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AMIGS DE tA SANDANA
de I'agrupació excursionista talaia

JUNY DE 1974 o VILANOVA I LtA GELTRU

Ginqué centenári de la impressió del
primer llibre en eataEá

1474 -1974

L'aparició a Ia ciutat de VaIén-
cia, ara fa cinc-cents anys, del pri-
mer llibre imprés en llengua cata-
Iana és un fet que cal commemo-
rar.

Am.b aquest propósit ha estat
ccnrtituida una Comissió Organit-
zad.cra d-els actes que s'han de cele-'
blar durant tot aquest any als
paisos Catalans i arreu on la nos-
tra" ilengua és parlada, coneguda o
c:tudiada.

Des cels nostres llocs de respon-
sabilitat dernanem que tothom
col.labori a «lonar relleu a una
ccm.¡rremoració tan signiflcativa,
perqué amb etla podrem contri-
buir a fer conéixer, amb ia hisió-
ria d-el nostre llibre, els seus pro-
blemes actuals i Ia seva vigéncia
coi¡. a instr'utnent de Ia cuitura
d'un poble.

Amb l'ajut de les entitats i els
particulars que voldran secundar
aquesta iniciativa, confiem que el
nostre llibre, dotat d'una antiga
bé que atrzarosa vida, trobará
aquest any u.n acolliment més am-'
pli, el qual li permetrá d'assolir Ia
difusió i l'abast que corresponen a

Ia seva funcló social, sense descri-
m.inació de cap mena.

Ploltes grácies.
Pere Dorningo, President de

I'Institut cl'Estudis Catalan,s.--
Antoni Comas, Cap de la Secció de
Filologia Cataiana de la Univer-
.qiiat de Barcelona.- Joaquirn Mo-
las, Cap del Departament de Filo-
logia Catalana de Ia Universitat
Autónoma de Barce1cna.... Cli-
ment Garau, President de I'Obla
Cultural Balear.- Adolf Pizcueta,
President de Ia tr*undació Huguet.-
Frederic Rahola, President del
Glerni d'Editors.- Jo,sep M.. Boi-
xareu, President del Grerni de Lli-
breters.- Miquel Casals, Degá del
Col.legi d'Advocats de Barcelona.-
Antoni de Moragas, Degá de1 Col-
legi d'Arquitectes de Catalunya i
de Balears.- Josep Miquel Abad,
Pre-qident del Col.legi d'Aparella-
dor,s de Catalunya.- Ramon Fus-
ter, Degá del CoI.Iegi de Doctors i
Lticenciats de Catalunya i de Ba-
iears.- Joan Vallvé, Degá del Col-
J.egi d'Enginyers Industrials de Ca-
talunya.- AgustÍ Bou, Presi.dent
d"el Centre Excursionista de Cata-
lunya.- Pau Riera, Pre.cident
d'Omnium Cultural.
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Coneguem-nos

Mossén Ramon Muntanyola
i Llorach

Durant els darrers anys va és-
ser rector de Salou. Era flll de
l'Espluga de FrancolÍ. Va morir ei
10 de setembre passat, als 56 anys.
Home de salut sempre delicada es
iia compenetrat, des de pettt, amb
l'esperit del nostre poble, i, arreu
en tot el que va estar a I'abast de
la seva má, va intervenir -i en va
ésser lluitador- a favor de l'ho-
me, de l'Esgiésia, de Catalunya.
Ha estat un dels sacerdots-poetes
més flns i aguts que hem tingut
en aquests últims vint-i-cinc anys,
sempre servint-se de la própia
llengua, encoratjador constant d'e
tots els qul lluitaven amb puresa
de cor. Ha escrit quatre llibres de
poemes. El primer d'ells "Anima
endins", eI 1964, quan Ia nostra
llengua no era ben vista. En
aquells anys, vencent innombra-
bles diflcultaüs, va donar vida a
unes publicacions valentes, com
"La veu de la Parióquia" i "Res-
só". Posteriorment a Ia seva mort
ha rebut el tftol de "Mestre en
Gai Saber".

Ultimament va escriure i publi-
car Ia biografia de Vidal i Barra-
quer, el Cardenal de Ia Pau, Pri-
mat de Tarragona, que en la nos-
tra lluita civil va mantenir els
postulats de la concórdia i de la
reconciliació, perqué ell, com deia,
era Pare de tots.

Que reposi en la pau que tant
meresqué i que des de l'eternitat
de Déu ajudi a tots els qui treba-
llen per un món més fraternal, en
la justÍcia social i de la terra.

Aquest és un fragment del poe-
ma que eI 1968 va dedicar a Vidal

i Barraquer, en el centenari
seva naixenga:

de I¿r

Vas fer la ,sembra del bon gra.
Fras jugat net, sense falsia.
No edificaves el demá
rela una veu de profecia?

