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Felicitació
Nadal! Festa plena de goig i ambrosia.

Nadal! Gran diada d'amor i plaer,

jornada gloriosa perqué un Nen naixia

sota la teulada d'un portal roquer.

Nadal! Tu al pobre dónes alegria.

Nadal! Esperanga del treballador

que compta les hores que falten encara

per menjar les neules, el gall i el torró.

Nadal! Quan arribis porta benaurances

pels que em donen feina, el jornal i el pa,

en tant que jo ara vull felicitar-vos

amb l'ániina alegre i el cor a la má.

EL FORNER

Aquesta és la décima que anava al dors del cromo de felicitació de Nadal,
que posem a la portada, que feia el forner als seus clients. Era la felicitació que

els anys 20-30 feien els treballadors que servieqel públic, serenos, escombriaires,
drapaires, repartidors de periódics.
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IanioMarti c0m ositor de sardanes

Amb motiu de la celebració del 25é aniversari dAmics de la Sádana en Ia
ballada de la XI Nit de la Sardana, celebrada a la rambla Principal la nit del
dia l3 de juliol d'enguany, la cobla La Principal del Llobregat estrená una sarda-
na dedicada a la nostra Entitat. Aquesta sardana, que va ser clamorosament aco-
llida pel nombrós públic assistent, porta per nom Joiós aniversari i el seu autor
és en Janio Marti, que és el nom que usa com a músic i director d'orquestra.

Joan Antoni Martí i Soler va néixer a Vilafranca a la década dels anys qua-
ranta. Actualment viu a Sitges a causa del matrimoni amb Sílvia Camps i Gumá,
pertanyent a una conegudíssima i apreciada família sitgetana de soca-rel, on en

Janio, s'ha identificat. Segons ens diu ell mateix, Vilafranca i Sitges són les dues

ciutats que més estima.

De jovenet, se sentí atret per la música, tot i que a la seva família no hi ha
cap antecedent musical. Recorda peró que els seus pares tenien una gran amistat
i una forta relació amb els pares de la nostra benvolguda lronora Milá, relació
i amistat que encara avui perdura entre aquests dos grans músics.

Els seus pares no van voler malmetre aquella forta vocació musical i rebé

les primeres lligons de música al col.legi dels salesians de Barcelona. Després

fou alumne avantatjat del
Conservatori del Liceu i
del Conservatori de Valén-

cia. Els seus professors de
piano foren Joaquim Si-
mó i Angel Solé. Als dis-
set formá el primer grup
musical professional, el
quartet «Harlem Grup»,
amb el qual es doná a co-
néixer. El 1965 desféu
aquest conjunt i creá l'Or-
questra Janio Marti. I-lor-
questra aná creixent en

components i qualitat.



Avui en Janio és a bastament conegut per la seva orquestra de fama interna-
cional'en Ia modalitat de música moderna.

Peró tot aixó no té res a veure amb la música tradicional catalarra ni amb
la sardana, i pot ésser que algú es pregunti de qué ve que ell ens hagi dedicat
una sardana, i com és que es dedica a aquest tipus de composició.

El mateix Janio ens ho explica:

- Els Amics de la Sardana de Sitges, c;om a cloenda del magnífic aplec que

cada 4ny celebren als jardins de la Societat El Retiro, ens ofereixen un extraordi-
nari concert, al qual, per raons de feina, no sempre puc assistir, peró l'any 1987

vaig poder-hi anar. Casualment, la programació d'aquell concert van fer-la
per honorar compositors sitgetans i les seves sardanes. I-es acurades sardanes

dAntoni Catalá (de qui aquest any s'escau el centenari del naixement), Gabriel
Pallarés, Antoni i Jordi Panyella interpretades per les cobles La Principal de la
Bisbal i Sant .Iordi, varen fer-me ensorrar en Ia butaca de la vergonya que

vaig sentir per no haver
mai, ni tan sols, intentat
de compondre una sar-
dana ni res que s'hi assem-

blés. En aquell mateix
moment, vaig prendre la
resolució d'intentar de

compondre'n una. En
acabar el concert, comen-
tant aixó amb el Mariá i
lAurora, magnífics i in-
substitulbles capdavanters

dAmics de la Sardana, or-
ganitzadors de tants actes
que prestigien el nom de

Sitges, els vaig dir: I-lany
que ve us faré una sarda-
na. EIls, mig en broma,
mig seriosament, varen
acceptar el repte. Després,

en altres parlades m'enco-
ratjarenafer-hoiem
digueren que refiaven de
poder estrenar-la en el
proper aplec.



- Jo desconeixia totalment Ia técnica per a Ia composició de sardanes, peró

vaig agafar un compromís i vaig voler complir-lo, i el primer que vaig fer va ésser

llegir, documentar-me i escoltar infinitat d'enregistraments de sardanes, moltes,
moltíssirnes, i ben aviat em captivá l'obra de Manuel Saderra i Puigferrer, per

a qui avui sento una vertadera admiració com a compositor, i com que tinc la
sort d'ésser amic seu, li tinc una gran estimació i respecte com a persona. Ijobra
d'aquest autor ha influil en mi en gran manera. Totes les seves sardanes són d'una
contextura rigorosa, acurad4 depuradíssima. A més de l'elegáncia de les formes
sonores i la seva forta empremta original que materialitzen, sovint, els instru-
ments de fusta, i en alguns casos les trompetes equilibrades per les intervencions
més enérgiques encomanades al metall a través de procediments d'instrumenta-
ció esdevenen vertaderes obres mestres. Els temes emprats en les seves sardanes

rarament es trenquen, i evolucionen de manera gradual i alternativa a cura d'un
grup instrumental o d'un solista, fins a arribar a l'apoteosi final en qué la cobla
es manifesta en tota la seva puixanEa. Aquest apoteósic final de la cobla queda
a bastament manifest en El llac encantat, i també el romanticisme en Júlia, I'ex-
pressió d'amor en Fausta, els remolins del nostre litoral en Volerany, perd la sar-

dana que més m'ha captivaÍ ha estat Somni de la qual algú ha dit encertadament
que és més que una sardana. I-lobra de Puigferrer ha estat el meu punt de mira
i les seves sardanes la base fonamental del meu inici en la composició de'les
meves sardanes.

