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MISSATGE AL MOI\ SARDAI\ISTA
llegit el diumenge dia 2 de maig de 1976, a la ciutat de GRANOLLERS (Va-
llés Oriental), amb motiu d'ésser proclamada per l'Obra del Ballllet Popular

XVII CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA

Aquest any és especial. Nlolts, abnus que jo, us hirn cantat les llo¿rnces de
Ia dans¿r de Cataltu"ry,a, htrn an¿rt ¿cumulant floretes per a tan bella da-
ma, en aquesta diada, cada any repetida, de la Ciutat Pubilla de la Sardana.

Avui cal parlar d'una altr¿ Sardtrna, d'una altra rotllana, trencada des de
fa qrraranta anys i que encara avui no htr pogut ésser reconstruida: l¿r unió de
tots els homes d'un poble agermanats el1 una tasca comuna, la gran Sardana
de tots partida en dos trossos durant tant de temps. Potser un dels trossos po-
dria seguir ballant pel seu compte. El cercle fóra més petit, peró es podria
t¿ncar el cecle. L'altre tros roman esmicolat i esbarriat en moltes presons
d'Espanya, er-r molts paisos d'exili, en molts amagatalls de clanclestinit:rt, en
moltes sancions i repressions i frustracions.

Podríem refer el cercle de la vida col.lectiva, tot i que fóra més petit.
Podríem iuter-rtar de tornar a muntar un poble democrátic, tot i que fóra un
poble mutilat. Peró qui voldrá ballar la Sardana festiva d'un poble unit i fra-
ternal quan tants germans 

-potser els millors- són ¿rbsents? La ioia se'ns
glaga al cor.

Per aquesta Sardana, de qué avni us parlo, mancir un petit detall, sense
el qual la dansa de l¿r vida conjunta d'un poble esdevé impossible. Un peüt
detall que tots estem exigint en tot lloc i en tot moment, en llargues marxes
pel carrer, en manifestacions que se'ns afiguren patétics intents impossibles de
tancar Ia gran rotllana. Un petit detall que manté ahlrat el ritme del poble i
que bloquejá les seves il.lusions més belles. NOI No volem ballar la dansa del
rrostre destí, mentre no hi siguem tots.

Perqué torni el punteig fascinant i la trena de rialles i els colors a les gal-
tes, perqué el poble catalh vulgui tornar a dansar, cal que, d'una vegada.'en
aquest any quaranta, la tenora penetrant, que tots espel'em, retrol¡i aquella
modulació, que tant I'acosta a la veu humana, i anuncíi, solemne, una sola pa-
raula' el petit detall: L'AT'NISTIA' 

LLUIS MARIA XIRINAC'
Barcelona, abril cle 1976
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De la passada de la FlamaCaravana

Várem incorporar-nos a la Caravana a Sant Quirze de Besora. Després
d'haver parlat amb el cap de l¿r Caravana i de donar-nos les inshuccions ge-
nerals, ens vam encaminar a Torelló, Manlleu i Vic on férem estada per dinar
i on l'Ajuntament, després d'obsequiar les Pubilles i l'Obra del Ballet Popular,
crganitzadora de Ia Caravana, ens oferí a tots els assistents un vermut.

A totes les poblacions on férem aturada, la Cobla Infantil de Blanes to,
cava dues sardanes,

A la tarda la primera parada fou a Tona. Després de l'homenatge de la
població a la Sardana, va actuar una coral infantil, un esbart, i es va estrenar
una colla sardanista que porta per nom "Flama Ardeut". A la Garriga ens van
reb¡e les autoiitats i van cantar dues corals, una d'infantil i els Cors Clavé
d'aquella vila que van interpretar la Sardana de la Pátria i L'Empordá.

Quan ja es feia fosc arribárem a Cardadeu, on hi havia audició de sar-
danes per la Cobla Principal del V¿rllés.

L'endemá a les vuit, sortíem, tots amb la il.lusió de portar la Flama a la
nova Ciutat-Pubilla d'aquest any, Granollers, peró abans féiem una breu pa-
rada a Vilanova de la Roca.

A Ies onze arribava la Caravana a Granollers, i aquí, com és de costum a
totes les ciutats pubilles, es va efectuar Iencesa de la Flama, el traspás de les
Arres del Pubillatge, la inauguració del monument a Ia sardana i l'actuació
dels Castellers de Barcelona i de la Roca del Vallés, així com l'actuació dels
nostres amics, la Coral Joventut Sardanista de Puig-Reig, gue ens demostraren
una vegada mes el seu gran moment musical.

Assistírem al Pavelló d'esports, on va actuar liOrquestra Ciutat de Bar
celona, amb la col.laboració de la Cobla Ciutat de Barcelona i es va estrena¡
el poema simfdnic Empúries, de ]osep Maria Ruera i Pinart. Es procedí a Ia
Iectura dels Premis anuals de la Sardana atorgats per liObra del Ballet Popu-
lrrr; a fentrega de la Medalla al Mérit Sardanista, que s'adjudicá a Juli San-
climens i ]ucapresa, de Manresa; a la lectura del Missatge al IvIón Sardanista,
del qual era autor Mossén Lluís Maria Xirinacs, i a la lecfura de la lligó Ma-
gistral, que pronunciá el senyor ]osep Verde i Aldea.

