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DESEMBRE DE 1972

LA PAU no és narcdti,c per a les nostres consciéncies
adorrnides, incdrnodes, caduques, egoistes,,

I"A PAU no són els equilibris atómics ni polítics

LA PAU no és l'analfabetisrng, 1'esclavitud, la miséria.

LA PAU no és l'alienació, la inconsciéncia

LA PAU no és la m,entida.

I"A PAU és afrr,mativa, positiva,, carpaQ, concreta.

I*A PAU és tr,eball, creació.. educaqió, donació.

LA PAU és lliure i gaudeix en Ia llibertat
i,A PAU aferrna Ia fe, I'esperanga, I'arnor.

LA PAU fa treballar I'hcyme i la societat en la gran
emtpiresa d'srdifi,car 1'home i la cornunitat

Aquesta és I,A PAU DIE L'ESTABLIA que desit,gem
per a tots.



Vida sardanista:

Ara, en finir I'any 72, intentarem
dibuxar un petit esquema recordant
alguns esrdeveniments de cert relleu
vinculats airnb Ia sardana que s'han
produit en el transcurs d'aquests
dotze mesos.

Torroella d,e Montgrí hono,ra Ia
rnemdria del pop'ularíssim mestre
Viceng Bou organitzant un homenat-
ge en ocasió d,el des,é aniversari de
la seva mo,rt. Aquest homenatge es
compleimenta posteriorment zmb l'e-
dició d'un dis,c antoldgic d"edicat a
I'obra d.e1 genial corrnpo,sitor ernpor-
danés. Tot pl'egat dóna per perqué
un escrip,tor totalment deslliga¡ de
la sardana -Alvaro Ruibal- publi-
Qui un reoortatge a nl-a Vanguar.
dia», el qual és indici d'un interés
i d'uns afanys divulgadors dign,es dE
gratitud per part dels sardanistes.

Una altra vila molt interessada
per valorar el nostle p,atrirnoni ar-
tístic -Casteltró d'Ernpúries-. deixa
en susp,ens Ia seva festa de }a mú-
sica catalana -en la qual havlen in-
tervingut i,es cobles «La Principal»
de la Bisbal, «Maravella», etc.-, ab.
sorbida en l'organització d'un gran
concert a cárr:e,c de I'Orfeó Catalá, eI
qual ha estat p,ossibtre de portar a
tenme desp'rés d'una colla de ges-
tions rrolt laborioses que posen de
manifest la capacitat dels castello-
nins. Noq:nés uns mesos després 1'Or-
feó retorna e l'Ernpordá, con,creta-
ment a Figueres. en ocasió de l'ho-
m,enatge a Mossén Albert.

La ciutat d,e Vilanova i la Geltrú
pro,grama uns actes dedicats a la fi-
gura dei nostre eminent co,mpatrici
mestre Eduard Tol.drá, els quals
,culminen en una audició de sardaneg
a tre,s coL¡Ies. En data recent horn
porta a terme unes gestions encami-
nades a. cercar p,atrocinar per tal
d'editar un disc de 30 cm. amb un
recull antológic de sardanes. de1 mes-

Balang de tot un any
tre Toldrá. Aquestes gesti.ons no do-
nen oap mena de resultat positiu.

E,n un aspecte mo,lt més íntim, la
vila de S'itges oreanitza un¿ confe-
réncia i una audició de sardanes al
seu flli illustre, mestre Antoni Ca-
talá.

El nostre primer musicóIeg, mes-
tre L1uís Albert. continua presentant
1a seva interessantíssirna Antologia
M,usi,ca1 de la S,ardana, a,rnb cornen-
laris seus i recopilació de material
mu;sical p.ortada a terrn.e per e11 ma-
teix- Una tasca difursora realment
mclt irnportant.

El mestre Enric Morera és biogra-
fiat pe1 conegut escriptor sitgetá Ra-
mon Planes,, enriquint-se així la bi-
blicgrafia relacionada amb aquest,
músic, 1a qual ja comptava'arnb un
altre esfudi fiográfic degut a lliqrrel
Saperas.