Parlant de Puigferrer, en Janio no pot ni vol dissimular I'admiració que sent
pei gran mestre, que a més compartim plenament infinitat de sardanistes d'arreu
del nostre país.

Un altre gran músic i compositor que ha donat suport a I'obra de Janio
Marti ha estat Pere Fontás, director de la cobla Selvatana que, juntament
amb els seus components, han guiat els seus primers passos i encara avui
li donen el seu suport, i en els assaigs de la cobla, graven en cinta de cassette

les seves sardanes perqué les pugui escoltar i fer les oportunes correccions si

s'hi escau. En Janio diu que realment s'ha sentit encoratjat per tots els seus

companys professionals i la seva cara reflecteix una gran satisfacció i
agraiment.

El qui fou director de l'Orfeó Catalá Lluís Maria Millet en certa ocasió di-
gué: «Per als nostres músics, quina forma més característica, flexible i hermosa
emmotllar ses inspiracions!...... Músics catalans, novells cantaires de l'espléndid
renaixement de Ia nostra terra, feu de la sardana una forma predilecta de la vos-

tra inspiracó; així, en aquell va es fará ráncia com vi novell en bóta vella, i agafa-
rá sentor de la nostra terra.>>



I en Janio Marti ja ha entrat en aquesta llarga llista de compositors
que han seguit el vial que marcá el mestre Millet. En Janio va acomplir a
bastament la seva promesa i en l'aplec de I'any 1988, les qualtre cobles Ma-
rinada, Vila de Blanes, Sant Jordi i La Principal de la Bisbal, interpretaven
conjuntament la seva primera sardana que porta per nom Yinyes de Penedés,
que fou escoltada i ballada amb entusiasme pel públic assistent a l'aplec,
en preséncia del seu autor, que tot i tremolant-li les cames de nervis que

tenia, la seva expressió era de satisfacció i complaenga per la fervorosa
acollida del públic. Aquesta primera sardana Ia va dedicar als seus pares.

Peró aixó no és tot, i en el concert d'aquella nit n'estrená tres més. La
cobla Vila de Blanes ens oferia la seva segona sardana que porta per nom
Lencís de Sitges, dedicada als seus fills. Seguidament La Principal de la
Bisbal interpretava la seva tercera sardana, composició que dedicá a les

ahelles d'Amics de la Sardana de Sitges i que porta per nom Espurnes
Sitgetanes i finalment Ia quarta sardana la interpretá la Sant Jordi. Aquesta
sardana s'anomena La serenor de l'Angels i és dedicada a la coneguda
locutora de rádio i televisió Angels Barceló. En Janio va més que acomplir
la seva promesa, i el públic demostrá la seva complaenga amb grans aplau-
diments en cada una de les interpretacions.

En Janio ja no pot deixar de compondre sardanes. S'ha adonat de les

ámplies possibilitats que li ofereix la nostra música des de la seva perspec-
tiva temática, d'un ampli ventall de sentiments, invencions, sons, efectes, en
resum, de tot alló que mou la creació artística, i per a ell és innat, ho por-
ta a dins, i la llista de sardanes d'en Janio ha anat creixent fins a arribar
a una dotzena amb els següents títols i dedicatóries: Capvespre a la Sénia,
a uns bons amics d'aquest municipi del Montsiá; Homenatge a un Somni,
a la famosa sardana Somni i al seu autor, I'admirat Manuel Saderra i lPuig-

ferrer. D'aquesta sardana en parlarem en un altre apartat perqué verita-
blement s'ho mereix; Tfes clavells dins d'un got d'aigua, al plorat sitgetá
Salvador Mirabent i Paretas; Agafant-se les mans. SÍlvia -no podia ser

d'altra manera-, és dedicada a la seva esposa; Llamic Quintana, a un bon
amic dArtés; Joiós aniversari, a la nostra Entitat' que també comentarem
en un altre aparlat; i finalment La festa dels desvagats, a un aplec que se

celebra a La Salut de Terrades, santuari del municipi de Terrades (Alt Em-
pordá). Peró en Janio encara no ha acabat la inspiració i actualment está treba-
llant en dues noves sardanes. Que duri!

Ben aviat podreu ce,rcionar-vos de la bellasa i la qualitat de les seves sarda-
nes perqué, segons ens diu ell mateix, al final de la tardor o a principi de I'hi-
vern, una primeríssima cobla enregistrará un disc amb deu de les seves sardanes



que vindrá a enriquir la discografia de la nostra música i que, de ben segur, será

favorablement acollit per tots els sardanistes.

Com déiem abans, en Janio ha pres model de l'obra de Puigferrer i
molts dels qui han escoltat les seves sardanes, salvant les distáncies, i sense caure

en I'error de comparar-los, han copsat que l'estil és semblant al de Puigferrer
en molts passatges de les seves sardanes. Li ho comentem i en diu: - Mira, ja
m'ho han dit, i la veritat és que no em molesta gens; tot al contrari, m'afalaga.
Yaltra dia en Peqe Fontás m'enviá la gravació de la vostra sardana i comentant-
ho amb en Bisbal, el trombó de la Sant Jordi, la vam escoltar i em digué: Aixó
sona a Puigferrer. Jo li responguí: No diguis disbarats, home. Peró, perdoneu-

me si dic que em va fer una gran alegria.

Manuel Saderra, ens diu en Janio, és d'un tracte cordial i agradable,
i té tots els coneixements que es poden tenir entorn de la nostra música.

