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Amics de lo Sordono
de I'Agrupoció Excursionisto Toloio

DESEMBRE DE 1974
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En aquest Nadal de 1974,

quan arreu del món

L'ANY DB LA RECONCILIACIO
ha fiblat la consciéncia dels humans,

tot desitjant-vos unes belles festes

amb motiu del naixement de Jesús,

us recordem, per fer-les vives dins vostre.

com a homes, com a cristians i com a catalans,

les paraules del Papa Joan XXIII:

A TOTS ELS HOMES DE BONA VOLUNTAT
PERTOCA UNA TASCA IMMENSA:

LA DE RECONSTRUIR

LES RELACIONS DE LA CONVIVENCIA

EN LA VERITAT, EN LA JUSTICIA,
EN L'AMOR, EN LA LLIBERTAT.



Con urs de Calles Sarclanistes i 0rdn Íesta

d'Csperit C¿o¡c

El passat 24 de novembre, diumenge, tingué lloc a la Plaga de Catalunya
le la nostra vila eI Concurs de Colles Sardanistes, organitzat per AMICS DE
LA SARDANA i C. S. VOLERANY i patrocinat pel Banc de Biscaia.

Hi participaren tretze colles de diverses poblacions, en les categories de
grans, juvenils i infantils.

Abans de comengar Iacte, el company Francesc Prat, que ens va demos-
trar la seva condició de bon locutor, va pronunciar el següent parlament:

"Us saludem efusivament a tots.
En aquest any en qué la nostra Vila commemora el seté centenari de la

seva fundació pel Rei Jaume I, el BANC DE BISCAIA celebra també el cin-
quantenari cle la seva prestació de serveis entre nosaltres i ha volgut patroci-
nar aquest Concurs de Colles com una demoskació de la seva vinculació a la
nostra manera d'ésser, de fer i de pensar,

Estem inaugurant també aquesta Plaga, que porta el nom de la nostra es-
timada terra. Ella és fruit de liexpansió que ve esperant-se en el cos de la nos-
tra vila. Tan de bó que a aquest cos li correspongués una ánima delicada, po-
tent, vibrant, compentrada.

A la vegada, avui, amb un senüt dagermanament que els honora, el poble
austríac és present entre nosaltres amb lloferiment d'uns arbres. Ells són pro-
cedents de les ciutats de Eisenstadt, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Bregenz, Viena i Mariazell. Desitgem vivament que ells creixin i restin entre
nosaltres com una demostració d'un desig de pau i de fraternitat universals.
Es bonic i simbdlic també que la terra que els ha d'alimentar sigui portada
pels atletes vilanovins, provinent de cadascun dels pobles de la nostra demar-
cació comarcal.

Ens recordem també dels vilanovins, els companys que formen part dels
DA¡{SAIRES VILANOVINS, que ara en aquests moments són a Montserrat
per ofrenar a la nostra Moreneta un banderí de la seva colla de casats.

Per tant, amics, ja veieu que en aquests moments, en el clos d'aquesta
Plirga anem a celebrar una gran festa, que engloba molts i bells aspectes de la
riostra vila i de la nosha catalanitat. Es amb goig que la sardana és enmig de
tot aixó, per dir-hi la seva paraula noble, demanant-nos a tots que siguem ¡ror-
tadors dalegria i de llagada d'humanitat que s'estima, que vol viure uns ide¿¡ls
grans de bonesa i de prosperitat.

A tots els qui sou aquí, els representants de la bella nació austríaca a Ia
gent vilanovina, a liAlcalde i a totes les Autoritats, a les Colles, a la Cobla, als
Castellers (Colla de Mar), als Atletes de liEscola de Promoció Esportiva, a tots
us diem el desig d'Amics de la Sardana, de fA. E. Talaia, que passeu unes
hores bonictrues i que després, per sempre, es puguin reflectir en els morqents
de cada dia, per tal que la vida, com fharmonia de Ia nostra dansa, sigui bella,
crluilibrada i apassionada, humaníssima. Per molts anys!"



