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A la Plaqa de la Vila
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Cobles 
'

Principal» de La Bisbal
«Ciutat de Girona»

Principal de Llobregat»

Patrocina: Il. Ajuntament
Col'labora' Banca Catalana
Organitza' Amics de la Sardana
Obra Sardanista Dansaires Vilanovins



Cobles que actuaran
a l'Aplec

*LA PRINCIPAL" DE LA BISBAL

Aquesta formació va ésser creada a la capital del Baix Empordá l'any
1.888. Guardonada a tots els certamens en els quals ha pres part. va ésser dis-
tingida amb la denominació de "Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya"
l'any 1934. Per altra part també podem dir que tots els grans músics de cobla
han estat components de "La Principal" en un moment o altre de l¿ serra tra-
jectória.

Les etapes més brillants del seu historial corresponen a la preséncia del
geni de la tenora Albert Martí, la del famós director i compositor Josep M."
Soler i l'adveniment dels membres de la família Saló: Martí Saló i el seu ger-
má Emili, els fills de Martí: Emili i Conrad i el seu nebot Enric Barnosell.

En els moments actuals la cobla bisbalenca es troba en el punt culminant
de la seva executdria artística grácies a les eficients directrius del mestre Con-
¡ad Saló. qui sap treure el máxim profft possible dels seus intrumentistes, al-
guns dels quals han esdevingut primeres figures dins la seva especialitat, en-
tre ells el tible Joan Parés, el tenora Josep Roura, etc. Malgrat la preslncia
cl'una colla dil.lustres individualistes, La Bisbal basa els seus éxits en l'eficá-
cia de la tasc¿ conjunta, en el seu grau increible de justesa, pulcritud i afina-
cro,

Convidada per a intervenrr en els aplecs, concerts, audicions i festes ma-
jors de més anomenada, "La Principal" de la Bisbal ha esdevingut la primera
cobla-orquestra dels Paisos Catalans, havent portat a cap diverses "tournées"
per terres d'Europ¿ i América, amb actuacions a les emissores de rádio i te-
levisió i als estuciis de gravació. Participa regularment en el Festival Interna-
eional de Música de S'Agaró i en els concerts que tenen lloc al Palau de la
IUúsica Catalana de Barcelona.

Plantilla: Conrad Saló, director; Pere Parés, flabiol; Joan Parés i Lluís Tu-
ret, tibles; Josep Roura i Albert Monjó, tenores; joan Sadurní, Joan Vilanova
i Ernest Margall, trompetes; Martí Teixidor i Bernat Sellens, trombons; Iosep
Riumalló i fosep Cassú, ffscorns, i Delfí Sunyer, contrabaix. Agapit Torrent,
fo¡mació de música lleugera.

.CIUTAT DE GIRONA"

Aquesta cobla nasqué grácies a la iniciaüva dun grup de músics de les
comarques gironines que volia dedicar-se exclussivament al corrreu de la sar-
dana i de la música per a cobla. Doná la seva primera audició pública el marg
de 1975 al Teatre Municipal de Girona i de llavors engá ha esdevingut la co-
bla-revelació dels Paisos Catalans, ocupant, per dret propi, un lloc molt pree-
minent.



Grácies a la seva veheméncia i a la ügnitat de les seves versions la "Ciu-
tat de Girona" ha accentuat Íinterés dels aplecs i audicions, a través de la in-
terpretació de sardanes obligades.

El seu capdavanter arístic és el mestre Lluís Buscarons, destacat compo-
sitor i padagog i, al mateix temps, primer flabiolaire dels temps actuals. Al
costat seu s'integra un conjunt disciplinat i eficient del qual sobresurtenl el
genial ffscornaire ]osep Puig "Moreno", máxima figura en la seva especialitat,
el gran trompeta Jordi Compte i el contrabaix Josep Joli Blanch-Reynalt. En
data molt recent la cobla "Ciutat de Girona" assolí un triomf esclatant amb
motiu de la seva presentació al Palau de la Música de Barcelona, havent en-
llestit també l'enregistrament del seu primer LP de sardanes.