A la tarda prosseguiren els actes al Parc Municipal, amb un aplec, amb
l'actuació de les cobles Infantil i ]ovenil de Blanes, Lluisos, de Taradell i la
Principal de a lBisbal. S'eskená també la sardana "Granollers, Ciutat Pubilla"
amb música del mestre Conrad Saló i lletra de Subirá i Rocamora.

Notárem, peró, Iiabséncia de la Pubilla de Torroella de Montgrí, la Ma-
ria Teresa'Pujol i Senovilla i les seves acompanyants, que a mig matí abando-
naren Granollers.

Suposem que d'aquí en avant aixó no torni a succeir i puguem veure la
Pubilla Universal de la Sardana que porta la Flama, junt amb les seves acom-
panyants, presidint tots els actes que se celebrin a la Ciutat-Pubilla designa-
da anyalment, eom hem vist sempre fins ara, a totes les Ciutats-Pubilles on hem
tingut Ia sort d'assistir.

MARIA CARMB BARCELO



Diodc dedicodo c tots

els sordonistes veterons
El passat diumenge dia 30 de maig, vam fruir d'una diada sardanista ple-

na, bella, emotiva. Era organitzada pels companys de Obra Sardanista "Dan-
saires Vilanovins", i dedicada a tots els homes i dones, avui ja madurs, molts
d'ells entrats ia eir la vellesa, peró continuant Ia il.lusió dels anys jovengans,
que nan treballat al llarg de la seva vida per I'expansió de la sardana. Ells són
els nostres germans grabs, que han ajudat, i molt, a donar-nos les mans per tal
que siguem avui els qrle som al voltant de la dansa que representa l'alé catalá
de germanor, de llibertat, de progrés, peró principalment de fidelitat a tots els
valors esseneials del nostre país.

Tant al matí, aml¡ I¿r ball¿rda, com a la t¿rrda, ¿rmb eI concert, a la Biblio-
teca, la Cobla Btrrcelonir, erls \'¿r oferil' un pl'ograma d'obres bellíssimes, clás-
siques, moltes de les qutrls fereri dringnr, de pura joia, els nostres antics ba-
lladors, en els seus temps de joventut.

Per molts anr.s ¿rls D¿rnsaires Vilanovins, per aquesta idea, senzilltr, perd
tan ¿rfectiv¿r.

I

NOVA ADREQA

Per a tots aquells a qui pugui interessar, comuniquem que el
soci¿ri de I'Obra Sard¿rnista "Dans¿rires \/il¿rnovills" és ¿rl carrel' S¿rnt

17, primer pis.

Estem convenguts que aquí podran desenvolupar més ámpliament
tasca. Endarrant!

domicili
Ptlu, n.o

la seva

AUDICIONS
Dia 24.- Festa N'Iajor del Ban'i de Sant Jotrn. Al carret del Bruc,

tat de l'Institut de Segon Ensenl,irment, ¿r les 7 de l¿r tard¿r, a c¿\rrec de
bla Comt¿rl.

Dia 26,- Festes de la Setmana del NIar. Al Passeig del Carme, a les I
del vespre, a ci\rrec de la Cobla Sitgetana.
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CURSET DE SARDANES

Els amics de la Colla Bl¿ru-Gr¿rna duen a cap urla tasca importturt, portant
la responsarbilitat d'un Curset d'ensen,vament de sardanes ¿r l'Arbog. C:lda set-
ülarla, els djssabtes, a la tardrr, des cle fa ur.r ptrrell de mesos, s hi despltrcen tres
o quatre joves per a insinistr¿rr un bon centenar d'infants i adolescents, molts
d'ells de parla castellana. El Curset ¿rc¿rbará d'aquí a un parell de mesos.

L'enhorabona als Barcelonistes per la seva tasca. I per molts anys!
XVII.' JORNADA D'ESTUDIS SARDANISTES

Es v¿r celebrar el dia 28 de mars erl el Cercle d'Amics d'Alcover (Alt
Camp), arnb el tema "La S¿rrdana i els Paisos C¿rtrrlans". L'aula d'estudi fou
regida per: Joan Vidal i Gayolá, cle S¿ilt (Girona); josep Deloncle, de Perpinyá
(Rosselló); i Jaume Vidal i Alcover, de Manacor (Mallorca).
NOVA COBLA

A la població de Salt, el passat mes de marg \:¿r ésser form¿rd¿t un¿r nova
cobla la qual, amb el nom de SELVA BRAVA, i sot¿ l¿r direcció de Juli Gu-
má i Maimí, s'incorpora a la vida activa sardanista.
ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

I i 2 de maig: Assisténcia a la XI Caravana cle la Flama.
2 de maig: Assisténcia als actes a Granollers, irmb motiu d'ésser procla-

mada Ciutat-Pubilla,
I de maig: Aplec de sardanes al Parc Güell. Cobles: Popular, Montgrins,

Principal de Girona, Amoga, Badalona i Principirl del Llobregat.
16 de maig: Aplec a Santa Perpétua de \'logudir. Cobles: Priricipirl de la

Garrotxa, Montgrins, Principal d'Olot i Selvatan¿r.
23 de maig: Matí. Concurs a Barcelor.ra. Cobla Popular.
Tarda: Aplec a Cornellá. Cobles: Costa Brava, Principal del Llobregat i

Bages.