La classiffcació del Concurs fou la següent:
GRANS:
Primer: Tramuntana
Segon: Garbí
Tercer: Maig
Quart: Serra d'Or
Cinqué: Barcino

JUVENILS:
Primer: Rosella
Segon: Blau-G¡ana
Tercer: Dansaires perpetuencs
Quartl Dansa Airosa
Cinqué: Sang catalana

,,Tf,}TT*,',,,

La sardana Revessa fou resolta per la Colla Sang Catalana Lr¡ Lobl¡r
La Principal del Camp va interpretar de Lluiment les sardanes "Tortellá" r
"Poruga", del Mestre Puigferrer. Va acabar eI Concurs amb la sardana "Els
Gegants de Vilanova", ballada de germanor per totes les colles. A la tarda, la
mateixa Cobla ens oferí una animada audició.

Agrai'm a l'Ajuntament la seva col.laboració i en particular al Sr. Batlle i
¿utoritats que es dignaren repartir els premis.

Agraim a l'Escola Cossetánia haver-ns prestat, per vestuari, el seu local,
el quai, per la proximitat al lloc del Concurs, ajudá molt a l'organització.

Agra'im, especialment, al Banc de Biscaia el fet d'haver escollit un acte
sardanístic com a celebració dels seus Cinquanta anys de servei a la nostra
Vila. Estem molt contents dhaver-los pogut servir, com a organitzadors. Espe-
rem que no estiguin descontents de la nostra tasca.

ACTIVITATS DE LA COLLA VOLERANY
(durant les festes nadalenques)

Dia ?t4.- Després de la Missa del Gall ballarem urra sardana de germanor
al voltant de l'arbre que hi ha a la Plaga de la Vila.

Dia 25.- Cada ovella al seu corral.
Dia 29. A las 5 de la tarda, primera sessió de visita a pessebres, amb

cangons, a les cases dels components de la colla, amics, familiars i tothom que
ho vulgui (mentre no s'esgoti lhorarí).

Dia 31.- Sopar fred al nostre local. Inscripcions: a l'A. E. Talaia. A la I
de la nit (hora del sol), sardana de germanor a la Plaga de la Gallina.

Dia 1.- Ballada de sardanes, a fora de Vilanova. (Sitges o Barcelona).
Dia 5.- A les 5 de la tarda, segona visita als pessebres. Aquestes visites

seran presidides pel banderí de la Colla.
Dia 6.-- A les 6 de la tarda. Farem cagar el tió, aI local.
TOTHOM sense excepció és convidat a participar en aquests actes. De-

maneu infonnació a algun membre de la Colla, o a la Secretaria de l'A. E.
Talaia.

PROPERES AUDICIONS
Dia 26.- Sant Esteve.- A dos quarts d'una, a la Plaga de la Vila. Cobla

Sitgetana.
Dia 6.- Festa dels Reis.- A dos quarts d'una, a la Plaga de la Vila. Pro-

bablement será una cobla forastera.

FINAL DE CURSET
El dissabte dia 28, a les 5 de la tarda, hi haurá lacabament del Curset

infantil de sardanes, portat a cap des de llestiu passat. Hi haurá xocolatada.
trencar l'olla i repartiment de premis.
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Gron vendo omb preus de bogerio

En homenotge ols nostres clients

i omics
Vestits Tergol 2.250 i 2.950 Ptes.

Americones Esport 1.250 i 1.950 »

Pontolons Tergol 299, 499 i 599 »

Tots els oltres orticles omb importonts descomptes



(CL'FTSC)S DE T-I-EÑIGT'A
Actual¡nent es duen a cap a Vilanova els següents:

BIBLIOTECA BALAGUER
Per a infants: dimarts i dijous, de 6 a 7 tarda.
Per a adults: dimarts i dijous, de 8 a I vespre.

POSIT DE PESCADORS
Els divendres: de 8 a I del vespre.
Hi ha un grup forga nombrós.

I;SCOLA ARMANYA (Bariada del Tacó)
Des del mes de Gener. Per a infants i nois de fEscola.

CLASSES PARTICULARS
Per a joves. Carrer Aigua, 50. Encara podeu inscriure-us.
Pares: Tingueu consciéncia de donar a conéixer als vostres fills la llengua

que parlen, la llengua del seu poble. Es un deure sagrat vostre.

Col.laboració poética

0 n soü, Senqar,.,?
On sou, Senyor, que tanta gent no us troba?
Amb quin espés teixit d'estranya roba
hem aixecat muralles al Portal?
Un món tan egoiste i fratricida
ha mort, abans de néixer, Ialtra vida
fent dels pics enlairats un ioc banal.

