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Trobada de sardanistes del PeneüGs
El diumenge día 16 de febrer, organitzat conjuntament per Amies de la

Sardana, Dansaires Vilanovins i Colla Blau-Grana, hi va haver al local del
Cercle Catdlic, una interessant h'obada. Hi van prendre part sardanistes de Vi-
Infranca, el Vendrell, Sitges, Sant Pere de Ribes, Creixell, Lloreng del Penedés,
Tarragona i de Vilauova i la Geltrú. Es tractaren temes d'interés comarcal i
se centrá la reunió a organitzar un campionat de colles comarcal, a fi de por-
t¿rr la sardana als pobles de la comarca que n'estan una mica deslligats. Hi va
haver la proposta d'incloure-hi la comarca de Tarragona. Creiem que pot arri-
bar a ésser una bona feina.

Seguidment a la Plaga, de la Vila hi va haver una audició per La Principal
del Camp, patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Penedés i en el transcurs de
Ia qual les colles varen ballar una sardana de llu'iment.

AUDICIONS

Durant el mes de marg hi ha previstes dues audicions. Una será gairebé
segur el dia de Sant Josep al migdia, a la Plaga de la Vila. De l'altra encara no
en coneixem la data. Oportunament será anunciat.

UN GRAN MES

Estem preparant ja el que creiem que será un gran mes sardanista, con-
cretament el d?bril, el qual reuneix les diades més importants de I'any sarda-
nista.

De moment avancem dues coses:

Excursió a Torroella de Montgrí, elegida Ciutat Pubilla, per al dia 20

d'abril.
Proclamació de la Pubilla de la Sardana de Vilanova. Poden presentar-se

totes aquelles noies que ho desitgin, ffns el dia 3 d'abril. Es fará l'elec.ció al
¡ostre lócal social del dia 3 d'abril. Les condicions són: Esser reconeguda sar-

danista i tenir enhe 17 i 22 anys. També hi haurá dues donzelles dlhonor.
Tota informació sobre ambdues coses: al nostre local, carrer del COmerg

n.o 4, els dilluns, dimecres i divendres, de 8 a I del vespre.
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ACTIVITATS DB LA COLLA VOLBRANY

Durant aquests mesos d'inactivitat de concursos ens hem anat preparant
per a les properes so¡tides.

S'está formant també una colla infantil, destinada principalment al Cam-
pionat de colles del Penedés. Tots acluells pares que vulguin clue hi fr¡rmin
part els seus fills (i que els ncus i nenes hi vinguin de gr-rst), poden adreqirr-se
al nostre local en els dies i hores esmentats anteriorment.

Coneguem-nos

EI l\,lesúl.(s l-¡o¡a(oFcrú Vilcr.rrrcr¡atrcr
Nat, el 30 de Novembre de 1905, a Ripoll, Deixeble dels N'Iestres R¿rmori

Serrat, Eduard Toldrá i Juli Pons.
Als 23 anys va fundar la Cobla Els Serratins, a Ripoll. Es professor cle

i'Escola de Música de Vic. Va fundar el conjunt voc¿rl Amics del Cant.
Després de la desfeta de l'any 1939 funda la Cobla Vilamanyi, que v¿l

durar deu anys. El 1951 dirigeix I'Escola de Música i ll0rfeó, ambdós a C)lot,
on va aconseguir grans éxits.

El 1953 viu a Mataró on dirigeix la Banda de Música i el Cor de la Sala
Cabanves.

El 2 de desembre de 1956, al Palau de la Música Catalana, l'Orquestrrr
lvfunicipal de Barcelona, dirigida per Toldrá, estrenava l'obra "gr:oms de la
N,{aladeta", amb un éxit apoteósic.

Va escriure una sarsuela "Terra nostra", un poema "Adéu, vila cl'Olot",
caramelles, obres sim{dniques. La seva música era impetuosa, amb molta téc-
r.rica, plena d'espiritualitat.

Va escriure una quarentena de sardanes. Entre les més conegudes podem
cittrr: "Ripoll, vila comtal", "Vallcebre", "L'estany estrellat", "El vaixell il.lu-
minat", "Cangó de mainada", "La Reina dels clavells", "Castellciutat".

N'Iori a r\fataró, el 29 de desembre de 1963, als 58 anys, quan encara poditt
dorrar molt de fruit.

