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Ressorgilnent esperan~ador

Només caldria lIenfar una llambregada a les nostres activitats ac:"
tuals, p~r a copsar·hi tot seguit la p7;osperaciófranca d'lata entitat que llO
sacrijica tot per la sal'dana. Mentre al'reu de Catabmya es ressent d'tt/l/il
/aisó a11la1gant la decadhtcia per la dansa, a la ltostm ciutaf. dóna goi¡;
de veure el rmovellammt que s'/ti ?'e.l'pim m les ballades i e11, tot l'al1l
bimt de la nostra gmt jove. No .volem escatir ací, les cduses d'arjue-ft dé
candiment; el que si volem posar de manifest, és que fi a -Lleida la sarda

'na ti de dia m dia majar 1uJmbl'e d'adeptes, és degut a que hi ha g~nt que
·si'n cuida i tl'eballa. l-amb aquest sentit, no vu-l/ a4J'udicar a la nBstm
mtitat,tot l'afalac, cal' nopot negar·se e/s treballs més o mm)'s mca1JJi·
7lats d'al/l'a mtitat sardanista; que porten a les rot/lanes un 110mbre res-
peciable de sa1'danistes. . .

-Pero; anlics";-sardanistes, no tinMrem ·de eap, manem pel'dó, si deixe-m
transcorrer aqlusta corrent benefactora smse tuure'n el profit que teni11l
el deul'e de treta'e'n. De que ens hauni senlit fn' balladors, si 110 ms /um
cttidat de fer bons 'sardanistes r Dic aixo, Pe.rque malgrat haver millorat
un xic la sardana en la seva tecnica i esteti~a,' es veuen mcara cassos de·
plorables a la 1tostra ciú-tat. Hi. ha qui intenta enCfl,1'a el caragol; pero. dei
xant aixo apart, .a curull els trobaríem els stll'danistes que es creum que
la sardana és un Cdt1Zpionat de salts i 'cabrioles. No ms caldria caminar
gaire, per a trobar-ki entre ells jins a dirigents sardanistes, que amb una
satisjacció indescriptiblé es posm a saltar i corre?' fadigant-se de mala
manera, amb el pie cO'1'lvenciment de que ells SÓ1'l mil/ors sardanistes que
no pas els a/tres.

. fa que 111és detesto, pero, i més mal' efecte elll sembla que proporci01ia,
és la repartició amb veu alta. ! Ah ! Quina satisfacció 1llés pregona la d'a
quells que comptm, i qr-ean arriben al moment de fer repartició poden cri·
dar i curt! i tt1l tres i afora '/ Es dar, aquests pobrets es aeu.ert que
només en saben ells de comptar i així presten un gran servei als demés
pqllariórs. No, amics. Són ·bastants els que compten i 1'eparteixen", i tinc la

.s'egtt1elat que si no es jes aquesta ostentació, serien molts més' e/s que es
vem:,ieit oblig.ats afer-ha per tal de no queda?' f'n l'idícttl amb la parella
c61:rÚponeñt.' Tots vosaltres Jr;beu,' el discretíssim que arriba a éssn' avi
sar e/s pun-ls' de la repm'tició, amb unes lleltgeres apretades de ma als '{,los·
tus. companys del.costat; pero si fi'1ZS áixo us semóla dificil pqrta?;-Izq ala
practica per ¡'extensió de l'mulla o alü'es motius, jo u.s prega,l'ia que 110
fessiu de la marier,a mis callada possible, de. tal faisó que el vostr.e avís' 1/.0
es fes perceptible fom de ¡'mulla. També fa for.fa mal ifecte, el i psit! es-
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t¡'idmt per simular els dosos o tres filla/s; com també, i aizo lzem d'dnar
evi/a7l!-!to de mica en mica, el bai:mr e/s brafos per a fe¡' aquests punts.

fa podeu veure doncs, eom hi h mol! mCa1'a a l-etocal'. El ressorgi
mmt del sardanislne a casa nostla,. )-epresentat per l'actual l'ecrutament
de 1/0/.1.1' sardanistes, s'elifo71zaria si IZO foragítavem de tot aquests defectes
que ma/melen 1{J, sardana. E/s ltOUS sardanistes (i·aizí Izo pmetica el Fo
JJZml l, !z:lltrim d'habituar-se amb aquestes moda/itats, per tal de que fos
sin el/s e/s vertadcrs depuradors de /(1, dansa. De res ens serviria Ilaver
lu/g/l1m/a! /a 110stra eutilat, si 110 crÚzviavem el tara1Z11a d'nquest sal'da
l/is7IJe viciat.