Som tots Herodes? L'aura del cimal
respir ens ha donat i el blanc de neu
ens embriaga els úlls amb l1deal:
per qué tenim al cor famor tan breu?
Vós sou ací i arreu, i adesiara
les lllgrimes i lor desfan encara
la imatge de germá del germá meu.
Si fodi ----com la por- la vista entela,
com us podrem reconéixer en llestela
del món i l'home, eterns miralls de Déu?

Lluís Badia i Torras
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Estem al seruei dels sardanistes
Com sigui que hem oit alguns comentaris, no en sentit de reventada pe-

rr) sí deskanyesa, sobre el fet que sovint posem notes d'informació a actua-
cions dentitats o grups sardanistes, locals o no, i també en altres aspectes de
la nostra cultura, volem que sápiguen tots els nostres socis que AMICS DE LA
SARDANA, principalment a través del petit instrument que és eI seu Butlletí,
vol ésser un vehicle aI servei de tots aquells que actuen en el camp sardanista.
Prou esforg i sacrifici porten moltes de les activitats en tots els camps de l'es-
perit catali perqué, per afegidura, encara hágim d'ésser exclusivistes. Seria de-
mostració que ens mou la migradesa i unes mires tancades.

Les nostres págines estan obertes a tots aquells que les vulguin fer servir
per anunciar llurs accions i programes. Així ho hem anat fent quan sabem ac-
tes d'altres grups que poden interessar a tothom. Si rro ho posem més és per la
senzilla raó que ho desconeixem o per la falta d'espai. Tan de bó que hagués-
sim d'esgotar aquest espai per ljabundó de treball sardanístic de companys
tl'altres entitats.

I també volem dir que aprofitem el nostre petit espai, quan podem, per
¡;arlar de coses que sembla que no tinguin res a veure amb la sardana, peró
que lhi tenen ben fort i directe, per la senzilla raó que toquen l'esséncia de la
nostra cultura, especialment les que es relacionen amb la nostra llengua, els
noskes costums i els nostres homes. Seria absurd que no ho féssim així. Seria
la demostració que el nostre amor a la sardana és només epidérmic i que te-
nim la vista molt curta. Estimem la sardana, no com a manifestació sentimen-
tal i carrinclona, folklórica, morta, del nostre passat, com aquell que conserva
un valuós quadre dels besavis, dels quals no coneix res, ni els noms, sinó com
a rabiosa actualitat palpitant, que ens parla de la vocació de tot un poble a la
comunitat i a la llibertat, amb seny, amb aplom, amb alegria. I tots els valors
bessons a ella ens els estimem i els valorem en igualdat de dret amb ella. Per-
qué són la mateixa cosa.

Quedi aixó ben entés d'una vegada per sempre. Sentint-ho molt, convidem
els qui se n estranyin a fer-ne motiu d'estudi i a reflexionar-hi, No cai ésser
irassa espavilats.

&uli.itació a. lu* {Dn6illu*
En les passades Fires de Novembre va prendre possessió del seu cárrec de

Fubilla vilanovina la Maria Mercé Alsina. Ella relleva en el títol la Maria Car-
me Barceló. Ambdues havien estat presentadr r per AMICS DE LA SARDA-
NA, i ambdues, ho diem amb goig, per la seva gentilesa, simpatia i cultura,
fan quedar bé la nostra vila, Les felicitem i estem contents de tenir-les per
companyes, lliurades a les tasques del sardanisme. Per molts anys!



Es qiiestió dtadonar-sGlr
Qualsevol, home o dona, petit o gran, que habiti en un poble o en una

gran ciutat. un bon dia s'adona de quelcom que li ha d ésser molt profftós i
important en la seva vida puix que Ii obrirá nous camins a l'esperit i donará
un nou sentit a la seva vida; sí, m'estic referint al fet d'adonar-se que un, ultra
poder ésser moltes coses en la vida, també és catalá, amb els problemes i aven-
tatges que porta aixó.

