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VICIS COL- LECTIUS

INDIVIDUALISME

-

Continuem avui després d'un curt paréntesi, els
comentaris sobre 'Is vicis que flagellen la nostra
án.tna col-lectiva comengats en el perihdic quinzenal El Monigrf, que amb tanta decisi6 i empenta
havia treballat abans de I'aparici6 de Emporión,
son successor.
Toca el torn a! individualisnte, que e s tot un conjunt de n e g a c i o ~ ~i sde tristeses, que es tot un cúnlul de nobles intents fracassats, d'esforsos balders
ineficaqos, perduts com un alé de vida en mig de
un paratge de solitut i de mort. :Aquest individnalisme es un pecat nefast d'una responsabilitat terrible, que com expiació la totalitat del cos social.
L'individualisme ja com el petit corc va baumant
' poc a poc, pro amb éxit, el roure gegant d'arrels
profondes i de brancatge copiós; quan el corc ha
acabat la seva obra I'enorme soca tota buida de
dintre no pot servir lnés que per encendre en la
llar una foguera. Aixis aquest vici afebleix, corseca
I'ánirna social i amb aital clesmerit, aquella no pot
desenrotllar, una ample acció fecondante; la seva
virtut sols té una eficacia de moment, si es que no
cau avans per I'empenta del fracás.
L'individualisme e s un 111alque'l podrien) batejar
amb el nom de nzalura nacionnl, per ser ell moit
caracteristic de la pecu!iar fesomia catalana. Nosaltres, diu el proverbi tenim tots zm rei al cos, sinónim per molts d'un cert grau d e soperbia'i expressi6
per altres d'un gran desig d e Ilivertat, d'un afany
immoderat d'independencia en el conjunt d e relacions, d'obligacions que'ns lliguen amb els nostres
semblants, en 10 que respecte a un ordre públic.
Potser si l'individualisme e s fill d'una certa soperbia col'lectiva, per dir-ho millor, d'una seguretat exagerada, gens real, en el voler propi, en I'eficacia i la virtirt de la propia activitat i del propi
esforc; pro en nostre entendre I'individualisme ja
no es expressi6 d'un grau excessiu d'amor a la Ilivertat, car si fos aixis, aital pretencid seria un absurde; una estupidesa; I'individualisme no es conseqiiencia d'una equivocaci6, l'individualisme con-

siderat CGlll a lllal~ranaciolial representa per nosal tres principalment, una gran manca d'esperit de.
caritat; de colmlaboraci6;una forta apatia i un veritable r e t r h cn la constituci6 de la nostra societat.
Ens esplicnr6rn: representa en p;irner lloc una
manca d'espcrit de caritat, per ser I'individualisme
un principi d'aillnment; deixem abandonats an els
nostres cor:ci~!adans an els seus recursos propis,
ens abstenir11 de concorre amb 10 que valgui la nostra col.lnb1)ri1ci6a I'obra que ells porten a cap. A
\voltes qu:irl la contribuci6 del esforc individual e s
irnprescinl1il)le per a realitzar una labor col.lectiva,
sentini la forca d'una negacid, d'un sentiment migrat, que '11s impulsa al retraiment; egoistes com
som telliel11 dsactuar amb energia, busquem una
c o r n p e n s a ~ ~menys
i ~ ~ costosa i regatejem an el vei
el nostre : ~ ~ ~ x Sols
i l i . ens mou un principi d'utilitat
i de benefici; i aquesta preocupació de! interés personal, per sobre de tot i primordialtnen!, e s una
causa de I;) ostra manca de solidaritzt amb els
que prop;~lc~l
una obra de trascendencia pública.
I aquest egoisme irisa es fill de I'extrem que havem senti11ja: la carencia d'un esperit de caritat, la
manca ~ ' I I I veritable
I
sentiment de germanor. Sols
ens preoc.lll>cln de I'obra dels altres quan aquesta
ens dolla, I I O quan aquesta necessita de I'ajuda de
tois; i per quest fen6me.n llosaltres ens trobeln
qse les i~~slilucions
públiques, que I'acci6 de ventatge soc,i;:l, estdn tarades, estan desvirtuades, esdevetlen I~.l)lesper Iiabstenci6, per I'apatia, per u n
afany inll~orlcratdel benestar propi.
Sigrle illcq~livocde retrassament social es aquest
indi\lidll:lli~riie, tant nies quan avui I'esperit d'associaciG c:; I'i~nicelement eficaq, es la base de constit~lci3 1116ssblida d e les modernes institucions.
.J.VLI~
I1esf~)rc:individual dels temps mitjos, la labor
del ~ n o ~ l que
j o desentranya la ciencia dels r6necs
documellts; I'activitat del mercader que 's llenpa a
la mar pcr a portar els seus productes a altres terres; la condici6 del servent de la gleba sots I'absolutis~nc i la tirania del senyor feudal, no tenen'
raó de ser. Avui els ideals d'universalitat, d'auxili
i reciprocitat; avui I'esperit de germanor próclgmat
per I'Ev;~rlgeli avants que la Revoluci6 vingués a
transforniar 10 constituit, han triomfat en el nostre
temps i avui' I'esperit d'associaci6 s'ha conver tit en
un elemcnt de nova vida; avui els homes de ciencia;-;:\.
en un gran mercat internacional ajunten els s e u s
treballs creant fortes corrents de relac
,