- En les agradables converses musicals que he tingut amb ell, sempre

he aprés quelcom que m'ha ajudat en la meva déria de compondre sardanes,
peró et diu tot el que t'ha de dir. Aixó sí, t'ho diu molt ben dit, procurant

-i ho aconsegueix-, que mai cap paraula no et pugui ferir. Per aixó,
havent-li dedicat la sardana Homenatge a un Somni, quan vaig tenir la
gravació li vaig telefonar per concertar una entrevista, i ja tens en Janio
camí de Banyoles. Després d'una agradable tertúlia vam agafar el cotxe i
anárem a la vora de l'estany, i en arribar-hi em digué: Bé! Que no hem
d'escolatr la sardana?. Jo no tocava de peus a terra, de nervis que tenia,
perd ja no em podia desdir, la vaig introduir en la cassette i vam escoltar-la.
Jo, mentrestant, pensava) ana em dirá, mira Janio, al meu veí mai ningú
no li ha dedicat cap sardana. Perqué no la hi dediques a ell? Peró el mestre
anava escoltant-la i amb lleus moviments del cap semblava que donés la se-

va conformitat. En acabar-se la sardana, jo no m'atrevia a fer cap comentari.
El mestre deixá passar uns instants, que a mi em semblaren segles, i final-
ment em digué, amb cara de satisfacció: Ja ho veus, tantes sardanes que
jo he dedicat, i aquesta és la primera que em dediquen a mi. Grácies,
Janio. Jo no m'atrevia ni a moure'm, i si em punxen ni ho hagués sentit, i
encara ell ho va arrodonir dient-me: Aquesta sardana s'ha de tocar a

l'aplec de Banyoles d'enguany. Jo mateix em preocuparé de programar-la.
I així mateix ho va fer. No cal dir que Banyoles i Sitges, en el viatge de tornada,
estaven molt més a prop. Almenys a mi m'ho va semblar.

Ja no em resta més que comentar com va ésser que en Janio ens va dedicar
la sardana Joiós aniversari. El primer contacte amb Janio Martí el tingué l'amic
Manuel Prats que, amb la seva manera de fer apaivagada i simpálica, va comen-



tar-li que enguany la nostra Entitat celebrava el 25é aniversari, i tot bromejant
va proposar-li que per aquest motiu ens dediqués una sardana. En Janio, de pri-
mer s'ho va prendre a broma, perd la insisténcia de Manuel va fer-li dir: Bé, ja
en parlarem. Després en Manuel va venir a comentar-m'ho, i em va demanar
que anéssim tots dos aparlar amb ell par acabar-lo de convéncer, i així vam fer-
ho. La veritat és que no ens costá pas gaire. Jo crec que en Janio gaudeix tant
en la composició de sardanes que donarJi un motiu per fer-ne una altra ho agraeix
i I'estimula. En una propera conversa que tinguérem ja ens parlá del motiu que
volia emprar-hi, i em demanaá que busqués el nom que li posaríem. Quan li vaig
proposar d'anomenar-la Joiós aniversari li va semblar bé, ja que digué que li
esqueia molt al conegut motiu que utilitzá en la nova sardana.

La sardana va sortir-li prou reixida i, com déiem a I'inici, la seva estrena
fou un éxit espaterrant, amb repetició inclosa.

Janio, en nom dels companys dAmics de la Sardana de Vilanova i en el meu
propi, et dono les més expressives grácies pel meravellós regal que ens has fet,
i persona'm si en el meu escrit he fet pública alguna de les coses que en les nos-
tres converses m'has comentat. Estigues segur que no m'ha mogut res més que
I'agraiment i la gran estima que et tinc, i si et plau segueix fent moltes més sarda-
nes. Si així ho fas serem molts més els qui t'ho agrairem.

DANIEL FLOR

Diumenge 26 de gener
al migdia

BALLADA DE S'ARDANES
a la Rambla Principal

Cobla Ciutat de Terrassa

Diuménge 16 de febrer
al migdia

BALLADA DE SAFIN \NES
a la Rambla Principal

Cobla Catánia
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Els amics de lonBallester iCanals

Avui tenim el goig de fer participants els sardanistes vilanovins que ens lle-
geixen, d'una entitat que tenim a casa nostra, la qual dóna títol a aquest treball.

Qui era Joan Ballester? Fou un patriota barceloní que sempre va donar la
cara davant els abusos o extorsions que suportá Catalunya durant els anys des-
prés de la guerra civil. Amo de la Llibreria que primer s'anomená Püblia, del
carrer del Concell de Cent, que fou sempre un signe constant de preséncia i d'afir-
mació d'un alt ideal de catalanitat, sofrí diverses envestides de les forces destruc-
tores castellanistes fins i tot una bomba.

Durant els anys cinquanta fou el principal
agent que tingué el savi filóleg Francesc de B.

Moll, mallorquí, per a la propagació del mo-
numental Diccionari Catalá-Valenciá-Balear,
que havia iniciat el canonge Antoni M. Alco-
ver, que constitueix l'inventari lexicográfic i dia-
lectal més complet en la nostra llengua.

I-lany 1951, en el número 3 del Butlletí de

la nostra Secció Folklórica, del mes de maig, pu-

blicávem un article sobre el diccionari, titulat
«Un treball ingent»», amb les sigles S.B. perqué

el nom i cognoms de qui signa aquest, llavors
eren proscrits, vituperats i menyspreats per

l'ocupant del lloc principal a Ia vila.

La Secció Folklórica, iniciada 1'any 1944

-per tant ens n'anem a la cinquantena d'anys-
tenia els mateixos objectius i comptava amb les

mateixes persones (llevat de les que ens han deixat per l'imperatiu de la mort)
que tenen ara els Amics de la Sardana. El Butlletí fou la primera publicació a
Vilanova escrita en catalá rtrue parlava de les tradicions i els costums locals. Era
l'única cosa que es podia fer, grácies a I'aparenga d'inti¡¡-ritat que tenia la
publicació.

Després, Joan Ballester fou l'impulsor d'una important tasca editorial, de-

dicada a la clarificació d'idees sobre el fet nacional. Fou el primer a editar el mapa
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de les comarques dels Paisos Catalans, per causa del qual fou detingut, condem-

nat i dut a la presó. Va actuar sempre sota la consigna «Entre tots ho farem tot».