Plantilla: Director artísüc i flabiolaire, Lluís Buscarons; Tibles, ]uli i !au-
me Esteve; tenores, jaume Coll i Josep Cullell; trornpetes, Jordi Compte i Pe-
re Rabasseda "Llebre"; trombó, Pere Cortada; fiscorns, Josep Puig "Moreno"
i Miquel Tudela, i contrabaix, Josep Joli Blanch-Reynalt.

.LA PRINCIPAL" DEL LLOBREGAT

Fundada a Cornellá de Llobregat l'any 1914 amb el nom de "L'Artística
Llobregatana" aquesta cobla ha portat a cap una trajectória molt eficient al
servei de la sardana. La dedicació professional dels seus components i el seu
afany de treball i de superació han fet possible que aquesta formació, en prin-
cipi modesta, esdevingués la primera cobla de les contrades barcelonines, grá.
cies, sobretot, a Iihonestedat de les seves versions i el caire selecte que sap in-
fondre als seus programes.

Entre el seus components actuals cal tenir molt en compte Ia preséncia
de clos fills del seu antic director, l'instrumentista i compositor |aume Vilá i
Mélich (javimel). Es tracta dels seus dos fills Josep i Jaume. El primer d'ells és
un flabiolaire extraordinari i el segon un tenora de qualitats excepcionals, les
quals s'han anat perfilant grácies al fet d'haver treballat sota les directrius del
genial solista Ricard Viladesau.

Ha intervingut sovint en els concerts de sardanes i música per a cobla ce-
lebrats al -Palau de la Música Catalana.

PROMOCIO DE CURSETS DE SARDANES A LES ESCOI,ES

Després d'haver acai¡at els cursets de sardanes a les escoles "Llebeig",
"Montserrat" i "Cossetánia" n'ha comengat un altre al Grup Escolar Sant Jor-
di amb participació de molts infants. Es d'agrair la col.]¿rboració en aquests
cursets dels membres de la colla sardanista Volerany i de la nostra entitat.

SUBSCRIPCIO PRO N{ONUN,TENT A FRANCESC MACIA

"Amics de la Sardana", solidaritzant-se plenament amb la iniciativa de
l'Assemblea d'Artistes i Intel.lectuals, ha fet una aportació de 1.000 ptes. Tam-
bé ho ha fet la colla Sardanista "Volerany", amb la mateixa quantital.
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C loend a d el C a m pion at d e C ol I es S a rd a n i stes d e C ata I u nya

El passat dia 13 de febrer tingué lloc al Teatre Nfunicipal de Girona la
cloenda clel Campionat de colles sardanistes, organitzat per la Unió de C<¡lles
Sardanistes, amb la col.laboració de les colles de Girona.

La primera part del programa era a cárrec de la famosa cobla "Ciutst de
Girona", lá qual-ens oferi un extraordinari Concert de sardanes entre les que
destaquem: "Les Comares" (Josep Serra), "A en Pau Cas¿rls" /Jrrli Carreta),
"Recorda:rt Vic" (Joaquim Serra) i "Girona 1808" (Ricard Viladesau). Trmbé
escoltárem excel.lents versions de sardanes, degudes als mestres Baró i GüeIl;
Borgunyó, ]osep N{." Ruera i Josep M.' Cervera

A la segona part es donaren els trofeus a les colles sardanistes glranyar
dores del Campionat de Catalunya, que foren lliurats per la junta de la Unié
de Colles.

Destaquem els primers premis aconseguits per les colles sirr:danistes locals
locals VOLERANY, dels "Amic de la Sardana", com a Carnpiona de Catalunvá
de la Zona "D" i de la colla infantil PETITS VILANOVINS de I'Obra Sarda.
nista Dansaires Vilanovins de la mateixa zona.