té una apreciacid mundial i les societats andnimes
veuen, realitzar grans transformacions a base d'una
associacib de capitals; avui la classe obrera que
havia passat períodes de rebaixament i de miseria,
busca en la sindicaci6, en la societat de resistencia
la constitucib d'una f o r ~ aprou intensa per a conjurar possibles contratemps, per a lliurar-se dels
egoisme dels patrons, per a facilitar-se un medi de
lluita, en la lluita constant de la vida.
Avui I'accib individual es secundaria, avui les
corrents socialistes proclamen la desaparici6 del
home dintre I'organisme viu de la societat; i avui
la tendencia a I'associaci6 es el gran medi per a
poguer satisfer les necessitats propies de la vida
moderna amb tota la seva complicacid i amb tota
la seva intensitat.
Devant d'aital moviment mondial, el fet de permaneixer nosaltres en un ambient individualista es
induptablement una senyal de retrás; senyal que
hem de procurar amb tots els medis que no's constitueixi en una característica de la nostra fesomia
col.lectiva. Els torroellencs tenim un camp d' acci6
ben ample, ben prictic, ben eficaq; nosaltres tenim
dos institucions qtle hem de fer que 's converteixin en un motiu de joia i d'orgull per a '1 poble.
Son I'Ateneu Monfgri i el Sindicat Agricol, institucions que 's complementen, que tenen grans afinitats en quan al benestar públic se refereix; tot bon
torroellenc deu veure amb simpatia, amb amor,
amb interés les dos Úniques mostres de bon sentit
a casa nostre, les nostres dos Úniques obres que
responen a un interés general i que representen el
progrés de Tofroella.
Vindrá un moment que devant de la manca d'esperit d'associació podrem dir: es un retrbgrade, es
un inconscient, es un suicida, el que nega el seu
apoi a una obra representativa del esperit públic.
Es un mal catali, es un mal torroellenc el que nega
la seva protecci6 a les coses que responen a un
benestar col-lectiu.Vindrá un temps no molt Ilunyá,
que 's dirá: I'home que no intervingui d'una manera conforme a la vida social, es mereixedor del
menyspreu dels seus conciutadans, i aix6 será I'inri del individualisme enervador.