Membre destacat d'Omnium Cultural, quan va morir els Amics de Joan Ba-

llester i Canals van continuar el missatge clarament nacionalista i la seva obra
com a delegació també d'Omnium Culturál, convenEuts que una presa de posi-

ció i una exposició clarivident i diáfana al gran públic és necessária per tal que

el máxim nombre de persones puguin tenir elements per discernir els fets i les

doctrines que afecten el nostre poble. Ho fan persuadits -i és dogma de fe-
que el pitjor enemic del nostre poble és la ignoráncia que les forces opressores

han tingut interés de mantenir aril per fer després de cada ensorrada siguem molts
menys els qui sortim per reconstruir. Cada vegada recomencem de més avall.

La seva ambició és ajudar a construir catalans íntegres -defugint tota refe-

réncia ideológica partidista- que són tots aquells homes i dones que creguin
que cal donar al poble objectius netament
nacionals. El seu objectiu és defensar els

drets naturals de la nació i motivar el má-
xim nombre de persones mitjangant la pu-
blicitat. Es indubtable que tots els terrenys
són bons quan la causa és justa. El mitjá
de la publicitat és, avui dia, el més apre-
ciat i eficaE. Lúnica innovació que han fet

en la consigna de Ballester és el petit canvi
«Entre tots ho hem de fer tot». D'aquesta
manera volen donar a entendre que tothom
és cridat a contribuir en la tasca de recata-
lanització del país i que els qui no I'exer-

ceixen fan un tort a la comunitat.

Els dirigents dels Amics, o sigui el seu

consell directiu, Joan Tiiadú, president, Jo-

sep M. Espinás, sots-president; Ermengol
Passola, secretari; Joan Garcia Codina, tresorer; i Joan Barrera, Oriol Panyella,

Josep Ibáñez Senserrich, Rosa Peretó i Roger Balleste¡ vocals, són exponent del
máxim prestigi intel.lectual, de provada fidelitat patridtica i de clara honestedat
personal.

La primera tasca que es va proposar el Consell fou l'edició d'uns tríptics,
entre 1980 i 1983, on es donaven respostes práctiques als problemes nacionals
plantejats, amb síntesis del pensament de diverses persones importants. Versa-

ven sobre <<La nació», «liEsglésia dels Paisos Catalans i el fet nacional», «Com
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ens han governat des de la batalla dAlmansa» (la caiguda, el 1707 , del País Va-

Ienciá a les tropes de Felip V) i «Joan Fuster, coratge, determinació i esforE».

El primer full, «La nació», es comengá a divulgar en nombre de 80.000 exem-
plars, al camp del Barga, la diada de Sant Joan de 1980. El repartiren 125 volun-
taris. Dels altres números, fins a final de 1987, se'n feren tiratges d'un milió i
mig d'exemplars, repartits de má en má i sobretot encartats en la premsa comarcal.

Mentrestant, des de 1982 fins al moment present, s'han fet 17 insercions de

página sencera en els principals diaris editats a Catalunya, com ara La Vanguar-
dia, Avui, EI Periódico, El Noticiero, El País, Diari de Barcelona, El Observa-
dor. I també en el setmanari Catalunya Cristiana, la revista Preséncia, els diaris
Punt Diari, de Girona, Ievante, de Valéncia, Ultima Hora i SArenal, de Mallor-
ca. Tot plegat són més de vuit milions d'exemplars repartits, que han significat
un cost d'un munt de diners.

Persones del poble que comprenen prou bé el valor pedagógic que aixó sig-
nifica a favor de la nostra gent, n'han sufragat el cost.

Les insercions números I i 2 són el decáleg del castellanoparlant i del catala-
noparlant, elaborades pel doctor Tilbert Stegmann, jove professor alemany de
la Universitat de Frankfurt, el qual passá els anys de la infantesa a Barcelona.
El pare era director del Col.legi Alemany. Peró fins la plena joventut, resident
ja a Alemanya, no va descobrir la realitat cultural i histórica de Catalunya, dels

seu país d'infantesa. El franquisme li n'havia amagat Ia identitat. Des de llavors,
conscient del fet i grácies a l'enamorament que se li havia encomanat, ha esde-

vingut arreu portaveu de les nostres aspiracions. Al seu país professa cursos de

llengua i literatura catalanes; ha organitzat les Setmanes Catalanes a Berlín, i
també altres jornades i col.loquis, i ha impulsat la fundació d'institucions i asso-

ciacions catalanófiles.

Els textos que ha publicat, en catalá i en alemany, per donar a conéixer la
realitat i els afanys de Catalunya, són extensíssims. Articles, traduccions, pró-
legs, conferéncies, «Missatge al Món Sardanista», Diccionari catalá-alemany, bi-
bliografia, formen part d'una tasca intensa, meritosíssima, que tots li hem d'agrair.
Del seu llibre Catalunya, vista per un alemany -que recomanem entusiástica-
ment als nostres lectors- ja se n'han fet quatre edicions. El nostre govern I'ha
distingit amb la Creu de Sant Jordi, que té ben merescuda. És el millor ambaixa-
dor que tenim en terres europees.

La inserció núm. 3 fou una página dedicada al filósof Joan Fuster amb mo-
tiu de ser investit doctor Honoris Causa de les Universitats de Valéncia i de Bar-
celona. És autor de Nosaltres, els valencians. Ha estat la veu conscient en un
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país on totes les forces obscurantistes, de dreta i esquerra, tenen un interés espe-

cial a deixar arraconat com a residu de la castellanitat. La núm. 4 demostra que

els Paisos catalans, altra la llengua i la cultura, són una societat que viu del tre-
ball i que es pregunta per qué del seu retard comparat amb Europa.

La 5 és una visió de la joventut que pren consciéncia de la situació de sub-
jecció que viu Catalunya. La 6 és un balang de les reaccions positives que des-

vetllen el País Valenciá, amb tots els treballs que es fan en diversos camps cultu-
rals. La 7 és un recordatori de Francesc maciá, amb les frases encoratjadores ca-

ra al futur del nostre poble. La 8 reprodueix unes respostes dels motius pels quals

hi ha l'anhel independentista. A la 9 veiem els criteris sobre Catalunya que pro-
pugnaven homes nostres importants, des de Valentí Almirall fins a Josep Pallach.

