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Bell estudi sobre la sardana, al llapis, del pintor vilanoví Agustí Rios, actualment resident a
Encamp, on es distingeix principalment pel recorregut pictóric que fa de tot el románic andorrá.
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lnternacionalitat

Estem molt acostumats, quan algú ens parla de la sardana, a veure-hi
un grup, més o menys nombrós, de vells, joves i infants, amb un públic que
s'ho contempla, que ballen, reposadament o saltant, en una plaga de la vila,
on se celebra la Festa Major, o a I'esplanadq davant d'una ermita, amb motiu
d'un aplec. I és veritat que és així, com també ho és que la sardana, tot I'any,
especialment durant la primavera i I'estiu, es prodiga, en petites viles i en
ciutats populoses, cada diumenge, arreu, tant en la Catalunya del Sud com
en la del Nord.

La sardana és una manifestació consubstancial del nostre país, que s'ha
fet com la carn i la sang de la seva manera d'ésser. Ells no és patrimoni
només d'uns balladors, que són molts milers, sinó que també penetra íntima-
ment al més endintre de molta gent que se la contempla, que hiestá lligada
per vincles familiars, amicals, artístics i patriótics.

Peró convé que els sardanistes, els practicants i els devots, no tinguin
una mirada estreta i localista, com de cosa que fan només per inércia, per
tradició, perqué queda bé, com un vermut més que ens prenem abans de
l'ápat suculent. Hem d'ésser conscients dels valors universals que té en si
la sardana, amb tot el món que I'envolta. La nostra sardana, avui, quan ja
hem comengat elsegle XXl, no és cap fet que serveix només per a la nostál-
gia, que ens recorda els temps antics i els vells que ens la llegaren, com ho
són tantes coses que veiem, folklóriques, com danses, costums i entreme-
sos, que fem sortir al carrer per donar color a les nostres festes.

La sardana és quelcom que és viu, que batega quotidianament enmig
de les nostre's hores actuals. La sardana és una necessitat per a l'home d'ara,
que li porta tota l'esséncia del viure comunitari, que fa possible, com cap altre,
I'art plástic i musical al mig del carrer.

Peró encara són moltes més les virtuts que posseeix la nostra dansa, Una
d'elles, importantíssima, és la seva un¡versalitat. Potser no hi pensem rnassa.
Els catalans tenim el goig, únic al món, que la nostra dansa habitual coincideix
amb l'estructura mental, anímica, de l'home, sigui d'on sigui, mentre tingui
una predisposició a la bellesa

Així és com veiem que, cada vegada més, ella troba acollida a centres
europeus que no tenen cap parentiu amb el nostre país. Ja fa anys, més de
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cinquanta, que el gran compositor Strauss, havent escoltat una ballada, va
voler emportar-se una tenora perqué no havia trobat mai un instrument que
parlés amb aquell so pastós, per tal d'incorporar-la a la seva orquestra simfó-
nica. Més recentment ens trobem amb altres fets que fan que la sardana s'ex-
pandeixei murs nostres enllá. Fa uns pocs anys que el gran escriptor llore-
tenc Esteve Fábregues i Barriva escriure un missatge al món, patrocinat per
l'Obra del Ballet Popular, sobre la sardana, amb seixanta idiomes.

Ultimament, el passat desembre, a Roma, amb motiu de la celebració
del Mil.lenari de la independéncia catalana, fugint de la subjecció al rei fran-
cés, a la Sala Pau Vl del Vaticá, en la qual van prendre part uns milers de
catalans cristians, puix que el papat va tenir un paper decisiu en I'aconsegui-
ment de les aspiracions del comte Borrell, es va escoltar, el papa Joan Pau
ll presidint-ho, la sardana "Somni",perqué ella, que parla tan clar, no és res
més que el llenguatge que ens diu que hem de lligar el somni amb la realitat
que ens envolta. A la plaga de Sant Pere, el dia abans, les sardanes ja havien
sonat, acompanyades dels castells i dels cants.

Els dies 5 i 6 d'agost de l'any passat es van viure a Amsterdam dues
belles jornades. Era la manifestació internacional de la sardana més impor-
tant esdevinguda fins ara i que demostra les possibilitats que ella té a tota
mena de nivells. A la plaqa Damm, un lloc internacionalment conegut, a 1.500
quilómetres de Catalunya, dues cobles catalanes i "La Principal dAmsterdam"
van fer vibrar la gent, els dos milers de catalans que hi eren, i la del país.
Ara, aquest any, els mateixos dies, el gest es repetirá a París, que comptará
amb complements turístics, fins i tot amb algun tren espec¡al.

La costitució de la cobla holandesa és el producte de I'admiració d'uns
homes joves cultes en escoltar les notes de la dansa, un estiu no gaire enllá,
en terres empordaneses. El mes de marQ de l'any passat debutava, al Rosse-
lló, la cobla Miramunt. A Madrid, un estudiant de música, Rafael Gil Carras-
co, també té el propósit d'engegar una cobla. Són persones entusiasmades
amb alló que els diu la musicalitat de la sardana.