d e veri-Com a filosops, PISh i inferessa ben
poc aix6 dels partits: es deixa p e r al vulgus e/
fer qiiesfió d e gabinet, la qüestió d e si devem
s e r governats p e r monarquia o p e r república.
A Espanya, per no moure 'ns de casa, Deu ens
guarf d 'una monarquia; per6 Deu ens guart de
una república amb tanfs de ruralefs qui disfruten, com un Menéndez Pelayo o . un Maragall,
d e tofs els "derechos de perfecfo ciudadano".
Els governanfs monBrquics ens resulten divertifs; per6 amb governants republicans tinc la
seguretat de que tampoc s'acabaria la broma.
P e r al verdader Llunaire, 10 interessant p e r
al b é nacional e s solament qiiesfió de gramdfica. Averiguar si's fé de dir /'"indocfe vulgus"
o " 'I vulgus indocfe". Diem, p. e., la " d o l ~ a "
mel, posanf "dolca" al davant perqu2.la dolcor
e s qualitat essencial de la mel. Ara bé: si podem dir /' u indocfe vulgus * , j e s gaire inferessant la qiiesfió de la preponderant parficipació
de la democracia, del vulp-us,-que e s 10 més
important, segons s o s defensors, en la concepció de la república-en e l govern dels pobles?
De primer, doncs, al Llunaire li cal interessar-se en fer verdadera /'expressió d e cel doc.
miraria si 's p o t compagife v u l g m ~ Després
n a r aquesf vulgus amb la monarquia o si a un
*docte vuIgusn no més e l pof representar una
república.
Entretavf els Llunaires permaneixerBn neu- .
frals, i no 's rnobilifzari3n com un exdrcif en vigilies d e la guerra p e r la Civilisació. Lo confrari, 'més que viure a la Lluna, seria somniar
truites. Que 2s molt diferenf-encara que p e r
moltes suficiencies que fenen ja dos caixals del
seny sigui 10 mateix-del viure en aquell adorat i pacific saf2Jit.
LUClA NUS
'

CARTA OBERTA

E n e l darrer número dCEMPOR/ONvaig //egir, mesfre Lucianus, la vostra filosofia " Visca
PONS.
la Lluna!" La vaig lleiir d e cap a cap, assaborinf-la i compenefranf-me'n a 1'ensemps, frobanf-la fanf adapfada al meu tarannar, que heu
fet de mi, un adepte convencuf.
j o que no perfanyo a la massa ignara, n i
fampoc s o c home de massa seny, vos prego,
DEL PARTIT mesfre Lucianus, que us digmdu aceptar la meDELS LLUNAIRES va col~laboraciósempre humil, per6 consfanf
sempre (i b é sabeu que aquesta úlfima qualifaf
Els verdaders Llunaires son fi/osops.-Filono sura gaire per damunf la boirina gris de
sop, significa "amanf de la sabiduría" ;no, sa- nosfra esfimada i aborrerfa vila) volgu2u junb i n i "cienfific", com podrien creure alguns que far els meus enfusiasmes als vosfres, i aixís
en nosfres innocues filosofies h i capeixen fanf unifs, devindrem un ferm pun(a/ d e la nosfra
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lifat, confra el q u e r 2 s h i p o d r á n les riallef e conill d e l s selecfes, e l s gesfs fr6,ajcs de
Hsmlef ubarafo* dels impofents, n i l'incom. p r e n s i ó esfrjpida dels indocfes. ;Oh! bé p r o u
q u e 'ms e m b l a senfir-10s ja a fofs aquesfs, mo:
fejanf-nos els més, d'il.lusos, de neurasf2nics;
acusant-nos els alfres de volguer crear u n a nova selecció. / bé, mesfre Lucianus, creem-la la
selecció esperifual dels *L/unaires* ;f e u q u e
siguem pocs, p e r d convengufs, q u e enfre lofs,
ja anirem parlanf seriosamenf i a dosis homeopBfiques de les exce/.lencies de la Lluna, i h i
direm, f o t canfanf, q u e si h e m escollif la c a s f a
D i a n a per lloc dels nosfres ensomnis, per &fedra d'alfa civilifaf, per espill a o n podrcin venir
a emmirallar-se fofs els q u e
set de
perfecció i g a n a d'assolir u n m q a o r nivell moral, es per@ ella es l'asfre bell q u e brilla e n
la fosguefaf, es l ' a s f r e valenf q u e lluifa confra
les tenebres... / aquesf s e m p r e h a esfat el nosfre simbol.
CYRANO.

