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IL.LUMINACIO - DECORACIO

ARTICLES PER A REGAL

ESPECIALIIAT
EN

LLISTES DE NOCES

Rambla Principal, 33 i 35 - 893 07 76

videg-repor[oLgeS

EIEI

CASAMENTS
BATEIGS

COMUNIONS
FESTES FAMIL¡ARS

NOU NATS
ESDEVENIMENTS
I TOTA MENA DE

REPORTATGES EN V¡DEO

Sant Pau, 11, 3r. la. t3 /4088

CAL

PlaQa Soler Carbonell, ll- 893 34 73



CISTELLERIA

ARTICLES PER A FESTES

PESCA ESPORTIVA

ORIOL MIOUEL

Pesca i esquer
Llibertat,132
8ls 46 63

Cistelleria
Capútxins, 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

/ SAEATEBTA \
15tL0p#

\nmnrucrunu^/

Cafeteria

Bosales
Xurreria

Rambla Principal, 63 - 893 l0 34

BACALLANERIA

TONI
ESPECIALITAT EN BUNYOLS

I RECEPTES DE BACALLA

(coNSERVES)

Mercat públic, 44 i 45



CAFETERIA

CAPRITX
ESMORZARS i BERENARS

Enric C. Ricart, 24.

Ferreteria
Olivella

Avinguda Cubelles, 24-26 - 815 49 l7

lllerit¡ell

Gaq 12 - 815 0l 20

Peixos

Ibrres

Mercat públic



UNA MICA D'HISTORIA

Sovint em trobo amb persones que tenen un arnor declarat, com és

natural que sigui aixÍ, a les nostres coses, a la história, a la llengua, al dret,
als costums. Peró, principalment pel que fa als esdeveniments que han con-

figurat la história del nostre paÍs, no saben massa a qué atendre's, en qué

falcar-se. Es, donccs, el que em proposo ara a fi de poder-les ajudar.
LEspanya actual té dues estructures: l'oficial ila real. Loficial, des de

fa275 anys, és la de la unicitat en tot. Un sol estat, un sol paÍs, unes soles
lleis, una sola concepció. La real és la de la diversitat de llengües, de cultura
i de tradicions, amb mentalitats molt diferents. Es concreten principalment
en els pobles basc, catalá i gallec. Aixó, qualsevol persona una mica culta
ho sap veure. Cairebé tothom ho admet. A l'hora de judicar-ho ja hi ha qui

no s'ho mira de la mateixa manera. Es fruit de la ignoráncia o dels interessos.
Hem arribat a la situació actual com a fruit de diversos factors, que són

la geografia, que fa veins els pobles peninsulars, i la história, amb les dinas-
ties, les guerres, les conspiracions.

Catalunya havia tingut una vida independent ja des dels temps llunyans
de la seva dormació, quan era composta d'un conjunt de comtats, fruit de

les guerres amb els sarrains. Oficialment es constitueixen en un sol paÍs ja

amb caracterÍstiques própies des dels temps del comte Borrell, quan no se

sotmet al vassallatge del rei franc Hug Capet. Es el que hem celebrat re-

centment amb el Mil.lenari.
Aquesta vida política es manté fins el 1 479, que és quan hi ha el matri-

moni entre lsabel, de Castella, iFerran, de la Confederació catalano-
aragonesa. Tot i el casament no significa cap unió dels Estats. Ho prova el

fet que quan mor lsabel (1504), Ferran torna als seus dominis i deixa de
governar a Castella. A Isabel Ia succeeix Felip el Bell, el qual mai no va ser
rei de la confederació catalano-aragonesa. A la mort d'aquest, Ferran hi tor-
na peró no com rei sinó com a regent, en nom de la seva filla Joana la Boja.
Després Ferran es casa amb Cermana de Foix. No hi va haver descendén-
cia. Si hi hagués estat Castella i Catalunya-Aragó haurien continuat amb el

régim de separació.
Demostra el carácter d'unió personal en el matrimoni entre Ferran i lsa-

bel el fet que les institucions de Castella i les de Catalunya-Aragó es conser-
ven intactes. Hi havia una veritable frontera, amb duanes, amb limitacions
de travessar-les que afectaven els mateixos funcionaris reials.

Aquesta realitat, pel que es refereix a Catalunya, arriba fins el 1714.



