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LA NCSTRA FELICITACIC

o tots els sordonistes omb motiu

de lo Diodo de Sont Jordi,

lo festo o nyo I de Coto lu nyo .

GOTFEBEilGTA
El proper dia 6 dabril, diumenge, a les 6 de la tarda, ündrá lloc al nostre

estatge social, carrer del Comerg n.o 4, una conferéncia, a cárrec del senyor

Josep M.' Ainaud de Lasarte, advocat i historiador, sota el tema *500 ANYS
DEL LLIBRE CATALA". Es la nostra petita aportació a la celebració per to-
tes les terres catalanes del cinqué centenari del llibre imprés en catalá. Espe-

rem que tots els socis conscients de la importáncia del fet assisteixin a l'acte.

Després de la conferéncia podreu veure una interessant projecció de vis-
tes diapositives sobre el üari en catall que está en projecte. Us la recomanem.

No us ho deixeu perdre.
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FESTA DE SANT IORDI

Com cada any, Ia nostra Entitat celebra la diada de Sant Jordi, Patró de
Catalunya, amb una audició de sardanes. A les 8 del vespre a la Plaga de la
Vila. Será a cárrec de La Principal del Camp,

Hi haurá venda de roses per als nois que vulguin obsequiar la seva pa-
rella. Mantinguem aquest costum tan bonic i tan gentil. Fem viva entre nosal-
'tres la celebracoó de Sant Jordi, a més a més com a única diada dels enamo-
rats. Que Sant ]ordi presideixi tots els nostres grans enamoraments de la vida.

EXCURSIO A TORROELLA DE MONTGRI

El dia 20 d'abril será proclamada Torroella de Montgrí, Ciutat-Pubilla
d'enguany. Organitzem autocars per anar a la gran diada de la prociamació.
Tots aquells que tinguin intenció de venir-hi que s'puntin els dilluns, dimecres
i divendres, de 8 a 9 del vespre, al nostre local social.

DIADA UNIVERSAL DE LA SARDANA

Dia 27 d'abril: A les 11 del matí, proclamació de la pubilla vilanovina de
la sardana. Audicions: al migdia i a les 7 de la tarda, a la Plaga de la Vila.

CURSETS DE SARDANES

Hem continuat, amb lléxit de sempre, el Curset al Pósit de Pescadors
N'hem iniciat un altre al Cau, a la Secció de llobatons i daines.

X CARAVANA DE LA FLAMA DE LA SARDANA

S'apropa la celebració de la Caravana. Será del L7 al 20 d'abril Totes
aquellei pérsones que tinguin interés a saber alguna cosa sobre d'ella podem
donar-los informació.

triitinerari, interessandssim, és el següent:

Dijous dia 17: Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant
Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Martoreü, Es-
parraguera, el Bruc, Igualada, Jorba, Copons, els Prats de Rei, Calaf, Torá de
Ri rbrégós, Ponts, Bassella, Oliana, Organyá, Pla de Sant Tirs, Castellciutat, la
Seu d'Urgell.

Divendres dia 18: La Seu dUrgell, Sant Juliá le Ldria, Andorra la Vella,
les Escaldes, Martinet, Bellver de Cerdanya, Puigcerdá, la Molina, Ribes de
Freser,' Campdevánol, Ripoll.

Dissabte dia 19: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot, Castellfullit
de la Roca, Argelaguer, Tortellá, Besalú, Serinyá, Banyoles, Girona, Medinyá,
Báscara, Figueres, Vilatenim, Vila-sacra, Castelló d'Empúries, Roses.

Diumenge dia 20: Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Mont-
grí.

Fixeu-vcs que aquest any, per primera vegada en la histdria de la Cara-

'¿ana, ella entrará a Andorra.
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Era a mitjans de segle passat quan la gelt obre;a havia trobat un al.li-
cient amb linici de la máquina. Era un aveng insospitat. Un atreviment, gai-
rebé. La máquina, fins i tot a Catalunya, venia a trencar deffnitivament la ru-
tina de molts sistemes de treball.

L'existéncia del mateix ferrocarril de Barcelona a N{ataró, el primer de Ia
península, va fer obrir els ulls a molta gent. Era la comunicació entre els po-
bles, era un compartir les idees.

El Mestre Clavé, del qual l'any passat vam celebrar també el centenari
de la seva mort (1824-1874), va ésser un dels que ho van aprofitar. Va fer mol-
tes anades a Figueres par a organizar-hi liAgrupació Coral L'Erato i per a
parlar llargarnent amb Narcís Monturiol i amb Pep Ventura, que llavors esta-
va en el fort de la seva creació de la sardana llarga.