DIVAGANT
Sobre testes d'infant hem vist aquets dies gran
nombre de barretines.
Precisament en un temps en que tota indumentaria especial sol degenerar en risible i rebaixada,
ressurt ella conv.ertida en pellinga de disfressa, precursora d'aquell rei de farsa, Sr. Carnestoltes.
Cal haver perdut tot respecte a la personalitat
catalana, tota conciencia de nosaltres mateixos, tota consideració a la bona gen t, cent vol tes benemérita que té el civisme de conservar, a d.espit de burles i de modes, el n~ellor sagell que denuncia la
condició de catalans, per a permetre que perduri
la mala costúm, per a aguantar que nostres fills,
nostres germans o nostres amics segueixin profanant I'hermós distintiu de la nostra terra.
No pot exigir-se de tothom un fervent amor a
Catalunya; mes el respecte a les coses més intimament seves, més.tipiques, mes caracteristiques deu
imposar-se.
Demá parlareu a nostres petits, homes del pervindre, d'aquells bells jorns en que com roelles de
un jardí immens, del Pirineu al Ebre i encar més
enlli fins on arrivaba I'influencia del nostre esperit, les honroses barretines se destacaven nombroses sobre el cap dels catalans zelosos del bon nom
de la seva rassa.
En ocasid d'un esclat de patriotisme, en una de
aquelles hores g r a v i s s i ~ e sen que's refermen els
lligams de la nacionalitat, en que parla forsala veu
- ur;
A a In
ra sang. demanareu que's cobreixin amb un dis. tintiu que agermani la gran familia.
.
-
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Ales ells no podrdn compendre. No podrán compendre com pot ésser objecte d'estima i de veneraci6 la que ells mofaren i enviliren; plens de la reminiscencia dc la passada burla mesuraran tota la
contradiccid entre vostres exhortacions i la passada tolerancia amb que permetereu que's befessin a
si mateixos quan befaven en un simbol als seus .
passats i a I n seva historia.

-

- Amb tot no dubtem de que !'any q u e vC els infants de Torroella i algcn grandassot per torna,
cantarán el apallleripica foc., coberts amb una
barretina catalana.
FLORIDOR.

COM SEGUEIXEN
- -. LES COSES

-

AIodesfnl~~e~lt
com sempre que nosaltres agafem
la pionla, Ii~ldriemque continuar els comentaris al
projecte tlc zones franques plantejat per Catalunya;
pro teninl cn compte que el tal projecte obeeix a
una necessitat imperiosa d'un canvi de posici6, e s
per dir-110 clar, la primera guspira del gran incendi que creix i s'ageganta per moments, nosaltres
hem batejat els pu~lts de mira que creiem convenients est:rblir, amb el títol de politic ica econdmica~.
AI esposilr el nostre criteri ho fem com sempre, tenint ben prcsent la norma que'ns havem intposat
des de ' I pl.in~erdia d' Emporión, qo es el propagar, cl tlivlrlgar aquells principis que deuen tenir
prese~~ts,
que deuen sapiguer tots els ciutadans veritat quc. son els conscients.
,
Es irltl~~ptable
que I'actual mon~entes una importancia c:~pdal,esgarrifosa; es probable que siguin
pocs, els ])bbles que tenen una conciencia plena de
la gravrlaf, que representen especialment si e s
ccnsidc~cnpossibles-aconteixenlents futurs que representrrl llna ensorrada de quasi tot 10' constiluit,
I'introd~lcciGde nous elements de vida i de procediment i I'arribada d'una etapa diferent per I'humanitat.
Els pobles que s'estanquen, els que viuen dintre
el raqt~ilisme,no tenen dret als beneficis de la civilitzacií) novissima que 's prepara i m'olt menys
interver~ira I'hora de la pau en la gran qüestid internacional: siguent aixis I'linic medi de prepararse es I'cofortiment intern, enfortiment que 'n bona
part es consequencia d'una gran vigor econbmjca,
basamcllt de totes les coses.
Aqucsta recons!itucid interna de produccid i de
riques;^, ens imposa a nosaltres necessariamen' --invi d10rientaci6 en .la nostra politica econdr