Tot parlant de textos sardanistes
recordem també l'aparició d'un tre-
ball deeut a. l'escriptor lloretenc Es-
teve Fábregas, el qual ha estat tra-
duit a una pila d'idiomes. Ltrástima
que l'article del Sr. Fábregas p,re-
senta una equivocac'ió molt gleu,
car informa erróniament entorn dels
instruments irnprescindibles, per a
formar una cobla. Aquest autor aflt.
ma que són onze, guan tots els ss,ps-
cialistes oue ha. tingul la matéria
fins ara aflrmen que han d'ésser dot-
ze: flabiol, ta'mborí, dues tibles, dues
tenores, dues trornpetes, trombó, do,s
flscorns i contrabaix.

Un altre lloretenc, el compositor
Dornénec Mo,ner, ha estat l'autor de
la «Sardana de l'any», titulada preci-
sament «Llor,et, ciutat-pubilla». La
¿is1¿f4ubilia del 72 ha estat Bel}-
puig i la del 73 será Tarragona.

A F'igueres hom d.edica el p,o,pula-
rís'sim ap,le'c a 1'Empottdá a enaltir la
figura del músic Jos,ep Baró i GüeIl,



compositor, ex-solista de tenora, di-
reotor d'agrupacions corals, pedagog
i par,e der lVluseu de ia Sardaoa d"
Girona, pega uni.:ca dins e1 seu géne-
Ie.

La Bisbal ofereix un glan home-
natge al rnestre Conrad Saló, capda-
vanter de la cobla sobirana «La
Ftrincipal» <ie la Bis,bal. EI mestre
Saló ,co,mrn.eimora 1es seves no,ces d'or
a. scrver ue la saroana, sempre vin-
culat a Ia mateixa forma,ció. Hom de-
dica l'aple,c de la Bisbal aI m.estre
Sa1ó, així com tamb,é un concert de
sandanes i música per a cob'la, un
butlietí monográflc amb treballs a
cura de diferents eil)ecialistes i un
disc gran que ap,lega deu sar¡danes
d'aquest autor. El setrnanari «Cani-
gó dedi,ca un número especial a
aquest esdeveni,rnent.

A Banyoles torna a reviure la
Festa de la Música Catalana. Inter-
\¡enen les cobles «La Frincipal» de
ia Bisbal, «La S,elvatana» i «EIs
Montgrins». Serveix de cloenda aI
concert 1a interpreta,ció. a cárrec del
ccnjunt de les tr,es cobles, dirigit
pel mestre Sa1ó, de l'obra d'ELduard
Toldrá «La maledicció del comte Ar-
nau».

E1 Festival de Música de Calonge
s'inicia amb un concert de sardanes
i música p,er a cobla celebrat al tem-
ple p,arroquial de Ia vila, el eual co-
rre ¿ cárre,c de la co,bja «La Princi-
pal» de la Bisbal.

Aquest estiu ha fet una estada a
Catalunya el mestr,e Narcís Costa,
de Sa.nt Jordi Desvalis, que resideix
habitualrnent a Méxi,c, on p,orta a
term,e una importantíssi,ma activitat
musicai. Existeix eI projecte d'edú-
tar un disc aplegant al€unes sanda-
nes d'aquest músic juntament amb
altres dei seu familiar Roca Delp,ecih.

L'Ajun'tarnent de Granollers, crea
i patrocina els premis d'interpreta-
ció de música de camb'ra «Josep Ma-
ria Roura». La personalitat artísti,ca
de1 mestre Ro,ura posseeix una trans-
cendrlncia i un pes e$¡,e,cífic molt
acusats. Actualment podem considc

rar-lo un dels més rellevants compo-
sitors de sardanes.

Fta estat recordat -recordat i
prou- el primer centenari deL nai-
xement del mestre Joan Lamo,tte de
Grignon, io;blidable capdavanter d§
la Banda Municipal barcelonina,
compo§itor erninent, que també hr
via donat a coneixer algunes sarda-
nes. En ei capítol d'aniversaris e\¡G-
quem les noces d'or de l'A,grupació
Cuitural Folklorica Bancelona i lel
de la cc,b'Ia «Barcelonina», de 1a qual
encara sobreviuen dos fundadors: el
meslr.e Gravalosa (flabiolaire) i ell
mestre Jur¡cá (contrabaix).