El 7 de desembre de l'any passat, la Royal Philharmonic Orchestra,
anglesa, una de les de més prestigi a Europa, interpretava, al Palau de la
Música Catalana, grácies al suport de la Comissió del Mil.lenari id'una edi-
torial barcelonina, un concert amb sardanes i diverses cangons. Després
aquestes obres han.fet possible un disc.

Aquestes són unes notes lleugeres per tal que tinguem consciéncia que
la sardana, possessió nostra, no és quelcom per passar l'estona, en uns mo-
ments desvagats, sinó quelcom més profund, que sap commoure les perso-
nes sensibles, d'on siguin. Potser que ens trobem davant d'uns fets, a I'exte-
rio¡ que descoQrim, sorpresos, i d'uns homes de fronteres enllá, que ens
vénen a dir a casa el valor de les nostres coses, davant de les quals passem
moltes vegades de llarg.

):,ryIER GARCIA



LA SARDANA REVESSA

A LA NOSTRA VILA

Atgú deu preguntar-se com ua néixer el concurs de sardanes revesses a
Vilanova.

Al nostre país semire s'ha viscut molt a prop de tota mena d'expressió
artística, la prosa, la poesia, la pintura, la dansa i la música, en totes les seves
manifestacions i així ho confirmen en cada una de les seves facetes, un bon estol
de prestigiosos noms, ben reconeguts universalment.

La nostra vila ha donat també noms il.lustres, que amb el seu art han escrit
no poques págines glorioses, en la história artística del nostre país.

S'ha escrit a bastament d'Eduard Toldrá i tots coneixem sobradament la seva

obra en la qual com a compositor de sardanes s'ha guanyat per dret propi que
se'l consideri un dels clássics.

Precisament en l'última actuació a Vilanova d'Eduard Toldrá al front de
I'Orquestra Municipal Ciutat de Barcelona, en I'homenatge que es dedicá al també
molt estimat músic vilanoví Francesc Montserrat hi va col.laborar, en els inicis
de la seva carrera artística, la nostra benvolguda i admirada konora Milá, que
ben aviat seria reconeguda arreu del món, per la seva válua indiscutible.

l-eonora Milá és un altre dels noms que enorgulleixen tot bon vilanoví afec-
cionat o no a la bona música. lrs millors sales de concerts, les més prestigioses
orquestres internacionals, les més afamades cases discográfiques i els més rigorosos
crítics musicals del món, consideren Ia nostra lronora com una de les millors
pianistes i compositora del nostre país, i tot aixó, amb una senzillesa i humilitat
admirables, que valoren, més encara, la seva obra.

l¡onora Milá -no podia ser d'altra manera- estima la terra on va néixer
i les seves tradicions i, per damunt de tot, estima Vilanova i els seus conciuta-
dans. Com a bona vilanovina, está sempre a I'aguait dels esdeveniments cultu-
rals que s'esdevenen a la nostra vila.

En crear-se a la nostra ciutat la colla sardanista «Retorn», la Nora, amb
la simpatia i amabilitat que la caracterif.za, amb prova d'amistat, ens va dedicar
una sardana a la qual va donar el nom de la nostra colla.

Pel fet de dedicar-nos una sardana i sobretot per venir de qui venia, la colla
Retorn, teníem el deure i volíem manifestar el reconeixement a la nostra amiga
i decidírem organitzar algun acte en el qual figurés com a senyera la partitura
de la nostra sardana, peró volíem que fos una cosa que a Vilanova no hi estigués
representada i, per altra part, que tingués relació amb la sardana.

Un concurs de sardanes revesses, a Vilanova no s'havia fet mai, i ens va sem-
blar que era el més adient. Així va néixer el nostre concurs.
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La partitura d'una sardana consta d'onze particel.les i se'ns ocorregué d'ins-
taurar ei Premi Particel.la dArgent, reduint a mida natural, en una placa d'ar-
gent, cada una de les particel.les corresponents als instruments de la sardana «Co-
lla Retorn», comenqant el primer any per la corresponent al flabiol i seguint amb
la de les tibles, tenores, etc.

Aquest premi ha esdevingut un codiciat trofeu per part dels més hábils reves-

saires, donant-se el cas de fer retornar a la práctica alguns concursants que ja
ho havien deixat per tal d'intentar aconseguir una de les nostres particel.les d'ar-
gent, com així mateix ha succeil.

Peró la nostra més gran satisfacció ha estat que la Nora no ha volgut faltar
en cap dels nostres concursos en els quals, any darrera any. sempre hi ha estat
present, exceptuant el de fa dos anys, per trobar-se a terres del Japó donant uns

concerts de piano.
Abans d'emprendre el viatge a terres tan llunyanes la Nora ens va dir, peró,

que el dia del concurs ens telefonaria durant el seu transcurs i, així, d'alguna
manera, no deixaria d'estar amb nosaltres. Tal com ens va prometre, a meitat
del concurs el teléfon ens feia arribar la veu emocionada de la Nora, que mitjan-
Eant una instal.lació préviament preparada, arribava a tots els presents a I'Aula
de Cultura. Llavors, el primer tenora de la cobla va tocar uns compassos d' «El
cant dels ocells>>, cosa que ens consta que va fer aflorar unes petites perles als

ulls de la nostra volguda [¡onora Milá que, n'estem ben segurs, la van apropar
encara més a nosaltres.