O sigui que el regiment de la vida politica catalana dura 800 anys, esbor-
rat, per tant, per la forqa de les armes, aixafant la voluntat de tot un paÍs.

Des de llavors, que inicia el decret de Nova Planta que instaura Felip

V o sigui durant aquests darrers 275 anys, Catalunya ha viscut sempre sota
un régim d'excepció, d'ocupació, amb lleis cada vegada més ferotges per tal
d'anul.lar les caracterÍstiques que l'havien configurat.

Aixi i tot, el sentir del poble, sobretot a partir de la Renaixenga, ha fet
que s'obtinguessin algunes institucions que venien a pal.lair el mal. Foren
la Mancomunitat (1914-1924) i la Ceneralitat (1931-1939), aquesta última
després que I'astúcia madrilenya aconseguis d'anul.lar la República Catala-
na que havia proclamat Francesc Maciá. Tant en el cas de la Mancomunitat
com el de la Ceneralitat foren suprimides per la forqa, per les dictadures
de Primo de Rivera i de Franco, respectivament.

Cada vegada, sobretot després de la guerra mundial, el món camina
a l'assoliment de la llibertat individual i col.lectiva.

Els enemics d'aquestes llibertats es troben en tots els rengles dels qui

es creuen senyors del poder, tant si són de dretes com d'esquerres. Hi ha
persones i partits que són molt sensibles en defensa del que anomenen jus-

tÍcia social peró que, incomprensiblement, són enemics de l'emancipació dels
pobles que volen tornar a ésser el que els pertocca. Són persones i partits
que troben bé la independéncia de pobles que encara es troben en fase tri-
bal, que els queden lluny, peró que s'oposen a la llibertat de pobles, com
el nostre, que tenen tradició d'institucions i de maduresa per a regir-se. ¿Es
que no será mai possible qué s'arribi a la llibertat sinó a través de la deses-
peranqa? Es parla molt, sobretot ara, de fets lamentables de violéncia, peró
mai no es considera que hi ha «situacions de violén6i¿», que són pitjors.

Els homes de bona voluntat de meS enllá dels confins de les terres de
parla catalana haurien de veure clar que els régims de tirania no es limiten
a tenir subjectes els paisos que volen viure en régim de llibertat sinó els ma-
teixos paisos on es recolzen, o sigui aixó que coneixem com l'Espanya, tal
com és estructurada actualment. Les llibertats són solidáries. Sinó, que fa-

cin un repás a la história dels darrers segles plens d'ignomÍcia no sols pel
que afecta Catalunya sinó per totes les terres penensulars.

XAVIER CARCIA

La il.lustració de la portada, que fou el cartell de la 3a. Trobada de Sardanistes lnfantils, és obra

del nostre amic i ferm sardanista Daniel Flor
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PETITS DETALLS D,IMPoRTATcIn CABDAL

LES LLENGÜTTTS
Moltes vegades, millor dit, sem-

pre, abans que la cobla comenci a ac-
tuar, els components del conjunt que
toquen els instruments de fusta,
treuen de llurs estoigs unes coses que
es posen a la boca i les fan sonar. Són
les canyes o llengüetes. Sense aquest
petit instrument no sonarien ni la
tible ni la tenora. Aquestes canyes les
vibracions de les quals produeixen la
sonoritat daquests instruments, són
canyes naturals que les persones que
s'hi dediquen les van a buscar, els
tallen adequadament i després, servei-
xen i tenen una importáncia realment
cabdal car, segons la humitat del lloc,
han d'emprar-ne unes o unes altres.

La indústria de fabricació de llen-
güetes fou introduida a casa nostra,
concretament a Castelló d'Empúries,
allá per l'any 1860, i va portar-la el
músic de la cobla Els Agramunts, en
Bartomeu CallÍs, que muntá un petit
taller on s'elaboraven canyes per a
tibles, tenores, dolqaines i, més tard,
també per a clarinets, saxofons, etc.

Lany lBBB foren presentants els
seus productes a l'Exposició Universal
de Barcelona, on varen obtenir un
diploma de mérit i una medalla de pla-
ta per considerar-se una indústria
nova en el nostre paÍs.

Més tard, en morir el fundador, el
seu fill Salvi s'associá amb els germans
Riera, un dels quals era el seu cunyat,
fins que l'any 1923, en la mort del pri-
mer, la indústria passá a mans dels
esmentats músics amb el nom social
de Cermans Riera, que la regentaven
fins als voltants de l'any 1955.