Cal esperallfal', pero, que amb ztU lLOU impuls i un zie de bona vo!zm
lat Plfr pa/ t de tols, /arem qu,e aquest ,res.solgimmt no sigui una uloPÍiz
sinó 1/1,(z l·ea/ilat. :JOSEP CANAL5.
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Baixes maniobres
No vull pas en aquestes ¡'allles fer

lIuiment de les meves dots Iileraries,
p~rque no en tinc. Tan soIs p¡'etenc no
c!eixar sense replica certs mots que em
foren dirigits en el transcurs de la Ba
Ilada de Sardanes que el Foment cele
bra el 22 de juliol, i ensems posar de
relleu les maniobres baixes i ridicule5
d'uns joves que es diuen sardanistes.

Poc amic com S0C de les discllsions
violentes i encara 1l1és si és en la via
pública, no vaig trobar adequat donar
col\testaci6 imqtediata al .:ompany sar
danista en aquella ocasi6. Em plau fer
ho ara i em plau perque d'esquitllentes
podrem t¡'eure els drapets al sol com
c!iem vulgarment.

Jo he ting~lt sempre entes, que tota
enlitat sardanista al constituir-se, o:on
trau la ineludible obligaci6 de dignificar
la sardana, fer ql¡e es balli amb la degu
dR serietat, ensenyar als seus socis a te
nir-ne la deguda consideraci6 i fer qlle
la tinguin amb els demés sardanistes,
amb més motiu encara si aquests sar
daniste s6n soeis d'una entitat germa
na, Així ho entenc i veig que ho fan
lotes le.. entitats sardauistes de Catalu
nya, exceple' .una que per dissort és a
L1eida i porta el nom de Centre Sarda
nístic L1eidata.

Aquesta entitat en el seu butlleti de
juliol aeons Ila als seus soeis n"o lenir
la deguda consideraci6 amb els demés·
sarc!aniste , donc a mi em sembla que
raltal' a la consideraci6 Gels que bailen
és I'anar a desap:\rellar una rotllana
que sligui aparellada. Jo entenc en
canvi, que si els que demanen 1I0c eu
lInll rotJlana, s6n un noi j una noia a la
,'egada, no s'altera per a res la bella
conl1gmaei6 i simetría, ssent empre

ben rebuts' pe!'s . a)b'es' b~lIadors que
• formen ¡'anella, Ja ho sabem, amies del

C. S. L1., ja ho sabem, i aixa és vell,
que a ningú poto negar-se I'entrada el~

, lfna j·otll .. na i que la sardana és per a
tothom. Pero ¿ nQ seria 1}lil.lOl· senyors
dirigents del C. S"·U., fer veure als 50

cis que és improeedent desaparellal'
una rotllada, sense haver-hi eap neces
sitat?

Aixo sembla que seria el més logie;
pero els meus amies ho entenen al re
vés, car,-uó sooretIJ'<. no m "recomatlen,
sín6 que s'entretenen, a pertorbar la
única colla de sarean'es formada a Llei
da que ha de re;:resentar a la nostra

'entitat a 1a Competici6 NaCional de
Sardanistes organitzada per la Lliga
Sardanista de Catalunya. 1 no solJl'etot
s'entretenen afer desaparellar aquesta
colla, sin6 que exterioritzen la seva sa
tisfaeei6, com ho demostren els mots
barroers i grollel's proferits per aquell
pseudo-sardanista addicte a l'entitat aI
ludida, i dirigits a la meva per~ona.

Es aixi, com pensen aquests senyors
fer sardanisme i patriotisme? ¿ Es abó,
potser com pensen enfonzar el Foment?

No podría passar per alt tampoc, el
fet d'haver anat a denunciar uns diri
gent~ d'aqueixa entitat., unes supo.sades
paraules que diuen pronunciaren uns
dirigents nostres en desfavor de la co
bla, paraules que no excedien d'un in
nocent coment¡u'i. 1 jo em pregunlo:
¿que és el que pretenien aquests xicols

. amb aquesta denúncia? Segurament que
cercar la discordia entre els elements
de la cobla i nosaltl-es: A mi em feu
I'ef~cte d'aquella quitxalla que xerren
al mesh'e el que senten dir al company;
i naturalment, no és propi per a gent
gran que vol conrear seriosanient la
sardana. (Slgue;x a la 4. 4 I'ul{1·na)



Diumen~e,-l~ d'a~ost

Festa de germanor.sardanista·1 POBLET

les sis del matL enfront l'Estatge.

