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CIRCULAR PER ALS SOCIS-OCTUBRE DEL 19b7

Cflotas del eonsejo CJJirectilJo
Todo socia mayor de edad, con 2 afios de antiquedad que desee
presen!ar su candidatura a lei presidencia, debera hacerlo antes del
dia 29 de Octubre, en carta dirigida al Consejo Directivo.
Todos los socios que forman el Consejo Consultivo quedan convocados para e1 dia 4 de Noviembre a las to de la noche en el local
social para examinar las candidaturas presentadas.

CURSET JUVENll 1qb7.tses DE LA A. E. ATALAIA
L'entitat, ha organitzat un curset juvenil,
per a "fo m e nta r l'afici6 a la muntanya entre
eis 110is i noies de Vila nova.
Les norrnes genera ls que s'observaran en
aqu est curset son:
-~)odell participar els no is i noies mes joves de 18 anys, 0 be que els hagin eO.lllpiert
durant l'any 1967,
-Els participants, han de se r residents de
Vi la nova i La Geltru 0 be ser socis de la
A. E. Atalaia.
-Han de tenir el corresponent permis dels
pares.
-':"-S'han d'i nscr-iure en la fulla colIocada
. expressanlent a la taula d'» nunis de l'entitat
-Han de seguir les indicacions dels instructcrs, del contrari podran ser expulsats.
-Es obligatori portar motxila en les excursions, I' Atalaia en deixara gratu·itaillent a
aquells que no en tinguin.
-L'Atalaia paga ra la meitat dels gastos de
viatge dels participants tIue siguin socis de
l'entitat.
-Existira una classificacio per punts entre
els parLicipants.
-Els dos part icipa nts que a l final del curset sumin mes pun ts, guanyarant un magnific viatge, a mb despeses paga des de corn

a minim una setrnana de duracio, a · les
muntanyes de Franca, previst per l'estiu
del 1968.
-Es donaran 100 punts per cada dia de
sortida.
-El que a l'hora anunciada en Ia fulla de
sortida no estigui en el lloc indicat, perdra
20 punts. La sortida de l'excursio es fara
15 minuts despres,
- E s donaran punts per altres activitats
que es facin i que es determinaran en cada
excursio,
-Els punts obtinguts en cada excursi6,
per cada participant, s'anotaran en una
tarjeta que es posara dintre d'una bustia,
-El dia 11 d'Octubre ales 9 del vespre i
en el local social de l'entitat, es fara una
"r e u n i6 informativa per a tot.s els participants.
-EI final del curset, es fara una reuni6 el
dia 20 de juny, en la cual s'obrira la bustia
i es contaran ols punts obtinguts per cada
participant. Els dos que surnin mes punts
se ra n els guanyadors.
-Les coses no previstes aqui, aixi com . l es
modificacions de dates que hi puguin haver
es reso ldran sobre la ma rxa per els instructors.
-Dirigiran el curset els socis Marcel-li
Ferrer i Margarida Paterna de Ferrer.

Cflesums ftislorics de C)Jilanova i eomarca

(4)

La Masia d'En '( abanyes
En el nostre terme municipal (30,4
Km 2 d'extensio) hi ha un gran nombre de
masies escampades, algunes d'elles de molta antigor, d'altres que aconseguiren el que
son en la centuria passada, quan Vilanova
era un gran empori del comerc amb les
possessions que teniem encara a America,
·p e·r a de totes aquestes cases de camp n'hi
ha una que es coneguda per tots els vilanovins i que mereix Ull interes especial. Es la
Masia d'En Cabanyes, 0, abans, d'En Parellada.
Aquest casal es troba situat al Nord
de Ia ciutat, a uns 60 metres sobre el nivell
dela mar i a 2 km. del nucli urba, Fou ediflcada en el segle di vuite, Es d'aspecte sever
i senyorial, d'estil marcadament neoclassic
amb lleugera influencia italiana. Es trova
voltada d'un jardi amb forca arbreda, que
Ii dona un aire romantic que 'fa evocar
temps anteriors; prop d'ella s'esmuny el
«Torrent del Padruell», ara sec. Prop
d'aquest torrent hOlTI ' pot adrnirar un arbre
ve ll i corpulent, anornena t des de fa temps
«El pi gros» (de la fami lia dels «pinus regius»), exemplar unic en a quests contorns,
Medeix 3,73 m. de perf metre.
A la Masia d'En Caba ny es visque els
:seus darrers dies el celebre poeta vilanovi
Manuel de Caba nyes i Ballester. Ell sol
ompli i segueix omplirit la historia poetica
local.
Les dependencies d'aquest casal senyorial son com un espectre que guarden en
el mes profund si lenci els passos del poeta
Actualment, el seu descendent, el pintor
Alexandre de Cabanyes, hi te instalIat el
sen estudi pictoric.
Parlar del casal es parlar del poeta.
No podern, per ta nt, passar per a It de fer
la ressenya dels fets principals del poeta.
Nasque (27-1-1808) a 13 casa que els
seus pares ten ie n a la Placa de les Cols
(cantonada arnb carrer del Coruerc). A la
fa~ana hi ha una Iapi da, que diu: «Ln esta

