Garcia

set i mitja (les) dos quarts de vuit
se1 i quart (1es) un quart de vuit
siesta - 

migdiada
essent
estat

cadira de braqos, Poltrona
no obstant

sinistre
superb
SOCOIS
conco
SONSO

sérum
sargir

soledat
solament
ornbrel.la

so
guineu

sospecha sospita
sublevar-se insurgir-se, revoltar-se

sin embargo
sin iestro
soberbi
socorro
sol teró
SOSSO
suero
surgir
soletat
solsament
sombrilla
sonido
sorro

subrayar
SUCESSO

suec (fer el)
susto
surtit
sutano



En Potufet ¡ lo sordono
E,l setmanari Patufet fa una gran

carnp,an)4a per tot C'atalunya per
vendre més Patufets. Actualrnent es

perden molts diners perqué es vé-
nen només 20.000 revistes cada set-
trnarr-a. Per no peldre-hi diners se

n'han de vendr.e 50.000. ¿Es coince-

bible que no es purgui aguantar una
revista infantil nostra que té en eI
seu <¡haver»» haver ensenyat una co-
Ila de generaoions a parla,r en catalá i
a estirnar les nostres coses?

Per tant, en Patufet es Pro,Posa
portar a cap una campanya Per ven-
dre més núrnreros. Tots aquells que

hi estiguin interessats i que hi pu-
guin collaborar, nosaltres els infor-
mare,m molt gustosament o b,é poden

acudir al carrer D'i,putació, n.o L42,

d-e Barcelona. els vespres, on els se-

ran donats tota mena d.e detalls.

Per ajudar a conseguir tot aixó, en
Patufet organitza un Gran Concurs
sota el títol de: «¿Qué en sab'em de
la sardana?». Cada mes, els concur-
sants han de trametre un PaPer am,b

sis no,rns de corrnp,ositors de sarda-
nes que ja són prévia,ment cornuni-
cats al Patufet, posant el norn de

Fragment del discurs que l'atreal-

de de Bellpuig d'Urgell va PronuÍ1-
ciar el 23 d'abril de 1'any Passat,
amb motiu d'éss,er proclamada Ciu-
tat Pubilla:

«...Per aixd l'horn'enatge que el
rnón sardanista tributa avui a la gen-
til Pubilla, és l'homenatge que Ca-

1es sa.rdanes que cada un d'ells ha
es'crit. Els pre,mis seran doblats, o si-
gui, per a nens i nenes.

Els autors dels primers mesos són
e1s següents:

rMARQ : Morera, Bou, Pep Ven-
tura, Viladesau, Grabalosa, Rimbau.

ABRIL : M. Co,mín. Grivé, Mas-
sats, Garreta, Toldrá, Puigferrer.

I"{AIG : Borgunyó, Serrat, Faju-
la, Tápies, Auferil, Jaümel, Rogeli
Suriol.

Durant els dotze mesos que dur.a-
rá el Concurs, e'ls oremis seran: mo-
tos. bicicletes, cassets, rellotges, dis-
cos, motxilles, sacs de dormir, botes
i estris de muntanya, neveres, toca-
discos. televisors, barques inflables,
cuines de gas,, planxes, máquines d'a-
feitar i moltes coses més.

Per tant. ja veieu que és interes-
sant per a tots de Prendre-hi Part,
tant procurant que hi hagi más lec-
tors i subscriptors -o'er aI Patufet
corn partic'ipant en aquest Concurs
que sená tan sonat!.

Iana, magnífica cornpanya nostra i
digna perpetuadora C-e Ia nostra
niásaga. Homenatge que va dirigit
principal'rnent a vosaltres, noies de
Ia nostra terra. esrpléndida esp'eranQa
,d'u,n demá prdxim. Per I'altíssirna
missió a que bsteu destrnades us pre-
guem qué quan la Providéncia Posi
á ia voitra falda una nova generació
talunya tota ofereix a la doTra cata-



de catalans, vulgueu ésser, també,
rnares edu,ca'dores del seu esperit i,
juntament amb les oracions que Ia
vostra devoció us dicti per tal d'en-
senyar-log el carní de la seva salva-
ció, barregeuüi, també. lliqon,s de la
nostra histdria: les grandioses ges-
tes dels nostres Reis i dels nostres
Cabdills, les pági,nes brillants dels
nostres pensadors, literats i po,etes,
tres vides exemplars dels nostres
Sants. i per am.oixar-los, canteu-los
les cangons norstres oue són imrrnon-
tals i que jamai no pásaran de moda:
L'Ernigrant i el Rossinyotr, E,l Cant
de Ia Senyera, La Santa Espina, El
Virolai i tants d¿altres..,.. cansons

que els nostr,es compositors van es-
criure més a,mb el cor que amb el
cap, i que bl nostre poble Ies canta
amb el cor més que amb els llavis.
I, sobletot, de petits petits, en-

senyeu-los a puntejar la sardana
amb la finor i la delieadesa arnb qué
ara ho feu vosaltres. r, no en dub-
teu, si ho feu així. eis vostres fllls
els veureu créixer alegres i teligos,
a,mb I'esperit enroibustit i l'ánima en
grácia. I vindrá un jorn felie, per
gldria vostra, quan seran hornes de
profit. que abragant-vos tendrament,
,besant el vostre fro'nt solcat pels
anys i acaronant la vostra testa, ma-
jestuosamen¡ platejada, us diran.
a,rnb veu trencada d'emoció: Grácies,
rnare estimada, perqué des de la m,e-
va més te,ndra infantesa has orn-
plert la meva existénci¿ ¿¡¡¡ 

"1uideals más sublims que pot sentir un
horne: M'has ensenyat a estimar
Déu, pe1 que val la pena de morir,
i m'has ensenyat a estimar Cata-
Iunya, per Ia qual sento la joia im-
mensa de viure...r»

P RHSNI A
GALERIA D ART
Santa Madrona, ST

PROPERES EXPOSICIONS:

Oscar Estruga - Rodg

Soler Pedret - Cabagol - Satorra

Concha lbañes - F. Brugueras



CAMISERIA

GATSERRA

Gral. Mola, 28

Tel. 893 27 92

Nouetats

Maria
Bosa

Sonto

Teléf.

Euldlio, 5

893 26 91

BYRME Bobinatge i reparació
de motors eléctricsAlgua, 4 - Tel. 893 0011

Reporocions d'oporells elecirodoméstics omb recombis
d'origen de les més conegudes morques.

BERRENS - TAURUS . TURMIX - DESIREE - JATA
SOLAC, S. y P., etc.

Servei oficial de

Braun - Tornado - Hispano Suiza - Moulineux

f, G Vllo¡eco Romblo Coudlllo, 4l
Vlllonucvo yG.lltú - 1.973
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