Uúttima edició del nostre concurs fou la novena que d'una manera conti-
nuada hem anat organitzant, amb un reconeixement, de ben segur, més valorat
arreu que a la nostra vila, i no ho diem pas amb cap mena de ressentiment, ans

al contrari, ja que al llarg d'aquests nou concursos realitzats han passat per Vila-
nova, sens dubte, els millors revessaires i els millors autors actuals d'aquest tipus
de sardanes i tots ells ens han fet palés el seu reconeixement fins en Ramon
Morros, de Barcelona, que al llarg dels anys ha anat recopilant aquest tipus de

sardanes, aconseguint un arxiu que s'apropa al milé de revesses, ens ha demanat
les dels nostres concursos perqué hi figurin.

Fins avui, la part musical dels concursos realitzats ha estat a cárrec de la
cobla Mediterránia. Ha estat un encert ja que, tenint en compte que les sardanes
que s'interpreten són inédites, la seva interpretació és a vista. D'aquí la
importáncia que té una bona interpretació, ja que qualsevol petita errada és

rápidament observada pels experts concursants i tenen el dret d'impugnar-la, ja
que dificilment la mateixa errada es repeteix en la propera tirada i aixó la dife-
rencia de I'anterior, i llavors no surten els comptes.

Afortunadament, aixó s'ha produit solament en un parell d'ocasions i diu
molt en favor de ha cobla, i més tenint en compte que els concursants més avesats

no concursen per guanyar un dels molts trofeus que s'atorguen segoi.ls Ia classifi-
cació, sinó que la seva mira está en la particel.la i d'aquest trofeu solament n'hi
ha un cada any.

Quant a les sardanes que s'han interpretat en els nostres concursos, apart de
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les que ens proporciona la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, han estat
degudes als següents autors: Joaquim Tiistany, Albert Sanahuja, Carles Santiago
i el tristament desaparegut Josep Casas Devesa, totes elles d'una gran qualitat
i a la vegada moltes d'elles molt agrad4bles d'escoltar, cosa no gaire freqüent
en aquest tipus de sardana. Cal agrair a tots ells no solament la seva valuosa
col.laboració sinó també el que avui ens honorin amb Ia seva amistat.

Aixó mateix podem dir dels concursants, ja que després de nou anys, indi-
ferentment de la sort que hagin pogut tenir quant als resultats dels concursos,
ens uneix una sincera amistat amb tots ells i és un plaer per a tots el poder retrobar-
nos una vegada a l'any a la nostra vila i gaudir d'una diada sardanista que ja
és esperada per tots.

Finalment, heus ací un petit resum dels resultats dels concursos fins avui
celebrats.

1r. Concurs.1980
47 concursants, 38 grans, 7 juvenils, 2 infantils. Guanyador de la placa: Imma
Sueiras, de Barcelona. lr. juvenil: Francesc Segarra, de Sant Adriá. lr. infantil:
Montse Vilá, de Valls.

2n. Concurs.1981
58 concursants, 48 grans, 4 juvenils, 6 infantils. Guanyador de la placa: Victor
Sallés, de Barcelona. lr. juvenil: Montse Vilá, de Valls. lr. infantils: Meritxell Juliá.

3r. Concurs. 1982
68 concursants, 54 grans, 4 juvenils, 7 infantils. Guanyador de la placa: Victor
Sallés, de Barcelona. lr. juvenil: Montserrat Vili de Valls. lr. infantil: Joan Ramon
Vilá, de Valls.

4t. Concurs. 1983
65 concursants, 54 grans, 3 juvenils, 8 infantils. Guanyador de la placa: Esteve Bar.sa,
de Granollers. 1r. juvenil Montserrat Vilá, de Valls. lr. infantil: Agustí Guaschde Válls.

5é. Concurs. 19t4
7l concursants, 53 grans, 8 juvenils, l0 infantils. Guanyador de la placa: Imma
Sueiras, de Barcelona. lr. juvenil: Xavier Gurri, de Mataró. lr. infantil:Jordi Uix,
de Mataró.
6é. Concurs. 1985
76 concursants, 48 grans, 16 juvenils, 12 infantils. Guanyador de la placa: Victor
Sallés, de Barcelona. lr. infantil: Jordi Juliá, de Mataró. lr. infantil: Joan Matacás.

7é. Concurs. 19E6
62 concursants, 45 grans, 5 juvenils, 12 infantils. Guanyador de la placa: Emili Boné,
de Mataró. lr. juvenil: Jordi Juliá, de Mataró. lr. infantil: Lluís Duran.

Eé. Concurs.19E7
55 concursants, 39 grans, 5 juvenils, ll'infantils. Guanyador de la placa: Victor
Sallés, de Barcelona. lr. juvenil: Jordi Uix, de Mataró. lr. infantil: Cristina Juliá,
de Mataró.

9é. Concurs. 19tt
70 concursants, 4l grans, 9 juvenils, 20 infantils. Guanyador de la placa: Jaume Roca,
de Badalona. lr. juvenil: Jordi Alasa, de Mataró. lr. infantil: Sandra Graupera,
de Mataró.