També s'adona que pertany a un poble que poseeix la seva própia llen-
gua, que és la característica essencial d'una comunitat humana; els escrits que
feia abans en una llengua estranya a la seva, perqué els primers ensenyaments
els féu així, per moltes circumstáncies, esdevindran lletres i paraules plenes
de sentit i d'üna musicalitat grandiosa; encara que escriure catalá és próu di-
ficil si no s'en sap gens, ell, a poc a poc i xino-xano, anirá guanyant les dificul-
lats perqué té quelcom de nou dins seu. Amb el temps cercará nous camins
idiomátics, perfeccionará el seu parlar, evitará els barbarismes estrangers i po-
sará al seu lloc les paraules del seu poble que és viu i no vol morir pas.

També s'adona que amb la llengua catalana pot i ha de parlar amb altres
persones que ja fa anys que viuen entre nosaltres i que han vingut d'altres
terres i que, una mica volent-ho, una mica per necessitat, han escoltat tant el
catalá que si no fos una mica per la por de fer el ridícul, el parlarien: a aques-
tes persones i als seus fills nascuts a Catalunya se'ls pot i se'ls ha de parlar en
catalá, perqué ens entenen bé.

També s'adona que hi ha agrupacions que es preocupen per la cultura ca-
talana: Institut d'Estudis Catalans, caixes d'estalvis, agrupacions folklóriques,
centres excursionistes, d'esplai, etc., que amb els seus fets i publicacions por-
ten un gra de sorra al servei d'aquest poble. També les emissores de rádio i
televisió, emiteixen de tant en tant programes en circuit tancat per Catalunya
i la premsa publica en catalá regularment, encara que no hi hagi un diari es-
trictament en catalá, cosa que ara sintenta fer.

També s'adona que existeix una literatura catalana, llibres en catalá que
es poden aconseguir molt més a má que anys enrera. Els escriptors i correctors
d'errates són els qui ajuden a estendre la nostra cultura, puix que molta gent,
llegint els llibres, s'adona que també té molta més facilitat a l'hora d'escriure
en catalá.

També s'adona que hi ha poetes i músics: els poetes expressen les emo-
cions del seu cor tal com el senten, sense haver de fer absurdes traduccions;
els músics donen vida a la sardana, que és un pilar del nostre poble: uns les
composen, tasca intel.lectual, i d'altres donen coloz i lluminositat a les fredes
notes escrites i neqres símbols del pentagrama.

També s'adona que aquest poble balla una dansa, apart d'altres, que no
es pas patrimoni d'uns pocs d.iguem-ne elegits o amb prou sentit musical i
artístic per ballar danses complicades com les daltres pobles; encara que la
simplicitat i senzillesa de la nostra dansa sigui quasi evident, no és pas tan
senzill d'explicar que és el que signiffca i simbolitza; és una dansa feta en cer-



cles tancats i oberts: són tancats car totes les persones que hi ballen estan ben
agafades de mans formant un sol cor que dansa, símbol de germanor, perd a
la mateixa vegada els cercles són oberts, oberts a totes les gents perqué tot-
hom hi pot entrar i agermanar-se, símbol de l'obertura del nostre carácter.

També s'adona que li cal pendre una postura respecte aquest poble; l'ha
d'ajudar molt o poc, ha de sentir que pertany a ell, que li ha de donar vida
amb obres i pensament, que ajuden a la comunitat. Si a un poble no li donen
vida els seus matei-xos homes, qui li en donará, els estranys?

També s'adona...
La manera o forma d'adonar-se'n és molt variada, ja per l'ensenyament

dels pares, des d'inlants, jer per estar en contacte arnb gent que ja se nha ado-
nat, jtr per estar en centres culturals, folklórics, excursionistes, ja pel fet de
ballar sardanes a la pJagq o per ballar-les fora de Catalunya, ja per
passar una bona temporada de temps fora de Catalunya enyorant-la, ja per...

Hi ha molts camins que porten a éser catalans peró el fi ha de ser un: aju-
dar a aquest poble, fent-nos millors: si els homes ho són, el poble ho és també.

No us feu pas vanes il.lusions pensant que havent nascut a Catalunya.
fills de pares catalans, i parlar el catalá ja n'hi ha prou per a ésser-hor si no-
més és aixd, és ben poca cosa; féu més: llegiu, escriviu, interesseu-vos, ajudeu-
r10s.

IIi ha, potser, gent vinguda de fora o els seus fflls que parlen castellá i
porten cognoms ben castellans, que són més catalans que vós: amb poca cosa
que facin n'hi ha prou; no se'ls pot demanar grans coses. Peró a un catalá, sí.

