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A tots aquells que qualifiquen, els nacionalistes del nostre
país, de catalans de Sardanes i Moreneta, els recomenaria la lec-
tura de l'anomenada Circular per als socis de la SeccióFoíklóríca
del Centre Interparroquial d'Acció Católica deisanys 1951al 1953.
La publicació FOLKLORE era ciclostilada i l'emparava la sotana
de mossénLlorenc Garriga i Pobla, que va mantenir la flama en-
cesade la catalanitat i de la nostra cultura. MossenLlorenc fouun
bon puntal de la llengua catalana a Vilanova, causaper la qual fou
apartat de la nos.rra vila,que tant estimava.

Efectivament;'·aqúestapublicació bimensual, des del núm. 1 al
3 i semestral del 4 al 8, que comprenen la totalitat deis tres anys
citats, ésd'un contingut molt mésamplioPrecisamentes parla poc
de sardanesi de Montserratcom es pot comprovar en I'índex ono-
rnástic que es detalla al final. En la seva presentació «Déu Vos
Guard» diu rnossenLlorenc: « ••• us calia un complement cultural
amb fistons i brodats de la nostra volguda Vilanova i la Geltrú ...
ja el teniu i que per molts anyssia!»

En el preámbul del suplement informatiu del núm. 1 hi trobem
escrit: «A eso venimos: a fomentar, purificándolo, sublirnándolo
-si cabe la frase- todo, pero todo, lo que la tradición nos ha le-
gado, lo que hemos recibido de nuestros mayoresya antepasados;
como una herencia paterna que todo buen hijo tiene el deber de
conservarla bién, de acrecentarla y mejorarla hasta el grado rná-
ximo;como un sacerdocio,con la santa y sagradamisión que, ele-
vando nuestra moral y nuestro espíritu, purifique nuestra alma,
nuestra raza; ennoblezcanuestro pueblo y haga más fuerte y vigo-
rosanuestra nación»

1 en una nota, al peu del mateix suplement, hi llegim: «Penseu
que qualsevol retall de diari o fullet explicant coseslocals, o fets
narrats o viscuts pels nostres avantpassats.encara que us sembli
de poca importancia, pot resultar interessant per augmentar les
dadesde recopilació de.la historia vilanovina, en I'aspecte que sia:
folklóríc, artístic, cultural, musical, popular, arqueolóqíc, excur-
sionista o fotografic. Entregueu-ho, si us plau, abans d'esquin-
car-lo, a aquesta SeccióFolklóríca, pel seu Arxiu, la qual cosaus
ho agrairem motíssim.»

FOLKLORE neix precisament, tot seguit de l' Assemblea In-
tercomarcal d'Investigadors celebrada a Martorell el 5 de novem-
bre de 1950,a la qual no hi mancaren representants del Foment
Vilanoví i de la SeccióFolklóríca, fins I'any anterior aixoplugadaa
la Unió Vilanovesa. AIguns deis col.laboradors de la Circular ha-
vien participat al' Assemblea i hi presentaren treballs que es pu-
blícaren en l' edició «Actasy comunicaciones».
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Al.legoria de les eomarques del Penedés i Conea d'Odena. En primer terme,
l' Are de Berá. Al mig, el Pont del Diable de Martorell. Al lons, les muntanyes de
Montserrat. Xil.logralia d'E.C. Rleart.

.,

El 22 de setembre de 1951es crea el Centre d'EStudis (Comar-
cals) formant part de la Institució balagueriana, a instancia del
Foment vilanoví i promogut per bona part de les persones que
acudiren a Martorell.

El darrer número de FOLKLORE fou el vuite , que correspon al
segon semestre de 1953. Justament el.1953 surt el volum 1 (cin-
quena epoca)del Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, a cura

del Centro de Estudios que el publica íntegrament en castellá, a
diferenéia de FOLKLORE que era bilingüe', pero en el qual pre-
dominaven els escrits en catala. El contingut del Boletín es dis-
tribueix en el Sumario, Noticiario i Bibliografía, tal com es feia en
FOLKLORE.

