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CRAI\ DIADA PAT] CASALS

Amb motiu de la reposició del nom del Mestre Pau Casals a la PIa-
qa Major de la nostra ciutat, el divendres dia 27 d'agost tingué 11oc un ac-
te cívic a l'esmentada plaga, e1 quai comptá amb 1a preséncia i la parti-
cipació d'una representació nombrosíssima (un miler de persones) del
poble de Vilanova.

Tal corn tots sabem, 1a nostra entitat s'adreqá temps enrera a l'Ajun-
tament vilanoví proposant e1 retorn de1 nom de Pau Casals aI I1oc que ja
havia ocupat quaranta anys enrera. Aquesta iniciativa, sentida i compar-
tida per tot el poble, fou molt ben acollida pel Consistori. Tant és així que
la nostra aspiració es convertÍ en realitat de forma rapidíssima.

A rei d'aquest fet considerárem escaient celebrar una audició ex-
traordinária de sardanes a la plaqa Pau Casals la qual fou encomana-
da a la cobla "La Principal" de La Bisbal, havent demanat també la col-
laboració de les dues colles castelleres locals: "Bordegassos de Vilanova"
i "CastelLers de Vilanova-Colla de Mar".

Atesa Ia significació d'aquest acte la cobla de La Bisbal s'adherí aI
mateix oferint-nos un programa molt adient. En primer lloc interpretá
"L'Albert i en Cesc", del seu director artístic, Conrad Saló. Tot seguit el
seu prime¡ tible Joan Parés executá amb la seva veheméncia i bon gust
habituals la dificilíssima sardana obligada "Cala S'Alguer", de Ricard
Viladesau. La primera part de l'audició finí amb la sardana "Sant Martí
del Canigó" del mestre Pau Casals. Aquest fou un dels moments més
emotius de la vetllada, emoció que arribá al seu punt culminant quan el
tenora Josep Roura traduí amb gran delicadesa i sensibilitat eI famós te-
ma dels "llargs", amarat de poesia, sentiment i enyoranga de Ia nostra
terra.

Acte seguit el batlle de Vilanova, Sr. En Josep Piqué, en nom de tot
e1 poble, descobrí la plaea de cerámica dedicada a Pau Casals, la qual
presideix des d'aleshores l'esmentada plaga. Es tracta d'una creació feta
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al taller de cerámica de l'Escola de Promoció Artística, amb el nom del
Mestre i un motiu ai.legdric de1 "Cant dels ocells".

Simultániament eLs ncstres castellers algaren els seus pilars a Ia me-
mória del Mestre, entremig de I'entusiasme de la multitud, que s'empe-
nyia per a no perdre's ni cI més petit detall. El nostre alcalde portava un
parlament escrit, el quai no pogué llegir per la senzilla raó que no havia
estat prevista la instal.lació d'un equip d'altaveus. En assabentar-nos d'a-
quest fet demanárem el, text aI Sr. Piqué qui ens eI lliurá gentilment,
facultant-nos per a reproduir-Io al nostre butlletí, cosa que fem molt
com$aguts.

L'audició seguí Cesprés amb "La Ciseta" del gran músic vilanoví
Eduard Toldrá i "Entre núvoIs" (Francesc Riumalió), obligada de tenora,
amb rellevant intervenció a cárrec del solista Josep Roura. L'audició fi-
ní amb una sardana c¡).lida i vibrant: "Festa anyal" del mestre Josep M."
Soler, antic director de "La Principal". Posteriorment i fora de progra-
ma "La Principal" de La Bisbal ens oferí Ia seva versió incomparable de
"La Santa Espina" (Enric Morera) sardana que fou ballada en una ane-
ila de germanor i que va fer espurnejar els ulls a molts dels presents.

Una festa senzilla, viscuda molt intensament per tots eIs presents.
Amb aquest tribut a la memória de Pau Casals hem cregut complir amb
el nostre deure de sardanistes i de catalans. Ara sols ens resta regraciar
a tots els presents l'escalf valuós de la seva preséncia i Ia seva fervoro-
sa adhesió.

AGRAIMENT

La nostra iniciativa d'homenatjar Pau Casals amb motiu de la repo-
sició del seu nom a la Plaga Major tingué una continuació tant satisfac-
tória com inesperada. Els nostres amics de les Joventuts Musicals del
Centre d'Estudis de Ia Biblioteca-Museu Balaguer s'adheriren cordial-
ment aI nostre acte organitzant un recial de violoncel a cárrec del pres-
tigiós instrumentista Mineo Hayashi.

En regraciar públicament a les Joventuts Musicals 1a seva gentilesa
ens posem al seu costat per a contribuir amb Ia nostra col.laboració i el
nostre esforg a qualsevol iniciativa dedicada als músics de la nostra
pátria.

