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! Nadal. La Bona Nova. El Gran Missatge. L'inesperat Adveni-
I
i ment. Impensable, alhora.

i l'Amor, que fins ara era abstracte, impa\nble, introbatrle, ir-

! ,""orcixedor, ara s'ha concretet. s'ha personalitzat. L'Amor, desI
t rl'ara, és el mateix Jesús nat a una cova de la rodalia d'una vila

! petita, insigniffcant, de la qual es deia que no podia sortir res de bo.
!
¡ En aquest Nadal 1977 la Bona Nova també es concreta par al
!

! p"bt" nostre en les vies d'accés a la llibertat, a la plenitud i a la res-
a

i Ponsabilitat.

i Uem avangat. Fem-nos-en dignes. Que tants sofriments. que
I
i tants bragos algats durant tants anys clamant per l'Amor i per la ¡
i Iustícia- oue tanta EsneráncA confr¡ try¡t, e(ñcrAnnq ps wpoin ¡nm- ¡! Justícia, que tanta Esperanga contra tanta esperanga, es vegin com- !
a

! n".rrn,s per una vida digna que s'ha d'iniciar a Catalunya per a ella, i
i t" Pátria nostra, i per tots els seus fflls. i
I ens hi aiudi la gran lligó d'humilitat que neix a la Cova de i
i Betlem. ¡
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Vint anys després

TOAQUIM SERRA,
UIVA FITA

ET{ EL RECORD

El dta 77 de nouembre passat s'escaígué el uinté antuersari de la mort
del mestre Joaquim Serra. No uaíg tenir oportunttat de tractar-lo. Quarl
ell morí jo era molt jouenet encara. M'ltonro amb l'amistat d'alguns con'L-
panAs seus, que el conegueren molt a Jons. Tot'hom pondera ls bondat del
seu card.cter, la corcir,alitat del seu tracte, la forta ernprertpto de la seua
sensibtlitat, la seu a. riquesa espzrt tual.

En un país una míca rnés ciuilítzat que no pas el nostre, en unes cír-
cumstancies una mica rnenAs hosttls a ls cultura catalana, Joaqu'tm Serra
haurta esdeuingut un hotne molt faraós. lüo escrác un .cleni per La senzil,l,a
raó que ja ho era. El que lt. mancd foren les necessd.ríes Jactlitats per a
desenuolupar-se. Peró tot el que ens detxd a niuell de mústc, fou absolu-
tament genta[,.

Joaqutm Serra hagué de guanEar-se la uida iocant el ntanc en llocs
souint trtstos, en ambtents de uegades sdrdids i riesagradables. Peró ell
ho acceptaua tot amb aquella bondat í actruella discrec;.ó c4ue són patrt-
moni dels elegíts. La seua salut era molt precitría" Passd. temporades en
un sanatorz. Fou operat. Feu llargues estades a rluntanAa per a recupe-
rar-se. Perd mai, no es guarí del tot. Els seus recursos económícs eren lt-
mztadíssirns. Vísqué pobre t morí pobre. Fou acomiad.at pels components
de la gran tamíh,a sardanísta, acon'Lpa.naant les seues despulles els a.mics
de lu cobla "Barcelona" quetnterpretarenles notes escrítes en aquells
moments pel mestre Rafael Ferrer: "Adéu, Joaqutm".

La sardana lr proporctond. éxits, prernís, amtcs í algunes satisfaccíons.
Peró na lt dond. els guangs índíspensabl.es per a poder dedícar-s'hí pl.ena-
ment. EIL hauría estat un home Jeh,q... I els benefr,czs de les canqons, la
música de cambra, la cordl, la simfóníca, els ball,ets, Joren més mínsos
encara.

La part més coneguda i rnés diuulgada de la seua obr(i 1::: :t¡tstitueí-
ren les sardanes. A traués d'ell,es padem cal"ibrar l'abast d:1, ::'' talent, el



aeu boTL ctust N la seua inspíració. Les sqrdanes corresponents & I'etapa tní-
cial afegeiren a la seua estructuro. modélíca l'empenta t, la utgorza pró-
pies de la jotsenesa: "Cor JoDe", "Cant de joid', "Germanor", "La rloía
alegre que no sap plorar", Mar blaua", "El petít Albert", "Jotosa", "Ro-
cg"corba", "Apasstonada", "Mergarida", etc., CaL esmentar alguna ercep-
.ció, com ara. és el cas de "Rernem,branqe", escrtta a. la memórza d'lgnasi
Iglésies. Peró, progresstuament, sobretot a parttr de la guerra ctutl, la se-
"Da obra. cad,a cap rnés depurada i més zmpregnada de sentors líríques,
assolzr souint un, tnnegable to elegíl,c, o.rnarat de senttment: "L'ermita
l)ella", "Cat¡alleresco.", t'Vells anlics", t'Roses del Brull" "Recordant Vtc",
"' A.LLnú d' abrtl,", etc.