La 10 és demostrativa de Ia manera

com l'Estat espanyol perjudica económi-
cament el desenvolupament de Catalu-
nya i de com els catalans hem estat deli-
beradament manipulats a fi que nosaltres
mateixos arribéssim a amagar-nos la pró-
pia realitat. La 11 torna a insistir en el
pensament d'unes personalitats sobre la
missió de Catalunya. La 12 extreu el pen-

sament d'Enric Prat de la Riba, seny or-
denador del nostre poble, del llibre Com-
pendi de doctrina catalanista.

La 13 reprodueix pensaments de

mossén Josep Armengou, sacerdot ber-
guedá, insigne patriota, del llibre Justifi-
cació de Catalunya, escrit el 1955, en ple-

na persecució, i que comengá a difondre's
en cópies a máquina i posteriorment en

edicions clandestines a ciclostil. La 14 re-
copila pensaments de diversos escriptors

sobre l'administració de I'economia per part de I'Estat espanyol en relació amb
Catalunya, que és, de fet, una continuació de la núm. 10. Els Amics recorden

un eslógan contundent pintat a má que es veu en algunes tanques de Barcelona,
«Catalunya paga; Espanya s'engreixa». La 15 fa la relació de ll8 ajuntaments,
consells comarcals, Diputació de Lleida i universitats que es van adherir al dret
a I'autodeterminació, solidaris amb la resolució del nostre Parlament. IJ Ajun-
tament de Vilanova, és natural, tan solidari, verbalment, amb nacions molt
allunyades, no s'hi va adherir.

L¿ 16 és un homenatge a l'escriptor Manuel de Pedrolo després del seu traspás,
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el patriota exemplar que tant va maldar per treure les lleganyes del nostre poble
i tant va ajudar a donar-li unes raons per a la seva promoció. La l7 és el resum
d'una enquesta de 1988, feta a més de 2,000 persones d'arreu de Catalunya, per
la Fundació Jaume Bofill, sobre Ia identitat catalana i la voluntat d'independén-
cia dels catalans, en la qual per mitjá d'un qüestionari de més de 50 preguntes,
i amb 70 taules que l'expliquen, veiem com la majoria de la gent, \a catalana
i també la procedent d'altres terres, de parla castellana, valoren de manera posi-
tiva les aspiracions catalanes.

Tota aquesta feinada que hem descrit lleugerament és fruit d'una conscién-
cia molt clara i evident, d'una capacitat molt desenvolupada i d'una voluntat
a prova de tots els temporals. Aquests Amics encara voldrien augmentar l'abast
d'aquestes insercions arribant també a Ia televisió. Llavors, és clar, tots els esfor-
gos es multiplicarien ja que el missatge arribaria arreu del país. I ningú que fos
una mica conscient no podria arronsar les espatlles. Peró aixó exigiria recaptar
un fons económic molt més considerable, lluny del partidisme polític, en qué in-
tervingués tothom.

Em penso que valia la pena aquesta consideració, per prendre consciéncia
i ajudar amb tot el que sigui al nostre abast unes persones que treballen amb
decisió i fermesa. Tots aquells que vulguin ampliar el coneixement d'aquesta en-
titat d'Amics de Joan Ballester poden fer-ho a l'apartat de Correus 5.069 - 08080,
de Barcelona, o a la seu central d'Omnium Cultura,l,, de Barcelona, carrer de Mont-
cada,20.

XAVIER GARCIA
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NOT¡CIARI

LES BASES DE MANRESA. El dia
12 del passat juliol es va celebrar, tal-
ment com es va anunciar, a la sala
d'actes de l'A.E. Talaia, una confe-
réncia, organitzada per Amics de la
Sardana, a cárrec de Xavier Garcia,
sota el tema de uLes Bases de Man-
resa: 100 anys. Aquelles esperan-
ces, aquestes necessitats». Els as-
sistents, nombrosos, van seguir amb
molt d'interés la dissertació del tema
que esdevindrá d'actualitat aquest
any 1992, quan s'escaurá el cente-
nari de la celebració de l'esdeveni-
ment a Manresa

LA NIT DE LA SARDANA. Com ca-
da any, el passat juliolvam dur a ter-
me la Xl Nit de la Sardana. El fet de
celebrar-ho a la rambla Principal en-
lloc de la plaga de la Vila, on s'havia
realitzat en altres ocasions, ha reper-
cutit positivament en el nombre d'as-
sistents. Talment com diem en altre
lloc, enguany fou estrenada una sar-
dana que el seu autor, Janio Marti,
va dedicar a la nostra entitat, amb
motiu d'escaure's el vint-i-cinqué ani-
versari, sota el títol de "Joiós
aniversari,,.

LA DIADA NACIONAL. Com ve es-
sent norma en els darrers anys, la vi-
gília de l'11 de Setembre, a la nit, es
va celebrar una ballada de sardanes,
patrocinada per I'Ajuntament. Les
entitats sardanistes van organitzar-la

conjuntament davant el monument a
Francesc Maciá, a la platja. Uns re-
presentants d'aquestes entitats van
dipositar un present floral al peu del
monument.

APLEC DE LURDES, El primer diu-
menge d'octubre, Amics de la Sar-
dana, com ho ve fent des de fa al-
guns anys, va organitzar l'aplec a
l'ermita de Lurdes de l'Agrupació Ex-
cursionista Talaia. Un gran nombre
de vilanovins, joves i no tan joves, es
van desplaqar a aquest indret amb
la intenció de fruir d'un dia d'esbar-
giment. El nombre d'actes que es
van organitzar i un resplendent dia
va ésser elements essencials perqué
en resultés una jornada espléndida.

CURSETS D'ENSENYAMENT. EI
passat mes d'octubre van comenQar
els cursets per a ensenyar a ballar
sardanes que impartim als col.legis
de les Tereses i de les Concepcio-
nistes als seus nens i nenes.

