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SETE CENTENARI DE LA NOSTRA VILA

Dl disc ««§ardanes a llilanout»»
Tal com ja havÍem anunciat en

números anteriors, eI dia 12 de
juny, vigilia del Corpus, a les set
de Ia tarda, hi va haver a l'Ajun-
tament l'acte de lliurament al bat-
lle de la ciutat del disc de sarda-
nes so,bre Vilanova, gravat amb
motiu de la celebració del seté
centenari de la promulgació de la
Carta Pobla del Rei Jaume I, amb
la qual fundava ofi.cialment eI nou
nucli humá de "Vila nova".

Va presidir la reunió eI Sr. Mi-
quel Benavent, amb assisténcia de
bona part dels Regidors. Al seu
costat hi havia Ia PubiIIa de ViIa-
novxa i la de la Sardana, amb les
seves donzelles. Com a convidats,
hi havia els compositors Rimbau i
Mas-Ros i els vilanovins Albert
Tort i Eduard Vidal.

Prévies unes paraules de presen-
tació del tinent d'alcaide Sr. An-
són, v.a parlar el Sr. Joan Fenollo-
sa, amb paraula molt encertada,
cáIida, fent ofrena a Vilanova del
disc, com a simbol de tota una
manera de ser, de fer, de pensar i
de viure. El Sr. Benavent, igual-
ment emocionat, va mostrar el seu

contentament d'aquest primer ac-
te en ocasió del seté centenari de
la nostra yila, proclamant la
necessitat que Ia germanor que
comporta la sardana sigui estesa a
totes les branques de la vida. D'al-
tra manera anirien les coses si
hom sapigués elaborar Ia vida so-
cial en comunitat. De moment, ens
cap la satisfacció que aquest acte
en celebració dels set-cents anys
de vida vilanovina hagi estat por-
tat a cap pels que vivim del sÍm-
bol de les mans enllagades, seguint
Ia fllosofia de la vida que es des-
prén de la sardana.

A continuació, una parella d'una
de les colles dels Dansaires Vila-
novins va fer lliurament aI batlle
de les matrius amb qué han estat
gravats e1s discs.

Va ésser una llirstima que un ac-
te d'aquesta mena no pogués ésser
viscut per un nombre més crescut
de vilanovins.

A continuació, la Cobla Selva-
tana, va desenrotllar una esplén-
dida audició, a la Plaga de la Vila.
Els sardanistes vells feia anys que
no disfrutaven tant corn aquell
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vespre. Eren aqueils anys en qué
sovint, bastant sovint, venien a
Vilanova cobles de bona solera,
com les Albert MartÍ, Barcelona,
Iris, Palafrugell i altres. Al flnal
va ésser ballada "Vilanova i la
Gelttú", del mestre Rimbau, en
una sola anella de germanor. Tan
de bó que la germanor que exi-
geix Ia nostra dansa no sigui mai
desmentida i s'acreixi enmig de les
opcions i de la pluralitat de la vi-
da.

A la nit, á la mateixa Plaqa de
Ia Vila, hi va haver un bell espec.-
tacle, a base de la Cobla Selvata-
na, Dan:aires Vilanovins, Esbart
Iocal de d-an-saires i colla de gra-
llers. Una actuació de tots en con-
junt, forqa destacable, que va és-
ser del grat d'el nombrós públic
que oirplia mitja plaqa. Nc res-
§enyern cada una de les sardanes,
tctes elles de les que formen part
del d.jsc i de les danses interpre-
tad ', pcr riil allarga.r-nos lralsa.

AIa, eI oue cal é,s que els rrila-
novins respcnguin afirmativaurent
amb I'adquisició dei cli"-qc que ha
estat portat'a cap per Ia tenacitat
d'en Fenollosa, amb texto-s de Xa'"
vier Garcia i amb la col.laboració
de Da"nsaires Viianovins i d'Anics
de Ia" Sardana.

AUDICIO DE SAITDANES

Et proper dia 10 de Ju1iol, diada
de Sant Cristófor, es celebrará Ia
ja tradiclonal audició devant de

l'ermita de1 Sant.
Será interpretada per la ccbia

Sitgetana a dos quarts de vuit del
vespre.

L'audició es fa en col.laboració
amb l'entitat Moto Club Vilanova

Si es comflrma, també hi haurá
audició el dia 16 de iuliol Per la
nit.

El voixellulo Sordono»

Saludem des d'aquestes págines
eI vaixell de pesca que des de fa un
parell de mesos ha nascut a Ia vi-
da per donar vida a unes famÍlies
de mariners vilanovins.

Es amb especial atenció que Ii
fem aquesta salutació. Per dos mo-
tius. Perqué la tripulació ha esco-
llit un nom tan suggeridor com és
él de la nostra dansa, cosa que de-
mostra, una vegada més, que quan
hi ha consciéncia mínima de po-
ble, fins en els detalls més mi-
nims es fan les ccses d'acord amb
l'esperit que anima la comunitat.
I pel fet que el conjunt d'hcrtes
que van a bord no estan a sou de
cap hcme, venent el ,seu treball i
-^1 seu temps, sinó gue s'han cons-
tituit en Cooperativa.