A 17 de juny de 1954,diada del Corpus, s'escau la mort d'AI-
bert Ferrer i Soler, inquiet arqueóleq i historiador vilanoví, col.la-
borador de FOLKLORE i un deis pilars més ferms, al principi del
Centre d'Estudis; iniciador del Boletín, el número II del qual, el
de 1954va dedicat a ell i en el qual es publica I'article del doctor
Joan Mercader i Riba, escrit a Igualada el setembre de 1954, ti-
tulat «Mis contactos con Alberto Ferrer. La preparación de la
Asamblea de Martorell» i en el qual es parla del moviment comer-
calista. N'extreiem alguns deis paráfrafs més significatius:
«... , ya que Alberto Ferrer mostró, desde que le conocimos,ver-
dadero interés en metodizar y unificar los estudios arqueológicos
comarcales.De ahí que lanzaraél, ya en mayo de 1949,la idea de
una reunión intercomarcal de los investigadores del Penedés y
Concad'Odena, en carta que me mostró Borras Quadres.»

«Me bastóel entusiasmo de Ferrer; sin la fe suya no se hubiese
llevado adelante la reunión de Martorell, que se habría de trocar
en Asamblea Intercomarcal y punto de partida para realizaciones
superiores.»

«Conmucho qusto evocaríaaquí la impresión que a todos nos
hizo aquella inolvidable Asamblea: Las cálidas y luminosas
palabras de don José Iglesies, el brillante discurso de don Agus-
tín Durán Sanpere, que quiso comparamos a los cantones suizos
iniciadores de la confederación;.... Un moví'miento comarcalista

habíase reanudado, esta vez con una mayor seriedad y exigencia,

que antes de-1936.»



INDEX ONOMASTIC DE FOLKLORE

Barberá, Jaume: Maragall. Núm. 6 p. 90 i 91. Recordant el

senyor Joaquim Basora. Una rectificació necessária. Núm. 7 p. 107

Folklore i romanticisme. Núm. 8p. 117.

Besora, Teresa: «Un últim comentarista de Manuel de Ca-

banyes» Núm. 5 p. 73 i 74.

Borbones, Antoni: Diumenge de Rams (poesia). Núm. 1 p. 18 i

19.

Capmany, Aureli: Les Danses. Núm. 1p. 2, 3, 4 i 5.

Carbonell i Olivar, J.: El Xuriguer de la fabrica Puig i Cia.

(Anecdotari) vilanoví. Núm. 2 p. 30. Una tradició perduda. Núm.

3 p. 50-52. Una tradició perduda. Núm. 8 p. 127. Significat de l'ex-

cursionisme. Núm. 4 p. 62 i 63. El primer velocípede que conegué

Espanyafou de Vilanova. Núm. 5 p. 72 i 73. Records de la meva in-

fantesa. Núm. 6 p. 86, 87, 88 i 89. Records de la meva infantesa.

«El sabaterito». Núm. 7 p. 111 i 112:

A.C.R. (Castelló i Roig, A.).: «Nos hacía falta» (Noticiari)

Núm. 1 p. 21. Matinada. Capvespre (poesies) Núm. 2. p. 27 i 28

El meu avi (poesia) Núm. 3 p .. 47. A la nina catalana (poesia).

Núm. 4. p. 68. Sant Cristófol torna a ésser. Núm. 5 p. 77 i 78. La

senyera de l'ideal (poesia) Núm. 5 p. 78.

«Un paso más hacia el definitivo» Núm. 6 p. 98 i 99. Les roses de

les Rambles. Núm. 7 p. 109 i 110.
De Cabanyes,Manuel: PoesiesPerennes: «La independencia de

la poesías Núm. 7 p.l08 i 109. «El-oro». Núm. 8p. 122 i 123.

Ferrer, Antoni: Pagina d 'hUll~or (Il.lustrada) Núm. 7 p. 116.

Piular (Ferrer Parara, Ramon): .Costumsque es perden. Núm. 5

p. 75. Joc de cartes. Núm. 5. p. 76. Quins pessebres! Núm. 6 p.

92, 93 i 94. La torre de Ribes Roges. Núm. 7 p. 115. Remem-

branca d'un cerimonial. Núm. 8 p. 126.

A.F.S. (Ferrer Soler, Albert): «El ara romana de San Gerva-

sio» Núm. 1 p. 15, 16, 17 i 18. Bibliografia: «A. Ferrer-Vidal de

GOYtisolo: Masies vilanovines. La Torre del Veguer o la Quadra

Descortey» PaíralíaI. 1950. p. 43-58» Núm. 2 p. 32 i 33. «A (lber-

to) V(irella) B(loda), Industrias villanovesas. Villanueva y Geltrú.