La conseqüéncia d'aixó és llanacla d'en Pep a Barcelona, amb la seva Co-
bla, a tocar als Camps Elisis, per a actuar junt amb les masses corals. En
aquests anys, del 55 al 65, es produeix la primera gran bullida del retroba-
rnent de l'amor de Ia terra, principalment amb els Jocs Florals i amb les céIe-
bres penyes i reunions que n'havien d ésser el foc. S'estrena aI Liceu Ia sarsue-
Ir "L'Aplec del Remei", encara bilingüe. Aixd s'esdevenia cinc anys abans que
"[.'rederic Soler, conegut per Pitarra, iniciés de ferm lexisténcia del Teatre Ca-
talá.

Mentrestant, en Pep de la Tenora, com era conegut, anava desvetllant
per lEmpordá i arreu I'enrarit i provinciá i contribuia no poc a desvetllar
ia consciéncia del País. Prenia part, amb la seva Cobla, en les grans celebra-
cions del retorn dels voluntaris catalans de la guerra de lAfrica, en la rebuda
a la Reina Isabel II, anava a Montserrat. La sardana "Arri, Moreul", d'en Pep
així com "Les Flors de Maig", d en Clavé, tan famoses en aquells anys, confir-
men llamistat, la compenetració i la popularitat d'aquests dos homes eminent.
ment del poble. De moment, Iun i I'altre queden sedu'its per la música operís-
tica, sobrelot per la de Verdi y Wagner. peró, passat el primer moment d'em-
badaliment, désprés s'adonen que és la ce^rgó p-pular n<¡stra que tenerr el doll
per les seves sardanes i composicions. I elles, unes i altres, al mig del carrer i
áirrt e les fábriques, el poble les canta, perqué s'hi sent identificat.

Després vindran els grans genis d'en Guimerá, d'en Marag-all, d'en Millet
i den Morera, perd el Mérit de l'arrancada i de la penetració dintre la nostr'¿

gent adormida éra d'aquests dos homes insignes que es digueren Pep Ventura
r Anselm Clavé.

Homenatgem-los, ara, nosaltres, en el centenari de llur mort, perqué ells,
que eren rrostres, se'n van fer del tot, donant tot el seu art, el seu sentiment i
eI seu delit al poble del qual havien sortit.



AMICS DE LA SARDANA
DE L'A. E. TALAIA

DIA 20 D'ABRIL

Excursió omb outocor o :

Iorroella de Montgrí
CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA 197 5

INSCRIPCIONS I INFORMACIO ' Dilluns, dimecres i di-

vendres de B o I del vespre ol correr Comerq, 4

Teléfon 893 12 57

P R E U S ' Socis 240 pesetes - No socis 27A pesetes

Sonto Modrono, 37
Vilonovo i lo Geltrú

IVII LA
(cEFtAfvt¡5TA

Rblo. Coudillo, ó8
Grol. Molo, 33 bis

Vilonovo i Io Geltrú



L'lrr¡rr¡(or- ¡ lcr sct¡-ctcrrrcr
L'autor d'aquesta composició poética, un membre de la colla sardanista

"Cim d'esteis,', de Berga, exagera, evidentment, en donar com a fet que sar-
danisme i salvaeió són sindnims,. peró sí que vol manifestar que la noltra ¡o-venfut té en la sardana un camí per menar una vida sana i que ella el co'n-
dueix cap a l'autenticitat i Iiajuda a ésser persona.

Diu un antic conte
del nostre Empordá
que va morir un jove
de mort natural.
Camí de la Gldria,
quan hi anava a entrar,
barrant-li la porta
va sortir el Fiscal.
El Fiscal portava
aquell llibre, gran,
el llibre fatídic
on hi ha apuntats
els fets meritoris
i els nostres pecats.
I el fiscal llegia,
Sant Pere, escoltant.
Ei fiscal llegia,
sempre exagerant.
]a sabeu la feina
que ha de fer el ffscal.
I en coses petites
s'anava ffxant.
Que si aquella noia...
si aquella manilla
o si aquell conyac.

Sant Pere, a la porta,
ho anava escoltant.
I el fiscal llegia,
sempre exagerant.
Si gastava massa...
si fumava tant..-
que algun cop a missa
hi arribava tárd.,.
que... baüant sardanes...

-Ja el tenim salvat!
va cridar Sant Pere,
i, agafant les claus,
li obrí les portes
ben de bat a bat.

-Noi, tu ets sardanista?
Doncs, ja hi pots entrar!
I per aixó, nosaltres
podem conffar
que, si no en fem massa,
vull dir, fent bondat
i ballant sardanes,
ja ho tenim guanyat,
com diu l'antic conte
del nostre Empordá.