A més del so de duros trincant en
les taules de marbre del café de la pla-
qa, una de les sensacions acústiques
més caracterÍstiques del Castelló
d'anys enrera,eren els refllets de les te-
nores i tibles dels germas Riera pro-
vant llengüetes, concretament al
carrer de la Mare de Déu.

Ara hi ha alguns músics que ells
mateixos es fan les seves llengüetes.
Precisament, el mestre Max Hawart,
del Vallespir, diu que ell, de sempre,
des de Sant Esteve fins a fi d'any,
perqué és el moment idoni, va a tren-
car la canya per a després fer-ne
llengüetes.

NAIXEMENT DE LA IMATGE DEL
NOSTRE PAÍS

Tothom se sent orgullós de la
terra on ha nascut, de la seva llengua,
de la seva cultura, de les seves tradi-
cons. És ben natural. Els catalans,
potser perqué al llarg de molts anys
ens han estat negats molts d'aquests
drets, aquest legÍtim sentiment d'esti-
ma a la nostra terra i a les nostres
coses el tenim a bastament desenvo-
lupat. Oualsevol fet que elogii el nos-
tre poble, els nostres homes o la nos-
tra cultura ens arriba tan dintre nos-
tre que és com si l'elogi fos dirigit a

cadascun de nosaltres.
Fa un temps, en un programa ra-

diofónic dedicat al món de la sardana,
feren una narració que va captivar-me.
Encara avui, en recordar-la, sento tan
gran plaer que no puc resistir la temp-
tació de contar-vos-la i compartir amb



tots vosaltres la satisfacció d'una fets
que, encara que són de tothom cone-
guts, han tingut una gran influéncia en
la nostra cultura i en les nostres tra-
dicions. Procuraré ser tan fidel com
pugui en la narració, desitjant trans-
metre tot el que jo vaig sentir en
escoltar-la.

Heus-la aquÍ:
Uns ballaires en rodona, punte-

jant o bé saltant uns passos, molt
pocs, cap a la dreta o cap a l'esquerra,
animats per quatre músics que insis-
teixen bufa que bufa sobre el contin-
gut d'una solfa escrita en un full de
paper, que potser no arriba a un pam;
vet ací la sardana. No es pot demanar
més poca cosa.

Anys ha, i sense haver de comp-
tar per segles, aquesta poca cosa
tenia el domicili al Palau del Vent, a
l'Empordá. Avui és senyora i majora de
tota la terra catalana, de la qual ha
esdevingut la imatge. I aixó que no són
pas d'avui ni el descobriment ni Ia sor-
presa, No hem digerit del tot la tre-
menda lligó d'humilitat que represen-
ta per a nosaltres aquella transmuta-
ció essencial que hem convingut d'ano-
menar nla Renaixenqar. Ens hem de
rendir a l'evidéncia i admetre que quan
Déu fa les coses ja sap perqué les fa.
Va triar el moment i els homes i tot va
sortir com EII volia.

El moment, tant se val, peró els
homes creiem que val la pena que els
analitzem: Hi havia un pageset que de
ben vailet estava enderiat ámb les
cansons i les rondalles dels pagesos.

Es deia Jacint Verdaguer. Grácies a la
seva déria, el parlar de cada dia va
adquirir una senyoria nova i la llengua
del paÍs va ser, per ell, decididament
salvada.

I

Hi havia un pobre teixidor que
omplia els lleures esgarrapant una gui-

tarra, ara empescant-se cansons, ara
ensenyant a cantar-les. Es deia Josep
Anselm Clavé. Grácies a la seva fal.le-
ra van néixer i prosperar les masses
corals dignificadores del treballador
del paÍs, i encara aquelles masses co-
rals van fer fer pappellugues a un xi-
cot pianista del Masnou que es deia
LluÍs Millet, el qual, seguint i eixam-
plant els passos de Clavé, va posar en
marxa aquesta cosa més ambiciosa
que són les agrupacions orfeóniques,
de les quals, la primera, l'Orfeó Catalá,
ha aconseguit universal anomenada.

Hi havia un fadrí rellotger, que es
divertia i divertia els altres escrivint
paródies i muntant-les en teatres de
sala i alcova. Es deia Frederic Soler.
Amb ell va gafar ales un teatre catalá
amb cara i ulls, d'ambició i prestigi, un

teatre que nosaltres, pecadors d'avui
dia, no sabem fer prosperar.

