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L'ATJDICIO DE FEBRER
Aquest mes, com sigui que, tal cc¡m anunciem en imprés annexe al But-

lletí, pensem celebrar adequadament r,l Desé Aniversari de llexisténcia de la
noska Entitat, amb diversos actes que seran desenvolupats la setmana de Sant

Josep, o sigui el mes vinent, i aixó ens ocasiona un gran dispendi de diners, us

anunciem que aquest mes de febrer no hi haurá l'acostumada audició mensual.

Necessitem recollir diners per a la Festa grossa. Suposem que tots i ca-

dascun de vosaltres ho comprendrá amb escreix.
Es un petit sacri§ci que tothom fará gustosament a fi que la joia de la

commemoració pugui ésser més manifesta.

Us anunciem, provisiona*"r,,, n.rl *o" "* actes de Ia Commemoració
del Desé Aniversari, hi haurá dues audicions portades a cap per cobles de ca-

tegoria, conferéncies, sessió de cinema i un concert.
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Benvinguda, Festa Major d'Hivern!
l-

Saludem la Festa Nlajor d'hivcrn, després dc tauts an¡'s d'absüncia, que
torna a senyorejar sobre Vilanova, rendint culte al seu Patró, Sant Antoni,
l'Abat del desert.

Pot semblar que a<1ucs'ia festa, dedicadir ai; aninri.ls, s,glri iii.ui ja;rna-
cró¡rica. 'Ienia, naturai..relt, més relleu en tenrps passats, quan l'ui:,lització
d'an.¡nals per viatgos i per feines del camp, era habitual. Avui, en canvi, té
més actualitat la benedicció dels cotxes, eI dia de Sant Cristófor. Avui, l'home
se serveix dels animals per experimentacions i per jocs. Avui, també, per dis-
sort, hi ha gent que els presta una cura fins i tot excessiva en comparació amb
la que falta a molts homes.

Cal que veiem ben clar, com diu cl llibre del Génesi, que l'home h¿r de
senyorejar sobre els animals, com a obra de la Creació, respectant-los i fent-
los instruments útils per a la convivéncia humana. La mateixa benedicció d'a-
nimals que s'ha vingñt fent a Vilanova des de fa segles, cal que es vegi elar
que no és cap ritu mágic que serveix per a preservar-los de mals, sinó com un
signe més de veneració per tota la creació que Déu ha posat al servei de
l'home.

Amb els animals, nosaltres, de fet, lloem Déu per tota la creació i per les
criatures. I les criatures que l'home té a.l seu servei taml¡é el lloen; el lloen el
sol i la lluna i les estrelles, les pluges i les rosades, els vents, el foc i la calor,
els freds i les gelades, les fonts, els rius i els mars, i peixos i monstres marins,
els ocells, les feres i els ramats.

L'honre no ha d'éser menys.

BENVINGUDA, sí, Festa Major, la petita, ¿¡l cor de l'hivern, que uneixes
els fills de Vilanova, a través de l'admiració als animals, els cavalls lluents i es-
belts, a través de I'enginv dels nostres traginers en les feines que els són pró-
pies.

Que tu puguis ésser un pas pel' aconseguir que els vilanovins siguin sem-
pre tots uns, ur1 sol cor i una sola ánima, per fer de la nostra ciutat, una co-
munitat.viva, senzilla, moderna, operant, progressiva, al servei de grans ideals.

EI passat dia 17 de gener tingué lloc una audició de SarCanes a cárrec de
la cobla La Principal de Girona, organitzada amb motiu de Sant Antoni Abat
i amb la col.laboració de L'Obra Sardanista Dansaires Vilanovins.

Interpretaren sardanes del mestre Munné, Saderra, Castells, V. Tort i Joan
Pous.



l)( (orovono de lo Flo m o de lo
Enguany la Caravana de la Flama de la Sardana fará

per les nostres Comarques els írltims dies del mes d'abril
maig.

DIJOUS, 29 d'abril: Barcelona, lladalona, Nfontgat, El Masnou, Premiá
de Mar, Sant ]oan de Vilassar, Matar(,, Caldetes, Arenys de Mar, Sant Pol de

Mar, Calella, Pineda, Malgrat, Blanes, Lloret de Mar (Ciutat Pubílla 1971),

Vidreres (dinar), Llagostera, Santa Cristina d'Aro, San Antoni de Calonge, Pa-

lamós, Palafrugell, Regencós, Pals, Tolroella de N{ontgrí (Ciutat Pubilla 1975).

DMNDRES, 30 d'abril: Serra de Daró, Vulpellac, La Bisbal d'Empor-
dI, Caldes de Malavella, Cagá de la Selva, Riuderenes, Santa Coloma de Far-
ners (dinar), Anglés, Amer, Les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols,
Olct (Ciutat Pubilla de la Sardana 1968).

DISSABTE, 1 de maig: Ripoll, lv[ontesquiu, Sant Quirze de Besora, To-
relló, Manlleu, Vic (dinar), Tona, Centelles, Aiguafreda, El Figaró, La Garri-
ga, Cánoves. Cardadeu, Dosrius, Argentona, Mataró,

DIUMENGE, 2 de maig: La Roc;r, Granollers (Ciutat Pubilla 1976).