IAUME ]\{ARIN

ffi Aplec de la Sardana del Garraf
El diumenge 27 d'octubre vam disfrutar novament d'aquest Aplec, orga-

nitzat. com les altres veqades, per DANSAIRES VILANOVINS, celebrat ara
a la mateixa Rambla, davant de l'establiment Europrix, que aquest dia inicia-
va la seva vida a Vilanova, i que n'era el patrocinador. Durant tot el dia, les
Cobles La Principal de Cassá de Ia Selva, Reus i Popular, de Barcelona, ens
.;an oferir un programa interessant, ballador, interpretat amb pulcritud, que va
fer, al nostre criteri, que els sardanistes i els oients disfrutessin.

La nota sardanista destacada va ser la presentació de la colla de casats
"Encara hi som". Ells, davant la conducta de bastant de gent, que han dimi-
tit del goig d'ésser actius a llhora de donar al.licient a la própia vida, quedant-
se en la categoria de robots rutinaris, eren motiu de comentaris per a tots els
gustos. Com és natural. El nostre és que, d'una manera o alka, puguin ésser
durant molts anys, creadors de la seva vida i l'omplin de la joia que només
mirada així pot donar lleristéncia. I que ho transmetin als seus fflls, i a tots.
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El 13 d'octubre van ésser celebrats a Amsterdam els Jocs Irlorals de la

Llengua Catalana. Des del 1939 han estat organitzats cada anv a una ciutat
diferent d'América i d'Europa. Els Jocs comengaren a celebr¿rr-se a Barcelona
el 1363, quan eI rei Joan I, liAimador de la gentilesa, els va fundar, traslla-
dant-los des de Tolosa de Llenguadoc. Després, el 1859, la Renaixenga els
reinstaurava. Els d'aquest any han tingut un gran esplet i molta emoció. Hi va
haver la novetat que la Reina de la festa va voler adregar la paraula als
assistents. Tine Barrass és holandesa, casada amb un gal.lés, i és professora de
llengua catalana a la Universitat d'Oxford.

Alló, peró, del qual avui volem parlar és que, aprofitant aquesta festa li-
terária tan nostra, la sardana també ha estat homenatjada als Paisos
Baixos. F,l divendres, dia 11, a una Residéncia per a jubilats, molts dels quals
eren catalans, hi va haver una audició, transmesa per rádio, a cárrec de la Co-
bla La Principal de Collblanc. En el transcurs de I'acte, el mírsic De Boher,
compositor de tres sardanes, explicá el que representa la sardana per als ca-
talans i doná a conéixer, prácticament, un a un, les característiques de cada
instrume-nt.,Com que els assistents volien veure dansar, unes parelles es po-
sAren a ballar "Girona Aimada". El mateix vespre hi hagué una altra audióió.
per rádio. L'endemá, a la Plaga del Dam, la cobla torná a oferir una altra au-
ciició, enmig duna gran gentada, davant el palau de la Reina.

La sardana ha estat honorada a un país estranger, fent possible que el seu
ideal de llibertat i de poble s'escampi més enllá de les nostres terres.

(CAsA
ANDFTEU
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LA SAHDAI\A, II\GREDIEI\T
IMPOIITANT D'ED UCACIO

Avui, fruit de tanta "saviesa" que es respira arreu, immergits com estem

en el món de Ia técnica, de I'electrdnica, avui, de cara a la formació escolar i
universitaria, es viu pendent de la informació, de la hipótesi científica, de l'es-
tadística. Avui es fan grans elogis de la ciéncia dels professors. I, sí, sí, tot, tot
hi ha d'ésse¡. Com més millor. Peró hi ha una cosa que cada vegada falta més:

són els mestres que ensenyen amb desig, que estimen, que transmeten als

alumnes la gran riquesa 
-racionalment 

obscura- del sentiment, de lentu-
siasme, de liapassionament.