Hi havia per fi un sastret, a qui el
primer instrument de la cobla l'inspi-
rá de tal manera, que és fama que una
tonada trista li feia caure llágrimes
tocant, i que tot tocant semblava que
s'hi adormia. Aquest sastret es deia
Pep Ventura. A qui devem principalÍs-
simament que la sardana sigui la
nostra música.

Doncs, vet acÍ que en aquesta
renaixengaa, cada home estava en el
seu lloc, entre altres un pagés, un tei-
xidor, un rellotger i un sastre, ells van
escolpir en versos i en música la feso-
mia espiritual del paÍs sense adonar-
se que aquesta és la grácia de llur
obra, sense proposar-s'ho ni tenir-ne
lambició, que aquest és llur gran
mérit.

DANIEL FLOR



EL aATALA ALS JocS oÚrurucs

Un fet inimaginable fa pocs anys es produirá a Barcelona amb motiu de la
celebració dels Jocs OlÍmpics: la simultaneitat de la llengua nostra amb l'anglés,
el francés i el castellá.

No ha estat gens fácil pels governants i dirigents de I'esport del nostre pais
fer entendre a Madrid i al Comitá Olímpic lnternacional que a Barcelona el cata-
lá és, conjuntament amb el castellá, llengua oficial i que per aquest motiu me-
reixia un tractament idéntic al de les llengües predominants.

No crec que pel fet que oficialment s'empri la nostra llengua durant l'Olim-
pÍada, el catala assoleixi nous prosélits, ni a l'Estat espanyol ni fora d'ell, peró
d'una cosa estic plenament convenqut: arreu del món se sabrá que dins d'Es-
panya hi ha un paÍs anomenat Catalunya amb história, costums i llengua propis
i en el qual veieren llum per primera vegada il.lustres personatges tals com Caudi,
Miró, Dali, Pau Casals.

Tot aixó exposat anteriorment ha originat una certa polémica, no tant per
l'oficialitat del catalá com pel relleu que Catalunya assolirá amb motiu de l'Olim-
pÍada. La posició del COI davant d'aquest fet crec que ha d'ésser d'indiferéncia
ja que únicament els afecta en alló referent a organització i suposem que tenen
ben clar que l'anglés será l'idioma preponderant. No ho deuen veure aixÍ des
de Madrid i de bona part de l'Estat.

No veuran amb bons ulls que un mitjá de difusió com és la televisió emeti
per tot el món durant setze dies imatges i reportatges en els quals, a més de
l'esport, Catalunya esdevindrá principal protagonista.

CONRAD ROVIRA

Mossén Carles Cardó diu que la pátria és la matriu espiritual de la persona.
Es una llenca de terra amb poble, llengua, história, cultura i avenir, prou a tocar
per fer-nos com som, prou ampla per a no deixar-nos esquifits i tancats. Sense
pátria no hi ha poble. Només hi ha munteguera d'homes.

La meva pátria és Catalunya. M'ha fet com sóc jo i la duc a les tripes de
l'ánima. Hom em reprotxa la déria de parlar de Catalunya tot el sant dia. No
faci estrany. Un italiá en té prou dient que és italiá, un anglés en té prou amb la
ganya. Peró el catalá, per fer entendre que és catalá i no pas altra cosa, s'ha
d'embolicar amb la llengua i el pa amb tomáquet, la cultura i Carlemany, el Con-
queridor i les desconquerides, la treva de Deú i el fundador del Moulin Rouge.

Ouan hom ja no creu en res, la pátria és un darrer agafall de I'esperanga.
Pel que fa a mi, la primera fidelitat rau en Déu. Massa sovint no li he estat fi-
del;peró quan me n'he trobat lluny, una darrera fidelitat a la pátria m'ha tornat
Déu proper, guaitant-me per entre els solcs d'aquesta terra i per les escletxes
dels seus homes' 