Del bastiment, er quant a vo.-
ium, a modernitat rl'instal.lacions.
a capacitat de p:sca. etc., ja n'han
;:arlat la pre:r-r sa e r general i ia.
local. Tothom ha destacat, com és
natural, et fet d'ésser una de les
poques embarcacions de pesca de
més tonatge existent,s a tot Cata-
lunya i flns i tot a Ia resta del li-
toral peninsular. A nosaltres, pc-
ró, com no pot ésser d'altra mane-
ra, ens fan parlar els d.os fets es-
rnentats anteriorment: el nom i
1'objectiu.

La sardana no és fllla de I'indi-
vidualisme ni mena els homes a
l'individ-ualisme. Es tot eI contrari.
Hcmes i dones, quan entren a ba-
llar la fugen del seu jo individual
i s'adhereixen, s'incrusten a la co-
mu.nitat. La sardana no és ballada
per uns homes i dones que s'ho
passen bé, que hi gaudeixen (que
aixó també s'hi dóna) sinó que tot
i continuant éssent ells, es fonen
uns amb altres, uns i altres, i es
converteixen amb un cos social co-
rnunitari que expressa unes mane-
res de viure, d'entendre la vida.
Tota altra cosa no té res de sarda-



na ni de sardanisme. El sardanis-
rne, utilitzat com a mera exhibició
"folklórica", per distreure uns es-
frangers, per fer goig, com si fos
una parada de circ o de "majoret-
tes", ens repugna i no ens faria res
que morÍs, ben mort, i que mai més
no se'n cantés gall ni gallina.

EI Cooperativisme, al servei de
l'home, de la famÍlia, de tothom,
expressa la mateixa idea que Ia
sardana: juntes les mans per col-
,laborar en la tasca de fer cada dia
la vida, en lloc d'anar cadascú pel
seu cantó, lluitant uns contra al-
tres, per arrabassar els altres alló
que posseeixen i que els pot donar
ocasió de fer-se persones.

Per aixó, per ambdues coses, sa-
Iudem i felicitem els homes que
han tingut la bella idea de donar
al seu vaixell un nom que és tot un
sÍmbol de yida, de treball, de supe-
tració, d'avanqament. Cal que en
siguin responsables, els que manen
i els que obeeixen, els que treba-
Ilen ainb les nrans i els que ho fan
amb el cap. Que sápi;uen sentir-se
tots uns al servei de la mateixa
empre-ca, que és Ia d'ells, de tots. I
aixó, com en la sardana, necessi-
úa d'hornes que tinguin el sentit
,de l'ordre. de la me.sura, de la di-
námica. Que sápiguen que han es-
'collit un norn i un sistema de tre-
ball que els exigeix molta més per-
sonalitat que no pas la dels homes
que treballen a sou, aI servei d'al-
tri. Perqué ells han de demostrar,
amb fets, que poden regir-se amb
h.um.anisme práctic, amb cons-
ciéncia professional, sense la guia
tan tristament interessada dels
qui només estimen l'empresa, des
de fora, perqu-é en treuen -quc. Que
sápiguen que són molts els ulls que
els miren. Que estiguin atents a
'ells mateixos, que és on tenen el
perill principal, als qui els miren,
per explicar-los, amb fets, i sense
paraules buides, com es fa per es-
devenir lliures, i a la mar, per tal
que en treguin bon fruit.

PER MOLTS ANYS!

5OO ANYS DEL PRIMER LLIBRE
IMPRES EN CATALA

Enguany, arreu dels paisos Ca-
talans, hom intenta rememorar un
esdeveniment singular que tingué
lloc a la ciutat de Valéncia, ari f.ajustament 500 anys: La impressió
del primer llibre en catalá. S,ha
di.qcutit també si fou el primer lli-
bre imprés a tnta la penÍnsula
Ibérica. En tot cas, el que sí sem-
b1a segur és que fou el primer a és-
ser estampat en vulgar, és a dir,
en unA llengua altra que el llatÍ.

Avui aquest llibre és conegut
amb el nom de "Trobes en llaors
de la Verge Maria"; consta d'una
seixantena de págines i es conser-
v'a a la Biblioteca de la Universi-
tat de Valéncia.

Aquest fet pren una importán-
cia especial yist amb 1a perspecti-
va de 500 anys, com ho fem avui.
Ens ve a recordar les vicissituds
que des de 1474 engá s'han abocat
sobre el llibre catalá, prenent el
llibre com un objecte material on
es flxen els mots, la llengua quo-
tidiana, sÍmbol de quelcom més
ampli i viu: La cultura catalana.
En commemorar aquest aniversa-
ri no ens podem quedar amb una
visió estreta del fet pur i simple,
-sinó que ens cal contemplar Ia im-
pre.ssió de les Trobes al.ludides
com l'inici d'una llarga cadena at-
zarosa, peró ininterrompud-a, que
ens mena fins a un present inesta-
ble i ens encara am.b un esdeveni-
dor inquietant per a la nostra
cultura.

Seria de desitjar que totes les
entitats culturals de Ia nostra ciu-
tat, prenent com a motiu aquest
cinqué Centenari, es llancessin
també, d'una manera o altra, a la
difusió d'aquells elements que
constitueixen la cultura catalana.
Fent-ho aixÍ, Vilanova i la Geltrú
aportaria el seu granet de sorra a
una campanya general d'arreu del
PaÍs, que durant l'any en curs s'ha
flxat com a objectiu conéixer i di-
fondre el nostre passat col.lectiu
en el camp del llibre.
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