Tu vindicares, crossa en rná,
entre gato,sa i atzavara,
el dret de créixer i de cantar
en l'idiorna de Ia mare.

Tu pressentires, recolzat
a l'Evangeli i al Decáleg,
en clima obert de llibertats.
I'Església jove del diáleg.

Constituit signe de pau
en una guerra fratricida,
tu contemplaves el cei blau
mentre et sagnava la ferida.

Exiliat, com tants germans,
menges eI pa en terres estranyes,
per Cardenal dels catalans
i per Primat de les Espanyes.

No fores feble ni fallit.
Vas viure en pena com els pobres,
i vas morir, ben empobrit,
sobre un coixi de bones obres.

La teva veu, Cte massa neta, {

no fou atesa per ningú.
Corn tants oracles del profeta,
I'urpa del vent se la va endur.

Perqué estimaves amb follia,
et van tractat com un proscrit;
i vas restar en la llunyania,
sota eI sudari de I'oblit.



COMUN{ITARISME
Estem molt lluny de I'ideal comunitari que porta implícit la sardana...
En el món d'avui, fruit d'una "lluita per l'existéncia,', propugnada per torl

els pecats capitals confabulats, en comptes de Ia "col.lauoracio-per 1'exiiténcia",
que és el que sorgeix, espontani, fresc, de la natura i de I'ordre qüe Déu hi ha in-
suflat...

VEIEM COM I'home és el llop de l'home, COM el món continua dividint-se
en "blocs" esgarrifosos, prepotents, disposats a menjar-s'ho tot, a destruir-ho tot,
amanit amb els noms més rosats que hom pugui imaginar, coM el món está divi-
dit entre "els quatre que tenen" i "els que no tenen", entre els que consumeixen,
entre els de dalt i els de baix, entre els bons i els dolents...

VEIEM COM alló que impera en l'art de la sastreria humanística mundial és
fer que els homes siguin ,tallats tots per un mateix patró, anant a parar a I'ideal
d'un e_ixam gegantí on tots i cadascun dels humans, com robots que ',reposen"
magníflcament a les máquines imperants, siguin éssers sense ánima, sense-valors
personals i familiars...

VEIEM COM el desenvolupament de la intel.ügéncia constitueix un monopoli
al servei de castes "predestinades" que dominen damunt de tota la gent...

VEIEM COM el diner és el valor suprem al qual són subordinats tots els va-
loi's de I'esperit...

VEIEM COM... Tantes coses VEIEM!
TOT, TOT PLEGAT, i molt més, és la negació de l'home, de la societat, de

f)éu, es I'enfondrament en l'individualisme més monstruós, en la idolatria més cras-
sa, en la ceguera més negra, en el solitarisme més fastigós, en l'absurd més neferst.

TOT, TOT PLEGAT, i molt més, és tan evident, tan manifest 
-com ho és uLna

bella matinada de maig-, que cal ésser estúpid per no veure-ho, cal ésser obsce,cal
per no adonar-se'n.

TOT, TOT PLEGAT... ens diu COM hem d'estimar la sardana, perqué el seu
narxement, la seva esséncia, el seu móbil, la seva estructura són fruit d'un poble
que estima la col,laboració, la convivéncia, la personalitat de cada home, I'espiri-
tualitat

Audició
de Sardanes

La del mes de juny obre el pro-
grama de sardanes d'estiu, els dis-
sabtes al vespre.

Tindrá lloc el dia 15 a les 8, per
la cobla "Sitgetana" a Ia Plaga de
la Vila.

Us hi esperem a tots.

CURSET DE PERFECCIONAMEI.{T

Amics de Ia Sardana, ha orga-
rritzat un curset pels joves de més
de 17 anys que vulguin perfeccio-
nar-se en el seu estil ballant sar-
danes.

Tindrá lloc tots els dilluns i di-
jous a la nit.

Per més informació i inscrip-
cions us podeu dirigir aI local de
l'A. E. Talaia.

Preparem aixi mateix altres cur-
sets per gent més jove.



MIRIM
Articles de pell i skoy

Bosses - Cintu ron s

Co rteres-Bitlleters
Moletes - Estoigs
Guonts-Moneders
Articles de regol

Grol. Molo, I I

CA M ISE RIA

CATSERRA

GroL Molo, 28

Tel. 893 27 92

BYRME
Aigua, 4

Reco nvis

BERRENS

d

Servei oficiol de

BRAUT . TORiIADO - H!§PA i¡O SUIZA

origen d,e les més conegudes

TAU RUS - MOU LIN EX - TU RMIX

JATA - SOLAC, etc.

Bobinatle i reparació
de motors eléctrics

mo rq ues

DESIREE

8930011
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