A la tercera part actul la Coral Polifónica de Girona que interpreti di-
verses obres entre les quals sobresortiren "El Cant de la Senyera" (Millet),
"Dirn temps, d'un país" (Raimon-Oltra) i "El Cant dels ocells", que fou cantat
amb molt de sentiment i encert per L1n nen de quatre anys,

Finalment, a l'última part del program¿1 actut\ conjuntament l¿, col;la "Ciu.
tat de Girona" i la Coral Polifdnica de Girona, que ens oferiren "L¡r sardana
de ies N4onges" (Morera), "Somni" (Puigferrer) i els "Segadors" qlre fou cantat
amb emoció per tots els assistents.

CAMPIONAT DE CATALUNYA 1976 - ZONA D

Tal com várem anunciar en el butlletí de desembre, la Colla Sardanista
VOLERANY, ha obtingut el primer premi del Campionat de C¿'rtalunva Zona
D. A continuació donem el resultat de la classificació:
GR,ANS

1.- VOLERANY
2.- Valls
3.- Remembranga
4.- Serra d'Or
5.- Romaní
6.- Jovencells

JOVENILS
1.- Juntes les mans
2.- Humor i Alegria
3.- Brots de Romaní
4.- Dansaires Alt Camp

INFANTILS
' 1.- Fetits Vilanovins

2.- Petits Vallencs

57,5 13,6 7t,t0
57,- 13,2 70,20
59,- t0,2 69,20
53,5 72,2 65,70
55,5 9,r 64,60
53,5 7,3 60,80

30,- 2,4 32,40
27,- 1,7 28,70
24,- 0,3 24,s0
22,- 1,5 23,50

30,- 2,- 32,-
26,- 1,9 27,90
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Congrés de Culturo
Cotolono

El nostre poble té consciéncia de la anormalitat en qué es desenrotlla la
seva cultura: existeix un problema d'identitat individual i col.lectiva plantejat
a la societat dels Paisos Catalans, a causa de la manca de coneixementi i segu-
retats elementals sobre la histdria, l'ámbit geográfic, la llengua, el treball, éls
costums propis, en una paraula, sobre la cultura entesa en el seu sentit més
ampli.

Aquesta consciéncia col.lectiva és, ben segur, la que ha impulsat a molta
gent, moltes entitats, societats i agrupacions a adherir-se a la idea d'un Con-
grés de Cultura Catalana. Peró, qué és el Congrés de Cultura Catalana?

El Congrés es un projecte ja engegat de fer un balang objectiu del que te-
nim i del que ens manca per tal de ser una cultura desenvolupadr normal-
ment, és a dir, amb les exigéncies i les necessitats de tota culfura nacional.

Volem arribar a unes conclusions de cara al futur. Dit d'una altra manera:
volem presentar ordenats i estructurats els camins que els organismes autó-
noms dels Paisos Catalans han de seguir i les línies mestres que hauran de
conformar-los.

Es una empresa col.lectiva i per tant necessita la col.laboració i la partici-
pació de tothom. El Congrés ha de ser de tots els qui viuen i treballen als
Paisos Catalans. Es un Congrés fet per tothom i per a tothom. La col.laboració
que cal al Congrés pot ser de diverses formes, a triar les que més us escaiguin:
intel.lectual , organitzativa, económica, de suport, etc.

Les tasques del Congrés s'han estructurat en 20 árnbits. Feró el Congrés
de Cultura Catalana no ha de consistir només en els treballs d'aquests ámbits,
sinó també en un seguit d'actes populars, informacions, conferéncies, festes;
que el mateix Congrés pot promoure.

El Congrés de Cultura Cataiana ha d'arribar a tots els racorls dels Paisos
Catalans.

,,,,.',::,::i:,"::.::,::":::::::,::::'i:"::::::::::.,..,,,.,.,"..,.*
O. S. DANSAIRES VILANOVINS

Amb l'apadrinament de la senyoreta Maria Maciá, fflla del President Fran-
cesc Maciá, els companys sardanistes van inaugurar la seva bandera, en un ac-
te emotiu, el mes passat. Amb ella van sortir, molt contents, en la seva com-
parsa. Amb motiu de la festa, ens van obsequiar amb un concert i una audició
a cárrec de la Cobla Miramar. Per molts anys!