Ningtt" no ha conegut tan a Jons els secrets de La cobla, ni ha sabut
treT.Lre'n, tant de profit con'L en tregué el mestre Jcaqutrn Serra. En aquest
sentit poden seruir-nos de reJeréncía no sols les seues sardanes, stnó tam-
bé les sez,es tnstrumentactons de ballets t, sobretot, les suites, glosses,
poemes per o, u,na, dues í tres cobles: "lmpressíons carnperoles",
"Dans& de Jadrins", "Glosso del Bal.l de les gítanes del, Penedés", "La,
Ttresó de Lletda", "La Ftra", "lntroudccíó t, danse". t, pel damunt de
tot. "Puigsolíu",I'obra rtuestre, el punt m,és alt assoli¿ per la música per a
coblo. al llarg de la seua l¡.ístóría.

En escoltar la músíca de Joaqutm Serra reutuen en nosaltres rlna co-
Ua de sensactons i records. Perso¡¿alment, euoco molt soutnt els carrerons'
estrets i tortuosos de la seua olla nadiua de Perelada í el concert nocturn
al. qual uaig tenir la sort de pod,er asststír anAS enrera, celebrat prop dels
tnurs del castell, amb les torres il.lumtnades reflecttnt-se damunt la su-
perfície tmmóbtl de I'estang. En aquells moments uaxg senttr*me molft'.
prop de l'esperit de Joaquím Serra, caT no en Da aquell m,ateir castell
acollí I'escola de músíca creada pels comtes, la qual f ou el punt de partí-
ds. d'una cobla fabulosa Jundada pel seu pare, Josep Serra r, Bonal, el seu
oncle fvÍíquel t altres mústcs. El castell sírnbolitza el punt de parti,da de
la uel,la escola de Perelada, de la qual hauía d'ésser Joaquim Serra, annb
el pas del temps, el més sublím representant.

AUDICIO de DESEMBRE

Tindrá lloc el dia de Sant Esteve, a dos

quarts d'una del migdia, a la Plaqa de la Vila,
per la Cobla Sitgetana.
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ARI -NOTICIARI -NOTI
AC{'r yTTATS NADALENQUES

Dia 24 de desembre, despr:és de la Missa del Gall, es ballará una sardana
'de germanor al voltant de l'arbre que hi haurá a la Plaqa de Ia ViIa. Seguida-
ment anirem a la Plaga de Catalunya on representarem el Pessebre virr'ent,
amb tots els membres de la nostra colla.

Dia 31.- A la una de la nit, sardana de germanor ¿r la Plaga de la Vila.
Durant les festes nadirlenques, també hi haurá Lrlr¿r representació teatral a

clrrec de la colla sardanista Volerany, amb l'obra "Pi, Noguera i Castanyer".
Elidia de reis a la tarda, cagada del tió.

EL CONGRES I LA SARDANA
EI dissabte 19 de novembre se celebrá una audició :r la Plaqa de la Vila de

la nostla ciutat, dedicada a tots els nens i nel1es que havien aprés a ballar sar-
.dane.s durant el curs passat a I'escola. L'audició era p;th'ocinada pel secreta-
riat c.lel Congrés de Cultura Catal¿rna a Vilanova. La part musical aná a cárrec
.de ia cobla Sitgetana.

TROBADA DE CIUTATS PUBILLA DE LA SARDANA
EIs dies 26 i 27 de novembre se celebrá a Girona la I Trobada de Ciu-

tats Pubilla de la S¿rrdana. L¿r festa comengá amb l'arribada de la Flama de
la Sardan¿i procedent de Banyuls de la lv'Iarenda, actual Ciutat Pubilla. Al ves-
pre hi hagué una audició de sardanes a cárrec de la cobla Girona i un festival
de músic¿r catal¿'rna. El diumenge, al tezrtre municipal hi va haver un acte aca-
démir:o-musical, amb la pirrticipació de les cobles Girona i Ciutat de Girona,
amb 1-lrrrlaments de diverses persones que glosaren diversos aspectes de la sar-
dana i de les Ciutats Pul¡illes. Després del dinar de germanor, s'interpretaren
a la R¿rmbla dotze s¿rrdanes dedicades a les Ciutats Pubilles, per ordre crono-
Iógic.