MossEN JosEp M. BALLARTN



EL BESTIART CATALA

No cal dir que aplaudim caloro-
sament l'activitat dels germans Salva-
dor i Abel Massana i Saburit que des

de fa anys tant han treballat en tot el
que representa la divulgació de la cul-
tura popular principalment pel que fa
referéncia a les bésties fantástiques,

signe amb el qual distingim bona part
de les nostre comarques. Tot aixó ha
anat amanit, de sempre, amb l'art pic-
tóric i escultóric, a cárrec, respectiva-
ment, de cadascun d'ells, que s'ha dis-
tingit precisament per tot I'embalum
de color i d'espectacularitat que tenen
les manifestacions de diables i altres
entremesos. El drac de la Geltrú

Amb moiiu de la passada diada
de Sant Jordi *an continuar I'aporta-
ció amb l'exhibició a la Galeria Mont-
parnasse de la seva carpeta de vint-i-sis
dibuixos titulada «Carcassa. Tieball de

carrer. Itinerari del bestiari popular».
La carpeta era un element més en

populars. Tot aixd els ha permés

d'anar a una bona colla de viles que

són les que els han fornit centenars de
peces de material que els converteix en

doctes en la matéria.

La mulassa de Vilanova

Fa més de deu anys que amdós
germans van construir el drac de la
Geltrú. Ells, amb el cineasta Ramon
Saumell i una bona colla d'amics van
formar el Grup dAmics del Bestiari i
la Cultura Popular, la tasca del qual
ha estat de resseguir les comarques per

identificar-se amb les manifestacions

10
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I'exposició de pintures i d'escultures
sobre el tema, que tenia el títol de
«Forma i color del bestiari». Lambi-
ció de la carpeta, de la qual han let una
tirada de dos-cents exemplars, no és al-
tra que els nostres nois i noies, a tra-
vés dels cromos coneguin el nostre país

i facin un cartell mural. Ells, els autors,
estan convenQuts que lligant la sensi-
bilitat plástica amb la tradició presren

un bon servei a la mainada per tal que

se sentin arrelats a la terra.

El drac de Vilafranca

Així trobaran que hi ha áligues a

Girona, Sitges, Berga i Tárragona, mu-
lasses a Vilanova i Reus, dracs a la
Bisbal de I'Empordá, a la Celtrú,
Valls, Vilafranca, Crácia, Sant Pere

El caramot del Vendrell

de Ribes, una garsa a Sant Feliu de
Llobregat, un conill a Olot, una cabra
a Blancaf ort, uns ossos a Solsona, una
pájara a Terrassa, una ntomerota ¿r

Mataró, un marraco a Lleida, uns

cavallets a Sant Feliu de Pallerols, una
cuca a Salomó, unes guites a Berga, un
bou a Ascó, una víbria a Manresa, un
caramot al Vendrell, unes cuques-f'eres

a Tortosa.

Salvador Massana té el goig que
el seu lill Heribert gairebé un infanr,
continua en la temática. La seva con-
tribució a I'exposició consistí en unes
peces de plastilina, reproductores d'al-
guns entremesos i una falla de més

amplitud.

Els espanyols tenen molt més clar que no pas els catalans que som una
i totes les possibilitats quc aixo implica. Joan Creixell.

:j:

Els catalans volem ésser fills de Catalun¡a iciutadans clel nrón. Aqucst és el nos-
tre nacionalisme. Doctor Martí i Juliá.

Amics de la Sardana. Carrer del Comerq, 4. Vilanova i la (ieltrúr.
President: Manuel Massana. Director butlletí: Xavier Garcia.
Número 135. Junl' de 1990
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UNA COBLA I\OVA A LA BISBAL

A l'escola de cobla comarcal
CONRAD SALÓ es donen classes, des

de 1981, als joves que volen aprendre
a tocar algun instrument de cobla. Els
mestres són músics prestigiosos que ho
fan possible. Només cal voluntat per
part dels alumnes.

La primera fornada de joves mú-
sics, ja fa un parell d'anys van tenir la
pensada de crear una cobla, peró la
idea va quedar en una il.lusió. El no-
vembre passat va tornar a sortir la idea
i de mica en mica es va anar formant
la cobla.

Sota la direcció de Joan Vilano-
va, gran trompetista, que havia tocat
durant molts anys amb La Principal de
la Bisbal, que actualment toca amb la
cobla Amoga i fa de professor a l'es-

mentada escola, la jove cobla va anar
preparant repertori fins que van creu-
re oportú de donar-se a conéixer. Aixó
passava el 3 de Marg passat a la Bisbal
d'Empordá amb una notable actuació.