I]LS INSTRUMENTS DE COBLA I ELS SEUS EXECUTANTS

CAPITOI. V

LA TEI\ORA
La tenora és l'instrument rei de la cobla. La major part de temes centrals

de les sardanes són encomanats a aquest instrumen[, aieses les bones condi-
cions que presenta, tant pel que fa a la sonoritat com a l'expressivitat. La cali-
tat i pastositat del seu so Ia fan insustitui'ble per a donar vida a tota mena de
passatges, des dels més dramátics fins eis de caient líric, o aqrrells que tras-
puen joia i optirnisme. En aquest sentit cal tenir en compte les paraules de
Juli Garreta: "Només n'hi ha un, al món, d'instrument que pugui donar un
crit de joia o de dolor amb veu humana i aquest és Ia tenora". Si per una part
hem posat cle manifest algunes de les seves-qualitats més perceptibles, tampoc
no podem deixar en l'oblit les greus deffciéncies que presenta, sobretot pel
gue fa a Ia mala afinació i les innegables dificultats en quant a execució, atri-
buibles no sols als problemes que oiasionen les canyes sinó el seu sistema an-
tiquat de claus.

De totes manetres, el seu so únic, l'accent a vegades aspre a vegades clolg,
punyent o- enyoradis, és capag de prcvocar en nosaltres una sensació interior
que costaria rnolt de definir, car es tracta d'una mena de vibració especial que
afecta totes les fibres de la nostra sensibilitat.
Constructors de tenores

La tenora és un instrument llarg i cilíndric. El seu cos (el mateix que el
del tibie) és construit a base de fusta de ginjoier i la seva camparla és metál-
lica. El mecanisme és construit per tretze claus, també rneiál.liques, segons el
sistema que ideá el clarinetista Ivan \,Iuller i'any 1811. Es tracta d'un meca-
nisme anacrdnic, avui dia totalment superat, que sorprén els t-ntesos i espe-
cialistes del món sencer.

Sembla que a finals del segle XVIII la cornamusa o sac de gemecs, que
formava part de l'antiga cobla "de tres quartans", fou substituida per una me-
na de tenora ¡udimentária. Aquesta tenora primitiva no era altra cosa que un
xeremia de tessitura i afinació molt greus (fins i tot més greus que les de les
tenores actuals). A partir d'aquest instrument Pep Ventura encomaná al ros-
sellonés Andreu Turon un modei aleshores més evolucionat que incorporés
el mecanisme de les tretze claus.

Es probable que a partir del model (o models) deguts a Andreu Turon al-
guns artesans catalans es dediquessin també a la construcció de tenores. Al-
guns d'aquests constructors assoliren éxits molt remarcables, especialment els
tantes vegades esmentats Llantá, de Sant Feliu de Pallarols, i Soldevila "Ca-
tori", de Figueres. Més endavant s'hi afegiren els Fabra de Girona i els Pardo
de la Bist¡al. Aquests darrers són en l'actualitat els únics especialistes que
resten en actiu. Segons el parer dels músics, les millors tenores que avui exis-
teixen són les construides per la casa figuerenca, avui dissortadament desapa-
reguda, Soldevila "Catori". El fet de tocar amb un "Catori:' consütueix una
mena de privilegi especial. De fet cal suposar que no pas tots els "Catorii' (1)
són totalmen[ deguts a la má d aquells artesans empordanesos. A vegades es



tracta d'uu vell model "Catori" abanclonat qui sap on, que fou sotmés a una
¡econstrucció gzrirebé total per part d'un especialista dels nostres dies. Peró
aquell nom liegendari perdura i sota la infiuéncia d'aquest sortilegi sembla
que el so cle l'instrument sigui més pur i ben timbrat.
L'invent del mestre .|osep Coll