DANIEL FT,oR
I



FLIX, CIUTAT PUBILLA. Et passat
16 d'abril, la vila de Flix fou procla-
mada XXIX Ciutat Pubilla de la Sar-
dana. Alguns vilanovins hi prengué-
rem part. Ouatre dies abans, la
Caravana de la Flama de la Sarda-
na recollia el foc del monument a la
sardana a Badalona, i iniciava el
camÍ cap a l'esmentada vila de Flix,
passant per les comarques del
Garraf, Baix Penedés, el Tarragonés,
Baix Camp i Ribera d'Ebre.

Aquella caravana que comenqá
com un acte de temeritat, entrant a
les viles amb uns vehicles que feien
onejar les nostres banderes, sense

Aquesta és la clau: sentir-se ca-

talans. Hem de defensar la llengua
i tot alló que és cultura, úniques
eines que tenim per reafirmar la nos-
tra identitat. Mentre hi hagi un
catalá que parli, una tenora que soni
i una anella que puntegi, Catalunya
continuará essent la pátria que ens
ha acollit, la nostra.

II TROBADA DE SARDANISTES
INFANT¡LS. El passat 20 de maig
organitzárem, a la Plaqa de la Vila,
aquesta trobada, que aquest any
tenia per tema uHi cabem tots», amb
la col.laboració del Departament de
Cultura de la Ceneralitat i lAjunta-
ment de la 0ostra ciutat i el suport
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La meva pátria és una gran sardana.
La formen homes i dones, xics i grans.

Tothom hi cap dintre la gran rotllana.
Caldrá només que se sentin catalans.

saber si els negarien el pa o els dei-
xarien seguir el pas, que represen-
tava iot un signe d'afirmació de la

'catalanitat del nostre poble, ha arri-
bat a fer vint-i-tres anys. Avui ja no
té l'atractiu de I'aventura. Ara som
ben rebuts a tot arreu, sense cap re-
gidor que es jugui el lloc pel fet de
rebre'ns. El mérit és d'aquells que

s'ho emprengueren en aquells anys,
foscos. Ells ajudaren a sembrar la

llavor de la catalanitat, quan el nos-
tre poble la necessitava perqué n'es-

tava famolenc.

El poeta Joaquim Crifoll diu:

Des d'aquÍ, a Vilanova, volem
encoratjar el senyor Vidal i Cayolá,
el nou president de l'Obra del Ballet
Popular, lbrganització que té cura de
la Caravana i del Pubillatge, per tal
que no defalleixi en el seu impuls de
revitalitzar el món de la sardana,
fent aixi que l'arbre de Catalunya tin-
gui una bona florida.

SALVADOR FELIU

de la Caixa Pensions.
Hi participaren les escoles:

. Mare de Déu de la Mercé, de Sant
Feliu de Llobregat.

. Santa-Creu, de Calafell
¡ Mare de Déu del Carme, del Prat

de Llobregat.
. lnstitució Alegre, de l'Hospitalet



de Llobregat.
. El Pi, de Sant Pere de Ribes.
. Municipal Sardanista, de Cavá.
. lmmaculada, amb l'anella Roselles

Vilanovines.
. Santa Teresa de Jesús, amb l'ane-

lla Petita Rotllana, de Vilanova.
¡ Crup Tambori, de Les Roquetes,
. de Sant Pere de Ribes.
. Escola Sardanista La Celtrú, de

Vilanova i la Geltrú.
o Escola Sardanista del Carraf, de

Vilanova i la Celtrú.
. Amics de la Sardana, de Sitges.

Es formaren un total de 27 ane-
lles, amb 341 sardanistes, acompan-
yats de 35 monitors. Aquesta munió
d'infants, amb llur alegria, van om-
plir de color la rambla i la plaga.

El regidor senyor Sixt Moral
doná la benvinguda als participants,
encoratjant els organitzadors a la

continuitat de Ia tasca que desenvo-
lupen. Al final, Salvador Feliu llegÍ el

missatge de la Trobada.
És un acte que mereix d'ésser

repetit l'any que ve. Tant de bo que

el puguem fer durant molts anys. De
moment, tot ens indica que anem
per bon cami. Ho demostra el fet
que en aqüest any la part¡c¡pac¡ó
infantil ha estat gairebé el doble
de I'any passat, quan iniciárem la
trobada.

ASSEMBLEA DE SOCIS. El 25 de
febrer vam tenir I'assemblea anyal.
Aquesta vegada fou escassa I'assis-

téncia. Com a conseqüéncia de la

dimissió del senyor Josep M. Fau-
quer, es procedÍ a l'elecció del nou
president, cárrec pel qual fou elegit
el senyor Manuel Massana, que fins
ara ocupava la presidéncia en fun-
cions. Els senyors Manuel Prats i

Conrad Rovira foren escollits per a
la vice-presidéncia i secretaria, res-
pectivament. El nou president va fer
una extensa explicació de les activi-
tats portades a cap durant l'any
transcorregut i el pressupost previst
per a les noves activitats, que va va-
lorar en 1.500.000 ptes.

