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AMIGS DE tA SABIIAI'¡A
üe l'agrupació exculsionista talaia

MAIG DEL 1974 o VILANOVA I LA GELTRU

M ISSATGE
ol món sordonislo liegit el d¡umenge,
dio 21 d obril, o lgrolodo, omb motiu

d'ésser proclo modo XV Ciulot-Pu b¡llc
de lo Sordono

Des del fo,ns del cor voldria fer-vos arribar a tots i a cadascun de

vosaltres, amics sardanistes, unes paraules senzilles d'estimació i d'encorat-
jament.

Jo trobo en la sardana, millor dit, en vosaltres formant la rotllana de

la nostra dansa, una de les expressio:rs més belles de la joia de viure. Uho-
me d'avui, esclau de mil servituts, ha perdut la joia; viu afanyosament, an-
goixadament, les contradiccions, e1s odis, I'absurditat de I'egoisme. Sols

aquell qui estima retroba el sentit de la vida i ádhuc de Ia mort. "Tenim un
sol cor i una sola ánima". Aixó és essencialment la sardana: un gest de co-
munió, d'amistat, d'obertura als altres. I un gest de llibertat: Ia sardana no
és esclava de res ni de ningú. L'únic cálcul que Ia cenyeix és eI nombre del
ritme i de la bellesa. No és espontaneitat salvatge o insensata, sinó conver-
géncia gratuita i delicada dels qui compartiu fermament, joiosament, Ia
mateixa esperanqa de vida i de llibertat' 

cassrA M. JUST
Abat tle Montserrat

A.E. Talaia BAS19740500_046



lX Caravana de Ia Flama
Tal com era anunciat, el dia 18

va ésser entre ncsaltres, nova-
ment, \a Caravana. Nosaltres ho
vam anlinciar en el ButlletÍ ante -
rior i Rádio Penedés també ho va
comunicar, peró, per una manca
de ccniacte, per errors de colr'3il,
amb els quals no hi tenÍem cap
culpa, pei haver-se extraviat eh;
paquets de propaganda, va ésser
poca, la gent vilanovina que se'n
va assabentar.

A1 migdia va arribar, doncs, la
Caravana, proced.ent de Barcelo-
na, camÍ cap a Tarragona. En ul
acte intim a l'Ajuntament, l'al-
caLde accidental Sr. Miquel Ansón,
va donar ia benvinguda a Ia Pu-
billa Universal Srta. Marta Padró
i a tots els components de la Cara-
vana, amb paraules encertades,
fent referéncia a la celebració r¡i-
lano¡¡i.na dels -set-cents anys de la
fundació de Vilanorra i de cor"n Ia
Corporació municipal está treba-
llant per ta1 d'aconseguir en a-
questa ocasió tan propÍcia el re-
concixement oficiai del nom de Vi.-
lano.¿a i Ia Geltrú. El Sr. Joan Ber-
tran, Presid.ent de l'Obra del Ba-
ilet popular, li va agrair les mos-
tres de deferéncia i la satisfacció
de trobar-se novament la Carava-
na a Vi]ancva. A I'acte hi van as-
sistir la Pubilla de Vilanova Srta.
Carme Barceló i ia Pubilla de la
Sardana Srta. Isabel Llopis, amb
les seves donzelles d'honor. A la
PlaQa, la Cobla Infantil i Juvenil
de Blanes, dirigida pel Pare Joa-
quim Adqueza, Ya interpretar, amb
l'admiració dels qui els contem-
plaven, una sardana, mentre els
menuts de "Dansaires Vilanovins",
la ballaven, entusiastes i discipli-
nats. Hem de destaear que aquest
any, la Cobla de Blanes era dobla-
da, o sigui que representaven dues
cobles. La feina que fa amb aquests
infants i adoleseents el Col.legi de
§anta Maria, de Blanes, és alta-

ment meritória, preparant unes
colles de nois en el maneig dels
instrurnents de la cobla. Estem se-
gurs que és un planter que dona-
rá bon fruit. EI més petit d'ells té
set anys; el més gran quinze.

Després de dinar, la Caravana
va seguir la seva ruta, cap als llocs
que ja tenÍen:. indicats en el nú-
mero anterior d'aquest ButlletÍ.