Per tal deliminar, almen,vs en p.u't, els problemes que planteja la tenora
referent a l'execució, el genial instrumeutista Josep Coll idei un model de te-
nora totalment metál.lic (er¿r fet cI'alpaca), el qual incorporavtr el sistema de
claus tipus Bohem, aplicat arnb molt éxit a les fautes, clarinets i oboés. Grá-
cies a aquesta innovació, determi:r¿rts típus de passatges impracticables per a
Ia tenora diguem-ne tradicional quec',aven al seu abast. L'invent (més ben dit,
l'adaptació) del mestre Coll data de l'any 1931. El portá a cap tot comptant
amb l'assessorament dels rnestres Francesc Puiol i Josep Serra. EI so d'aques-
ta tenora i les seves possibilitats gairebé increi'bles, constituiren el segell ca-
racterístic de l'executdria del mestre ]osep Coll.

(1) El lector podrá observar que en parlar de la tenora ho fem en feme-
ní o bé en masculí. Els mírsics de cobla parlen indistintament de "la tenora"
o "el tenor", raó per Ia qual nosaltres respectem aquesta duplicitat.

EUGENI MOLERO

XII CARAVANA'LA FI,AMA DE LA SARDANA"

L'itinerari que seguirá la Caravana, durant el mes d abril, per ial cle re-
tue hornenatge a les Comarques de la Catalunya-Nord, fins arribar a Banyuls
de la Marenda, és el següent:

f)iious, dia 14: BARCELONA, Mollet del Vallés, Granollers, (Ciutat Pu-
billa 1976i. Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, CASTELLTERQOL,
Moiá, Calders, Sant Fruitós de Bages, Manresa (Ciutat Pubilla 1963), !a!e$,
Balsareny,- Navars, Puigreig, Gironella, Colónia Rosal, BERGA (Ciutat Pubilla
r97o).

Divendres, dia 15: Berga, Gironella, Olvan, Prats de Lluganés, Olost, Vic,
Roda de Ter, l'Esquirol, Cantonigrds, RUPIT, Les Preses, Olot (Ciutat Pubilla
1968), Castellfollit de la Roca, Sant ]aume de Llierca, Argelaguer., Besalír, Se-
rinyá BANYOLES (Ciutat Pubilla 1965).

Dissabte, dia 16; Banyoles, Cornellá del Terri, Sarriá de Ter, Girona (Ciu-
tat Pubilla 1960), Medinyá, Orriols, Báscara, Figueres, Els Hostalets de Llers,
Pont de Molins, LA JONQUERA, El Portús, Morellás, Ceret (Ciutat Pubilla
1962), EI Voló, Tuii, Toluges, PERPINYA.

Diumenge, dia 17: Perpinyá, Elna, Argelagers, Cotlliure, Parvendres,
BAI{YULS DE L,A MARENDA (Ciutat Pubilla 1977).

AUDICIO DEL MES DE MARQ

Com ia acosturna a ser tradicional, es farl el dia 19 (Diada de
Sant Josep), a la Plaga de la Vila, a dos quarts d'una del migdia,
amb la cobla La Principal del Camp.
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Estat de Comptes d'Amics de la Sardana

Any 1976

Quotes Socis 114.184
Subvencions cai*u p"""dér ... ::: .:: 79.000
Publicitat Butlletí 83.800

8.219Postulacions
Subvenció Ajuntament 35.000
Interessos Bancs i Caixes 96,67
Donatius X Aniversari ... 13.500
Samarretes ... 24.950 808 699,67

808.699,67Suma

SONTIDES
Secretaria

Audicions
Despeses diverses
Cobrador
Impremta
Samarretes
Déffcit X Aniversari ...
Quota Obra Ballet Popular

Saldo a favor
Saldo any anterior ...

Disponible ...