En el terreny de la discografia cal
esmerrtar I'activÍssima campanya
portada a terme per la cobla <<La
Principal» de 1a Bisbal i ia seva edi-
tora «D,iscophon» en pub,Ii'car, gaire-
b,é sirnultániament, tres discc,s grans
i un de p,etit. P'aquells dos han es-
tat dedicats, respectivament, als
mestres Cbnrad SaIó i Viceng Bou.
E[ te¡cer inclou un recul]. d€ sarda-
nes de diferents autors, entre el.ls
Toldrá.

L,a cobla <<Bar,celona» també ha do-
nat a c'onéixer un disc gran («Edig-
sa») i la cobla «Maravella» un dis,e
del comp,ositor Issi Fab'ra (<«C'ani-
gó»). Darrerament han proliferat les
gravacions de la sardana «La Santa
Esp,ina» d'Enric Morera: E;mili Ven-
drell, Salomé, etc.

Finalrnent, dediquem un comenta-
ri al recorregut artístic de Ia cobla-
orquestra «Maravella» per la Unió
Soviética, arnb actu,acions a diver-
ses capitals i algunes audicio,ns de
sardanes programades.

La notícia de l'any pot ésser Ia
cneació del Museu Pau Casals a1 xa-
1et de Sant Salvador i, al mateix
temps, l,a futura construcció de l'Au-
ditoriurn Casals, també a Sant Sal-
vador, financada p,el nostre músi,c
genial. El Patronat que ha de regir
el Museu i I'Auditorium és presidit
per l'abat de Montserrat, do,rn Cas-
siá Just.

E. I}flOLEB,O I PUJOS



Carta oberta

A UNA JOVE AVIA
A la Sra. D. C. R.'
amb, ailmirasió.

D,istingida senyora: Nq se si es mo-
lestará. Perd crec que val la Pena
que avui surti vosté a les planes de'
la nostra Circular. Vosté m,ateixa
se n'estranyará. Es natural. Es cosa
que passa moit sovint entre aquells
que, a Ia callada, co,mpleixen amb eI
seu deure. I els deures sempre es
porten a cap a la callada. Si Ia hu-
manitat ha sobreviscut, h,a avangat,
no li cápiga cap dubt,e que ha estat
p,els a,ctes d'abnegació constant que,
cadascú en el seu lloc, ha acomP'Iert
en Ia millor missió del seu comés.
En tots els camps. Des dels rnés en-
lairats i co'mpromesos fins als més
sencills i d,e cada mo'ment.

El de fes mare,s és un d'aquests
carnps on la idea del deure, del ser-
vei, és més viscut, més constant, més
ferm. r aixd que eltres semblen, mol-,
tes vegades, que no hi siguin. O al-
menys, als hornes ens sernbla que fan
el que han de fer i res més. I vosté,
ávia, quan Ia missió própiarnent i
intrínsecament maternal ja se li ha
acabat, encara en continua ¿questa
fidelitat, fent avangar eI món engru-
na a engruna.

I per qué ¡61 ¿ixd? Perqué vo,sté,
d'aco¡d amb el que diem, no endevi-
nará a qué ve! Vosté, 1'hivern p,assat
(aleuns ens n'adonárem), cada. dis-
s,abte a la tarda, durant quatre me-
sos, vra tenir la feru:nesa d'acorn-
panyar Ia seva néta al Cirrset infan-
ti1 d'apr,enentatge de sardanes que
va organitzar «Arnics de }a Sarda-
na». I. a- més, hi portava tres o, qua-
tre nenes dels veÍns de casa seva.
Aprofitava e,I temps. I mentre ells,
.junt arnb els altres, dia rera dia,
anava apretant, tan poc a Poc (els
monitors sabem corn és d'avorril ai-
xó), el maneig de la sa¡dana, Per-
qué, de moment, és per a1s infants
un muntatge corqp'Iicat, vosté 11e.
gia les revistes que hi ha a Ia Secre-
taria de la Talaia. L egia «Cavall
Fort», «Oriflarna»- «Serua d'Or». Do*

nava la sensació que vosté p,erdia el
temp§. Perd ni eI perdia vo'sté ni
aquelles rlenes que vosté acompanya'
va.