PARLAMENT

Les paraules que segueixen havien de ser pronunciades pel batlle de
la nostra Ciutat Sr. Piqué, peró no fou possible per Ia manca d'altaveus.

SALAT¿CIO

No pod.eu saber d"e oui,na n'Lanera sento aquest honor que m'ha cor-
respost de representar el poble d,e Vílanoua t, la Geltrú en aquest acte,
q-ue constttueir, en prtmer lloc, un acte de justícta. Perqué és just que re-



cobrerrl totes les grons ftgures que han f et hístóría al nostre pcble í l'han
Jet conéi,rer alreu del món. Pau Casals és una d'aquestes jígures atsuí
rnenAs dtscuttbles. La seua qualitat htlmanq artístíca, t, per qué no dzr-
ho, de coheréncia políttca, han fet cr'eli. ial ccm llegeixo al programa d'a-
quest homenatge, el símbol més alt de !,a nLstra pdtrta.

E'n, aquests moments de superació d,e dtuzsíons entre els ltns t els al-
tres, els que Dqren perdre t, els que üüren guanAar, encara e'..e e'¡L ürL €TL-

frontament com aquell no podta haoer-hi n'Lüssa guangadors, sembla tm-
prescindlble, pel ualor que té com símbol, retornar al seu lloc algunes de
les plaques que, arnb noms de uílqnoutns i catalans r,l:lustres, hi hauta als
carrers t, places de La nostra ctutat. Vilancutns í caLalans il.lustres que
són ja part del nostre patrímont, col.lectru.

En aquest sentít, I'Ajuntament oa consíderar oportú el restabliment
d'aquesta placa del na,n que h, fou posat, Plaga PAU CASALS, en pre-
séncia del propi n'Lestre, poc temps abans del nostre gran drama col.lec-
tiu. Cal dir que, recolltnt la tniciatiuu dels "Amtcs de la Sardana", recol-
zada per altres entítats ctutadanes, i, de manera destacada, per I'Agru-
pacíó Excursíanista Talaía, les Jauentuts Mustcals del Centre d'Estudis
de La Bibltoteca-Museu Balaguer, eu€, com ja d"eueu saber, oferíran de-
md un concert de uioloncel en ltomenatge a Pau Cqsals, i per les nostres
colles castelleres t sardanistes, que participen, aquí í ara, amb eL seu tra-
dtctonal entus¡,asnte í espertt de col.laboracíó ctutadana.

Només uoldria dír u,na cosa. Que I'espertt que üa donar el nostre Pau
Casals a la seua utda, en. ,lefensa de la Pau, de la Llibertat t de la Jus-
ticia, s'estengui entre tots els que aquí assísteíren, í també, naturalment,
entre tot el nostre poble.
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Coneguem-nos

DUES FIGURES EMINENTS DEL NOSTRE EXCURSIONISME

Frurucesc Maspons t, Anglasell
En aquest any del centenari del naixement de l'Excursionisme a

Catalunya, a cárrec d'unes bones colles d'homes que es proposaren de
treballar per a1 millor conei:<ement de la nostra terra en tants aspectes,
com són la seva flora i 1a fauna, les seves valls, pics i rius, 1es seves er-
mites i castells, 1es seves llegendes i costums, volem dedicar la nostra
glossa a dos homes insignes.

Maspons i Anglasell fou el soci n.o 1 del Centre Excursionista de Ca-
talunya. En fou president des del 1925 aI 1931, una de les époques més
brillants de l'historial de1 Centre. lViaspons fou un home capdavanter en
tots eis sentits, amb totes les virtuts que li donaven les seves arrels pa-
,geses. Fou eI promotor del salvament de les Drassanes de Barcelona, des-
tinades a ésser enderrocades, posteriorment dedicades a Museu Marítim.
tr'ou membre de l'Académia de Jurisprudéncia de Catalunya. Tota 1a se-
va existéncia -el proper novembre fará deu anys deI seu tras-
pás- va ésser consagrada a l'estimació a 1a nostra Catalunya. Per e1la va
sofrir persecució. I com més era perseguit més ardit trobava per estimar-
1a, arreu on podia arribar la seva actuació, amb eI Dret, amb la formació
que rebia molta gent de1 seu redds, amb e1s seus treballs científics, amb
Ia seva actuació a 1a Societat de Nacions. Essent un home amb un cap
molt clar -un dels nostres cervells més profunds- es va mantenir sem-
pre un infant. Que per aixd va mantenir sempre la il.lusió de1 treball per
al nostre país. Es eI millor test per demostrar aquesta primera virtut hu-
mana.
Pau Vtla í Dínarés