ÍIOMENATGE A'LLUIS BUSCARONS
El passat dia 6 de novembre, a Cerdanyola del Vallés, tingué lloc la IV

Diada de la Sardana, al Parc de Jes Alzines, amb les cobles Ciutat de Girona i
Badalona.

En el transcurs d'aquesta Diacl¿ s'homenaüá el gri-r:r flabiolaire Lluís Brrs-
carons, director artístic de la cobla "Ciutat de Girona" i r¡ue també és autor de
la sardaua "L'Aplec de Vilanova", estrenada el mes d'abril a la nostra ciutat.

Des del nostre butlletí felicitem el mestre Lluís Buscarons i li desitgem
tots els éxits que es mereix.

ACTIVITATS DE-LA COLLA SARDANISTA VOLERANY
13 de novembre: Concurs a Arenys de Munt. Coblar La Principal de Gi-

rona.
20 de novembre: Excursió a Puigmonfgrós,' 6 de rlesembre: Travessa a les Agulles de \lontse:':'rrt amb e! següent iti-

.n6rari: Can Massana, la Portella, Refugi Vicens B¿rrbé, P¿us dei Fi'íncep. Coll

.de Port. ia Foradada i Can lvfassana.
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Col'laboració poética

La sardana de lúadal
Flamegi l'esperanga de Nadal
damunt del foll combat de cada dia.
La Nit és expectant... Llum matinal,
crema l'odi que ens veng; dóna'ns metgia¡

torna'ns, de nou, infants, amb l'alegria
d'abans! Si baratarem bé per mal,
crida'ns, íntimament, vers el portal
on respirar-hi el vent de profecia.

Després, oh I'Infant gran, voltat d'infants,
fent-ne corona ens donarem les mans
bo i puntejant la dansa catalana:

-rosa fraterna d'ürbita gentil,
música bella d'aire pastoril.,.

-Et volta, Amor, festiva, la sardana.

Ramon Sal i Cases

$

fi

II
t
0̂

§

tI
I

t

$

{
Y

$
t

CURSETS DE SANDANES

Els dilluns, de I a 10 del vespre, continuen amb éxit els cursets de sarda-

nes al nostre local social, tant pel que fa al d'iniciació com al de perfecciona-

ment.

Més endavant també hi hauri cursets de comptar i repartir, així com

classes teóriques de formació sardanista.



ELS INSTRUMENTS DE COBLA I ELS SEUS EXECUTANTS

CAPTTOL XII

LA TROVI PETA
(lv)

La trompeta

Aquest instrument gairebé no necessita definició prévia, car és de tots,
prou conegut. De la mateixa manera que pel que fa als instruments de fusta
hem esmentat diversos constructors autóctons, referent a la trompeta els mi-
Ilors models són els de procedéncia estrangera> progressivament més perfec-
cionats, que incorporen les novetats tecnoldgiques que es van produint. En
aquest sentit les trompetes de més prestigi er-rtre els músics de cobla són les de
les cases nord-americanes "Olds", model "Méndez", i "Holton".

. La funció de la trompeta dins la cobLr queda molt ben especificada pel
tantes vegades esmentat tractadista Lluís Albert (3): "Aquesta, com tots els ins-
truments de metall moderns, permet fácilfneut de tocar en tots els matisos, i
obtenir-ne suavitats que mai no han sospitat tenores i tibles. Es insubstituible
en els acompanyaments, estrrecialment del flabio'l, i, sobretot, és d'una claredat
de so i té un timbre dotat d'una tal noblesa i serenitat, que la fan imprescindi
ble en els passatges triomfals i guerrers, t¿rn sovint emprats en la música de la
sardana".

La sordina va ésser introduida per primera vegada en el metall de la co-
bla per Juli Garreta en la seva sardána "Llicorella". Amb motiu dels ]ocs Flo-
rals que tingueren lloc a la Bisbal I'any 1911, organitzats per la societat "L'es-
cut emporitá", un jurat presídit pel meske Josep M.' Soler, aleshores direetor
de "La Principal" de la Bisbal, atorgá el primer premi precisament a Ia sardana
"Llicorella", de |uli Garreta, alguns temes de la qual apareixen en la famosa
Suite en sol (Suite empordanesa) d'aquest mateix autor (que data del lg20),
especialment en el quart te.mps (tempo de sardana).