casa, en 1808, nacio el poeta Manuel de
Cabanyes».
Cursa els estudis primaris d'humanitats als Escolapis de Barcelona (ColIegi de
Sant Antoni). Segui despres les Universitats de Cervera, Valencia, Osca i Saragossa
on .e stu di a la carrera de Dret Civil, la qual
scaba el 18310 A l'any seguent obtingue el
privilegi d'esser anomenat advocat dels
«Beales Consejos» el qual 110 exerci mai,
per les noticies que hom tee Absort per
I'aflcio a la literatura, que el concixement
de les llengues grega i llatina i dels principals idiomes vius europeus li perrneteren
de desenvolupar de manera insospitada,
es dedica plenament 31 culte de les Musses.
En collaboracio a mb el sell amic
Joaquin Roca i Cornet publica, el 1832, sota
a nonim, la traducci6 (al castella) de «Les
Nits», de Torcuato Tasso, i el 1833 publica
el seu unic opuscle de poesia amb el titol
de «Preludios de rn i lira», tarube seta I'anonimat.
Sols publica a mb signatura la seva
Oda a Donya Josefa Amalia, Reina d'Espanya, i el Cant Nupcial.
Ultra les anteriors, el «Pindur catala»
segons l'anomena el poeta i publicista
Octavi Saltor, va deixar escrites altres poesies i tradui «Mirra», de Victor Alfieri.
Entre els seus manuscrits figuren
una «Historia de la filosofia», I'anecdota
«La llum de Harem», una «Historia de Cesar» i un discurs sabre la historia Iiterarta
d'Espanya. Entre les seves traduccions
hom troba les «Cartes a Lora» i el conte
«Belfagor arquidiable», de Ma quiavel.
Segons la tradicio, In «Julia» que
canta en els seus versos era la dama vilanovina Antonia Inglada i Hoig, Pero ningu
no ho pot assegurar.
EI Poeta Cabanyes es la flgura senyera del Prerenaixentisme catala. La seva
. obra es emiuentment catalana, per6, degut
a l'ambient del seu moment. I'escrigue en
castella.

Pres d'una cruel malaltia, la matinada del 16 d' Agost del 1833, entregava la
. seva anima al Suprern Faedor, a la Masia
dels seus antepassats, essent portat el cadaver, per ordre dels familiars, 31 Cementiri
de La Granada. Fins el 31 d'Octubre del
-, 1953, que foren traslladades les restes mortals al nostre Cementiri.
Els Cabanyes eren en .a q u ella cpoca
. uns dels principals terratinens de la vila,

Disposaven de gran fortuna i de grans pos.. .
sessions. Llur eontacte amb el poble era
gairebe nul.
. Per6 tot aixo son sols records histories. Del poeta .h em d'acabar de parlar
dient el que escrige el critic Josep Ixart, el
1869: «Fou, mes que una realitat, una esperan9a; .per6, .q u in a esperancal»,
Salvador Llorach i Sontls

«sIlmics de La sardana »

FOLKLORE
Hom usa - i abusa - a desdir de la
paraula «Folklore». Es una paraula
«inventada» a casa nostra a primers
de segle quan musicoleqs, costumistes,
arqueolegs, anaven recorrent el pais,
per muntanyes i pletqes, per desenterrar cancons i danses que havien res..
tat sota les cendres despres d' una
centuria i mitja de decadencia. Eren
aquells homes il·lustres, pioners del
ressorqirnent del nostra poble, que es
deien Millet, Pujol, Amades, Campmany, Violant. Aquests homes - i
molts d'altres-, a ,'ombra d'una barca del bou, al costat del paller d'una
masia aaillada, sota les vo!tes d'una
placra rural, tot conversant i « perdent
el temps) amb Ilops de mar, pastors
d'alta cinqlera, pagesos cantelluts,
puntaires escardalenques, teixidores
consumades, clergues rebuscaires, redescobrien tot el man de bellesa de
cancons i danses de tota mena que
havien estat patrimoni de les gents
que segles entia ens havien precedit
en el caminar per aquest clap d~ terra