I quan algú li encetava eI tema,
vosté, decidida contestava, ben clar
---que es veia que ho tenia ben apa-
mat i ben di,gerit- que no volia que
la seva néta fos una persona sense
cap ideal, com vivint en terra es-
trangera, sinó que fos corrscient de
la seva catalanitat. I s'interessava
p,els primers llibres de poesla que
p,ot capir la mentalita¡ infantil. I
peis ilibres de contes. I per tot alld
que fes possible en la néta el naixe-
ment, ]ent, minúscul, perd, fe'cund,
d'una presa de cons,ciéncia, que arre-
lant sempre més i més ja no I'aban-
donés m,és.

Miri; vosté passará, corn nosaltres,
com tothorn, com la néta. Es conver-
tirá, com diu eI p,oeta Sagarra, en
un germá d,eis ferns. La fe cristiana
ens diu, ens assegura, oeró, que
nosaltres, fems tamibé, esdevindrem
gloriosos. EI nostre esperit i la nos-
tra carn passaran a ésser eterns. I
els joiells que guarniran la nostra
eternitat seran eI co,rnp,Iirnent de1
cleure -cadascú eI seu-, l'amor.
Tot ces.sará, peró l'Amor, no.

IJavors, vosté s'adonará que una
petita enramada de gemrnes que
penjaran del s,eu ésser seran aquell§
dissab,te,s en qué vosté, conscient del
seu deure i del seu amor. va conduir
Ia seva néta a aquesta cosa tan sen-
zilla, tan poca cosa, que ni es veu,
com és apr,endre a ballar sardanes.
I ella -ara ni se n'adona-, llavors:
ress,u,citada de1 femer, li dirá: Grá-
cies. Ferqué g1s que ens han engen-
drat en Ia carn ja els veiem ara, a la
t,erra. N'hi ha que no,més han fet ai-
xó. Corn els a.nimals. Peró llavors
veurern ben clar que una munió de
pers,ones que ni coneixern ens en-
gendraren, a1 llaqg dels anys de la
nostra vlda, en l'esperit. I aquests
passaran aI davant e,n Ia processó
gloriosa d,els berrefactors de la hu-
manitat. I vosté será d'aquests.

Atentament - Els monitors del
Curset de S'ardanes.
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Ile nou passeu, Senyor.,.
De nou passeu, S,enyor, il.lusió senyera,

de tot, bri desvalgut, tot arbre derrotat.
Només reposo a pler quan veig lluir bandera
de pátria fidel, portal d'eternitat.

Es cert que brunz el vent i que a Ia torrentera
hi brama l'aiguallot, rebent, enverinat;
que avui, germá el gerrná pro\¡oca i enquirnera;
que un gest d,e crirn novell respon aI cirn passat.

Perd, dins 1'esquadró, solidária lliqa
sostinc eI viure trist, que tant l'home apalliss¿,

i em sento, amb veu d'Etern, a I'estirnar cridat.

Espero que un Nadal, passada tota fita,
se'm feu p,erenne. Tinc una fam infinita
de veure vostra fag, mal quedi enlluernat!

Lluls Ba,atia i f,omap

AMICS DEi I-rA SARDANA té e] goig de comunicar-vos
qu,e ha aparegut el llibre

Vilonovo i lo Geltrú i elseu gr0n (ornovol

del nostre cotmpany Xavier Garcia

Cap sarda,nista, cap vilanoví, sen,se conéixer aquesta obra
que lliga e1 passat de Ia nostra ciutat am,b el present, de cara
al futur.

JOVEIS: Vosaltres, especialrnent, ltregiu aquestes oágines, que
són un hirnne a Vilanova. Només així. coneixent-la, l'estimareu.

Demaneu-1o a l'autor: carrer de I'Aigua, 50.



NOTICIAR. I
FUI§DACIO PAU CASALS

H 29 d'aqu,est mes: 96 anys.

Amb el desig que els nostres so-
cis ho coneguin, traslladem Ia notí-
cia, de la qual ja havíem Parlat-en
números anteriors, que aquests dies
ia prem,sa ha comunicat.

El Mestre Pau Casals ha estabüert
una Fundació, la qual comPrén l'es-
tabliment d'una Casa-Museu a Sant
Salvador (al costat de Calafell) i la
pro,rnoció de l'estudi i del coneixe-
ment de 1a música clássica.