L inoblidable Paco Capellas

En els darrers anys quaranta, quan la glória d'en "Trumfa" anava empal-
Iidint més i més, aparegué tot d'una linstrumentista de tromtrreta més complet
que ha existit ffns a l'hora present dins l'ámbit de la cobla. Es tractava d'en,
Francesc Capellas i Maydeu, anomenat popularment Paco Capellas, i deóapa-
regut en data encara molt recent. Després d'haver-se donat a conéixer en la
cobla-orque,stra "Els Angelets" del seu poble nadiu (Sant Hipdlit de Voltregl),
Paco Capellas entrava a formar part (1949) de la cobla La Principal de Ia Bis-
ba}. A Ia puresa i ductilitat &eI seu so, afegia en Capellas una transparüncia
increible en la diccié, un gran talent i una acuradíssima sensibilitat. Si en la



Iaceta de cobla esdevingué un soiista insustituible, ocupá també ii(lltr'sta pri-
macia pel que {a al capítol dels ballables i dels concerts. En aquostu darrera
activitit les intervencions d'en Paco en els concerts de festa major eren obiec*
te de la máxima atenció i interés per part dels auditoris. La seva versió de la
famosa jota de "La Dolores", posent per ca,s, constituia una mena de distintiu
de les p<lssibilitats daquest gran instrumentista i e¡a escoltada devotamelt péls
nombrósos incondicionals del seu art. Conrad SaIó va escriure una dificilíssima
sardana de trompeta, "Clatellades", de la qual Paco Capellas feia una creació
impossible d'imitar. El mateix hauríem de dir refe¡ent a la seva versió de la
sardana de Ricard Viladesau "Pic, repic i repicó", en col.laboració amb el gran
fiscornaire Josep Puig "Moreno".

Altres trompetes importants

Han assolit també una justa anomenada els trompetes Jaume Vivolas, E.
Gisper! J. Aguiló, J. Maymí i Josep Miralda, vinculats a diverses agrupacions
de les terres gironines. Haurem d'es¡-nentar també en Miquel Prim, que forml
part, durant molts anys, de la cobla "Bancelona"; en Joan Roure i Jané, esti-
rnable compositor que havia estat component de la cobla "Amoga"; err Manuel
Saderra i Puigferrer, antic membre de La Frincipal de Girona, trompeta molt
pulcre, compositor i director de cobla cle gra.n prestigi; Pere Rabassedrr "Lle-
bre", ex-"Caravana", actualment incorporat a la cobla "Ciutat de Girona"; els
germ¿rns Sabaté, que han estat components de diverses formacions i acfual-
ment pertanyen a la cobla-orqueska "\{a¡irra"; els trompetes Plaia i Emili }ua-
nals, de la cobla 'Costa Brava"; Francesc Felip, "Poco d eVerges". de la cobla
"Els Montgrins"; Joan Sadurní i Joan \iilarrova. de "La Principal" de la Bis-
bal. etc.

l-Ina gran figrua

Iin cls moments actuals el nostre millor trompeta és en Manuel Comade-
vall, dc' Ia cobla "Maravella". Cornadevall executa amb una energia i un braó
extraordinaris. Al mateix temps acredita una facilitat, una nitidesa i una preci-
sió que e[ fan insustituible per interpretar els passatges més delicats i compro-
mesos del repertori sardanista. La ia esmentada cobla "Maravella" compta tam-
bé am}: els serveis d'un altre kompeta tle gran categoria. Es tracta d'en Joan
Porta "N4osquit", si bé malgrat IeJ seves excepcionals qualitats trquest músic
¡hai no ha ocupat un licc preeminent tlins l'ámbit de Ia cobla, excel.lint tr»arti-
cularment en els bailables.

Una alka ffgura actual cle condicions rr¡olt notables és I'instrumentista ]or-
di Compte, qui després cl'haver actuat una colla {-anys a Franga en aquests.
moments forma part de la cobla "Cil¡tat de Girona".

Discografra

Paco Capellas.- Aquest genial solist¿i cleixir enregistrada la sardana *Cla-

tellades" (Conrad Saló) eú dis,- tle 78 r.p.m. avui dia lntrobable fRegal-
(Segueix o lo pirg. segúent)
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AGRAIMENT

Adrecem el noske agrai'roent i bons desigs de cara al Nadal a les cases oo*

mercials que en aquest nitrr¡ero i durant tot l?any ens ajuden en la nosua ta§-

ca, tot demanant als amics sardanistes que les tinguin presents en el moment
de llurs compres.

