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AMIGS IIE tA SARIIANA

Abril 1.974

üe l'agtupació excllrsioni§ta talaia

Vilanova i !a Geltrú

IX Caravana de Ia Flama
de la Sardana

l8 d'trbril de 1974

El dia 18, dijous, al migdia, arri-
bará Ia Caravana a Vilanova i la
Geltrú, de pas cap a Tarragona.
La Catavana surt de Barcelona i
té el ñnal a Igualada, que ha es-
tat proclamada aquest any Ciutat
Pubilla, en homenatge als mérits
dels sardanistes igualadins per
I'esforg, la voluntat i la tenacitat
que ells han demostrat treballant
sense parar per estendre I'estima-
ció a la sardana, principalment

pels pobles de la seva comarca. Es,
per tant, un homenatge que rep
lgualada sencera, per mitjá dels
seus militants de la sardana.

El trajecte que fará La Caravana
és el següent:

Dia 18, dijous.- Barcelona, L'
Hospitalet de Llobregat (Ciutat
Pubilla 1966), el Prat.de Llobregat,
Viladecans, Gayá, Castelldefels,
Garraf, Sitges, Vilanova i la Gel-
trú.

L'Arbog, Gornal, Bellvei del Pe-
nedés, el Vendrell, Torredembatta,
Altafulla, eI Catltrar, Tarragona.

Dia 19, divendres.- Tarragona,
l'Argilaga, Bráflm, AIió, Valls,
Fontscaldes, Montblanc, Solivella,
Verdú, Tárega.

Cervera, la Panadella, Bellmunt
de Segarra, Santa Coloma de Que-
ralt, Carme, la Pobla de Clara-
munt.

Dia 20, dis5¿¡trs. La Pobla de
Claramunt, Capellades, Vallbona
d'Anoia, Piera, Masquefa, Sant Es-
teve de Sesrovires, Martorell, Es-
parraguera, Olesa de Montserrat,
ViLadecavalls dei Vallés, Terrassa,
Sabadell.

Castellar del Vallés, Sant Llo-
reng Savall, Calders, Navarcles,
Sant Fruirós de Bages, Manresa
(Ciutat Pubilla 1963), Sant Viceng
de Castellet, Castellvell i el Vilar,
Monistrol de Montserrat, Santua-
ri de Montserrat.

Dia, 21, diumenge.- Santuari de
Montserrat, CastellolÍ, Odena,
Igualada,

La Catavana, per tant, arriba-
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rá a Vilanova el migdia, entre les
dotze i quarts d'una. L'entrada se-
rá per la Rambla Transversal, i
Rambla Principal amunt, ñns a la
Plaqa de la ViIa, on será rebuda
pel Sr. Alcalde i Ajuntament de la
vila.

Demanem als me-stres que ex-
pliqttin als seus infants i alumnes
tots el signiflcat de germanor de
la sardana i els convidin a pre-
senciar l'entrada de Ia Caravana
al llarg de la Rambia, on seran
obsequlats amb caramels i altres
presents, a fi de donar la benvin-
guda a la Caravana i a la Pubilla
de la Sardana.

A la Plaga de Ia Vila hi haurá
una tocada de sardanes per Ia
Cobla Infantil de Blanes, que, com
cada any, acompanya la Carava-
na, en el pelegrinatge per les nos-
tres comarques.

DIA 23 D'ABR,IL - SANT JORDI

AUDICIO de sardanes, a la Pla-
ga de la Vila, a les 7'30 de Ia tar-
da, per celebrar la festa de Sant
Jordi, Patró de Catalunya, a cá-
rrec de Ia cobla "La Principal de
Camp".

Sant Jordi és el jove heroi que
tots, joves i adults, hem de tenir
com a model de lliurament a la
gran tasca de fer un país habita-
ble, bell, honrat.