que es la nostra Catalunya.
Aquells homes, patriotes i cientifics, auqrnenteven les planes de l'lnventari de les possessions populars
amb les melodies i la plastica que
havien estat Vida de les nostres gents
que es cantaven bressant el nado, festejant les collites, celebrant les diades
linirqiques, que es puntejaven enmig
de I'alegria d'unes noces, per rememorar les victories contra els sarrains
o per reivindicar les ofenses feudals.
«Folklore)) . es un mot compost,
de procedencia enqlesa. «<Folk)) vol
dir poble, gent, pais. «Lore» significa
ciencie, coneixement).
Equival a
«ciencia popular), 0 siqui aquella especialitzaci6 cientifico-artistica que te
cure de salvaguardar i ennoblir les
exhalacions que el poble ha anat Ilencant en els moments de goig i de dolor. A rnes, que creiem que [ou un
mal moment imposant aquest mot, se
n'ha fet, en general, mal us. Perque
si es una ciencie que recull, que treu
la pols, que rememora, es senyal que

els objedes sobre els quais maniobra
no formen part de la Vida.
Aci rau I' errror de molta gent,
la quan de tot en diu Folklore. Principalment hom usa de paraula de cara
ales manifestacions populars andaluses, amb el «cante hondo» i derivats.
Tot son «Festivales FolkI6ricos). No.
No es veritat. Tot el cant i dansa que
emocinna la gent d'aquelles terres no
son folkloriques pel motiu que no son
uns records dels antepassats sino que
es quelcom que viu en I'entranya, a
tot el cos i a I'esperit d'aquelles gents
Es el cas, per example, perc a !'inreves, de «Les Danses de Vilanova)) i
de molts conequts ballets populars, j~
definitivament fora de les ansies vulIangueres del nostre jovent.
Igualment que amb les manifestadons populars andaluses, passa amb
la sardana. Ella «es la dansa mes bella», de Ilavors i d'are. Encara es viva
Amb ella, milers i milers d'hcmes i
dones, no is i noies, nens i ne nes, de
les terres catalanes i a altres parts
del man, es donen les mans i la puntejen, i hi disfruten, i hi gloteixen, i
hi suspiren, i hi suen moltes camises i
coneixen aquesta- process6 inigualable de compositors i instrumentiste s, i
tot estrenynt-se les mans es fan avui
moltes parelles d'enamorats que sols
s6n trencades a I'ultim respir despres
de dotzenes d' anys i les mares porten
els rnsnuts a I'inici del punteig i ella
es no sols gaudi d'uns moments d'expansio jovenivola sino que es beutat
musical, literaria i escultorica, que tot
es poesia, i es un emplacement a un
Presidente: Pere Comoros i Robert
Secretario: Xavier Solleras i Asensio
Direcci6n boletlm Xavier Capdet i Sole

sentiment saludable d'~mor -a la terra
que ens I'ha produida.
No; la sardana i tot el que te
vida puixant -com la cenco que ara
canten i taral-Iegen millers de joves
catalans no es folklore, perque folkl.ore vol dir museu. record, nostalgia, i la
vida ha d'esser per esser paledejede.
JOSEP FONT

A V ISO
Los socios y ccornpofiontes que han
hecho usc del Refugio «Baldrich» durante
las pa~adas vacaciones, y no han hecho
efectivo su estoncic; podrcn hacerlo todos
los lunes y martes de 9 a 10 horcs de la
neche en 10 Entidad.
EI

Delega~o

del Refugio,

JOAN FUSTE

ESPELEOLOGIA
Durant aquest mes d'octubre tindro
lIoc un curset d'e speleoloqio amb dissertacions de personal foraster i de lo nostra
Atalaia. Programes apart.
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Eis nostres amics, rnotrimoni Josep
Blanes - M. a Pilar Melendez ha 'v i st enjoiodo
10 seve liar amb el ncixernent d'una neno 0
10 qual ha estat posat el nOfTI de Nuric.
La nostra enhorabona.

SECCIO DE 'CULTURA
En el sorteig corresponent 01 mes de
Setembre ha estat premiat el soci Joan Rossell6 i Munoz, amb el lIibre «Ciencies humanes i fllosofio »i autor: Lucien Goldmann
EI soci premiat pot passer a recollir
eillibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a 10
del vespre, caduca ols 60 dies del sorteig.
En cas de no esser recollit, possoro 0
formar part de la nostra biblioteca.

6. DOMINO - Rbla. Caudillo, 34 - Villanueva y 6e~ltru 1967