Potser una de les tasques en
aques camp de la sardana que de-
manen més abnegació és la de l'en-
senyanqa. Es una tasca eficient, molt
pacient. A la llarga sempre dóna re-
sultat. Aquesta és la premissa que
han de tenir present sempre els mo-
nitors. Potser sovint el resultat no es
veu. Com passa en tantes altres afi-
cions. La llavor que es deixa en el cor
dels infants fructifica tard o d'hora.
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Com a mínim, quan són grans recor-
den la bellesa de la música com
d'una cosa bonica que van aprendre
quan eren menuts itenen el delit de
fer-ne participar els fills.

25 ANYS. El passat 1 de desembre,
diumenge vam celebrar la cloenda
de tots els actes que hem celebrat
per commemorar el 25 aniversari de
l'existéncia d'Amics de la Sardana.
El migdia vam tenir una ballada de
sardana amb la cobla Sant Jordi i tot
seguit un dinar de germanor. En el
transcurs de l'ápat, que vam celebrar
al Restaurant de la platja Cossetá-
nia, al qual van assistir bona part

dels nostres associats, es va viure
un ambient molt agradable que
féu dir a més d'un que actes com
aquest s'haurien de celebrar més
sovint.

NOTES VARIES. S'está organitzant
l'Associació lnternacional d'Amics
de la Sardana.

Ha comengat a atorgar-se el
Premi lnternacional Toldrá. A Ripoll
s'está promovent la creació d'un mu-
seu sobre la dansa i la sardana.
Francesc Gosalbes i Josep Burriol
són els qui el promouen. Francesc
Gosalbes va part¡c¡par I'any 1935 en
la fundació d'Amics del Folklore de
Catalunya.

ELS OUI ENS DEIXEN. Josep Juliá
iTomás Muela, tots dos bons amics
nostres, volerosos lluitadors en l'ex-
cursionisme, fundadors i presidents
que foren de l'A. E. Talaia, ens han
deixat aquests últims dies. Les seves
han estat unes vides carregades de
feina, sempre al servei dels com-
panys, amb els quals havíem com-
partit hores i dies ben prenyats dels
millors anhels. Els recordarem sem-
pre com a persones bones, que han
estat dignes d'ésser tinguts com a
dignes portaveus d'humanitat.

CONCURS DE REVESSES. EI pas-

sat 17 de novembre, diumenge, com
s'ha vingut fent durant dotze anys,
es va celebrar, dintre de la Festa Ma-
jor petita de la Geltrú, l'últim concurs
individual de sardanes revesses, on
es concedeix el premi de la parti-
cel.la d'argent que aquest any cor-
responia al contrabaix.

No cal dir que felicitem la colla
sardanista Retorn, d'Amics de la Sar-
dana, que ho ha vingut organitzant,
amb la col.laboració de l'Ajuntament,
de la Caixa Penedés i de I'Escola
Sardanista La Geltrú.

Ens plau transcriure a continua-
ció l'escrit que va publicar nUnió", ór-
gan de la Unió de Colles sardanistes,
al qual es van adherir més de cinc-
centes persones, amb llur signatura.

Amics de la Sardana. Carrer del Comerg, 4. Vilanova i la Geltrú.
President: Manuel Massana. Director butlletí: Xavier Garcia. Número 138

Gener de 1992.
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LA UNIÓ DE LES COLLES SARDA.
NISTES INIC¡A LA SEVA PRIMERA
CAMPANYA. Molts de nosaltres
sabem com és de difícil organilzar
qualsevol cosa relacionada amb el

món de la sardana, i un cop s'acon-
segueix engegar, el repte s'orienta
cap a continuar alló iniciat, tot bus-
cant nous incentius perqué no decai-
gui. Com costa d'esgarrapat ajudes
económiques, d'ací i d'allá, d'iniciar
un procés que de vegades té sem-
blances amb pidolar, d'inventar-se
mil i una rucades per mantenir
l'interés!

Realment peró, qui aconsegueix

"institucionalitzar" un esdeveni-
ment en el nostre món assoleix una
fita meritória. Els companys de la
Colla Retorn de Vilanova i la Gel-
trú són dels que hi han arribat. Amb
motiu de tenir una sardana dedica-
da per l'eminent pianista Elionora
Milá, van decidir organitzar un con-
curs individual de sardanes revesses
on, com a primer premi, hi figurava
la reproducció de la seva particel.la
gravada en argent, corresponent
a cada un dels instruments de la
cobla.

Fa ple d'anys varen comenQar
per la particel.la del flabiol. Aquest
any, la que correspon al contrabaix
tancará el cicle. L'intent d'incentivar
la participació amb un premi atraient
no és l'únic mérit dels amics vilano-
vins; a partir d'aquesta idea es va
remoure el panorama. dels indivi-
duals de revesses fins al punt de, pri-

mer, fer el seu concurs lloc obligat de

trobada per als afeccionats, creant
un caliu propici, com així ha esdevin-
gut, per a l'aparició de nous concur-
sos i, a l'ensems, de noves gene-
racions de revessaires que avui
lluiten per un campionat que sembla
haver emprés el vol, i segon, per
haver creat unes normes que, enca-
ra que en principi només pretenien

servir per al concurs, han resultat
integrades a les bases que regeixen
els concursos individuals de l'espe-
cialitat.

La suma de mérits i Ia possi-

bilitat, intuida per comentaris dels
seus organitzadors, que la história
del concurs s'acabi amb la darrera
particel.la, obliga els que fem aques-
ta revista, convenquts que Unió
és una eina aglutinadora d'esforqos
i opinions, a proposar el present
escrit d'ánim i suport, perque no
es llenci la tovallola i continuin
organitzant un concurs que, encara
que sense particel.la, tothom
espera.