3.663
2.235

r86.500

5.055
530

5.688
19.597,50
4r.227
r8.511

286.986,50

2 .713,17
30.667,89

56.381,06

ACTIVITATS DB LA COLLA SARDANISTA VOLBNANY

80 de gener. Concurs Molins de Rei. Coblar La Principal del Llobregat

6 de febrer. Concurs darrós a la vinya de fEsteve Sivill.

l8 de febrer. Recollida del primer premi del Campionat de Catalunya a
Girona.
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Articles per a regal

Porcellana - Cerámica

Especialitat

Llistes de Noces

Rbla. Caudillo, 33 bis

Vilanova i la Geltrú

CASA
AI\DRET]
Gran assortit de discs i tota
mena d'articles musicals.

Carrer Sant Sebastiá, 24

Teléfon 893 07 70

Estanteries, mobiliari
doficina i auxiliars a la

Plaqa de la Vila, 1

Teléfon 893 15 88

Optica HolAndesa
Lentes de contacte

Aparells per a sords

Fotografia

Plaqa Alcásser de Toledo, 6 - Tel. 8934169
(Tocant a Plaqa Ajuntament)



lnfontilisme i deseducoció
potriótics

Des de fa uns rnesos, fruit cle I'aixamplernent cl'horitzons que s'ha pro-
duit en la vida política de l'Estat esparyol, hom escolta ja, per rlorma, al final
dels concerts, alld que durant gairebé quaranta anvs no havia pogut ressonar
al mig dels nostres carrers i plages. Són "El Cant de la Senyera" i "EIs Sega-
dors".

L'un. nascut en plena dictaclura, cofil a himne a la sen,vera de l'Orfeó Ca-
talá, va esdevenir ben aviat, de fet, l'himne a la bandera catalana, la nostre.
L'altre, fill dels fets trágics del juny de 1640, en la diada del Corpus, que des
de llavors és conegut amb el nom de "Corpus de Sang", a rel de la proclama-
ció de la Repúbliea catalana pel canonge, Pau Claris, amb la intervenció dels
segadors, en contra de la política despótica del Conde-Duque de Olir'¿rres, és

l'himne de Catalrrrna.

Quan l'Orquestra o la Cobla interpreta aquests himnes, sorgeix. espon-
tani. fruit de la tan allargassada altséncía imposada, un aplaudiment vibrant
N'hi ha que fins i tot hi fan palmades rítmiques, com si aplaudissin un torero
o urla congonetista. l,a gent está contenta. Es miren uns als altres. Eenoi! Va
bél I et rliuen: "Qué, disfrutes, ehP" Es censurable, aixó? No. Peró no és de-
mostr¿rció de maduresa cívica i patriótica. Que no n'hi pot haver, perqué no
han deixat que hi sigui? Fotser sí. Perd és indispensable que tots els qui esti-
men de veritat, i sense segones intencions, la terra, la recobrin, urgentment.
Perqué les il.lusions són per als petits. Per als homes fets ha d'arribar l'hora
de la il.hrsió, neta, cr:ua, de refer uil poble. EIs infants, quan se'ls presenta una
¡oguina amb la qual no pensaven, fan grans escarafalls, rnoltes bocades. A. ve-
gades, al cap de mitja hora ja no se'n recorden més. Ja llarraconen.

Qué*volem dir amb aixó? Que no s'ha de sentir entussiasme i emoció
quan hom. sent que la música llanga a llaire la lloanga a la bandera i a
la pátria? I.{o. De cap de les maneres! Hem de pretenclre de passar a ésser alló
que no hauríem d'haver perdut mai: ésser un país fet. No una casa de ioguina,
de cartró, que s'aguanta per encantarnent, sinó un casal ben construÍt, sólid,
durador, habitat per gent que sap qué en fa, que sap que és la llar dels seus
avantpassats i que en será dels que vindran.