La cobla ha adoptat el nom de La
Bisbal Jove, que és molt encertat, ja
que tots els integrants són fills de la
Bisbal. Són: Gerard Pons (flabiol),
Lluís Tt-rret i Carles Teixidor (tibles),
Jordi Carreras i Miquel Artigas (teno-
res), Joan Vilanova (representant-
trompeta), Emili Sunyer (trompeta),
Marcel Joanchich (trombó), Joan
Prats i Elies Rovira (fiscorns) i Jordi
Bonaventura (contrabaix). El director,
com ja hem esmentat, és Joan Vilano-
va, pare.

ESTEVE MOLERO

s
t ral .§t
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ATOTTCIARI

LA COBLA CA,TAN¡A.
El dissabte dia 14 de gener vam

tenir el goig d'escoltar, ala plaqa de
la Vila, per primera vegada entre no-
saltres, la novella cobla vilafranqui-
na «Catánia», l'audició de la qual ens
va plaure molt.

LA COBLA SITGETANA.
El diumenge 4 de febrer, Amics

de la Sardana vam voler unir-nos a
I'efeméride dels vint-i-cinc anys
d'existéncia de la cobla sitgetana,
amb una ballada interpretada per
ella. Tot seguit, compartÍrem amb
els músics un petit refresc al local del
CÍrcol Católic. Per molts anysl

ASSAMBLEA ORDINAR¡A.
Es va celebrar el passat 1 6 de

marg. En la lectura dels actes cele-
brats durant I'any I989 se'n va veu-
re la importáncia pel cost que han
significat que se'n va prop d'un mi-
lió i mig de pessetes. En el progra-
ma previst per a l'any actual desta-
quen la 3a. Trobada infantil, que ja
hem celebrat, i la 10a. Nit de la Sar-
dana, que tindrem el dissabte dia 7
de juliol, a la Rambla.

APLEC DE PASOUA.
Per tercer any consecutiu, el dia

16 d'abril van celebrar lAplec del Di-
lluns de Pasqua Florida a la Masia
d'en Cabanyes. La Cobla Neápolis
fou l'encarregada de la part musical
que va consistir en dues ballades de
sardanes. Ho vam celebrar amb un
bon dinar de germanor.

EL POEMA DE MONTSERRAT.
Amb motiu de la festa de la Ma-

re de Déu de Montserrat, vam orga-
nitzar, el passat dia primer de maig
una sessió literária al Centre Parro-
quial de Sant Antoni Abat, Casal
nOrfeó Vilanvir, sobre el poema de
Josep M. de Sagarra. Xavier Carcia
en va fer una glosa. Els rapsodes
OtÍlia Ricomá, Rosa M. Montserrat,
Daniel Flor i Josep M. Cuinda, sota
la direcció d'Antoni Castelló, en van
recitar uns fragments. Els assistents,
que emplenaven la sala, en sortiren
complaguts.

Per nosaltres és un goig de po-
der disposar del local, des de fa anys
propietat de la Parróquia, ara tan
bellament restaurat, que el fa el pri-
mer centre artÍstic de la ciutat.

TROBADA DE SARDANISTES
INFANT¡LS.

El dissabte dia 19 de maig, a la
tarda, vam celebrar la3a. Trobada,
amb la col.laboració de la Cobla
Sant Jordi. Hi van assistir 300 nens:
Col.legi Ruben Dario de Brcelona,
Grup TamborÍ de Roquetes, Mare de
Déu de la Mercé, de Sant Feliu de
Llobregat, Escola Pia de Sant Pere
de Ribes, Escola Foment de la Sar-
dana, de Sant SadurnÍ dAnoia,
Mare de Déu del Carme, del Prat de
Llobregat, Contrapunt d'Onades, de
Salou, Amics de la Sardana de Sit-
ges. I els Grups locals: Roselles vila-
novines, Escola la Celtrú, Escola Pia,
Pompeu Fabra, Escola Carraf, Petits
Vilanovins i Petita Rotllana.
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XX ANIVERSAR¡ DEL GRUP INS-
TRUMENTAL.

El passat diumenge 10 de juny
es va celebrar, a la parróquia de
Santa Maria de la Celtrú, l'efeméri-
de dels vint anys d'existéncia del seu
Crup Instrumental, que va consistir
en un concert, al migdia, al qual va
assistir el cardenal NarcÍs Jubany,
que abans havia administrat el
sagrament de la confirmació a un
bon nombre de jovent, i un ápat de
germanor.