CONCERT DE MÚSICA POUFÓNI-
CA. El passat l8 de marq, dissabte,
vigÍlia de Sant Josep i del Diumenge
de Rams, la nostra Entitat va orga-
nitzar, a la nit, al temple de Santa
Maria de la Geltrú, amb la col.labo-
ració, és clar, de la Parróquia, un
extraordinari concert coral, a cárrec
de l'Orfeó [Eco de Catalunya i de la
CoralArrels, filial d'aquell. La prime-
ra part fou interpretada per la Coral,
amb el uClória,, de Vivaldi. La sego-
na, l'Orfeó executa diverses obres,
entre elles, com a destacades, una
coral, de Bach, i«Cál.lia», de
Counod. Tant una agrupació com
l'altra ens van demostrar una gran
categoria interpretativa, que féu que
els assistents, que emplenaven el

temple, ho subratllessin, dempeus,
aplaudint a desdir. Ens en felicitem.
I agraim, una vegada més, la genti-
lesa amb qué sempre ens ha atés
tant mossén Pere, el rector, com el

Consell Pastoral.
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LAPLEC DE PASOUA. El vam ce-

lebrar el 27 de marq, dilluns de
Pasqua, a la Masia d'en Cabanyes,
per segona vegada. El matí vam
tenir el goig d'escoltar la novella
Cobla Vilafranca, de Vilafranca del
Penedés, que feia la seva primera
actuació en públic, que va satisfer el
públic, tant per la preparació que
van demostrar ten¡r com per I'entu-
siasme que hi posaren. Desitgem
que s'hi puguin mantenir durant
molts anys. La tarda, la Cobla Neá-
polis ens oferÍ una ballada de sarda-
nes iun prograrxa de balls
vuitcentistes.

9a. NIT DE LA SARDANA. Les Co-

bles Mediterránia i Sant Jordi ens

oferiren, la nit del l7 de juny, dissab-
te, un bell programa, amb motiu de

la nostra nit. Tant la nostra gent com

els forasters en sortiren molt con-

tents. Al final, ambdues cobles van
interpretar, de conjunt, la bella sar-
dana oVolerany», que el mestre Puig-

ferrer va dedicar, al seu dia, a la co-

lla que portava el mateix nom, colla
que fou d'Amics de la Sardana, els

membres de la qual també la balla-
ren, recordant els dies en qué parti-
cipaven en concursos.

POSSIBLE COORDINADORA. Hi
ha hagut uns contEctes entre per-
sones de les juntes de la Societat
Sardanista Dansaires Vilanovins,
Escola Sardanista de la Celtrú i

Amics de la Sardana per tal de
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mantenir una relació directa i con-
tinuada. De moment encara no s'ha
arribar a cap acord concret. Creiem,
peró, que pot ésser I'inici d'una
coordinadora de les nostres enti-
tats, que tant ho necessiten, pel bé
del sardanisme a Vilanova.

CURSET D'ENSENYAMENT. Ac-

tualment, des de fa tres anys, els
monitors dAmics de la Sardana, te-
nen cura de l'ensenyament del ball
de la sardana a les escoles de les
monges concepcionistes i teresia-
nes, cursets que sÓn promoguts per
la comissió de pares i per la direc-
ció dels esmentats col.legis. Els cur-
sets es fan els dijous i dissabtes,
amb I'assisténcia d'uns vuitanta
nens i nenes.

COTVTPAS. COMPEND¡ BASIC DE
LA PRACTICA SARDANISTA.
Volem donar constáncia de la nos-
tra satisfacció per I'edició que
I'Obra Social de la Caixa de Barce-
lona ha fet del llibre que porta el tÍ-
tol amb qué encapqalem aquesta
nota, escrit perJaume Nonell i LuÍs
Subirana.

Ambdós, sabadellenc el pri-
mer, esparreguerÍ el segon, peró
conciutadans a Sabadell, tenen un
llarg historial en les diverses enti-
tats culturals en qué han participat.
Temps enrera ja foren coautors en
l'elaboració del llibre «La Sardana
i les Cobles juvenils. JovenÍvola de
Sabadell. l0 anys,.

El llibre del qualara parlem és

un treball molt ben elaborat, propi



d'unes persones que tenen uns co-
neixements intims de la matéria. Hi

tracten de les formes i de la métri-
ca, de la música i els instruments,
dels compositors i del fet históric i

de l'expansió, consolidació i situa-
ció i situació en qué avui es troba
el sardanisme.

Es, doncs, l'últim dels bons
llibres que han anat apareixent so-
bre la sardana. Els felicitem.

OUADERNS SOBRE ELS CA-
VALLS. En el número anterior, del
Nadal passat, parlávem, entre al-
tres, dels llibres que aquests dos úl-
tims anys ha escrit Josep Fabré i

Nin, sobre cavalls, guarniments i ca-

rruatges. En Fabré és un home que
ho pot fer amb tota autoritat per-
qué ha estat la professió que li ha
donat el pa peró sobretot perqué se

l'ha estimada. Ara, des del passat
abril, precisament amb motiu de la
diada de SantJordi, enceta una no-
va faceta en la seva tasca, publicant
el número 1 d'una col.lecció que de-
nomina nOuaderns del cavallr, que
té el propósit que surti cada tres
mesos (quatre números a l'any). La

seva ambició, molt modesta, és
anar aportant aquelles notÍcies i

aquells coneixements sobre
aquests temes. Es un fet del qual'
ens hem de felicitar que es produei-
xi entre nosaltres.