'

-
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nosaltres no podem' continuar en I'actual siato-quo el gos esquálid torba la seva solifuf,el gos es.
d'un rCgim proteccionista limitat, definit, petrifi- qualid que vagamondeja erranf, que busca encat, nlentres tot el mon busca altres [nedis d'ex- fre els munfs d'escombraríes un sopar miserapansib, rnentres tot el nlon irnplanta els principis ble, que ronyós i bruf anyora la masia hospifa- '
evolutius, les creacions transformadores que 16 laria, amb aquell foc de la llar i amb aquell replantejades la ciencia econbmica moderna.
có d'esfable fanf calentó, que anyora la veu
Nosaltres necessitem doncs d'un nou element amiga del buerof esquiu i les joguines dels inprou.vigor6s per a existir i per a produir-nos, no- fanfs que l'amoixaven ....
saltres necessitem com els paísos extrangers d e
En fot el dia no ha fasfafun mos de pa', en
tot un sistema d e ports francs, udraw-vagsn, ad- fof el dia no ha rebuf més que ingrafifufsi desmisions temporals, zones franques, etc., que están consideracions.... Encara recorda el malfracfe
produint una veritable revolucib niondial. Per aqb d'un home, an el qual havia capfaf una manyaCatalunya en tantes qüestions cervell dCEspanpa, ga i un auxili....
El gos esquáiid s'ajau en un racés.... un fref
ho procurat posar remei a moments actuals d'angoixa, a corre a evitar la tempesta que 'ns an~ena~ade morf li atravessa l'ánima, la framontana li
i que ja 's forma en'lrhoritz6;per ~6 Catalunya ha arrencará violenfmenf /últim alé d'exisfencia.,.
el gos escudlid //enpi- un lladruc curf :i planyidemanat les zones franques.
La Comissi6 dictaminadora del Congrés ha pre- vol com un gemec, el gos esquiilid plora la visentat dictamen; en ell no ' s parla d e zona franca, da que s'escapa ....
jo voldria capfar una carifafpel gos esquiini quasi de port franc; tC aspectes dignes d e ser
rebutjats i en tC d'altres ben acceptables. L'impres- lid que pena en la nit freda, quan la framonfa- si6 general que 'ns ha produit es la d e que repre- na bufa inclement, i que bagamondeja erranf
senta una millora, sigui com sigui la manera d e pels carrers desiguals i esfrefs,on hi regne la
plantejar-se. I en tot aquest punt de mira económic fosca malgraf les cuques elécfriques....
nosaltres tenim el criteri de que una petita concessi6, a voltes insignificant,es el principi d'una gran
L'ECOISTA suposa (i es molt suposar)
transformaci6;el nostre modest criteri ens inclina a
que 'Is seus amables llegidors, haurán
crelire que 'n aquesta qiiesti6, a I'inverse d'alguns donat un passeig pel idem de Plglesia, i que se
aspectes del problema polític, tot es el comenqar, haurán quedaf encanfafsdevanf de cada una
puig desprCs paulatinament i per si sola ella vá de- de les acacies alií planfades, admiranf aquella
senvolvent-se sovint d'una manera prodigiosa, com poda fanf enérgica i magisfral.
esperem demostrar en una pr6xima ocasi6.
Nosalfres fambé hi hem passat llarga estona
confemplanl fanfa perfecció, embabiecafs devanf la sublimifafdels froncs pelats, cor-presos
d'emoció devanf de la melancólica i frisfa fgura d'aquells pals que un dia se'n digueren arbres.
;Salve arfisfaig-noraf!/Quina safisfaccióper
amic em feia notar la dita Bun filosop: fu llegir aquesfes ratlles senfaf al cosfaf de fa
"on se cambien gaires carfes, es que no muller, fa sogra i fos M s a la vora del foc, un
hi ha idees per cambiar."
foc ben gros, aonf hi espefega la llenya proce-/dees, idee! Es que ha sorfif una nova pla- dent de la feva genial obra...
ga pels camps o pel besfiar?
LA LLAR, fofa arraulida s'escalfa
V A J A !perque? crificar tant el nostre endarla vella padrina d 'ulls profonds i de barrerimenf!
ba sorfinf.Magre i pefifa es la expressió del
Em consfa que a Torroella ja s'han abolif sufrimenf i de la gravefaf...
les desfrals de sílex. Ja casi no's viu en caverLa vella padrina es el femps, que are en /a
nes. Es veu vi. Es juga a carfes. Per Carnes- Quaresma guarda el foc de la nova vida que's
folfes enfre nou i deu de la nif senfireu una hor- prodigar2 amb e/s albors de la primavera ...
rible frega com de fam-fam-la passada. La
La vella padrina pensa en la jovenfuf passamainada va a esfudi quan no sab com passar da, en els dies brillanfs de sol i de cel blau... i
el femps. Tenim serenos que canfen en llen- la vella padrina amb un prec suprem demana .
guafge que, fase 'Is fum! si no es casfella'.
com el "Fausf",el reforn als bells encanfs d e *
la jovenesa ...
Alií a fora el venf arranca una flor de I'afTRAMONTANA xiula amb inclemencia.
rra que l'aMalgraf les cuques elécfriques, regna la mefller i el blafja naf be2
fosc ,or en els carrers desiguals i esfrefs,... Sols guanfa.
'
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VORA