Ens adherim, amb el nostre
aplaudiment, a la celebració dels

vint anys. Es una realitat que ha es-
tat possible grácies a un conjunt de
persones, el rector mossén Pere Sit-
já, que hi ha donat alé, Albert Tort,
director, que n'ha estat l'ánima, Ra-
mon Falcó, que tant hi ha ajudat en
la faceta pedagógica, i els nombro-
sos nois i noies que hi han passat,
que hi han deixat I'empremta del
seu afany de millorament. Ha estat
una bona feinada de cara a fer esti-
mar la bona música a una munió de
persones. I aixó sempre dóna bons
resultats. Tot i que de vegades sem-
bli que no es palpen.

Hem de voler que el Folklore no sigui un llast ana-

crdnic per o les futures generocions, peró, al mateix
temps, que cap de les seves partícules oprofitables (de

bellesa pura, de sana filosofía, de racionals costums, de

grdcia ingénua) deixi de fornir llur fonament, per tal que

en lo més elevada morol, en la més dmplio volada del
pensament, en la més justo organització de la societat
novo no hi manqui el segell racial, la substdncio íntima
del nostre etnos, la que ens dóna el sentit d'equilibri i
d'hormonio omb lo terra que trepitgem i I'ambient que

ens envolto. Que no hi manqui, en una poraula, cap dels

valors eterns que caracteritzen per llei natural els diver-
sos grups humans.

SARA LLORENS
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EI pr¡mer Santuari del món dedicat
a la Mare de Déu de l'Ecologia

Gallifa és un poblet d'un centenar d'habitants situat dins
una petita vall, al peu de l'arrogant massÍs de Sant SadurnÍ,
a cavall entre el Vallés Occidental i el Vallés Oriental, a uns
40 k, de la c¡utat de Barcelona. Dins les boscúries del seu
terme municipal hi ha erigides quatre ermites romániques
l'origen de les quals es remonta mil anys enrera.

Al costat de l'ermita parroquial (s. XIJ es troba el taller
del reconegut ceramista Llorens Artigas, on treba¡la durant
moltes temporades el pintor Joan Miró. De la col.laboració
dels dos artistes amics, d'aquest taller han sortit obres com
el mural de la UNESCO de ParÍs, o el de la Universitat de Har-
vart, el mural de l'aeoroport del Prat o la «Dona de l'ocell, del
parc de I'Escorxador de Barcelona, per citar alguns exemples.

El Santuari fou inaugurat el 13 de juliol de 1986.
Mn. Josep Dalmau, conegut entre nosaltres per haver estat vicari de la parróquia de Sant

Antoni Abat en la década dels 50, iniciá la reconstrucció de l'ermita románica del castell de
Callifa el 1985. Els experts en art romAnic valoren les ruines com un rar exemplar d'ermita,
perqué sobre la volta no hi havia la teulada (com és habitual) sinó una habitació-sala que cons-
tituia un últim recurs de la resisténcia dels habitants del castell, quan els enemics havlen ja
entrat dins el recinte de la fortalesa.

Mentre es reconstruien les partes, la volta i la teulada de l'ermita (s. Xl) Jesús Prujá, antic
diputat al Parlament, promotor cultural i col.leccionista nat, oferi a mossén Dalmau una ¡mat-
ge de talla d'una Mare de Déu del s. Xl, que havia trobat a les golfes d'una masia dels voltants
d'Olot, fent de contrafort a l'encavallada de la teulada. D'aquesta imatge no se'n coneix n¡

el nom ni l'origen.
Lanterior imatge (del s. XIX) de l'ermita del castell, s'havia descompost i fet malbé durant

la guerra civil (1936-39). Desapareguda I'ant¡ga ¡matge, Prujá, féu ofrena de la trobada re-
centment a Olot. Aixó doná a Mn. Dalmau l'oportun¡tat de «rebatejar-la» amb l'advocació de
la MARE DE DÉU DE L'ECOLOGIA. Ho demanaven els plecs de muntanyes que l'envolten i les
catifes de verd dels boscos que l¡ fan d'escambell. I ho proclamen sobretot els temps actuals,
que han fet del mot «ecologia» la clau de volta d'una visió de futur. I seguint aquella lliqó evan-
gélica de Jesús de Nazaret, es tracta de lligar el passat i el futur, i «treure del cofre coses no-
ves i antigues,. Els devots de l'ecologia vénen a plantar un arbre en el recinte del voltant del
Santuari com una llántia votiva -com una pregária encesa, nit i dia- a Maria, advocada de
la virg¡n¡tat fecunda: de la naturalesa verge.