Aquest primer número, de vint
págines, a excepció del prefaci que
hí escriu Xavier Carcia, és integra-
ment escrit a má. Ell ho fa aixÍ, amb

un pensament prosaic ple de poe-
sia, com una adhesió i una compe-
netració amb el Mil.lenari de Cata-
lunya, com un record d'aquells ma-
nuscrits que sorgien dels Scripto-
rium de Ripoll, llavors, en els albors
de la nació catalana. Desitgem que
ho pugui fer durant molts anys, en-
mig de l'entusiasme pacient i callat,
a l'estil dels monjós benedictins, i

patriótic, a glória de la nostra
llengua.

ALS JOVES

Fills d'una raqa dreturera i forta
que unia el seny amb l'impetu,

no renegeu de vostra sang... Oprobi
pel fill qui n'és apóstata!

Per honra té ésser bord. Son cor espuri
sols posa arrels parásites:

no té l'arrel que del terrer dels avis
ne beu saba llegitima.

Per ell és pátria una buidor coberta
d'algun mantell de púrpura

un tros de mapa, una abstracció volátil,
un mot de la retórica...

Siau qui sou; mes no atiant vell'^ odis
de raqa, ni amb emfátiques

declamacions lloant tot lo que és vostre,
fins les mateixes úlceres...

Siau qui sou; mes no us tanqueu, ombrÍvols,
dins una llar histórica

sens horitzons. Volau sobre les terres
enfora, amunt, com l'aguila!

Ella ama el niu de les maternes roques,
peró amb gran vol arranca-shi

i, travessant mil horitzons, domina
espais de llum espléndida.

Per planes, mars, abismes i muntanyes,
amb vista potentÍss¡ma

tantost afina desitjada presa,
impetuosa llanqa-s'hi

de la regió el llamp. Mes no trasmuda
d'esséncia l'au indómita.

Ans bé, de tot lo que trescant aferra,
gustant-ne fi bres Íntimes,

se n'assimila la poténcia, i torna
cap a son niu'més águila.

Mn., MIOUEL COSTA I LLOBERA

t3



DECALEG DEL CATALANOPAR-
LANT pel doctor Tilbert Stegman,
de l'lnstitut de Lléngües i literatu-
res romániques de la Universitat
Goethe, de Frankfurt.
l.- Parleu la vostra llengua sempre
que pugueu, especialment amb la
famÍlia i les amics i coneguts. Feu-
vos el propósit de parlar en catalá
als qui sabeu que us entenen, en-
cara que fins ara els hágiu parlat en
castellá.
2.- Sigueu respectuós amb tothom
que parla una altra llengua peró
exigiu que els altres siguin respec-
tuosos amb la vostra.
3.- Adreceu-vos en catalá a tohom;
al carre¡ per teléfon, al treball, etc.
Si us entenen, continueu parlant-los
en catalá, encara que us responguin
en un altre idioma.
4.- Als coneguts vostres que enca-
ra no comprenen bé el catalá,
animeu-los a provar de compren-
dre'ls, parleu-hi a poc a poc i

expliqueu-los de tant en tant algu-
nes paraules.
5.- Si veieu algú que s'esforqa a par-
lar en catalá, ajudeu-lo. I demostreu
que valoreu el seu capteniment.
6.- Deixeu de corregir qui no vulgui
ésser corregit, peró doneu l'exem-
ple de demanar a persones o a en.
titats autoritzades quines expres-
sions incorrectes cal substituir.
Ajudem-nos els uns als altres a
mantenir un catalá viu i bo.
7.- Respecteu les diferéncies regio-
nals del catalá. Parleu amb mallor-
quins, valenqians, rossellonesos,
etc. i coneixeu els accents i mots di-
ferents que tenim tots. Aquesta és
la riquesa del catalá, com de totes
les llengües cultes
8.- Feu-vos subscriptors de diaris i

revistes en catalá. I que siguin en la
nostra llengua les lectures que feu,
els espectacles a qué assistiu, els
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programes de rádio que escolteu, la
televió que us mireu, etc. Fem alló
que havia estat prohibit durant
tants anys.
9.- Preneu la decisió d'escriure to-
tes les cartes i notes en catala. A
partir d'avui poseu sempre el vos-
tre nom en catalá. Ompliu-hi els ta-
lons. Feu canviar els vostres papers
impresos, els rétols, etc. Fóra ben
trist que per estalviar despeses
deixéssim de donar testimoni de
catalanitat.
10. Exigiu de tothom, fins i tot de
les institucions més rutináries, que
us escriguin en catalá. Feu-ho ama-
blement. No vulgueu perdre temps
i nervis lluitant contra els enemics
declarats de la llengua del país.
Deixeu-los de banda.

Tota persona que defensa la se-
va própia llengua sense agredir nin-
gú, té el dret al seu costat.