Tothom que estigui interessat en participar a la Caravana que vingui al
nostre local i Ii donarem tota mena dr: informació.

l)ictr-i 11 Aazlr- >>

El dia 24 de gener, la rhdio i la televisió ja van comunicar llautorització
eoncedida pel govern 

-tan desi§ada- per a Ia publicació del primer diari en
la noska llengua, després de gairebé quaranta anys de no haver-n'hi cap.

Es diu que sortirá el dia 23 d'abril, Festa Major de Catalunya, Diada de
Sant Jordi, el Dia dels Enamorats, la gran proclama de la nostra cultura, amb
Ia Jornada del Llibre. Aquell dia 

-roses 
i llibres-, els catalans ofrenarem a

Catalunya, com a enamorats, la gran eina de treball per a donar un pas més
per a la consecució dels ideals de fer un país que comenci a ésser una mica
noshe, amb pau i germanor amb tots els pobles de la Península i amb tots els
del món.

Nosaltres, com a membres d'AMICS DE LA SARDANA, n'estem més que
contents, perqué, amb la col.laboració entusiasta de tants bons amics d'altres
entitats vilanovines, hem posat el nostre gra de sorra per a un objectiu tau
gran.

Sordono

el seu recorregut
i els primers de
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Festival de Música i.Dansa Catalana
El diumenge dia 15 de febrer tindrá lloc al Palau de la Músiea Catalana,

un festival de Música i Dansa Catalana organitzat conjuntament per Amics dels
Concerts, de lAgrupació Cultural Folklórica Barcelona i L'Obra de Divulga-
ció Musical, de la Unió de Colles Sardanistes.

Actuaran les cobles: La Principal de la Bisbal - PB
La Principal del Llobregat - LL
i la Barcelona - B

I PART - Dedicada a concert de Sardanes

B, Records de ma terra
Ll. La rosa del Folló
PB. Amor perdut
B. Tiple capriciosa
Ll. Isabel
PB. Granet de blat
B. Migjorn
Ll. Lluny
PB. Recordant I'Alhert
B. Vells amics
Preludi i dansa

PB. Suite per a percussió i cobla
a) Primavera
b) Bstiu
c) Tardor
d) Hivern

B.-LI.-PB. La maletlicr:ió del Compte Arnau

Josep Serra

Joan Lamote de Grignon
En¡ic Mr.¡rera

Doménec Moner

Juli Garreta
Rafael Ferrer
Manuel Oltra
Enric Casals

Agustí Borqru.rr'ó
joaquim Serra

Lluís Llansí

II PART -EstarA dedicada a Dansa Catalana a clrrec de l'Esbart Dansaire de
Rubí.

IfI PART

Félix N{artínez i Comín (estrena)

Eduard Toldrh

Les localitats seran posades a la venda del dia 26 de gener al 8 de febrer,
a lA. Cultural Folklórica de Barcelona, ()arrer del Pi, 6 pral, Del g al 14 de fe-
brer a les taquilles clel Palau de la Música i el mateix dia del concert.
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C:neSy9.m-ys

Jos(ep Ccrrrn(er
Fa u¡r parell d'anys moria a Brusel.les, tot just tornat de la visita a Bar-

celona, i després de trenta anys dexili voluntari, Josep Carner, Príncep dels
Poetes catalans. Ha estat dit que Carner moria del mal d'abséncia, davant el
fet de trobar, després del llarg allunyament, aquella pátria que ell, com a líric,
havia ajudat a fer culta, donant-li la parla, aplicador de la llengua que Fa-
bra havia inventariat.

Heus aquí el "Cant de Tristesa", un dels seus últirns poemes:

lEs veritat que ens sentis al lloc de la tristor,
tu que ens has dat la vida?
Erma negror.
Cor nostle, quietud; cor nostre, fes dormida.

Oh tan difícil de conéixer, de guanyar,
tu que ens has dat la vida!
Tot seny és va.
Cor nostre, quiefuC; cor nostre, fes dormida.

Mai no será que pugui escaure'm a prop teu,
tu que ens has dat la vida?
tot és tan breu!
Cor nostre, quietud; cor uostre, fes dormida.

De Tu vénen els dons: la felicitat,
tu que ens has dat la vida;
de tu go que cobejo: les fors de més esclat,
peró que encara agreugen ma pena amb llur florida.

(Cor¡s(el I s scrr-clcrrrisfes
Feu sempre la rotllana ben rodona. Es un element per donar bellesa a la

clansa. Catlascri ha d'ocupar el seu lloc, ni cap endins ni cap enfora.

.f

No feu rotllanes massa grosses, E s un defecte que ara es porta molt. Es
producte, sens dubte, d'ésser molts els que no saben comptar i repartir. Peró
hem de procurar entre tots de subsairar-ho. El nombre de parelles no hauria
de passar de vuit. Tothom hi sortiria guanyant, D'aquesta manera evitaríem
el mal costum de posar una rotllana dintre d'una altra, cosa que només és ac-
ceptable quan I'espai és reduit.
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