Cal salvar, doncs, la selva verge, la naturalesa verge, perqué a través d'ella tenim garanti-
da la cont¡nuitat de l'espécie i la salvació de la human¡tat.

Cal retrobar el rostre mate¡x de Déu transparent en l'univers ique l'home primitiiu va
intuir iviure en els seus inicis. N'és una mostra de la deesa Artemis. N'és també un signe clar
aquesta «pedra preclosa, anomenada Verge Maria, que costa tant de destriar del m¡ssatge
evangélic perqué está incrustada en el seu firmament.

No podem ser d'aquells ecologistes, profetes de calam¡tats, que diuen que l'home ja ha
mort. Lhome encara no existeix. Cal anar vers un esdevenidor proplament humá, és a dir,
divÍ. Perqué la real¡tat global de l'home, la seva integritat, inclou aquesta dimensió transcen-
dent que posa al descobert la vivéncia religiosa-cristiana. Podem fer possible de nou la con-
vergéncia entre el mite pagA ecológic dels nostres dies amb l'exigéncia explicita de la dimen-
sió crist¡ana. El vent de la história ens va a favor.
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ESCOLTA.IIO EN EL VENT

Per quants carrers I'home haurd de passar
qbans que se'l vulgui escoltar?
Digue'm quqnts mctrs li caldrd trqvessqr
abans de poder descansar?
Fins quan les bombes haurqn d'esclatqr
abans que no en quedi co¡t?

Aixó amic meu, tan sols ho sa¡t el vent,'
escolta la resposto dins el vent.

Quonts co¡ts haurd I'home de mirar ctmunt
per tal de poder yeure el cel?
Quantes orelles haurd de tenir
abans de sentir plorar el món?
Quantes morts veurd al seu entorn
per saber que ha mort massa gent?

Fins quan una roca podrd resistir
abans que se l'endugui el mar?
Quant temps un poble haurd de patir
l2er manco de llibertat?
Fins quan seguird I'home girant el cap
per tal de no veure-hi clar?

Bob l)ylan

Properes activitats

Dia 22 de juny, divendres, a les 8 del vespre
A la sala d'actes de l'A.E. Talaia

CONFERÉNCTN DE XA\/IER GARCIA
sobre el tema: <<Anys 4O: una presa de consciéncia

cultural i patriótica>>

Dia 7 de juliol, dissabte, a les 1O de la nit
A la Rambla Principal

X NIT DE LA SARDANA
Cobles: Mediterránia i Sant Jordi

Estrena de la sardana del compositor vilanoví Ramon Ortiz
i Vallverdú: <<Nit de la sardana: 1O anys>>.
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CISTELLERIA TEIXITS

I Qolg

Sant SebastiA, 19 - 893 4 49 Aigua, 28 - 815 24 69

Ferrer.Vidal, 4 - 815 06 6l

d,rticles d. ?ell
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o LA VOSTRA BOTIGA o

Rbla. Vidal, 17 - 815 19 17 Sant Gervasi, 39 - 893 78 50

lo lioneso
pastisseria

Santa Eulália, 6 - 893 02 99



Llibertat, 147 - 815 53 09

RESmURnNT

Wry:rrl*r
LA CASA DE LA

BOLLABESSA

Obert tot I'any

Platja - 815 54 17

tanit
LTIBRERIA . PAPERERIA . PREMSA

it.

Rambla de la Pau, 60 - 815 32 02

Articles de regal

Llistes de noces

Si vosté busca idees,

Si vosté busca il.lusions,
Si vosté vol qualitat

Si ho busca tot, VINGUI.

Sant Pau, 15

893 09 44



CANSALADERIA

ITCRES
Mercat públic

Parada núm. 6 - 893 87 39

ry
G PEIX¡MARISC

Xavi r Mar
'

Xavier Montserrat lgnacio

M. Angels Llaó Cardona

Majo¡ I - 893 t2 07 - VILANOVA t I-e cElrRÚ

20 
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