BIOGRAFIA RESUMIDA DEL
DOCTOR STEGMANN

Els seus pares, acabats de
casar-se, van anar a parar a Barce-
lona. Ell havia estat nomenat direc-
tor del Col.legi Alemany. El l94l va
néixer el seu primer fill, Tilbert, a
lhvinguda delTibidabo, que era el
barri on vivia la famÍlia. Amb I'aju-
da d'una minyona va aprendre les
primeres paraules castellanes.
Uidioma de la llar, naturalment, era
l'alemany. Al carrer predominava el
castellá. De catalá, ni gota. Als on-
ze anys, el pare fou destinat al seu
paÍs, a un altre centre. EI noiet es-
tava convensut que allÍ tothom tam-
bé parlaria en castellá. No coneixia
ni un borrall de catalá. Mai ningú
no se li havia dirigit en aquesta
llengua.

Ara, a l'escola dAlemanya, a-
prenia l'alemany, l'anglés, el francés,
el llatÍ, peró de catalá, res. Uns anys



més tard, en plena adolescéncia, en
acabar l'edat escolar, es va adonar
que ell havia nascut a Catalunya i

que la llengua era la catalana. En
comenear els estudis a la Universi-
tat d'Hamburg va assistir a un curs
de catalá antic. En un curt viatge a
Eivissa va aprendre la seva prime-
ra frase en catalá, nUna taronjada
amb gel,. Peró aixó era l'anécdota.
La realitat era que la literatura que
estudiava era l'alemanya, l'anglesa,
francesa, castellana, italiana, portu-
guesa. Com a máxim va seguir un
curs sobre el llibre nAmic e Amat,,
de Ramon Llull. Va fer la tesi docto-
ral sobre Cervantes. Van continuar
estudis a diverses universitats, a
Anglaterra, Estats Units ltália, Fran-
qa, Portugal. També es va interessar
pel danés i llengües escandinaves i

el romanés.
Finalment, el 1969 va tornar a

Barcelona per completar la tesi so-
bre Cervantes. Durant mig any va

'acudir a la Biblioteca de Catalunya,
que llavors tenia el nom de uCen-
[¡¿l», pereué el nom auténtic era
vedat. Vivia a casa d'uns «catalans
molt catalan5» QU€ li parlaven sem-
pre en castellá. Es va matricular a
un curs de catala. Anava prenent
consciéncia. El 1970 ja participava
en la fundació de lAssociació Inter-
nacional de Llengua i Literatura
Catalanes. Va adonar-se que era
possible viure en catalá. Els profes-
sors Ramon Aramon i Antoni Badia
i Margarit i el poeta Josep Carner
li parlaven en catalá. Va ésser cons-
cient que parlava en una llengua
amb vuit segles de literatura. S'ado.
nava que si els temps haguéssin es-
tat uns altres tot aixó ho hauria
comprovat en l'época barcelonina
de la seva infantesa.

Una vegada ja doctor, va impar
tir un curs de literatura catalana a la

Universitat d'Erlanger. Encara va
aprendre l'occitá. El 1912 va com-
prar una casa vella a l'Empordá. El

1 976 va institucionalitzar I'ensenya-
ment de la llengua i la filologia
catalanes a la Universitat de Berlin.
Després va organitzar la presenta-
ció de la literatura i dels escriptors
catalans, una vegada acceptada pel
govern de Bonn. Hi van participar
I'Escolania de Montserrat, els can-
tants de la Nova Canqó, teatre,etc.
El l97B va organitzar les nSetma-
nes Catalanes a Berlin,, amb més
d'un centenar d'actes, amb els Co-
mediants, cobla amb sardanes i es-
barts. El 1981 esdevenia catedrátic
de filologia románica a la Universi-
tat de Frackfurt. Hi va fundar la Bi-
blioteca Catalana.

Les activitats que posterior-
ment ha portat a cap són innombra-
bles, totes de la máxima qualitat.
Peró ens fariem massa llargs. Ulti-
mament ha publicat el primer núme
ro d'una revista cientÍfica dedicada
exclusiment al catalá. Són els seus
divuit intensos anys en qué s'ha
llenqat a la propagació del nostre
fet i de la nostra identitat nacional.
Lany 1985, la Ceneralitat li conce-
dia la Creu de Sant Jordi. Mai tan
ben concedida. Ell está molt con-
venqut de la seva missió com a ca-
talá dintre de Catalunya i com a ca-
talanófil a l'estranger. Oue per
molts anys pugui fer-ho. Oue de
bons amics mai no n'hi ha prou. Ell
sap que té l'agraiment de tots els ca
talans cónscients. El millor obsequi
que es poden fer aquests catalans
conscients és llegir el seu llibre oCa-

talunya vista per un alemany", edici-
ons La Campana; ja té quatre edi-
cions. No se'n penediran. Els ajuda-
rá molt,molt, a ser més conscients
i a fer que ho siguin més els qui te-
nen propfothom ho necessita prou
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ANECDOTES. Era el Nadalde l'any
passat. Als vidres del Bar Badajoz
hi havia pintades les paraules nPau,

i «Joia». Sobre la parada de queviu-
res, al mercat, de ia senyora Merit-
xell Cardú, hi havia una grossa pan-

carta que deia nFelices Pascuas,.
Deu ser alló que diu Francesc Can-
del, en el seu llibre nEls altres catala
ns», que arribará un dia que Cata-
lunya se sentirá més estimada dels
Fernández, Rodriguez i Martinez,
vinguts relativament de fresc, que
no dels Puig, Ferrer, Contijoch, Ra-

ventós, arrelats des de moltes
centúr¡es. + *

En la felicitació que el Papa

Joan Pau ll adreqa cada any a tots
els homes del món que el volen
escoltar, dedica unes paraules en
diversos idiomes. Lany passat, per
primera vegada, el pontifex va dir
unes paraules en catalá: uBon