Con¡'eadore!" 4'75: pessetes.
Noies, 5'~ ..

Foment de la Sardano., .4e Tarreca
i Foment de la Sardana' de Lleid'a

Ballada de Sardanes a .les 10 del matí,
per la cobla « La P¡:incipal de Lletda >.

Nostra entitat organitza una Excursió.
Soitida a

Pressnpost: Socis, 5'- pessetes.
No socis, 5'50

IlIscripció detatls jillS al divttldl'eS ;. l'Estatgt Social, Atlajor, 7I - entres.fol

PRo.GRAMA
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Audició,_matin~l a l:.erJnit::J.de:Greoy.ana
Diumen·~e, 19 agostA les in del.oatí

Carbó
F. Vilat'ó

Bott,';
'Pep Ventttl'a

Jo ont Palllla/'ola

PROGRAMA

Toc de festa
En Ton paleta
Blancaneu,
El cllllf'd'e'!s ocellets.
LluYsa

( Estl'ena) Dedicada al concnrs ele la Lliga Sardanista de Catalunya.
LluYsa . POllt Palmat'ola
El castel1 d'Empúries Me"~'adll' '
Creació Vice1ts-Xaxll
La canc;;ó del paraigUer MmTia
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Extraordinaria baIlada de Sardanes
Dissabte, 1 s~t,eDlbre

A l'A dncoda Ulondel
PROGRAMA

A les 10 .le la nit

Nit de Bruixes .
Maig etern
El meu segell .
D~lt les gabanes
De Ripoll la més gentil
Aneu a la resta,

. ~ '-.

Califa
Vt'lal'ó
Rosell

Gan'eta
Sade..;·1·t((.. ..:~ ..

Vi/a.
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Noticiari 00 assolit per I-a del Montsant, recona-
o, , -da de Margalef.

L' E%C1t1'SlO al,Mont~~m~t va (>o~- E1zsmyaJ/lml de Sa1'da1ies.
o
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tar;se a cap, amb una narmollla Són cada dia Olés, els que acudei
completa, essent. p~enament cle~ - xen a aprendre al nostre'estátgé,la
gust deis eXCUrSIOTIlstes que h 1 sardana. Recordem que els dimarts
acudir~n. Amb un braó insbspitat, i dijous al vespre, són dedicats als
noies io homes travessaren les c~ves, homes i els dimecres a les noies .
.de la Taverna i del F~a~e, s~lvant Compdició Comarcal de Sm'da
magníficaOlent temeranes dlfi~lIl- nes. _ Tindra Hoc a Poblet l"'1
tats. El dinar efectuat en~ron~ l er~ ,. E pro'per dilu:nenge dia 12 amb mo
mita ele Sant Salvador, fou o'una tiu ele la nostra excursió, Es dis
germanor i-alegl'ia indescriptible. , putaran les colles «Ginesta» de
No sera...pas aquestz la darrera ex-, Tarrega i «~1ariola), de Lleida. La
cursió ,d,!aquest cail'l"', donat l'exin .g-u'anyadora del Concurs anira. a la'
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Amics meus, no són pas aquests els , lloc el proper mes d'octubre.a
slstemes per a fer gran unil enti~at',Són:, Barcelona.-

' ~als sistemes els ,de la destruccl9, \ ~o,- ' Pregztem als nostres socis que
VlUl es perd cam\ en lloc de gu¡mya\- ,\ , d . . ' B 11 d de
neo Si hom tenia laopretensió d'enderro- -:, quan acu elXII1 a. un~, a II a
car el Foment, em plau fer-Ios sabedors ro Sardanes, acceptm la, fioreta que
que contin.ua lant o més fort queoaba:fs; se'ls hi ofereixi, prescinclint de
dél '1 de gener,-sense l.a necessltat d:em- l'entitat organitzadora. Cal proteo'
pral' procediments balxos que desdlUen , . l' d" , . h6 se'n -aaudeix
del comportarnent d'un bo~ sardanista. g.lr,au .ICI."!., .&1,. Ill. b ,

.JOSliP. AVARRO.- s1kuJ ~U1~Ig.UI o~g_ tzador:
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