LA

BALADES
DE L' IL'LUSIO
LA LLUM

El sol munta 11horitz6,entre la serenor del <et i
la diafa.nitat del aire. Porta en gestaci6 tot un conjunt de vides que pródigues deuen escampar-se
per tota la terra.
Amb un gran anhel espera el raig de Ilum; frissa
per I'instant del deslliurament i panteixa per I'hora
d e la vivificaci6.
.....El mar sembla reflexar la foguera d'un incen. di gegantí i I'aire entebiant-se devalla cap a la terra com una benedicci6 mentrestant el firmament
en un excés de claror, conf6n amb una boirina ténue els contorns de les coses....
EI dia avenqa i el raig de llum veu arribada I'hora de la Ilivertat.... Surt entre una. pluja d'or, en
mig de la gaubansa del cel i del aire.... surt majestuós com el dia que comenqa, radiant de vjvacitat
com el que sab el poder de .la seva vida, ple de
joia com aquell que satisfent un desig ardent, va a
impulsar una existencia qrle viu en una esperanqa.
El raig de llum, entre la tebior del oratge, devalla, devalla. ... Cap aon el portar& el destí? Serd cap
al amor que's il.lusi63 El raig de llum va devallant.
La natura vestida amb totes ses gales, sembla
vo!er celebrar una volta mCs els esplendors del dia,
ella es un himne magnífic a la vida .... El raig de
llum suspira .....
Un arbre frond6s el copsa ... passa com una visi6 entre les fulles verdes, tot sentit la piuladissa
d'un ocell que crida a I'amiga absent....
El raig de llum va filtrant-se a través del aire.. ...
com una manyaga toca I'aigua d'un estanyol tranquil i solitari ...
L'aigua s'extremeix de fruicid en un oneig imperceptible ...
EI bés que escla!a es ILiritzaci6que'n I'aigua provoca el raig de sol.... I aquest maridatge es el conipendi d'una il.lusi6. ..,
Ella es tant intensa que acaba amb una vida ....
MARCEL
TORROELLA

...