Nadal, en la grácia de Déu que ens
estima,. Possiblement que aixó era
aixi perqué feia pocs dies que ell
havia presidit les Sessions solemnes
del Mil.lenari de Catalunya, en el
pelegrinatge que havien fet a Roma
4.000 catalans cristians, i s'havia
adonat del gest que aixó significa-
va. Al cap de pocs dies, per Cap

dAny, el seu missatge al món era
una reflexió sobre el respecte que
els governs han de sentir per les cul-
tures diferents.

Un católic vilanovi que, pel que

es veu, encara no ha sortit de I'ado-
lescéncia com a home pensant o
que encara roman en l'esperit de
«cruzado», davant de tot aixó, va
preferir, mig indignat, mig estran-
yat: «El Papa s'ha tornat separatis-
ta,. El que fa ésser cristiá per inér-
cia, per ruüna! 

* *

Així que hom li fa alguna objec-
ció, aquella senyora es posa tota ri
gida, com una canya de riera, i et
clava:-Escolti, que jo sóc molt cata-
lana, eh! Ouan un diu que és molt
catalá molt cristiá, molt comunista,
o molt ecológic, no saps ben bé en
quin idioma et parla.

Per a la senyora en qüestió no

és cap obstacle «ser molt catalana,
i cornprar el diari en llengua foraste-
ra, tenir tots els impresos del seu
negoci i les indicacions dels apara-
dors. i la majoria de llibres particu-
lars en l'idioma que no és el seu.

Ouan li truquen per teléfon, la se-

va paraula és ndigar, quan s'adre.

ea a una persona que no coneix, li
parla en castellá, quan emplena un
qüestionari no Ii entra al cap que ho
pugui fer altrament. I aixi, succes-
sivament. La seva catalanitat es re-
dueix a menjar panellets per Tots
Sants, coca j vi bo per Sant Joan i

torró per Nadal.Fins i tot porta els
néts a veure Els Pastorets. No es
pot demanar més.

Amics de Ia Sardana. Carrer del Comerq, 4. Vilanova i la GeJtrú.
President: Manuel Massana. Director butlletí: Xavier Garcia. Número 133.

Juliol (e 1989.
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CISTELLERlA

ARTICLES PER A FESTES

PESCA ESPOHTIVA

ORIOL MIOUEL

Pesca i esquer
Llibertat, 132
815 46 63

Cistelleria
Capütxins, 5

893 09 28

AIGUA,35
VILANOVA I LA GELTRÚ

FERRERS, 43
VILAFRANCA DEL PENEDÉS

Tel. 893 02 34

Infantil
Juvenil

Ortopédic
Esportiu

Especial Carnaval

Cafeteria

Bosales
Xurreria

Rambla Principal, 63 - 893 l0 34

BACALLANERIA

TONI
ESPECIALITAT EN BUNYOLS

I RECEPTES DE BACALLA

(coNSERVES)

Mercat públic, 44 i 45
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Perfumeria

PAQUIIA
ELS MILLORS PRODUCTES

Sant Gregori, 20 - 893 13 75

Ferreteria
Olivella

Avinguda Cubelles, 24-26 - 815 49 f7

llleriü¡ell

Gas, 12 - 815 0l 20

Peixos

Torres

Mercat públic
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ñi»a

Llibertat, 147 - 815 53 09

REISTNURCNT

W#YnFJJLT
LA CASA DE LA

BOLLABESSA

Obert tot I'any

Platja - 815 54 17

Café i Coses

ARTICLES DE REGAL

LLISTES DE NOCES

PORCELLANES LLADRO

ESCULTURES BOFILL

ccln voll
Sant Pau, 15 - 893 09 44Sant Gervasi, 19
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TCRES
Mercat púbtic

.trrnri,Gas Natrrral.

as 0".",i;;';';;"

CANSALADERIA

Parada núm. 6 - 893 87 39

Delegació Garraf

Plaga Miró,6

Avur, parlar d'escalfor
és parlar de Gas Natu-
ral. No hi ha res millor,
ni més económlc, nr
més cómode. Gas Natu-
ral a la cuina, a la cale-
faccró, per a i'aigua ca-
lenta. Gas Natural a
casa, Com cal. No
permeti que altres
energries I'enlluernin.

893 00 72

VILANoVA I TR cerrRÚ

Orliq6 frrFh O hr..h. ¡ 613 vf¡Út 
' 
r' 6'[ru
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