Jr¡rtl,
Per Sant !oan, te'n faria retrat
se és cas que no venies al festeig que tindrem.
Cada noia fadrina demanari un promés,
l'alfibrega i la ruda voldran llum dels estels.
Sentirás com s'esberlen de claror els fanalets.
Farem focs d'artiffci com no es veu en els cels
perqué caiguin estrelles

i en bombes de paper
nou enlaire enduent-se'n els precs

t'atrevies
que és un prec que conec.

Tu els cavells regaries. fo pt robaria un bes.

)oan Salvat-Papasseit

pugin de

-i el teu
si



ELECTRICA

CAMPILLO
Aigua . Gas - Electricitat
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Ancora, B - Tel. 893 L4 26
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Coneguem-nos

lUln. Josep Armengou ¡ Feliu
Era fill de Berga. I se la va esümar irpassionadament. La seva tttsca, a més

de la seva prdpia com a sacerdot, va ésser la música. Va ensenyirrl¿ ¿r molts
urfants, al Santuari de Queralt i a la seva ciutat. Fou un capellá que, a imita-
ció de Jesús, va predicar prirrcipalment al carrer, entre la gent, de manera
destacada al seu propi carrer Major, més que r1o pas a la trona, interessant-se
pels problemes concrets de les persones, furgant-los, atiant-los, per tal que
prenguessin consciéncia d'ells i cle la vida, rient amb ells, plorant ¿rmb ells.

Fou, peró, per damunt de tot, un gran enamorat de la seva terra catala-
na. Estimá Catalunya tendrament, apassior-radament també. I a ell, tirmbé, li
caigué al damunt, com a tants altres, com una llufn que se li penjava, l'apel-
laüu de "separatista frenético". A tots els qui han estimat amb plena serenitat
i consciéncia i lliurament la terr¿r, se'ls ha motejtrt així, i d'altres m¿lneres, per
,denigrar-los.

Els anys 50 va escriure un llibre ütulat "Justificació de Catalunya". Aquest
Ilibre. clandestí, perqué Ia cosa no donava per més, va passar de m¿\ en má,
piclostilat, perqué no podia sortir de cap més m¿lnera, per tot Catalunya, per
una bona coüa de centenars de joves, i amb ell van aprendre les coses elemen-
tals que els eren vedades.

lvlossén Armengou, des del seu sacerdoci (perqué els sacerdots que no es-
tan arrelats en la gent i en la terra, el sacerdoci no llexerceixen en nom del
Crist) va ésser Mestre en eI Trágic Saber de donar la llum i la fortalesa a molts
que no acabaven de veure, perqué la tenebre ho envaia tot.

Aixó, només aixó (i, de fet, va escriure molt més i important) ja li val el
mérit, l'honor i l'estima de tot Catalunya, de tots els catalans que sabem la fon-
dAria, l'amplada i l'altura de l'amor ¿r la terra prdpia, sense la qual, tot, tot, tot,
¡esta esberlat, destruit, eixorc.

Mossén Armengou és un Pare de la Phtria, perqué lha alletada en els tris-
los dies de Ia dissort.

. EI dia 30 de maig, tres mésos després de la seva mort (va quedar alliberat
,de la mort terrenal el dia 21 de gener passat), va rebre lhomenatge de tot Ca.
,talunya, en olor de santedad i de multitud, a la seva própia Berga, com a esti-
;¡na i agraiment per la seva Paternitat exercida. Aquest és el ffnal, en petit o en
lran, dels homes que s'han donat als germ¿lns, amb lliurament total amb el cor
a la má. Estimem-lo.

¡¡fOOrf oOo-a-a-.-}-a--a-a-a-oi-a-o-o-a-a-Ca-o-af a-a-a-a-a..C
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Cf,MISERIA

GAtSE,NRA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92

Reporocions i bobinotges de

toto meno de motors eléctrics

TcrlIe¡-s
S(oler-
Carrer Unió, 98 - 100

Te]. 893 08 42

BYRME Bobinatge yreparació
de motors eléctricsAiguo,4 - Tel.8930011

Reconvis d'origen de les més conegudes morques

BERRENS . TAURUS - MOULINEX. TURMIX - DESIREE

JATA - SOLAC, etc.

Servei of¡ciol de

BRAUT . TORTADO . H!§PATO SUTZA
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