Alreu, la Catattana va rebre,
cor-n és de costum, l'homenatge de
milers i milers de persones. Cada
any, són molts els pobles i ciutats
que reben la saludable inñuéncia
del pas d'aquesta flama que va en-
cenent en el cor Ce la nostra gent
l'amor a la sardana i a les nostres
coses.

Alló que podrÍern destacar, ex-
pressament, és l'arribada de la Ca-
ravana a l\lcntserrat. Pel primera
vegada, la Caravana feia la seva
preséncia a Montserrat, cor de Ca-
talunya, prop de la mare de tots
els catalans. Malgrat l'hora tar-
dana que s'hi arribá, a les 10 del
vespre, després d'un breu acte mu-
sical i.de dansa, al claustre, tot-
hom va entrar a la BasÍIica. Era
plena ccm en els dies de gran so-
lemnitat. El lloc del presbiteri,
destinat als monjos, va ésser ocu-
pat per la gent, sobre tot per nois
i noies. El Pare Abat va col,locar
damunt de I'altar, l'espurna de foc
de la flama. Després, durant mit-
ja hora, hi va haver una pregária
comuntária, portada a eap per
monjos i nois i noies, amb la qual
es va dernanar per tantes necessi-
tats de tot el món, de Catalunya,
per la pau, pel reconeixement de
tot alló que és indispensable per a
la vida del nostre poble. El sarda-
nisme, en representació de tanta
gent que havia quedat a casa se-
va, demanaya a la Moreneta, que
ens fes avangar a tots en un clima
de germanor, de reconciliació, de
llibertat. Diversos cants hi eren



alternats per tal de fer :nés viva
Ia pregária. Amb eI cant del Viro-
lai es va acabar aquell moment
que tant havia desitjat Ia Carava-
na, de portar als peus de la I\{o-
reneta tots els anhels que cada dia
són causa i motiu de tants neguits.

L,'altre acte que ha d'ésser des-
tacat és la celebració a Igualada
del dia del Pubiilatge. Iguaiada va
quedar com una ciutat gran se-
nyora, una de les poblacicns que
rnillor han retut homenatge a la
saLdana, perqué tam"oé la seva
gent durant molts anys s'ho han
afanyat treballant am bfets i no
amb paraules per tal d'estendre
I'amor a. la sardana arreu on han
pogut, a la ciutat i a la comarca.

Prop del lloc d'emplagament del
monument que Igualada ha erigit
a la. sardana hi ha, en pedra, ei
poerna de Maragali, que diu:

Esforqa't en el teu quefer

com si de cada detall que pensis,

de cada paraula que diguis,
de cada peqa que posis,

de cada cop de martell que donis,

ci.epengués la salvació
de la humanitat,
perqué en depén, creu-ho.

f nosaltres volem creure que
lin'a colla de generacions d'igua-
ladins, entre ells les generacions
cle sardanistes, han aprés les Pa-
raules del profeta estimat. i se les
han fet seves, i han trebailat, dia
a dia, per estendre arreu els va-
lors que no poden morir, dels
quals depén la salyació de la nos-
tra parcel.la d'humanitat, que és
la nostra terra.

La rebuda que Igualada va dls-
pensar a la Carattana va ésser ple-
na d'ardidesa i d'entusiasme: To-
ta la ciutat estava engalanada
amlr Ia nostra bandera estimada.
El vermell i el groc ho inundava
tot. Les cases Particulars, igual-

ment. Era un gran esciat de lium
de prilnavera. Després dels actes
de iigor, amb la participació de
rnajorets, cle bandes, de grallers,
cl-e ¡:arelles de gegants, dels Nens
del tre-rCreil i dels Xiquets de Ta-
i'íagcna, d-esprés de la Missa del
Sarcianisme, concelebrada. presi-
dida per l'Abat de Moniserrat,
delprés de La proclamació de Ciu-
tat-Pu-Di.ila a l'Ajuntament, amb
l'ellcció de i\{aria Teresa Farrés i
Ar¡.enós per Pubiila Universal, va
ésser inauguiat eI monument a la
salo.ana, al Passeig Verriaguer.
fgt',alacla passava a ostentar, amb
la Prfbilia que la representa, Ciu-
tat-Pubilla 1974.