El mateix podríem dir de llamor de la família. En front d'aquells pares
o-ue tenen previst per als seus fills tots els avengos actuals, en front d'aquelles
cases on no manca res, peró on tot és deixat a mans del "progrés", i on els fflls
pujaran com les gallines en una grania moderna i modélica, poseu-hi aquells
fills, amb no gaires mitjans, que han d'ajudar molt els pares perqué ells sols no
poden, peró que s'adonen que els pares els estimen amb total lliurament, aju-
dant-los a trobar-se, encaminant-los vers tot alló que els ha d'ésser saludable,
en el cos i sobre tot en liesperit, i veureu com aquests esdevindran, per més
temporals que puguin sacsejar-los, uns rolrres altíssims, d'esbelta ffgura, prodi-
gadors d'ombra magnánima.

Per a ]leducació, tant de llescola com de la família, no necessitem gent sá-

via. Ens manca gent amb amor. El cor ho pot substituir tot, per aconseguir
homes. Per als ¡obots és millor alló. Alló podrá fer "eminéncies". Aixó és el
gran ventre que dóna homes.

Tot, en la vida de lhome, des que és al món, és fruit del "desig". Primera-
rneat va ésser el desig. Els raonaments van venir després. Són les ganes d'una
cosa determinada el que fa que aquella cosa es faci, esdevingui una realitat.
f,'home, des del principi, és "gana" i no "refexió". L'home, quan n'és de veri-
tat, es descobreix a sí mateix tot despullat, carent de tot. Perqué ell, quan es

mira a sí mateix, es troba pobre, miserable, i llavors li neix el desig d'ésser. tr

sempre, al llarg dels temps, ens descobrim misérrims, no del tot fets, en plena
construcció. Llavors és quan pressentim la plenitud. EI desig és aquell crit de
Jesús: "Sigueu perfectes com ho és el meu Pare celestial". No ho serem mai,
perd hi nirem pel desig. Les grans biografies de la humanitat no són les dels
prohoms homenatjats, polítics, militars, negociants, sinó les dels homes inno-
minats que s'han fet ells mateixos pel desig.

(Segueix a la página següent,



CONOGUEM.NOS

PERE BOSCH i GIMPERA
Va néixer a Barcelona el 1891. Ha mort a Méxic Iocfubre passat. Ha es-

tat un dels homes nostres més eminents en el camp de la prehistdria i de l'ar-
queologia. De jove s'especialitzá en filologia clássica, especialment grega. Fou
director del Servei d'Investigacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Va dur a
cap moltes excavacions tant al Principat com a Mallorc¿. Fou un dels creadors
de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnografia i Prehistlria. Fou memb:'c
de nombroses Académies d'altres paisos. Va ésser el fundador i primer rector
de la Universitat Autdnoma de Barcelona (és clar que el concepte actual d"'au
tdnoma" no té res a veure amb el d'aleshores). Durant la guerra civil, fou con-
seller de Justícia del Govern de la Generalitat, durant dos anys, en represen-
tació del Partit Acció Catalana. Després s'exilá. Fou catedrátic a Oxford, a

Méxic i a Colómbia. Durant cinc anys ha estat cap de la divisió de filosofia i
humanitats de la Unesco i durant aquests anys va residir a París. Durant els

anys d'exili ha treballat molt en prehistória hispánica i americana. En aquests
úitims anys, ja en plena vellesa, encara era l'investigador il.lusionat que viat-
java arreu del món, per aprendre i per ensenyar. En tots aquests anys, semp:e
ha estat present, i vigoritzador, en tots els actes on ha pogut intervenir a favr¡r
de la cultura catalana. Bosch i Gimpera ha estat, sens dubte, un dels catalans
que ens ha donat més prestigi dintre el món científic de totes les nacions.

LA SABDANA, INGBEDIENT IMPOBTANT
D'EDUCACIÚ

(Ve de la página anterior)

Tot aixó, encara que no ho sembli, també es pot aplicar la sardana. No nhi
ha de "raó" en la sardana. No hi ha un "per qué" científfc. La sardana és fflla
del desig. Ha nascut entre el poble, només perqué aquest ha desitjat ésser
pregonament, ha estimat. Es inconcebible una gent que mancomunadament
balla a[ mig de la plaga sense l'existéncia dun motor que el faci moure. Potser
els nostres infants i joves i'adults quan ballen no ho saben tot aixó. Es igual.
Tampoc no ho saben massa l'home i la dona que s'ajunten carnalment. Perb
l'esséncia que motiva la seva unió és l'amor, és la donació mútua, és el fill que
vindrá. Aquesta és la bellesa de la nostra sardana. Quan, enmig dels altres, tot
tiallant, i molts contemplant-ho estem en Ia rotllana, estem construint le genui-
n¿¿ Universitat popular que, per amor, per entusiasme i per apassionament de
vida, ens va ediffeant com a persones i com a poble. Penseu-hi. Pergué és una
veritat com un temple. Peró ho hem de buscar, dintre nostre i dintre dels
companys, amb desig.