ENAMORATS: Po'seu el vostre
enamorament sota I'advocació del
jove lluitador Sant Jordi. Regaleu.
com a simbol, la rosa a la vostra
estimada, la nóvia, la muller, la
mare,

Assistiu a I'acte de recepció que
hi haurá, a l'Ajuntament. Fem,
entre tots, que malgrat que sigui
a I'hora del migdia, la rebuda dig-
na de Ia nostra població, com ho
va ser ara fa tres anys, quan va
passar la Caravana per uns breus
moments per la nostra població.
Tothom ha de sentir la bellesa i
l'abast d'un fet d'aquesta mena.

A la tarda, si es conflrma la no-
tÍcia, hi haurá una audició a la
Plaqa de la Vila, per festejar es
pas de Ia Caravana.

PARES i MARES: Acudiu a la
Plaqa de Ia Viia. Porteu-hi els
vostres infants.

NOIS i NOIES: Sigueu-hi, per
demostrar l'alegria neta que La
sardana us dóna, com a sÍmbol de
la comunitat que entre tots hem
de formar.

DIA 28 D'ABIT,I.[, - DIADA
UNIVER,SAL DE LA SAR,DANA

A les 11 del matí.- Proclamació
com cada any, a l'Aiuntament, de
ta Pubilla vilanovina de la Sarda-
na, que aquest any s'escau en l',a-
miga sardanista senyoreta Maria
Vinyet Vallespi i Quelón. L'acom-
panyaran les noies Glória Pasqual
i Serra i Maria Angels Ferrer i Se-
rra. Que elles siguin semPre dig-
nes d'aquest tÍtol, treballant sem-
pre més i millor per l'enaltiment i.
propagació de la nostra dansa.

A les 12'30.- Audició, a cárrec
de Ia Cobla Sitgetana.

A les 7 de la tarda.- Audició, a

cárrec de la cobla Catalónia.



Amics de lo Sordono
festa de Catalunya,

i recordar-vos que aixi com la nostra cultura és un
servei compartit, l'existéncia del llibre catalá, tlepén

del soport de cadascú de nosaltres.

LIBR,ES EN CATAI,A PER, A TOTS.

LLEGIU LLIBRES EN CATALA
ENRIQUIREM EUROPA, FENT VIVA LA CULTUR,A CATALANA.

Sant Jordi, allunyeu-nos el corc de la dolenga
i feu que el cor recobri de sobte l'assossec.
Que encara Ia llegenda pugui als humans convéncer
que, des del cel, tothora, sentiu eI nostre prec.

Guerau Mutgé

Sant Jordi duu una rosa mig desclosa
pintada de vermell i de neguit
Catalunya és el nom d'aquesta rosa
i el Sant la porta sobre el piü.
La rosa li ha donat gaudis i Penes
i el Sant se I'estima flns qui sap on.
Amb ella té més sang dins de les venes
per poder véncer tots els dracs del mÓn.

Josep M." de Segarra

L'esforg lingüÍstic de l'horne d'avui s'ha de desplegar en dues direc-
cions: cap a les llengües de major comunicaciÓ, i cap a les llengües d'ori-
gen, per feble que sigui la seva difusiÓ actual i, sobretot, si han estat ne-
gligides o oblidades.

La més alta prudéncia, la #, cosa que Ia humanitat hagi cone-
gut mai, és comprendre que només guanya Ia seva llibertat i la seva exis-
téncia aquelt qui les guanya de nou cada dia. Goethe.

Els grups étnics contribueix*-u .^rrouir la eultura de la humani-
tat. Les naiioñs tenen, per tanü una funciÓ cultural a complir. D'aixÓ se'n
tlespren no sols el dret, per a les naCiOns i les minories, de desenvolupar
lliuiement llurs cultures, sinó el deure per part dels Estats i de la societat
internacional d'encoraüiar elS glups étnics a preservar llurs valOrs cultu-
rals i, a més, creiem nosaltres, el deure per aquests mateixos gryp§ ge
mantenir-se 

'i perseveral en |a prÓpia existéncia. (Declaració de la
UNESCO, de setembre 1967).