A la Plaga Mercat, davant de
I'Ajunta::rent, en un marc ciutadá
bellÍs-1iir-], va celebrar-se l'acte po-
pular, i serr.yorial a la vegada, mu-
si:ai i iitelari, de Ia Jornada. Ve-
ritablement, trom tenia la sensa-
ció d'altó que hauria d'ésser un
poble conscient. Hi van intervenil
diverses corals, 1a Pclifónica dc
Vilafranca, La Llántia, d'Igualada,
la coral de Puigreig, els cansaires
d'Igualada, Ia cobia Els Montgrins,
va ésser llegii el Missatge, de 1'A-
bat de Montserrat Dom Cassiá
Just, bella mostra de compenetra-
ció ar¡b la gent que for;na el nos-
tre poble. L.a LIiqó I'{agistral va
anar a cárrec del Dr. Josep Ro-
meu, historiador i poeta, home en-
tranyablernent vinculat a Iguala-
da, rlo:tra dels homes intel.Iec-
tuals que saben ésser portadors de
cultura des de1 mateix vincle Po-
pular i no des de ies altures qui-
mériques.

En definitiva, un gran dia. Hi va
haver representacions de molts
pobles i comarques, que feia enca-
ra més que l'acte tingués un sen-
tit de condensació de vida comu-
nitária. Es pot dir que alli, en a-
quella plaga igualadina, hi havia
tot Catalunya.

(Segueix o lo pü9. següent)
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J qualada C¡utot-Puh¡l la
Sardana

Recolzada a la vorera del Riu Anoia,
amb un gest de senzillesa i magestat,
Igualada sota el cel glateix de joia
fit a fit amb el perfil de Montserrat.

Igualada, ciutat bella,
del cel patri ets una estrella
de llurn viva i palpitant,
i el teu nom de Ciutat Noble,
per més goig del nostre poble,
té un nou tÍtol rellevant.

Ara ets tu Ciutat Pubilla,
i aquest mot és llurn que brilla
so-bre el cor dels catalans;
nom lligat a Ia Sardana
i a l'ensenya catalana
que ens uneix i ens fa més grans.

Que la veu de la tenora,
tendra, dolga, seductora,
amb valenta claredat
faci ententlre a tots els pobles
els anhels més grans i nobles:
pau, amor i llibertat.

Lletra: Ignasi Castelltort
Mrisica: Joan Lloansí

IX CARAVANA DE LA FLAMA

Que per molt anys l'Obra del
Ballet Popular pugui dur a terme,
ajudat pels qui estirnen les nos-
tres esséncies, la gran tasca de fer
adonar a la nostra gent d'alló que
som, d'alló que volem i necessitenr.

Si haguéssim de detallar tots i
cadascun dels participaments, si

(Ve de lo pógino onterior)

haguéssim de parlar de I'organit-
zació pofi,ada a cap, si haguéssim
de cornentar la compenetració de
la comarca, ens exigiria molt d'es-
pai.

Un PEB. MOLTS ANYS! a Igua-
Iada, a tots els qui ho han fet pos-
sible i als seus sardanistes.



Les nostres grans festes
El dia de Sant Jordi, aI vespre,

amb una Plaga de Ia Vila plena
d'ambient de juventut i d'infants,
vam eelebrar Ia festa gra-n de Ca-
talunya, gaudint d'una audició
molt viva que ens va oferir la Co-
bla La Principal del camp. L'últi-
ma sardana va ésser ballada en
una grandiosa anella, amb una al-
tra al mig, tota d'infants, al vol-
tant del monument.

El diumenge día 28, Dia Univer-
sal de Ia Sardana, al migdia, hi va
haver a l'Ajuntament, la bella i
Íntima cerimónia, viscuda per un
gran nombre de sardanistes, de
proctamació de ia nova Pubilla
vilanovina de la sardana, que va
recaure, com vam dir en el núme-
ro passat, en la noia Maria VinYet
VallespÍ, acompanyada de les ami-
gues Gldria Pasqual i M." dels An-
gels Ferrer.

Hi van prendre part en Manuel
Prats, President dels Amics de Ia
Sardana, i el cornpanY Lluis Váz-
quez, de Rádio Penedés, imPulsor
de I'emisió sardanista des de fa
tants anys, Ya glossar Ia signiflca-
ció de la diada. A continuaciÓ, el
Batlle, Sr. Ivliqucl Benavent, va
manifestar la satisfacció que sen-
tia de rebre els sardanistes a la
Casa de la Ciutat, puix que, d-eia,

n'hi hauria d'haver més d'actes
d'aquesta mena en qué la gent vi-
lanovina fos acollida allÍ com a la
casa própia que els és i per tal que

l'Ajuntament sentís el batec de la
gent que es mou en coses de I'es-
perit.