Es president del Patronat el Pare
Abat de Montserrat, vicePresident,
I'esp,osa de Casals. Són mernbres del
Patronat, entre altres, els Presidents
de les Entitats més destacades, com,
Orfeó Catalá, Joventuts Musicais i
Omnium Cu1tural.

Veritablement, és un fet que co-
rona tota una vida dedicada a 1'art1
tot un amor a la seva terra, tota Ia
preséncia espiritual. entre nosaltres,
d'aquest gran home que és Pau Ca-
sals.

CINQ{JAIITENARI.- E] mes Pas-
sat, I'Agrupació Cultural Folkldrica
Barcelona va celebrar joiosament els
cinquanta anys de vida amb diver'
sos actes. Un d'ells va ser un concert
per dues Cobles al Palau de Ia Mú-
sica Catalana, amb actuació de la
cantant Núria Feliu. Vagi rles d'a-
quesúes modest,es págine's la nostra
felicit,ació a 1'entusiasta Argrupació
que tant fa per la prolragació i Per
Ia dig¡rificació de1 nostre patrirno-
ni cultural. Veritablerne'nt, és tot un
guiatge a seguir, ds 1s¡ssitat, de ma-
duresa, de seny. de fermesa.

CIUTAIIPUBILLA.- Sem,bla que
l'any vinent, Tarragona será procla-
mada Ciut.at-Pubilla de Ia Sardana.
Creiem que per a molts vi,Ianovins
será una bona ocasió per prendre
part en els actes que s'hi celebrin.

(u rset

de

Corn cada any, aneün a co-
menear ei Curset d'aPrenentat-
ge de baIlar, ürigit pels nos-
tres cornpanys Maria del Car-
me B,arceló i Salvador Butí.
Les llieons seran els dissabtes,
de 5 a 6 de ia tarda, aI lo'ca1 de
i'A. E. Talaia (carrer d'Anselm
Crlavé, n.'3). El Curset cornen-
eará el orimer dissabte de fe-
brerli a,cahará a flnals de rnaig.

Hi pot prendre part tothom,
perd sspecialrnent, fern una cri-
da a1s p,ares i avis per tal que
es prenguin amb interés d'aju.
dar els oetits a iniciar-los en
i'estimació per les nostres cq-
-es.

Sordones

Aud¡c¡ó mensu0l

Tindrem Ia ballada el dia de
Sant Esteve, dia 26. a les 12'30
ciel migdia, a cárrec de Ia Ce.
bla Sitgetana, a la Plaea de la
Vila. Aquesta audició, que gai-
rebé ja és tradieional, forma
part de la nostra alegria nada-
Ienca. No us en ob,lideu!



CONEGUEM.NOS

Josep Lladonosa i Puiol

Cada any, a.Ia tardor. des del 1969,
s'organitzen les «Festes Populars de
Cuitura Pompeu Fábra». Aquestesr
restes són una continuació d'aquell
C,oncurs ]iterari que anyalment era
rr:runtat a Cantonigrós. Durant vint-
,i-cinc anys, &1 pe¿ del Cotrlsacabra,
ia. Farróquia C.e Sant Roc va donar
acolliment i embranzida a tota una
§einer'ació d'hornes, gTans i joves,
que estimaven la nostra cultura. Re-
cordem-ho, com un homenatg,e, ara,
quan ja són lluny --de tan propers-
aquells anys difícils.

D,es,prés de vint-i.cinc anys hom
ve:é 1a necessitat que l'esperit que
i:lamava aquelies hores de Can,toni-
grós s'escampés per totes les terresl
ca.talanes" L'any 1969 naixien les
«Fes,tes» a. Ripoll; e] 1970 p,assaven
a Montblanc; el 1971, a Granollers i
l'any actual, a Ponts. Primer. dintre'
de la diada, era enaltida la figura
del po,eta Joran Oliver (Pere Quart);
després, ho era Pau Vila. l'erninent
geógraf; ara ho, ha estat Josep Lla-
donosa, l'historiador lleidatá.

I és d'ell de qui avui us volem par
lar:

Va néixer a- Al€uaire, vila pro,pe-
ra a la cap,itai lleidetana, fa seixan-
ta.cin,c anys. Ha fet durant moltst
anys de mestre d'es,cola. Ha escrit en
diraris i ha tret eI cap, a 1a novel.la,
perd la seva vocaci,ó princip,¿1, la que
e1 manca, és Ia d'historiador, i, amb
pr,eferéncúa, d'historiador de les coJ
ses lleidetanes.