***

La realització d'aquest butlletí nra estat possible grácies a la col.laboru"i¿
de Xavier Garcia, M.u Carrne Barcelió, Eugeni Molero, Xavier Caplet, ,Iran-
cesc F¡aire i Sílvia Bremón.

La portada és realitzada pel nostre amic Josep M.u Also, a qui agrai'm el
seu estimable ajut.

\
€-

LA TROMPETA
(Vé de lo pó9. onterior)

Odeón"). Molt recomanable Ia seva versió de la sardana de Ricard Yiladesa¡r'
"Pic, repic i repicó", arnb el ffsco¡naire ]osep Puig "Moreno", la qual gravá e4
dues ocasions: "Alha¡nbra" Ernge 70439 i "Discophon" Ster-53.

]ordi Compte.- En data encara recent va fer aparieió la versió discogrb-
ffca de la sardana "Apa, lordÍ" (Miquel Tudela), cobla -Ciutat de Giron*'
("VictoriaJ.

]aume Vivolas.- Cal tenir molt en compte Ia seva estimable versió & la
sardana de kompeta i frscorn '"Núria d'Avinyó" (Martiriá Foqt)" juntament
amb el magníffc frscornatue Enrij..: Vilh. Cobla "Els Montgrins", director Marti-
riá Font. (RCA 3L 14{m).

(3) LIuís Albert. (op. cit")

BUGENI MOI,EN(}
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Continuar estimant Catalunya en

els seus joves dintre el sardanisme

Ja sabem amb escreix que en el camp cívic; de relacions socials, hi ha un
nclmbre ben variat d'¿rctivitats en les quals tota persona desi§osa d'aportar el
seu esforg pot i hi ha de contribuir: les de tipus general, com són les de caire
políüc, sindical, cultural, religiós, i les gue ia es concreten més, que són espe-
cífiques d'una realitat que I'home palpa a diari al voltant seu, com pot ésser eI
dedicar-se a la joventut, a l'esplai, a lu formació professional, a la promoeié
dels barris

Ara, a casa nostra, producte de liendogalament produit pels quaranta anyo
de la h'istor, es pateix d'una inflació pel que fa a Ilactivitat política. Molts,
principalment entre els joves, que no hi havien somniat mai, es dediquen a les
tasques de partit, com a únic móbil de llurs vides. Pot ésser per a ells un camf
válid, d'efectes sanitosos per a llur demir, o será un desfinestrament que els ¡»ot
portar a l'anul.lació de totes les capacitats. Més de quatre vegades, perü,
aquesta tasca de parüt es redueix a cridar, en un moment determinat, a reivin-
dicar, al carrer o en assemblea, i aixd ja és més lamentable, per eirorc. Cadas-
cír haurá d'autoexaminar-se, de fer una seriosa revisió de vida, per veure si ve-
ritablement la seva manera d'ésser i de fer el mena a l'actuació política. que
exigeix un gran tremp, una sólida formació i una atenció i tensió constanB.

Fa pocs dies una noia ens deia que havia fet aquesta revisió, després d'a-
quests mesos d'inici d'agitació política, i que havia atribat ¿¡ 1¿ corichrsió que,
per derrre patriótic, per fidelitat i per auscultació de la re¿rlit¿-rt quc I'envolttivá,
havia de conünuar donant-se tota ella al sardauisme. Ella -deia- veia que
no era apta per al batibull en qué es produeix el debat contimr de la polítiea, i
que sí, en canvi, que ho era 

-apdstol 
de la causa primera del poble-, per a

obrir camins de personiffcació, d'aprofondiment, de superació, enke la gent
que la circumdava. La política, gren il noble en els seus objectius, quan és rea-
litzada pensant amb el poble i amb les seves necessitats reals, i no amb les qü-
meres que pretenem que coincideixin amb les nostres aspiracions. o quan no
amb els nostres interessos mesquins, busca el poble mirant-lo com uná unitat
total. prescindint molt sovint de sectors, de grups, i no cal dir de persones con-
cretes.

