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AMIGS IIE tA SARDANA
de l'agrupació excursionista talaia

Juliol de r0r3 Uilanoua i la Geltrú

Missatge al món sardanista
llegit el diumenge, dia 6 de maig de 1973, a üa ciuta¡ de

Tarragona
capitai de la comarca del Tarragonés, amb motiu d'éss,er proc,lamada

XIV CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA

per I'OBRA del BI\LLET POPULAR

Jo no he ballat mai la sardana. En realitat, rnai no he sabut -ballar, i
aques,ta és una de les mieves moltes limitacions. La gran mancanea ern raca.
Ho larnento de debó.

Tant mateix, no he de par[ar de ,mi, la qual ,cosa no interessa gens a nin-
gú. En subratllar, per 1'esrnentada inhabilitat, la meva absoluta falta de veu i
vot en una matéria tan important, expresso Ia meva admiració per Ia sardana,
una alta llieó de litrne, d'harmonia, de ponderació i de seny.

Senzilla i complicada alhora, popular i distingida, fina, subtil, sotrnesa a
ies profundes lleis del ncrmbre, oberta sempre a tothom, arrelada en una petita
peró mo,lt matisa<ia terra i, pe,r tant, universal, la sardana és una garantia de
continuitat d'una característirca manera de ser, molt hrlmana, i tamLé un cons-
tant advertirnent se,riós ¡r,er a tots nosaltres.

- En ballar'-lá, en contemplar-la o en escoltar-la, hern de p,rocurar d'apren-
dre i de no oblidar qme tothora ens hem de mantenir, tal com ella ens hó en-
senya, en Ia rnesura i en l'equiliibri, en la comprensió i en el diá1eg, en el f¡a,c-
te ordenador, en la ironia ,civiltzada, en una serena Srácia, en la lluita contra
tot e1 que sigui barroer i xaró.

La sardana s¡s indica imlrerativament el nostre deure de no renunciar
en cap circumstáncia al nostre propi respeete i a la nostra dignitat, de seguir
els amp,les peró difícils camins de Ia democrácia, de tneb,allar sensce repós peT
aconseguir la ]lib,ertat: a'r.rténtica, reflexiva, merescuda, plena.

SALVADOR, ESPRIU
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PARLEM BE!

Es una de les nostres preferéncies,
quan podem, donar un tomb pels de-
fores de la vila. Així, tot caminant,
contempiem s15 camps ben arranjats
o d'altres comp.Ietament abandonats,
que de tot hi ha. o bé ajagats a un pi
d'aquestes poques petites clapes de
bosc que té Vilanova pels contorns,
ens fem l'ef,ecte que realment estem
al costat d'hornes, pensant amb eIIs,
amb llurs miséries i grandeses, pl.rix
que molt sovint l'horne resta molt
més proper de I'home, allunyant-se'n
que no pas quan está frec a frec
d'ell. A vegades, per veure'l millor
espiritualment horn se n'ha d'allu-
nyar físicament.

En una d'aquestes caminades vaig
veure, escrit a terra, amb un pal o
una canya, en una cruilla .de camins,
una inscripció, que em va ésser for-
ca plaent, plaent del tot. I va ésser
motiu de meditació durant tota aque-
lla petlta excursió. La inscripció
deia, senzillament, telegráficament:
«Padrina, ia, som amunt)). Es veia
ben bé -n'estic convengut-, que
eren uns nens d'una casa de pagés
que Cevien haver quedat amb Ia se-
va ávia que llesperarien alií, per
anar tots plegats cap a casa. Perd
potser hi van arribar a.bans d'hora
i van decidir de seguir avant, tot
anunciant-li, perd, que eIIs ja feien
camí, i que, per tant. no els esperés.

Quantes coses no vol dir aquest
<<Padrina, ja som amunt»! Són uns
infants (la lletra era ben dibuixada
en terra, peró es deduia sobradament
que era escrita per mans inexpertes)
que són catalans, que parlen en ca-
talá i que llengua i p.ensament van
a I'uníson. Són el que són. Fan el
que son. Són eI que fan. Les seves
emanacions del cerveli corresponen
a les vibracions de l'esperit. Són ca-
tala.ns, parlen en catalá I es compor-
ten com a tals. No hi ha en elIs sub-
divisions entenebridores que fan que

estiguin en guerra amb ells matei-
xos.

En canvi, quina tristesa, quan
reps una carta fi.ns i tot amb eI segell
de Pompeu Fabra (record del Cente-
narÍ del seu naixement) d'una per-
sona entrada en anys que et diu que
malgrat estimar tant la seva prdpia
llengua ho fa en i'a1tra perqué no la
domina. perqué no I'hi van ensenyar.
I. com és natural, la seva manera
d'expressar-se fa apretar a córer.
Es la vida d'un home que no ha estat
assolit. S'ha quedat a mig camí, o
abans. Morirá sense el goig que aIIó
que sent Ia seva ánima no pugui flo-
rir espontani en els seus llavls. Es
un esguerrat.