Va néixer el 1881. De jovenet féu I'ofi.ci de teixidor. Tot i que anava
escás de cultura escolar es va donar una prdpia cultura, prácticament au-
todidacte, plena d'afanys pedagdgics. De jovenet ja exercia de mestre a
l'Ateneu de Badalona. Després va fundar I'Escola Horaciana, d'ambicions
renovadores. A Ginebra guan)¡a un curs de pedagogia, del qual surt di-
plomat. L'any 1915 és director d'un col.Iegi de Bogotá. Durant quatre
anys és President del Centre Excursionista de Catalunya. Va ésser pro-
fessor de Geografia de Catalu.nya a l'Escola Normal i als Estudis Univer-
'sjtaris Catalans. El 1935 funda, amb col.laboració d'altres, la Societat Ca-
talana de Geografla. Algunes de 1es seves obres importants són sobre Ia
Cerdanya, un resum de Geografia de Catalunya, sobre la divisió de Ca-
talunya en comarques i sobre Ia fesomia geográflca de Catalunya. El 1939
hagué d'exiliar-se. A Colómbia va publicar "Nueva Geografía de Colom-
bia". EI 1950 va fer 1a Geografla de Veneguela, per encárrec del govern
d'aquell país. Fa pocs anys, als seus 90 anys d'edat, fa quatre dies, encara
agafava 1a motxilla i se'n anava a les nostres altes muntanyes del Piri-
neu, per tal d'investigar sobre aspectes de la nostra Geografla. Es mem-
:bre de l'Institut d'Estuis Catalans. Ultimament Ii ha estat concedit el
Premi d'Honcr de 1es Lletres Catalanes, com a reconeixement a Ia seva
obra cierrtíflca i per l'exemplaritat de Ia seva tasca intel.lectual.

Aquests dos homes, com tants d'altres, són una flama de netedat i de
fidelitat, que ens honoren i que ens exigeixen. Estimem-los I Pensem-hi !
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§UDICIONS DEL MES DE SETEMBRE

Dia 11 de setembre, a les vuit del vespre, i a Ia Plaga de Ia Vila, au-
lició per la cobla Sitgetana, patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Pe-
nedés.

Dia 25 de setembre, audició a cárrec de la cobla Sitgetana, a les vuit
lel vespre, a la P1aga de la Vila, patrocinada per la Caixa d'Estalvis del
Penedés.

ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

2? de juny: Ap1ec a I'Hospitalet del Llobregat. Cobles: Ciutat de Gi-
rona, La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat.

11 de juliol: Concurs a Premiá de Mar. Cobla: Costa Daurada.
18 de 

-juiiol: 
Ap1ec a Ripoll. Cobtes: Selvatana, Ciutat de Girona,

La Principal de la Bisbal i Montgrins.
25 de juliol: Concurs a Creixell. Cobla: Sensació.
2 d'agost: Ascensió a la Pica d'Estats (3.143 m.) en commemoració

del Centenari de l'excursionisme Catalá.
7 ci'agost: Travessia a les Agulles de Montserrat amb el següent iti-

nerari: Can Massana, la Portella, Refugi Vicens Barba, Pas del Príncep,
Coll de Port, Ia Foradada i Can Massana.

B d'agost: Concurs a Vilanova i la Geltrú. Cobla: La Principal del
Vallés.

21 d'agost: Concurs a Igualada. Cobies: Popular i Barcelonina.
22 d'agost: Concurs a Santa Coloma de Queralt. Cobla: Selva Brava.
25 d'agost: Exhibició a Sitges. Cobla Ciutat de Girona.

ESTRENA D'UNA NOVA COLLA

EI passat dia 25 de juliol es va estrenar a Creixeli la colla sardanista
TALAIA. fiIial de la coila VOLERANY. Per molts anys!

PRIMER PREMI

El passat dia B d'agost Ia colla sardanista VOLERANY obtingué el
1er. premi del concurs de colles sardanistes celebrat a Vilanova i la Gel-
trú en Ia seva categoria de Zonal D. Així mateix les cclles vilanovines
"Blau Grana" de Ia Penya Barcelonista, i "Petits Vilanovins", de l'Obra
sardanista Dansaires Vilanovins conse§uiren també eI primer premi en
les seves categories.

SEGON ANIVERSARI

EI proper dia 22 de setembre, tindrá IIoc a la Plaga de Ia Vila, una
audició de sardanes, a 1es deu de la nit, per celebrar el segon aniversari
de Ia fundació de la colla sardanista Volerany. De mornent ignorem la'cobla. Será oportunament anunciada.

President: Solvqdor Butí Secrefori: Joume Dolló
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