ACTIVITATS D'AMICS DE LA
SARDANA durant l'any 19?3

Curset d'ensenyament de sar-
danes, per infants, durant 4 me-
sos.

Publicació del ButlletÍ mensual.
GENER: Audició 6 de gener. Co-

bla Sitgetana. Plaga de la Vila.
FEBRER: Audició dia 18. Cobla

Sitgetana. Plaga de la Vila.
MARQ: Audició dia 18. Cobla

Sitgetana. Plaga de la Vila.
ABRIL: Audició dia 8. Cobla

Melodia. Plaqa de la Vila, en col-
laboració amb la Caixa del Pene-
dés. Audicló dia 29. Co,bla Inspi-
ració. Plaqa de la Vila. Diada Uni-
versal de la Sardana. Proclamació
de la Pubilla, senyoreta Isabel Llo-
pis i Sabater. Sessió de cinema
amateur en catalá. Concurs de Fo-
tografla sobre tema sardanÍstic.

JUNY: Aportació del pressupost
fle la nostra audició mensual a
l'organització del 2n. Aplec de la
Sardana del Garraf, el dia 3 dejuny, a la platja, organitzat per
"Dansaires Vilanovins".

JULIOL: Audició dia 21. Cobla
Sitgetana. Plaga de la Vila.

Audició dia 10. Cobla Sitgetana.
Ermita de Sant Cristófor, en col-
laboració amb els organitzadors de
les festes de Sant Cristófor.

AGOSiI: Col.laboració al Con-
curs de colles sardanistes, dia 5,
organitzat per "Dansaires Vilano-
vins".

SETEMBRE: Audició dia 15. Co-
bla Sitgetana. Plaga de la Viia.

oCTUBRE: Audició dia 7, al
campament-Aplec de Lurdes. Co-
bla Sitgetana, en col.laboració
amb la Caixa d'Estalvis del Pene-
dés.

NOVEMBRE: Audició dia 1. Co-
bla Sitgetana. Ramb1a. Audició dia
10. Cobla Sitgetana. Plaqa dels Ca-
rros, en co,l.laboració de Ia Caixa
,del Penedés. Audició dia 11. Cobla
Sitgetana. En col.laboració de l'A-
juntament.

DESEMBRE: AudiciÓ dia 25,
Cobla Sitgetana. Pabelló d'Esports.

AGRAIMENT
Amics de la Sardana agreix a la

Caixa d'Estalvis det Penedés la se-
va constant col.laboració. Durant
l'any passat van ésser tres les au-
dlcions que hem organitzat i que
va patrocinar I'esmentada Caixa.

**r<

ESTRENA D'UNA SARDANA
Durant l'audició de les Fires de

Novembre, la Cobla Sitg,etana va
esürenar una sa,rdana, composta
pel Sr. Rius, conegut per tots, fla-
violaire de la cobla. La sardana
portava per títol "La Pubilla de
Vilanova" i era dedicada a la no,s-
tra bona amiga i gran sardanista
senyoreta Maria Carme Barceló i
MartÍ, Pubilla de Vilanova 1973 i
Pubilla de la Sardana 1972.

***
EL DISC DEL CENTENAR,I

Possiblement quan sortirá a1 ca-
rrer aquest Butlletí encara no se -
rá al carrer aquest disc. Peró us
I'anunciem per ta1 que en tingueu
coneixement. I amb el desig que
el co npreu, el difongueu i eI pro-
pagueu. Es obra personal del bon
amic Joan Fenollosa Es només
grácies a la seva tenacitat que ha
estat possible de portar-lo a la
práctica. Tenim referéncies que ha
estat molt ben assolit. Itri haurá
deu sardanes d'autors vilanovins
o de temes que fan referéncia a
coses de Ia nostra vila. Es un deu-
re que hi tenim tots de fer que
l'empresa no fracassi. Feu-lo ser-
vir de regal en les vostres festes i
en les dels vostres amics. Es una
bona manera de fer quedar bé el
nom de la nostra vila. Ens atrevim
a dir que será (si Ia realitat no ho
desmenteix, cosa que ens agrada-
ria molt) una de les poques coses
que quedaran per perpetuar amb
un mÍnim de dignitat el seté cen-
tenari de la fundació de la nostra
vila pel gran rei en Jaume I.
Que encara Ia llegenda pugui as