Voldríem que les idees sobre
les quals versa aquest escrit fossin
reflex del que tots els revessaires
pensen. Us proposem que al seu
peu hi figuri la major quantitat de
gent possible. El proper dia 1 de
novembre, en el concurs individual
de Girona, l'original d'aquest escrit
figurará a una mesa de recollida de
signatures perqué hi afegeixis la

teva. El text i les signatures recolli-
des es lliuraran al final del concurs
individual de Vilanova als seus
organitzadors.
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HOMENATGE A MAGRINYA.
El 10 del propassat desembre es
va celebrar al teatre del Bosc
l'homenatge que es va dedicar
al mestre de ballarins i coreó-
graf, a través dels organitzadors,
els Amics de la Lírica i de la
Música. Ens congratulem una
vegada més de tantes mostres
d'estima que ell porta rebudes.
Ens recordem de les vegades
que ha intervingut ben vivament
per al ressorgiment de la dansa
catalana. Havia ballat amb la
música de La vall dels ecos, de
Joaquim Serra, amb Corrandes,
Empordanesa, Catalanesca,
Gavines i Suite Mediterránia,
dels mestres Millet iToldrá, amb
la Festa Major, La sardana de
les monges, iva ballar Les Dan-
ses de Vilanova elevant-les a la
categoria d'obra clássica, La
Dansa de Campdevándol, ¡

altres obres de Xavier Montsal-
vatge i Frederic Compou. Un
parell de les seves obres tenien
la platja de Vilanova com a
motiu. Ens recordem de la inter-
venció que va tenir, com a jurat,
en els concursos de Sardanistes
que vam organitzar els anys
quaranta.

Uns dies abans, el dia 6,
Xavier Garcia havia pronunciat
una conferéncia al Foment
Vilanoví sota el tema de uJoan

Magrinyá, melodia, arquitec-
tura i dignitat en la dansa clás-
sica".

Per molts anys, doncs, a ell, que

ha posat tan alt el nom de Vilanova.

p
j
J

t,

Figurí de Joan Magrinyá fet pel dibuixant Joan
Gil, l'any 1934, amb motiu de l'estrena de les
Danses de Vilanova, al Foment Vilanoví.
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Centenari de les Bases de Manresa de 1892
BASES PER At FUTUR NACIONAT DE CATATUNYA 1992

Text provisional
* .* *

LA NACIO CATALANA

Afirmem que, históricament, Catalu-
nya, les Illes Balears i el País Valenciá
són part de la Nació Catalana. Aquests
pobles comparteixen una mateixa iden-
titat caracteritzad.a per la llengua, la
cultura, el marc geográfic, les arrels
religioses, la consciéncia col.lectiva i la
voluntat de construir un futur de pro-
grés i de benestar.

Afirmem que els pobles de la Nació
Catalana tenen el dret a l'autodetermi-
nació i a exercir-lo quan lliurement ho
decidiran.

Afirmem que la Nació Catalanaté dret
a dotar-se de les institucions polítiques
própies d'un estat sobirá. La constitu-
ció de l'estat s'iniciará quan qualsevol
dels pobles de la Nació Catalana deci-
deixi dotar-se d'aquestes institucions.
Els altres pobles formaran part
d'aquest estat segons la seva lliure
decisió.

Afirmem el dret dels ciutadans i ciu-
tadanes de la Nació Catalana i de les

seves organitzacions a continuar treba-
llant per la reconstrucció de la unitat
nacional.

CATALUNYA

1

Catalunya es dotará de les institucions
própies d'un estat sobirá.

)
Catalunya formará part de la Comu-
nitat Europea amb els mateixos drets
i deures que els estats membres, i evo-
lucionará amb ells fins a la consecu-
ció de la unió política i económica.

3
Catalunya establirá lliurement les se-

ves relacions internacionals i participa-
rá activament en la construcció d'ám-
bits polítics més amples i d'un món
més just i solidari. Catalunya será
membre de les organitzacions del sis-
tema de les Nacions Unides, de la Con-
feréncia sobre Ia Seguretat i la Coope-
ració a Europa, i de les altres organit-
zacions intergovernamentals mundials
i regionals.

4

Catalunya establirá unes noves rela-
cions amb els altres pobles de l'actual
Regne d'Espanya, sobre la base del
reconeixement de les sobiranies respec-
tives, i amb voluntat de cooperació.

5

Catalunya exercirá els poders legisla-
tiu, executiu i judicial sense altres li-
mitacions que les derivades de la lliu-
re pertinenqa a instáncies internacio-
nals. Catalunya organitzará. el seu pro-
pi model d'administració.
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6
Catalunya recaptará i disposará dels
seus recursos financers en el marc del
procés europeu d'integració económi-
ca. Exercirá amb llibertat la solidari-
tat amb els altres pobles.

7
Catalunya es dotará d'un sistema, se-
gons un model propi, per a la defensa
i per a la seguretat sota la primacia del
poder civil. Catalunya aportará la se-

va contribució a una nova estratégia de
pau i seguretat europea i mundial en
el marc de les Nacions Unides.

8
Catalunya determinará l'ús i l'ordena-
ció dels seus territoris, vetllará per la
protecció i millora del medi ambient,
i contribuirá a fomentar un model de
desenvolupament harmónic amb la
naturalesa, tot mantenint-ne l'aspecte
autócton.

9
Catalunya regulará el marc d'actuació
dels agents económics i de les seves

relacions. Catalunya decidirá el disseny
de la política económica, laboral i
social, la supervisió de les inversions
estrangeres i la planificació i control
del sector públic, del sector energétic
i del sector financer. Catalunya parti-
cipará en la creació de les institucions
corresponents a nivell europeu.

10
Catalunya tindrá el catalá com a úni-
ca llengua oficial. ks institucions de
govern n'asseguraran la primacia social
en tots els usos públics. Catalunya
garantirá el respecte dels drets lingüís
tics personals referents a les altres llen-
gües usades al seu territori. Ijaranés se-

rá la llengua oficial a la Vall dAran.

11

Catalunya fomentará el desenvolupa-
ment de la seva identitat cultural i par-
ticipará en l'elaboració de la política
cultural europea. Desenvolupará tam-
bé una política científica i de recerca
tecnológica d'acord amb les seves
prioritats.

t2
Catalunya determinará el seu model
educatiu d'acord amb la seva tradició
pedagógica per tal de crear una escola
que fomenti la catalanitat en la llen-
gua, els continguts i les actituds, així
com els valors democrátics. Catalunya
decidirá sobre l'ordenació del sistema
educatiu, la programació de l'ensenya-
ment i les condicions per a l'obtenció
de títols i diplomes.