Semanario local, 1949-51. Núm. 1 p. 22. «Las Actas de la Asam-

blea Intercomarcal de Martorell» (Noticiari) Núm. 2 p. 34 i 35.

«Hallazgos de dos sepulturas romanas en Aderró ••. Núm. 6 p.
~,~i~. .

Fortuny, Miquel: Descripció del Santuari de Montgarri. Núm.

1 p. 31 Folklórica de Catalunya. Costums típics de danses i can-

cons. Núm. 6. p. 100 i 101. Del meu carnet d'excursíonísta: El

Montseny. Núm. 7 p. 106 i 107. Del meu carnet d'excursíonista:
Les Deus o coves de La Fou de Bor. Núm. 8. p. 123 i 124.

S.P. (Garcia, Xavier): El diccionari catalá-valencíá-balear. Núm.

2 p. 33,' Un treball ingent: eLdiccionari catalá-valencíá-balear.

NÚf0. p. 52, 53 i 54. La festa de la llántía i la multa de la mulassa.

Núm. 6. p. 94-98.

Garriga, Llorenc; Mn.: Déu vos guardo Núm. 1 p. 1.

Genis: «Ha caído el telón» Núm. 7 p. 112 i 113.

«Goi»: Contemplació (poesia) Núm. 7, p. 110 i 111.

Gómez-Puig, Jaume: Ja torna la Pasqual Núm. 1 p. 19.

Lladó i Vidal, Jaume: D'un sardanísta (poesia) Núm. 8 p. 125.

Puig i Almirall, Oriol: (Poesies): Les quatre estacions: I Es-

tampa de primavera Núm. 4 p. 66, 11 Estampa d'estiu Núm. 5

p. 76. Apunts de carrer: I El tractant de cavalis Núm. 4 p. 66
II El drapaire Núm. 5 p. 74.

A.P.B. (Pujol Bernadó, Antoni): Noticiari: «La I Asamblea

Intercomarcal de Investigadores» Núm. 1 p. 20 i 21. «De coleccio-

nismo» i «Insistiendo» (Assemblea de Martorell) Núm. 2 p. 35 i

36. Records de Mitja Centúria Vilanovina: De quan i com ens par-

laven les carnpanes de Vilanova. Núm. 1 Po. 6-12. Els diáleqs -sen-
se paraules- de les campanes. Núm. 2 p. 23-27 i Núm. 3 p. 43-47.

Teatre d'aficionats Núm. 4 p. 55-58. La Fíra. Núm. 6 p. 81-~.

Galeria de tipus populars: En Peret Baba. Núm. 7. p. 118-121.

Rius i Vila, Joan: Els llibres i els pobles. Núm. 1 p. 13 i 14. Ecos

de la Diada del Llibr.e. Núm. 2 p. 29 i 30. Vilanova i la Geltrú i la

Primera Assemblea Intercomarcal d'Investigadors del Penedes
i Conca d'Odena. Núm. 3 p. 48 i 49. Nota sobre el mateix temá.

Núm. 4 p. 65. El poeta Josep M. de Sagarra a Vilanova '(Impres-
sions) Núm. 4p. 64-65. .

Roig Estradé, P,lU: Dibuix de la capcalera de «Folklore». .

Serra i Aranal, Manuel: Biografia de compositors sardaniste~:
Pep Ventura. Núm. 4. p. 59-61. ,.

Virella i Bloda, A.: Abast i significació de Folklore. Núm. 3

p. 39-42. La mort del poeta Manuel de Cabanyes. Núm. 7 p. 103 i
104.

Il.Iustracions de: CristOfol Amell, Antoni Ferrer, Gil Figueras,

Joan Fortuny, Manuel Massana, Pau Roig i Alfons Subirana.

EIs articles són escrits en catalá, llevat deis que flquren entre

cometes que ho són en castellá. Nombre en catalá, 53 articles que .

representa un 82 % Nombre en castellá.Td articles que represen-
"ta un 18 %.

CIRCULAR PÁRA LOS SOCIOS' DE LA SECCiÓN. FOLKLÓRICA DEL e 1. DE A. C.
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