Els s.eus primers estudis. dels anys
40, són en castellá, perqué el mo-
ment no d-onrava p,er més. Després ho
fa en la llengua prdpia. Ha escrit
sobre la Parróquia de Sant Martí,
sclrre el seLgs ¿s Lleida de 1464. Ha
conjrilat la histdri,a de Lleida. Ha
tre'bailat, en divers.os volums, so,bre
1'antiga Universitat lleidetana,so-
bre la primera guerra carlina a les
terres Ileiietanes. Ultimament ha
es,crit sobre les crisis hist$riques,t
iintre el volurn «I"leida. p,roblerna i
real.itat», aparegut fa cinc anys, per
justificar Ia catalanitat de Lleida,
enfront dels intents d'assimilaeió.
Té un e,studi sobre les invasions i in-
ie:ts d':ntegr,ació d.e La VaIl d'Aran
a Franqa.

lla investigat la flgura de Manuel
de Montsuar, President de la Gene-
ralitat de Cataluny,a, en relació amb
1a guerra contra Joan II, 1a de Llo-
renqa de Montcada, la- d.'Arnau de
Solsona, rn€rcad€r ileidatá " Tunis.

La virtut gue I'orna és, sense dub-
te, la.de la senzillesa, ob,ert a tothomi
comp,enetrat arnb la seva gent, atent
a tot eI que demana la realitat pre-
sent de1 viure lleidatá, convenguü
com és que, fentüo així, contribueix
a fer visib,le i palpable l'arrelament
cle la s,eva te,rra f,erma en eI viure
mil.len,ari catalá. Es, en poques pa-
raul,es, un d'aquells homes que esti-
ma ]a seva t,erra arnb 1a seva vida
totairnent posada a. servir-la, a ferr
la estimar. Que per molts anys pu-
gui continuar fent-ho.



PARLEM BE!
(vil)

No fa gaire temps que tot viatjant
arnb tren, un veí de seient que, tant
si vois com si no, m'empenyi'a a la
conversa, m'explicá la seva vida i
mira,cles. No ens coneixíem de res.
Era el cap' d'una Oficina. Tenj.a una
bona colla d'empleats a les seves or'
dres. Insistí molt en una de 1es noies
que dep,enien C.'eli -es veu que era
una d,e 1es sev,es se,cretáries-, re-
cal,cant .que semprre que li donavai
encárre,cs, es:crivia les notes en ca-
talá, tots els seus pap,ers, de feines
a fer, d'adre.ces, etc., els feia així,
igualrn,ent. I eII, que p,arlava un ca-
talá bastant normal, li tenia el d,id

a I'uil. No se'n sabia avenir. A l'Ofi-
cina s'havia de fer tot en castellá.
Ailó s¡sn ganes de voler-se distingir
dels altres,! I vinga desü¡otri.car. Va
de:xar Ia pobre noia que no es po-
dia ap,rofitar.

Co,m és molt natural, vaig inten-
tar d,e fer-1i veure l'error en qué
estava. Vaig argu,mentar-li que l'es-
criptura no és altra cosa que la ma-
teixa lJ,engua que parlem perd posa-
da en signes. flquella noia prenia no,
tes en catalá d'a1ló que ell miateix li
dictava i li ordenava en catalá. Es
la naturalitat f eta cvidéncia. Que
desp,rés les, cartes, les relacions, els
textos, esdevin'dirien ,castellans. .. !

Aquest és un altre p,roblema.
Si un gerent corner,cial que viu a

Madrigal de las Altas Torres dóna
uns encárrecs a Ia secretária r¡er tal

que esicrigui a l'Alta D'ir,ecció de
1'Er-npresa, que és als Estats Units

-ara que molts responsables má-
xi'r¡s de la nostra indústria són
alii- Ii ho dirá en cas,tellá, i les no-
tes seran preses en castellá. Després,
la noia re'dactará en anglés. I així
seguírem bona estona, peró no hi
va h,aver res a fer. Estava entossudit
en els seus tretze. I quan un home
no veu, pels Srrismes de 1a raó neta,
e,ls cam;ins de la bondat, n'Iegueu-lo.
Ho delxárem có,rrer. I ens posárem
a p,arlar del temps, que és tema que
dóna materia sobrarda.