25 onys de lo mort de Pompeu

NADALS 1948 . 19?3

En aquests 25 anys ens recor-
dem, com sempre, de l'home que
va estimar el seu poble, amb fets,
amb una vida dedicada i sacrifl-
cada, fins a la fi, per tal que fós-
sim una gent culta, europea, par-
lant una llengua rica i senyera
per tal que no caiguéssim en la
negror d'una comunitat que vege-
ta i es bestialitza.

A eU, el nostre homenatge i la
nostra oració. Per a nosaltres

-perqué 
amor amb amor es pa-

ga-, el deure, sagnant, de treba-
llar per espargir el coneixement i
el gust de la llengua, que és la pri-
mera que ens deflneix i ens perso-
nalitza.

Copiem, del biógraf Josep Mira-
cle, el flnal del llibre dedicat a
Fabra:

"Pompeu Fabra no sortÍ de Ca-
talunya fi.ns al darrer dia, flns al
darrer moment, fi.ns que ja no
quedava res que pogué,s reclamar,
que pogués justiflcar Ia seva pre-
séncia a la banda d'engá del Pi-
rineu.

"Franga. L'exili. Sense la gue-
rra, els deu anys darrers de la vi-
da de Pompeu Fabra haurien estat
els més resplsndents, els de la glo-
rificació. Foren els d'un refugiat,
sense atenuants ni privilegis. Sen-
se més privilegi que el seu nom, a
Franga i tot aroborat com a sÍm-
bol i bandera. S'hi organitzá la vi-
da a base de treballar unes hores
cada dÍa, disciplinadament, com si
tingués l'obligació d'acudir a l'oñ-
cina. Hi redactá la "Grammaire
catalane" que li fou publicada a
ParÍs l'any 1941 i reeditada eI
1946. Hi publicá també una "Gra-
mática catalana" que hi apare-
gué el 1946, i deixá prácticament
llesta una aLtra "Gramática cata-
Iana" més extensa que, revisada i
prologada per Joan Coromines, va

ser publicada a titol póstum i a
Barcelona el 1956.

"A Franga, com a Catalunya.
Pompeu Fabra va ser sol.licitat
per tantes de persones com tenien
problemes a resoldre. f a Franga
com a Catalunya, Pompeu Fabra
posá més atenció als problemes
dels catalans exilats i en destret
que no pas als seus propis proble-
mes.

"Pompeu Fabra passá els difi-
cilissims anys de l'ocupació ale-
manya amb més diflcultats que
mai i amb més estretors que mai.
Sense esta,lviar-se el mornent
d'angúnia que representava el ser
comminat de seguir un agent de
la Gestapo i de sofrir un interro-
gatori que afortunadament no
tingué ulteriors conseqüéncies.
Aquestes coses, peró, no eren sinó
incidents de la vida que passava,
mutacions que hi imposaven els
transitoris i efÍmers engallaments
dels vencedors. Ell tenia la certi-
tud que en Ia vida dels pobles hi
ha alguna cosa més important que
el més important dels fets transi-
toris, i que es aquesta alguna co-
sa, permanent i imutable a des-
grat de totes les aparences, la sol¿
que justiflca de consagrar-hi una
vida. Ho predicava amb el seu fer
de cada dia, i ho manifestava anttr
aquella frase que repetia sempl'e
que s'esqueia i que venia a ser com
la seva personal divisa: "Cal no
abandonar mai ni la tasca ni l'es-
peranQa."

