CORO DE LA SOCIEDAD
C ULTURAL- RECREATIVA

"LA BARRETINA"
MALGRAT
~

«CoromeJies 1948» : ~
Ante el feliz auspicio de la
Pascua de Resurrección, du/ce
presagio de la primavera y del
renacer pujante de la naturaleza,
el ''Caro de la .Sociedad La Bal'l'elina" tiene el honor de saludar al pueblo de Malgrat y se
sentira gozos.o de saberse bien
acogido en fados los hogares,
muy en partiçular de los que
con sus 'déidivas haréin patente su estimación hacia
las tradicional y popul ares e Caramelles , .
LA JUNTA

PASCUA DE RESURRECCIÓN díos 27 y 28 Morzo
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Pt. 1a

CJ'fi{ de ¡eta
Sardana

9timne

ele!ra i '1núsica: '1n!re. 'J. Carbó.
~rransttmen! pel Chor: '1ntre.

neta que jc sé1
CUals

CJ.

CUieens.

ete!ra:

s. '1nast¡,idal i &spàrreeh.
'1núsiea: S. CUioes i <Jeliu.

ele!ra: <Jraneese ~rmenqol.
'1núsiea: Cas.sià Casademon!.

La nit d'avui és esplendent i hermosa.
A baix tot cants'. A*dalt tot lluïssor ...
És una nit que té flaire de rosa
i iJ·Iumina als humils amb sa claror.

Ja despunta el dia en l'horitzó
senyalant un dia de festa
que els aucells saluden amb son cant
en la floresta
refilant amb sa veu matinera
una bell~ cançó.
Compa!lys! Donem's les mans·
i tots plegats fem la rodona!
Alcem els ulls al cel
i donant gràçi~s al Senyor
visca la cançó!!

Jo voldria, jo voldria,
jo voldria, jo voldré,
cantar sempre, nit, i dia,
a la noia que jo sé!

La cançó que cantaria,
la cançó que cantaré;

La nit d'avui és de les nits més belles.
L'amor i el goig saturen tot l'ambient:
per contemplar la infinitat d'estrelles
s'aboquen part ençà del firmament.

Humanitat! Ubriaga't per tú mateixa -

mentres duri

d'un amor gegant

i aixis, t¡uan el nou jorn tot just s'auguri,
et sentiràs moll més humana i gran!!

Ja bressola la sardana
com les ones dins la mar
i el delit s'ens encomana
per poder-la puntejar.
Amb el sò de la tenora
i el tim-tam del tamborí
la pubilla s'enamora
tot ballant amb el fadrí.
Apa, nojs! Un crit ben fort
que ressoni a tot-arreu!
Sortiu a oir els cants!
Som tots hereus de noble raça
que portem una era d'or
fent renéixe al nostre cor
l'alegria i l'amor,
puix que si l'aire que ens envolta
ja no ens abat ni ens fa desdi;
seguirem nostre destí
per un recte i bon camí.
Orgull dèl poble de Malgrat
que vora el mar somriu,
farem que els nostres cants
siguin triomfants
i per damunt dels nostres ca111ts
pr(lcurarem Ja pau
-damunt dels corsque ja vindrà.
Alcem els cors, que ja vindrà
per tots la paul
Bones festes a tot-hom
i fin; un alt're any si Déu vol!!
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quines coses li diria!
quines coses li diré!. ..

"Jo t'estimo nit i dia;
jo sempre t'estimaré."

"Per tú rossinyol s~ria,
per tú rossinyol seré;
cantant sempre, nit i dia,
dolça flor de magranê."

/ Molles coses li diria,
moltes coses li diré.
a la noia que jo estimo:
A la noia que jo sé!!

'

..

IMP. I'ON S -. MALGRAT

'
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