Com volem Ia convivéncia, la pau,
si ¡o som. capagos d'entendre proble-
mes minús,culs com aquest?

fneorrecte
padre (en religió)

Correcte
pare

pagano el que paga
pago pagam,ent
palco llotja
palillo' escuradents
panaderia forn, fleca
p,an'dero darrera, cul
pantano pantá
panyo drap
panyos higiénics cornpreses hi,gié-

Iniques
p.antorrilla
papeleria
par¡illa
parabien
p,aracaídas
paraís

tou de la carna
papereria
farinetes

enhorabona

Para,caigUdes
paradís



Incorrecte Comecúe

pa'rarray,os parallamp's
p,arentesc parentiu
parque parc
passacalle cercavila
passe (autorització) -oassipassillo p,assadÍs, corredo,r
prastel pastís
pasteleria pastisseria
pata (mala) poca-solta, mala-sort
pavo gaII díndi
peató transeünt, vianant
petxu,ga pit
pedido co,manda
pegar eI sol petar el so.l
pegar foc calar foc
peluca pemuca
pato (pa,gar el) pagar ei ptrats tren-

[cats
pelrna
pelotó
peluquería

paparra, corcó
escamot

perruqueria

restar, quedar
perdua

pertányer
malson
cor¡dol
pinso

fontada
pindola

mulTi
cigaret

terrne
plátan
plánoI
planell

plet
pal

préstec
processó

lloc
poliol
cigar

XAVIER GARCIA

permanéixer
pérdida, pérdula
pertenéixer
pesadilla
pésarn
pienso
picnic
píldora
pillo
pitillo
plag
pIátano
planell (mapa)
plano (geo,grafia)
pleit
poste
préstarn
professó
puesta
puniol
p{.rro

FORMATGERIA

CASA GIL

Íelicito talltom



CAMISERIA

GATSERRA

Gral, Mola, 28
Tel. 893 27 92

DT.ORISTERIA

El Gampanal
P. Bernet

OBSEQUIS FLORALS

Gorontio del bon gust

Plogo Rectorio, 4 - Tel. 89314óó

TElxrr§

RIERA
Teixits pen a vestir
i decorar
la vostra llan

Flambla, 2O - Tel. 8gB 02 15

Mar¡a

Sonto Euldlio, 5
Teléf. 893 2ó 91



P RISMA
Qaleria d'Art

EXPOSICIONS PERMANENTS

Sonto Modrono, 37

AGRAIMENT
Adnecem també eI nostre agraiment i bons desigs de cara al

Nardal, a les cases cornercials que en aquest núrnero i durant
l'any ens ajuden en la nostra tasca, tot demanant als amics sar-

danistes que les tinguin presents en eI moment de llurs cornpres.

La realització
la ,collaboració de

lero, LIUís Badia i

d'aquesta circular
M.u Carrne Barceló,

Xavier Capdet.

ha estat possible grácies a

Xavier Garcia, Eugeni Mo-

President: Manuel Prats
Secretari: Salvador Butí Portada: dibuix d'Amadeu Satorra



/" /1 ,t^
de

J. LLAVERIAS

LLANES
SEDE§
COTONS

Carrer Barcefona, 31

Teléfon 893 25 44

MOBLES

MOI\TAGTJT
Proiectes sense compromís

Romblo, 4, i correr Vopor, 3 - Mogotzem o Vilonoveto



qrtcyra(ia 
QM^

Prendes urgents neteiodes
en ó hores

Recoll¡do o domicili

\_

CARRER MANUEL ToMAs, 14 i ló
RAMBLA CALVO SOTELO, I I9



Mogolzems

Scl nt Jordi

VIS¡TEU
Magatzems Sant Jordi
i segur que comprareu

'Generol Yogüe, 4 ([unt o lo plogo del Mercot)

VILANOVA I LA GELTRU

omb el segell corocterístic
dels preus més reduits

t

T. G V¡¡oseco - Romblo Coudlllo, 4l
Villonucvo y Geltrú 1.97'2
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