"A Franqa, Pompeu Fabra va
veure casar la seva fllla petita,,
Dolors. I hi va veure néixer i créi-
xer els seus néts -néts d'ell i d'a-
quell gran patrici que morÍ afuse-
llat a Girona, Carles Rahola-, els
quals néts li enriolaren les hores
ja arribades de la vellesa. La ve-
llesa...! Un dia va emprendre un

Fobro



viatge insóIit: va anar a Andorra.
Hi va anat a fer testament. En ri-
gor, hi v.a arlat a fer un homenat-
ge: perqué només en la xica An-
dorra podia tenir Ia facultad de
fer un testament en llengua ca-
talana.

"Els vuitanta anys del Mestre
van ser eI pretext d'un gran ho-
rnenatge. El darrer. Prada es va
fer el centre del món intel.lectual.
I Pompeu Fabra, l'ánima, la vi-
bració de la llengua catalana.
Va ser un gran goig, incapag, peró,
de fer desaparéixer el regust de
les llágrimes. El dia que Pompeu
Fabra va complir els vuitanta
anys -20 de febrer de 1948- feia
un mes just que s'havia produit Ia
mort de Ia seya fi.lla Teresa, la
mitjana, aquella pobra noia que
havia viscut sempre amb la salut
precária i sense acabar d'arribar
mai a la plenitud de Ia maduresa.
Alló va ser un cop de mall per al
Mestre. Va decaure de dia en dia,
d'una manera rápida, visible.

"El Nadal vinent es van retro-
bar tots, pares, fllls i néts, a Per-
pinyá. En tornant i ja a Prada,

Pompeu Fabra se senti lndispo-
sat. "No sé si podré arribar a ca-
sa", va dir a Ia seva muller i a Ca-
rola, la fllla. Hi va amibar. Es va
asseure i va demanar un vas d'ai-
gua. AixÍ que el tingué als dits li
va caure. Pompeu Fabra era mort.

"El seu cos, embalsamat, va ser
exposat a la sala d'actes de la Ca-
sa de la yila. D'allá va ser tret a
pes de bragos i portat a l'església.
Tot Prada havia tancat les portes
en senyal de dol. Al moment d'en-
trar les glorioses despulles a I'es-
glésia, plena a vessar, Pau Casals,
g, l'orgue, ya atacar amb deci-
sió les notes d'una cangó popular
devinguda himne: EIs Segadors.
Després s'acomodá prop del taüt,
i durant Ia missa va interpretar,
al violoncel, el motet "Vine, dolga
mort", de Bach, i una altra can-
gó popular catalana: EI cant dels
ocells.

"Sempre a pes de bragos i enmig
d'un silenci impressionant eI cos
de Pompeu F abra va ser dut al
cementiri de Prada. I allá espera
el dia que li puguen oferir una
tomba deñnitiva".

GALERIA PRISMA
Sta. Madrona, 37

EXPOSTCTO

DIBUIXOS I GRAVATS
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Tintoreria
ALBA

peces urgents

neteiodes en. ó hores

M. Tomds, l4-16 - Tel. 893 0ó7ó

BYRME
Aigua, 4 - Te!. 893 0011

Reconvis d'origen de les més conegudes

BERRENS - TAURUS - MOULINEX - TURMIX

JATA - SOLAC, etc.

Bobinatie i reparació
de motors eléctrics

mo rq ues

DESIREE

Servei oficiol de

BRAUT - fORilADO - H¡SPATO SUI7¿A §
q

CAMISER¡A

GALSERRA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92



MIRIM
Articles de pell i skoy

Bosses - Cintu rons

Corteres - Bitlleters

Moletes - Estoigs

Guonts - Moneders

Articles de regol

Grol. Molo, 11

CASA
GIL

FCRMATGE i PERNIL

\-

CREDITAL
TECNICA I CALITAT AL SEU SERVE|

mes com pleto de

d'electrodoméstics

de descompte

Lo go mo

toto meno

25 ol"

Sonf Gregori, 12 Teléfon 893 13 39

President: Manuel Prats

T. G. VIIASECA ' Vlllonuovo v GehlÚ ' 1974

Secretaril Salvador Butl
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