Aquesta noia sardanista, en canvi, veia que al seu entorn vivien unes per-
rones concretes -vint, trenta, quaranta- gairebé totes en plena adolesctncfa
o encetant la primera ioventrrt, amb problemes personals, lntims, de creixe-
ment, de cohesió, inaplagables, que exigien una dedicació també personal, de
cultiu d'amistat, d'acolliment, d'observació.

un dels mals actuals, immergits en aquesta societat massiffcada, quan lto-
me va perdent atribucions i només és vist corn a consumidor, és prácisameut
el poc espai que es deixa a Ia persona concreta. Ltrome-massa, eimig de les

(Scgueix o lo pó9. següenl)
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CONTI¡üUAR ESTIMANT CATALUI\YA EN ELS SEUS TOVES

DINTRE EL SARDANISME (Vé de lo pdg. onterior)

celebracions a qué és condult, mata I'home persona, amb les seves caractelís-
tiques intransfeiibles, úniques, perqué cada_persona és eIIa i només ella, i és,

eilá la que ha d'ésser enlairada, ia que ha d'assumir els vaiors-forga únicament,
amb eli quais podrá arribar a la possessió de la person¿rlitat. que és l'únic es-

tatge des d'on pot arribar a Ia vida substantiva, a la vid_a-própia.
La noia sardanista s'adonava que en les persones del grup que la vicia li

ha posat a llabast ella hi tenia una exigéncia. Elles eren allí, constants i so-

nanis, fent un rairn, peiita céi.lula viva que volia ésser comunitária, i ella te-
nia el deure de no ofegar :rlló que I¿r mateixa vida havia creat. Perqué el seu
grup era l'inici d'aixd que anomenem "poble". Moltes vegades tenim el 'poble"¡
á]s llavls i en fem grans bocades, perd ens queda una imatge abstracta, diluida,.
quan no maldestra, que hom no sap on comenga o on acaba ni per quins via-
ranys transita. I ella comprovava l¿r necessitat d'estimació, de prestar orella;
atenta i posar cor generós a la causa estricta d'unes pel'sones concretes quet
queien sota l'ombrel.la de l¿r seva vida. I no pensava amb elles només peri
a concu.sos de sardanes, totes rrniformades i "buJones" sinó simplement per'
estar, men[re elles volguessin, aI seu costat, atenta a alld que cada moment;
exigís. Vitrre així, al coitat d'uns companys, no és altra cosa que aixó que s'a-
nomena "apostolat". L'apóstol del poble no és un líder en el sentit que es dó-,
na en el terme polític, sinó Lrn company que, tot sabent-se situat per damunt i

d'ells. viu al costat d'ells, un més entre el1s, afanyós d'espiar qualsevol movi-
menl. qualsevol neguit, per tal d'omplir: el vas d'aigua clara-que els companys
necessiLen.
. j,¿r noi¿r sard¿rnista anir¿\ amb els corxp¿lrlys als apiecs, fará xcrii-urlr, ¿i nb
ells. r'iur¿\ molt al seu costat, peró aprofit¿rr) cada moment per dregar-los a una
vivi'ircirr p'ltriótica més alta i més profonda, fent que estimin lléngua i natura,
histür'i¿r i costrims, viles i comarques, ¿rconsellant-los lectura, guiant-los en les:
deducciolrs- essent, en definitiva) ura germaneta que els porta de Ia má, no
pel fel r.mb ells un paternalisme infmctuós, que els esterilitzi, sinó, a l'inre-
vés. per tal <1ue més endavant puguin emprendre volada lliure, personal, go-
josr. I Cespr:drs d'ells, quair ja no en resti cap -que els camins c1e la vida ens
so] Iiciter a c¿rda retomb-, corxenqar amb uns altres, fent de la seva vida un
acte cle selvei, de magisteri, fent sempre, com a máxima ambició, persones,
que és. en un poble com el nostre tan depauperat, una de les principals mane-
res de fer catalans, patriotes, que no servoixin, ignorants, per fer brandar
senveres momenti)inies sinó per viure perpSfuament, fondarnent, com a perso-
nes. qtie és el que C¿rtalunr'¡- necessita més en aquesta hora de tanta respon-
sabiJitat i cle t¿rnt¿r eslferalrc¿1. quan els segles ens contemplen per veure qué
ert fent" com l'endequem i com tirem avant la reconstrucció de la nostra llar
pairal. qrre uns i altres, amics i enemics, tantes pedres hi tenim tirarles a la.
teri];rda ¡;er t¿rl qlre mili r-io ¿lca,bi cle servír d'estatge tranquil de les generacions
catnl¡rres 

x. GARCIA

F.res!{eyt¡ _Qalylclor Britj Secretar¡': Jaume Dallá T. G. Vilaseca, Vilanova,
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De quina manera vencerem
def ínítívament l'aígua i la

humítat?

RUBSOI\ Ii dóna Ia solució

RUBSOw es la píntura de
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les inf íltracions de I'aígua,
de la corrosíó í de la humítat,
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