13
Catalunya es constituirá com a espai
nacional de comunicació que garantei-
xi alhora el desplegament dels mitjans
de comunicació catalans i els drets per-
sonals de tots els residents en els seus
territoris. Catalunya participará en
I'elaboració d'un model comunicatiu
europeu que permeti la protecció de les
comunitats culturals més febles i la
pluralitat informativa.

t4
Catalunya regulará el régim de la sa-
nitat i de la seguretat social, i el seu
adequat finangament per tal de poder
garantir el benestar social de tots els
seus ciutadans.

15
C4talunya establirá la seva política
immigratória, lluitará contra les
discriminacions i fomentará models
de societat més lliures i més fraternals.
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H TUNDACIO JAUME

B0FI[[ ha publicat elllibre

d'Antoni Estradé i Montser-

rat Treserra «Catalunya in-

dependent?» Es tracta d'una

enquesta sobre la identitat

nacional i la voluntat d'inde

pendüncia dels catalans.

Entre el 20 de setembre

i el 14 de novembre de 1988,

2.100 pusones d'aneu del

Principat, van ser entrevista-

des seguint un qüestiona-

ri temátic de més de 50

preguntes.

D'entre les 69 taules que

expliciten l'enquesta, en re-

produim alguns (que són les

que ens semblen més signi-

ficatives), per tal de donar-

himés difusió.

El procés de presa de

consciéncia del nostre poble,

fa concebre esperances que

podrem aconseguir la lliber-

tat que tota nació requereix,

Justament el dia 23 de

marq de 1992 fari un segle

de les «Bases de Manresa».

Seri un bon moment per

preguntarnos on som i qué

hem de fer.

Esperem que en aque$a

celebració es plantegi, sense

por I'esdevenidor immediat

de Catalunya, d'acord amb

la voluntat dels catalans ex-

presshda pels resultats

d'aque$a enquesta,
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878

65.6

t3.4

6.9

l{.1

t00 ti

ImmiEats Total població

1222 2100

Si ¡nillo¡uia
Seguiria igual
ftnpi§oruia
NS/NC

{3.8 52.9

ls¿ 16.8

rs.3 ll.8
2t.7 r8.5

TOTAI, 100 ta t00 I

TAUTA nú¡n 5l
§i ua es convoquér un referéndurn per iniciu de fonna Eadual un procés cap a la independéncia

de Catdunya, ¿vosté qué votuia?

Dktribució del yot segors el grup dbrigen

lnunignts
t222

Total població

2t00

Vote¡ia Sl
Voluia N0
Votui¡ en BUTNC

No rol¡i¡
NS/NC

TOTAI

Autóclons

8?8

60.5

l{.9
2.5

6.5

ls.6

100 tt

{4.5

26.{

3.1

9.6

¡6.{

ImÍ

33.0

3{.6
J.b

lr3
t7.0

tmx
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BACALLANERIA

TONI
ESPECIALITAT EN BUNYOLS

I RECEPTES DE BACALLA
(CO NSERVES)

Mercat públic, 44 i 45

Rambla de la Pau, 63 - 815 38 27

32,.

[r1títlt]
REFLExorenApn

MASSATGE VITAL CORPORAL

MANICURA

PEDICURA

ffractament ioonecció de l'ungla)

egrilm EN cENERAL

Velázquez, 18, lr. la. - 814 16 9l
LES ROQUETES (Sant Pere de Ribes)

l{fB.l8 UESPIGOI

Herbes, Dietética, Formatges

i especialitats

Rambla de Ia Pau. 103 - 815 13 ll



NOVELTY
Llistes de Noces

OBJECTES REGAL
I DECoRnctÓ

Llibertat,,42
Rbla. Principal, 58

815 16 04

893 97 05

Géneres de punt senyores
i senyors. Moda infantil.

Rbla. Principal, 49 i 64 893 22 36

A,
fincos GiAFltrlAF.

Compravenda
adm in istració

Rambla de la Pau, 93 - 815 25 42

Sugrañes

JOIERIA. RELLOTGERIA

Llibertat, 147

(Església Mar)

Telf. 815 00 30

24



*r*W%%
fr.
XARCUTERIA FORMATGERIA POLLEBIA

Rbla. Samá, 25 - Tel. 893 37 85

Peixos

Torres

Mercat públic

CAFETERIA

CAPRITX

ESMORZARS I BERENARS

Enric C. Ricart, 24

CISTELLERIA
ARTICLES PER A FESTES

PESCA ESPORTIVA

ORIOL MIOUEL

Pesca i esquer
Llibertat,132
815 46 63

Cistelleria
Caputxins, 5

893 09 28

25



B oBTNATGE

Y
R nepnnlcró
M orons
E LEcrnrcs

SERVEI OFICIAL
DAssrsrÉncn rÉcn¡cn

BRAUIU
SAECO
ROWENTA
TAURUS
TEFAL
KENDAL
NOWA-STAR
MOULINEX
S&P
MELITA
SOLAC
FAGOR
KELNER
TORNADO
UFESA
M. MOKA
JATA
MONIX
MAGEFESA
BLACK & DECKER

¡¡A. GUELL
Repanció de tot tipus

de maqunana eléctrica

Venda de ¡ecanvis

Aigua, 4 - 893 00 ll

h GimnisBELMAR

Gimnástica Sueca. Cultura fÍsica
Rehabilitació. Sauna. Massatge.

Gimnástica amb peses.
Preparació per a tots els espolts.

Aeróbic.
Solárium.

Avinguda Francesc Maciá; 113-116 - 815 19 2l

26



9o^inittzot eh^o

Unió, 94 - 893 40 26 / 893 34 98

Poch
goutique per d t'home

Sant Sebastii, 8-10 - 893 08 06

27



Ferrer Vidal, 4 - 815 06 61

lo lioneso
pastisseria

Santa Eulália, 6 - 893 02 99

28
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