Tristesa, també, quan ofereixes un
llibre en catalá a una persona que
normalment també eI parla i et diu
«Ho sento mo1t, perd no eI sé }Iegir.
Com que no me'l van ensenyarl»

Trrstesa que sents quan reps una
carta d'un home que escriu als dia-
ris i ho fa acceptablement en I'atra
llengua, s'hi defensa, peró com que
ell nota que queda en baixa forma,
et posa. com a tapabruts, unes rat-
lles en catalá i llavors apareix des-
caradament l'analfabet. que és aquell
que no pot fer un ús mínim de la
llengua de Ia qual se serveix per
viure, de la llengua amb ia qual es-
tima dona i fi]ls i amics.

Veritablement, aquells nens de la
cruÍIla de camins, als quals no se'ls
acut de posar la inscripció en a.ltra
llengua que aquella amb la qual paF
len a la padrina, tenen, per a mi, la
categoria de catedrátics.

inco¡recte
tabaco
tabic
tablado
tacanyo
taco
talco

correcte
tabac
envá

entaulat
avariciós

tac
talc



incomecte

tamany
tanto (al)
tanto (mal)
tarambana
tassa
tatxar
techo
telesilla
terc
tenir que
tensar
tentació
terciopelo
terremoio
tesorer
testig (persona)
testimoni (fet)

valla
vacacions
vajilla
vale (substantiu)
vale (interjecc.)
vai - vaic
valguer
vamos!
vano
vários
I

correcte

m.ida
alerta, vés!

mal cop
capsigrany

taxa
esborrar

sostre
teleeadira

tossut
haver de

tibar
temptació

vellut
terratrémol

tresorer
testimoni

testimoniatge

tanca
vacances
vaixella

val
d'acord

vaig
valer
alca

ventall
diversos

ll Aplec del Gorrof

El passat dia 3 de juny es va cele-
brar al Pássei,g del Carme e1 ja anun-
ciat Aple'c de Ia Sardana del Garraf,
qu,e van organttzat els companys de
Ia Colla «Dansaires gilanovins», i aI
qual «Am,ics de la Sardana» va apor-
tar tot l'ajut que fou possible.

La part musical va córrer a cárrec
de les Cobles de Cassá de la Selva,
La Principal del Llobregat i del
Carnp, que interpretaren vint-i-vuit
sardane.s, acabant amb «Dansaires
Vilanovins», de Guitart, corn a sarda-
na de gerrnanor, int,erpretada per 1es
tr:es co'büe,s.

Durant eI dia van actuar Els Cas-
tellers de Vilanova (Colla de Mar)
i ,eL Grup Juvenil «L'Espatec», de Cu-
belles. Grácies a tots ells, la jo,rnada
va tenir un al.licient, que va arrodo-
nir Ia festa. Perqué és bonic aquest
esperit de col.laboració entre els que
eS mouen p,els mateixos ideals.

Les nos,tres parauJes són ci'ánim
perqué la tradició dels Aplecs no es
p'erdi a Vilanova i que la Colta trobi
la solució al.s problemes d'organitza-
ció, ajudats per l'experiéncia aconse-
guida. Esperem que arribará eI dia
que tota tra ciutat comprengui la im-
portáncia de l'¿s1s i aIId que reple-
senta.

Audieió de
sardanes del rnes
de Juliol

Tindri lloc el ilissabte, 2l de juliol,
a tlos quarts de vuit clel vespre a la
Plaga de la Vila a cá¡rrec ile I¿ «6s-
bla Sitgetana».

timar estafar
tindre tenir
tio oncle
tirantés tivantor
tiro tret
toma (d'electricitat) presa
toldo vela
tonto babau, enze. beneit
tope al capdamunt
tcrrnenta tempesta
tráfic tránsit
tras.ar engolir. endrapar
trago traguet, tirada
traicionar trair
traje vestit
transos (trances) casos
trasero darrera
traslado trasllat
trégua treva
trillissos trigénius
trofeig trofeu
tuberia canonada
tropessar entrebancar
turns torn



CAMISERIA

GATSERBA

Gral. Mola, 28
Tel. 893 27 92

MIRIM

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

Gral. Mola, 11

Reparacions i bobinatges
de tota mena de Motors

Eléctrics

TALLERS

SOLER

Tel. 8930842Unló, 98-lü)

SASTRERIA

Qonell

f . G. V¡loseco . Romblo Cqudlllo, 4l - Villonuevo y Geltrrl
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