EL NOSTRE BNUIG A L'AJUNTAMENT BARCELONI

Ens unim a Ia protesta col.lecüva, multitudinária, de totes les associa-
cions de Barcelona i de Catalunya per a la conducta de lAjuntament.de Bar-
celona, {ent mofa els seus regidors de la nostra llengua i negant Iaportació al
coneixement i a I'ensenyanga del catalá als Centres escolars. Es una vergonya
per a la primera institució municipal de Catalunya. Passaran a la história,
marcats per l'oprobi.



l\zlestr-es, c¡fe¡rció !
Ens agradaria que ens llegissin tots els mestres d'infants que hi ha a Vila-

nova. Si poguéssim, peró, arribar només a uns quants ja ens donaríem per sa-
tisfets. La notícia que els volem donar és que ha aparegut la Revista "Pers-
pectiva Escolar", de la Institució "Rosa Sensat".

]a saben ells que "Rosa Sensat" és una institució privada, amb ambició
de servei públic, que des de fa deu anys treballa intensament en tot llámbit
catalá de cara als nostres mestres, per millorar tot el que faci referéncia a llur
progrés com a conductors i consellers dels infants catalans. El treball que ha
fet en aquests anvs, en tots els ordres, és intensíssim i fecond, a través de Se-
minaris, Camps d'Esüu, Universitat Catalana de Prada, revistes, col.loquis.
Després de molts anys dinterrupció aquesta Institució que ens honora. i ens
dignifica torna a estar a la brega, per al millor servei del país.

Ara, per establir un diáleg més efectiu amb els centenars de mestres que
rtenen contacte amb "Rosa Sensat" i tenen afanys de superació, vol editar
aquesta Revista, trimestral, per ajudar a formar i deixar constáncia d'una pers-
pectiva del món escolar.

"Perspectiva Escolar" vol reprendre la dedicació que el periodisme nostre
va treballar dignament el primer terg d'aquest segle. L'any 1909, i'Escola Ca-
talana de Mestres, de Joan Bardina, treia el seu primer número de la "Revista
Catalana d'Educació"; el 1915, el Consell d'Investigació de la Mancomunitat
de Cataluny¿ comengava la publicació dels "Quaderns d'Estudi", complemen-
tat, a partir de L922 amb el "Butlletí dels Mestres". L'any 1933, la Universitat
de Barcelona treia la "Revista de Psicologia i Pedagogia". Ultra aquestes, hi
havia tot un estol d'altres publicacions al servei dels mestres i de l'Escola.

Ara, després de tants anys perduts, la nova publicació s'ha d'encarar amb
una problemáüca molt més ccmplexa, própia de l'hora present. Desitgem v;-
vament que pugui assolir léxit, per més silenciós que sigui.

Tots aquells que hi estiguin interessats poden demanar informació a: Ins-
titut "Rosa Sensat" - Córsega, 27L - Barcelona (Tel. 228.00.03).

ACTIVITATS DE LA COLLA VOLERANY

Mes de marg: Dia 2, Concurs a lvlanresa (Cobla Bages).- Dia g, Concurs
a Valls (Marabú).- Dia 16, Concurs a Granollers (Lluísos de Taradell i la
rPrincipal de Mataró). A la tarda, várem assistir a l-Aplec de Cerdanvola (Co'
bles: La Principal de la Bisbal, La Principal d'Olot i Sabadell).

NAIXEMENT

El dia 23 de febrer el nostre company de iunta Francesc Pérez va veure
enjoiada la seva llar amb el naixement del seu primer ffll, una nena que porta-
rá el bonic nom d'Anna Maria. La nostra amical felicitació.



Mog alzems

SANT JORDI
omb el segell corocterístic

dels preus més redults

VISITEU

Mogotzems SANT JORDI
i segur que comproreu

Correr Generol Yogüe, 4 (iunt o lo Plogo del Mercot)



BYRME Boblnatie i reparació
Aigua, 4 - Tel. 893 oO I I üe motors eléctrics

Reconvis d'origen de les més conegudes morques

BERRENS - TAURUS . MOULINEX . TURMIX . DESIREE

JATA - SOLAC, etc.

Servei ofic¡ol de

BRAUT. TORIADO HI§PAilO SU'ZA-

GATSERRA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92

OPT I Gf,

HOI.AIIDISA

Lentes de contocte
Aporells per o sords

Fotogrofio

Plogo Alcüzor de Toledo, ó
Tel. 893 41 69

(Tocont o Plogo Aiuntoment)

Presidentc Monuel Prots . Secreiori : Solvodor Butí r. G. vrroseco R. coudiilo, at vil|onuevo y cetrrú
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