SABATERIA

BARTflTI

Generol Molo, 36

Teléfon 893 05 47

0ptica
HOIAIUIIESA

Lentes Contqcto

Aporotos poro Sordos

Fotogrofío

Plozo Alcdzor de Toledo, ó

Teléfono 893 41 69

Coso lndrnu
DISCS - GUITARRES

Articles Musicols
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Sont Seboslid, 24

Teléfon 893 07 70

8,o ül,ol.ol
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l.eaitja

Gasa 0¡!
FORMATGERIA

Plogo Alcdzor de Toledo,

Teléfon 89319 37



Ultimes activitats de la colla Volerany
I Novembre.- Concurs de Colles a Girona. Cobles Girona i Principal de

Girona. Vam anar amb autocars junt amb els companys de la Colla Blau-gra-
na, de la Penya Barcelonista Vilanova.

12 Novembre.- Exhibició al Camp del Barga, junt amb altres 52 colles
ci'arreu de Catalunya, amb motiu del 75 aniversari del Club. Vam ballar, de
germanor, al voltant del Camp, "La Santa Espina", interpretada per La Prin-
cipal de la Bisbal.

8 Desembre.- Hem parücipat a llexhibició de colles a Castelldefels, al
migdia, a Ia Plaga de l'Església. El programa vá ésser: Galop, dues sardanes
de Lluiment, titulades "Del mateix Planter" i "G¡acieta", de Masats i Enric
Morera, respectivament, La sardana de germanor va ésser "Els degotalls", de
(iastells.

Agr-crirrre¡rú
Adrecem també el nostre agraiment i bons desigs de cara al Nadal, a les

cases comercials que en aquest número i durant lany ens ajuden en la nostra
tasca, tot demanant als amics sardanistes que les tinguin presents en el mo-
ment de llurs compres.

La realització d'aquesta circular ha estat possible grácies a la col,labora-
ció de Francesc Pérez, Jaume Marin, Xavier Garcia, M.u Carme Barceló i Xa-
vier Capdet.

Portada: Fotografia Gabriel Güell

President: Manuel Prats

qfrfrih
CERAMISTA

*

Romblo Coudillo, ó8
Generol Molo, 33, bis

Secretari: Salvador Butí

Q,¡q¡t V.lr(
LLEfIGERIA]IOVETATS EfI

Generol Molo, l5
SontJoon,22

Teléfon 893 0ó 37



Gl'toá
peces urqents neteiodes en 6 hores

M. Tomds, 14-16

TErXrrS ¡ COñJFECCTONS

h?o/a
PIcr§:cr 18 clé J1¡llol I (inc¡l- Yc¡güe, 2

Teléforr 493 09 3I

Teléfon 893 06 76
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TEIXITS

FTTEFRA

teixits per o vestir

idecoror
lo vostro llor

Romblo, 20 - Tel. 8930215

Ilistes

de

Noces

tGctrr Vcrll
c¡rrfIc

<<F€'FFeF-cle Tcr¡l>>

Sant Pau, 15 - Teléfon 893 09 44

CREACIONS INFANTILS

Rambla Caudillo, 98 Teléfon 893 05 81



BYRME Bobinatge i reparació
Aigua,4 - Te|.8930011 de motors eléctrics

Reporocions d'oporells electrodoméstics omb recombis
d'origen de les més conegudes morques.

BERRENS - TAURUS - TURMIX . DESIRÉE - JATA
SOLAC, S. y P. etc.

Servel oficlal de

Braun - Tornado - Hispano Suiza - Moulinex

Joie¡-icr - Flellotger-icr - T¡-ofre¡¡s

Éula
-feléfoir 493 o.O Ag)Plcrf:Ct Ia cle Jrrllo!, 1

T G. Viloseco - V¡llonuevo y Gelrrú ' 1974
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