L'Ajuntarnent vilanovÍ coneix i
valora, certament, l'esforq que re-
presenta, per a tots els qui es
mouen en aquest ámbit cultural
com és el sardanista, de portar
endavant una tasca d'ennobliment
d'uns costums, de sanitat espiri-
tual, de dignificació ciutadana.
Per aixó, estem segurs que sempre
donará escalf a aquest treball de
millorament i d'esplai per a la nos-
tra gent, especialment per al nos-
tre jovent i infants que ja comen-
qen a estimar i a viure la sardana,
com a ideal de conyivéncia i de
diáleg.

A continuació, hi ya haver au-
dició a cárrec de la Cobla Sitgeta-
rta, la primera sardana de la qual
va ésser ballada per les pubilles,
entrant i sortint, i acompanYants.
A mitja audició vam tenir Ia boni-
ca comp,anyia d'Els Bordegassos
de Vilanova, que van fer les seves

torres.
A la tarda, després de l'APIec de

Corals Infantils que hi va haver al
Pavelló d'Esports, en el qual van
prendre part una dotzena de Po-
blacions, altra estuPenda mani-
festació de com es Pot treballar
per a La conscienciaciÓ dels me-
nuts, hi va haver una altra audi-
ció que ens oferÍ la Cobla CatalÓ-
nia.

President Manuel Prats SEcretari: Satvador Butl



H disc « Sardatres a Tilanouo »

Está a punt de sortir al carrer
el disc que ha estat elaborat en
commemoració del seté centenari
de la nostra població.

El disc, portat a cap, en tots els
seus detalls, com déiem en el nú-
mero anterior, per en Joan Feno-
llosa, i grácies a Ia col.laboració de
Dansaires Vilanovins i Amics de la
Sardana, ha d'ésser objecte d'a-
tenció i d'estima per tots els vila-
novins, d'una manera preferent.

El dia 1 de juny, a les 7 de la
tarda, a Ia Casa de la ViIa, hi hau-
rá I'aete de l'ofrena del disc ai
Batlle de la Ciutat, amb preséncia

dels autors de les deu sardanes
gtavades, d'autors vilanovins o de
temes que fair referéncia a Vila-
nova, i dels components de la Co-
bla Selvatana, que les han inter-
pretades.

A continuació hi haurá audició
a cárrec d'aquesta cobla, que cal
que no us deixeu perdre perqué,
certament, és un esdeveniment
que puguem escoltar a casa nostra
un dels millols conjunts de cobla
que hi ha al país.

Recordeu que el 7 de juliol se
celebrará el Tercer Aplec del Ga-
rraf, amb tres cobles.

Aud¡c¡O de Sordones
:

tindró

d¡o 19

Vilo o

i per

lloc el proper diumenge

de Moig o lo Plogo de lo

dos quorts d'uno del migdio

lo coblo «SITGETANA»



NOVETAT§

MAR¡A ROSA

Santa Eulália, 5
Teléfon 8932691

MATALASSERIA
MECANICA

Vídua de

J. MOilTDSO

Despatx: Caiguts, 23

Magatzem: Unió, 24

Teléfon 893 08 77

Vilanova i la Geltrú

TEIXITS

RIERA
teixits per a
i decorar
!a vostra llar

Rambla, 20 - Tel. 893 0215



CAMISERIA

GATSERRA

Gral, Mola, 28
Tel. 893 27 92

Et Gampanar
P. Bernet

OBSEQUIS FLO RALS

Gorontio del bon gust

Plogo Recio rio, 4 - Tel. 89314ó6

Reparacions
i bobinatges de tota
mena de Motors
Eléctrics

Tallers
SOIER

Unió, 98-100 - Teléfon 8930842

CERAMI(A VITANOVINA

Santiago
MIIA

CERAMISTA

Rambla Caudillo, 68 - Tel. 8934363

6ral. Mola, 03 bis - Tel. 893 29 49

VILANOVA I LA GELTRU

T, G. VIIASECA - YlllonuEvo y Gelhú - 1974
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