EL PRIMER ATLAS DE CATALUNYA (geogriffc, económic i histdric)

Completar i ampliar els instruments d'estudi propis que els catalans po-
guem tenir a má per a la nostra cultura, és una missió lloable. Enciclopédies,
diccionaris, gramátiques, históries, geografies, mapes... ja en teníem' Ens f¿rl-

tava un Atlas. I aquí el tenim a l'abast, amb una cartografia acurada de re-
presentacions físiques, humanes, econdmiques, seguides d'altres históriques en
un pla de satisfactória informació gráfica'

La toponímia, que constituiex la característica nacional d'un Atlas, hi ha
estat tractáda amb la máxima correcció possible, tant en els noms comuns com
en els toponomástics. Aquest conjunt constituiex un vocabulari valuós de més

de cinc mil paraules que és orientador de l'ortografia correcta dels nostres
noms geográfics i histórics, alguns dels quals estaven ben necessitats de correc-
ció.



Un scrdonisme vitol
Tcltes les manifestacions humanes h¿n d'ésser reestructurades constant-

ment. Amb el temps es desgasten. Ho hem vist en molts fets humans al llarg
de I¿r história.

La sardana, personiffcadora del gran ideal que representa, també ha d'és-
ser edificada dia rera dia, per fer-la més present, més real, més sdlida, més pe-
netr¿nt. Aquesta és una feina de tots els catalans i dels sardanistes, en parti-
cular. Avui, a la ratlla del segle vint-i-ú, el sardanisme vergonyanknent folklo-
rista, cofoista, de "pandereta a la catalana" (com tants i tants voldrien que qus.
dés i aíxí morís), és incomprensible i rebutjable, Només un home de caverna el
podria sustentar. I d'aquests ja gairebé no en queden. Avui el sardanisme tó
uns delers altíssims. Es fruit de les visions i de les exigéncies noves que ens do.
nen els temps i el realisme nous.

Tol el que fa referéncia ¿r l'home i rrl poble, a l¿r tr¿dició i al progrés, a
l'aliil i al demá, tot el que és substantiu, vital, i no el que és adjectiu i acci-
dental, h¿r de tenir en el sardanista el primer home disponible al treball, si-
lencií-¡s, abnegat, peró positiu, fecund. Tot ballant sardanes es pot fer "sarda-
nisme" inservible, menyspreable. En canvi, quan fem alguna cosa que potser
sembla que no hi té res a veure, podem fer, de fet, fonaments válids per bastir
l¿r rotllana més bella. Només és qüestió que sapiguem conectar amb les neces-
sitats reals dels uostres homes i del nostre poble. I traduir-les. L auténtic sarda-
nista, ffdel a aquesta premisa indispensable, és l'home que sap donar contingut
i sorticla als seus somnis envers aquests homes concrets qlle ens envolten, els
nostres, i envers el poble que petgem en el nostre pas per la vida, el nostre,

Aquesta és la petita meditació, peró ambiciosa, que voldríem que calés
fond¿r en el cor d'alguns joves i noies sardanistes 

-pocs, 
molt pocs, d'aquells

pocs que poden parar-se a pensar- per tirl que s'adonin que llur missió no és
banal, ni passatgera, ni fautasia juvenil, sinó tasca fonda, adulta, que ha de te-
nir projecció al més endins d'aquests homes i tot ¿rl llarg de la história d'aquest
poble.

Tant de bó que aquesta meditació ambiciosa nasqués, per als nostres jo-
ves, erlmig de l'alegria de les ballades de sardanes -que I'alegria del cor, quan
és auténtica, és la millor companya per a la seriositat del pensament i de I'ac-
ció-, i de tots els qui combreguen amb els ideals sardanistes, que són els
d'una terra progressiva i harmoniosa, d'acord amb l'esperit gue d'ella ens ve,
trqui, sentint la s¿labror d'aquest mar nostre tan clar que, si un dia va contem-
plar Iiesplendor de conquestes mediterrinies> quan fins els peixos havien de
portar impreses les quatre ditades per poder navegar, ¿lra ens ha d'ésser estí-
mul per obrir-nos a Europa, a tots els homes i pobles de la terra, per portar-
los, com el nostre millor guiatge, l'esperit de la sardana, i per rebre'n tot alló
de sá i noble que dells puguem rebre. Que a tot aixó aspira la sardana i el seu
rdeal comunitari. Llavors ens adonarem que només quan la nostra catalanitat
sigui conscient i arrelada podrem fer forir els emblemes de la pau i de la jus-
tícia i repartir-los arreu on bategui un cor d'home.
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Lentes de contacte
Fotografia
Aparells per a sords

Plogo Alcózar de Toledo, ó

Tel. 893 41 69

(tocont o Plogo Aiuntomeni)

MODES

-ilrrrtro
Qualitat i selecció
al servei de la dona

Sant Gregori, 4

Teléf. 893 28 41

TEIXITS

YAr^?€
LES NOVETATS
DEL MOMENT

Carrer del Aigua, 28

CAMISERIA

C^(,0(M

Gral. Mola, 28

Tel. 893 27 92
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