Heu vist_mai, per casualitat, que en un estadi olímpic, quan són interpre-
tats els himnds, la multitud es posi a aplaudir? No. Perqué aquella gent ja ho
saben que aquell cant és l'homenatge al seu país. I n'estan contents i emocio-
nats. Perqué és la manifestació que vol expressar l'amor a tantes i tantes coses
que ells ssben dintre seu, que estimen. I es posen drets, amb oosat de pre-
séncia activa. Que és la millor manera de demostrar una fidelitat i una ferme-
.sa. Peró estan callats amb els llavis, perqué p'ar1en paraules interiors, que són
les que pesen, que són un auténtic aplaudirnent adult.
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Infantilisme i deseducació patriótics

(Vé de lo Póg. onterior)

També hem vist alguns joves que aixequen el puny. Tampoc no ho fan
bé. Perqué aquests himnes nostres ho són dé tots els catalans, sense distinció
.d'ideologies. Si fos possible que sorgís gent que fos feixista i se sentís prego-
aament catalana i aixequés el brag enlaire, amb la má estesa, a liestil hitelerii
o mussoliniá, també els diríem que hi renunciessin. Els nostres himnes els han
<l'englobar. a tots, prescindint de posicions, perqué són els himnes de tota una
gent concreta en un país exacte. Són manifestació d'humanisme que es concre-
ta en una terra.

I, ffnalment, també hem vist els qui ni aplaudeixen, ni aixequen el puny
ni es posen drets. Són pocs, molt pocs. Peró, per dissort, encara són massa. Es
lamentable que aixd s'esdevingui. Ells hi veuén fets fantasmals, fills d'história
passada. Interpreten que són himnes partidistes. Estan escaldats. Es contra-
,deixen. No raonen. I no donen el brag a tdrcer. Es trist, molt trist. Perqué no
saben leparar el gra de la palla. Perqué confonen els termes. O perqué no
tenen Catalunya com a pátria seva. Són fills naturals del desordre, dá molts
anys- d'avortaments. Són de casa i se senten forasters. No és una de les gros-
ses desgrácies que el home pot sentir en el seu pas per la vida?

Tinguem-ne consciéncia de tot aixd. N'hem de prendre després de tants
ánys que ens l'han robada. Fem-ho per nosaltres, pels nostres fflls, que les
gents immigrades que ens contemplen, que han de veure néixer en llur cor eI
respecte sagrat als nostres himnes, els quals ells han destimar també com la
:nanifestació de la nova terra que s'han de sentir seva.

_Aquesta d'ara, amics, és una hora de greus responsabilitats. I tot, cada pe-
t-it detall, cada pas en fals, és una contribució al desconeixement, a la negació
d'aquesta terra promesa, que ens costa tanta sofrenga passada, tanta espe-ianga
i tanta il.lusió per al demá.

a-a-ala,-a-a-aOa

AGRAIMENT

A totes les cases comercials que en aquest número i durant tot l'any ens
ajuden a la nostra tasca, tot demanant als amics sardanistes que les tinguin
presents en eI moment de llurs compres.

**:i

_- La realització d'aquest butlletí ha estat possible grácies a la col.laboració
d'Eugeni Molero, Xavier Garcia, Maria Carme Barceló, Xavier Capdet, Silvia
Bremón i Francesc Fraire.
?resident: Salvador Butí. Secretari: Jaume Dallá

l}rri-tr-rj.-Trr ñ- a c----¡ -: c r.. I I 6'¿ T. G. Viloseco - Vilonovoilo Geltrú
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JOSMARC
PINTOR5

D RO GUER IA
Esrnalts - Vernisos - Papers pintats

Artícles per a Belles Arts
Lienqos i Bastidors

Cavallets, Estoigs i Pincells

Tubs d'OIi i Aquarel'la

i tot el concernerlt a l'art pictóric

EMMARCATGE DE QUADRES

ALVARO pintor

Treballs en pintura, decoració i retulació

Rambla Castell, 9 - Drogueria

VILAI.JOVA I

Tel. 893 26 92

LA CELTRU

T. C, Vilaseca - Rla. Caudillo, 11 - Vilanoya la Geltrú
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