..

HOTEL PENINSULAR
. . E

Aquest Hotel s e distingeix pel seu servei esrnerat, per la seva confianqa, i
.
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Está vist qrte la classe agricultora ha de ser sempre la cendrosa.
Tant en forts temporals com en bonan~a,la seva
nau pesanti~i mal acondicionada, desguarnida d'artillat i de cuiraqa, resta un armatost inofensiu e indefenc que, nrig abandonat, navega mandrosament
a I'etzar, joguina de les onades dels mars de la vi.da, sensz arribar liiai a bon port.
Es per nixh que en les circumstancies anormals
que atravesscm, hem d'ésser també els agricultors,
els que 'ris toca anar a les alrengades del exércit
dels perjudicats.
Se 'ns posa límit als preus dels productes de la
terra, obligi~t~t-nos
a vendre'ls com en temps normal, sense Icnir en compte que el cost de la producci6 estíí I)cn fora de la normalitat, no considerant que a I'agricultor se li ha apujat de preu casi
tot 10 que necessita per a fer produir i per. a viure.
Ara mateix degut a dificultats d1importaci6; ens
trobem amb una manca alarmant de nitrat de sosa
i m b una alqa rápida i continuada en el preu del
sulfat d'aaloniac que qui sab a on parará.
Aquella manca i aquesta puja, ens mouen a parlar dels dos adobs, tambC acotats, quals noms encapsalen aqrlcstes ratlles i que per ser relativament
nous, no son encara molt coneguts.
El nitrat ile cal$ se produeix per medi de la electricitat gracies al descubriment dels dos sabis noruecs Birlccli~nti Eyde, usant com a primeres materies, I'airc ntmosféric que no te cap valor i la calg
que 'I te insigoificant.
Prenent I'acot atmosfCric, es produeix per via
electrica I'hcit nítric, qual disoluci6, descomposant
el carbonal de calc, que s'usa en quantitat convenient per ;I neutralitzar la soluci6 Acida, forma el
nitrat de c:~ls.Com s'ha vist, les primeres materies
son baralissimes, pero diu en Grandeau, que la
producci6 d'hcit nítric per via eléctrica no -pot -pas
ésser realílzada econ6micament sense el concurs de
potentes forces hidrhuliques.
Aquest nou adob es molt higrosc6pic, absorbeix
I'humitat del aire i es disolt; per aix6 es expedit en
barrils o cu caixes de fusta a on se conserva bé al
estat sec; posat en sacs se torna rápidasent pasta
tova.
Analitzat per en Garola i 1'Egasse dona 12'93per
100 d'agot.
En enS~igSefectuats per en Garola sobre blats i .
patates en comparaci6 amb el nitrat de sosa, doni
un resultat molt poc inferior an aque
robant
.- L
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EL NITRAT DE CALG
I LA CALCI-CIANAMIDA

..

ademés que J'accib del nitrat de cals sobre les propietats fisiques de les terres, es inversa a la del
nitrat de sosa; aquest, a mes d'afavorir la ascensió
de I'aigua del subsol, restreny la permeabilitat,
mentres que aquell I'afavoreix, lo que es un inconvenient en anys molt secs, pero constitueix una
vetatja en els molt humits.
.
En Grandeau realitzi tambc experiments empleant comparativament els nitrats de sosa i de cals
a la dosi de 45 ks.- d'aqot per hectdrea en blat de
moro forratjer i en patates, obtenint els resultats
següents:
Sense adob
Nitrat de sosa
Nitrat de calc

BLAT DE MORO
FORRATJER

PATATES

113'8 quintars
472'
R
460'
s

60 quintars
139 . s
156

De manera que en el cultiu de les patates, el nitrat de cal$ doni un resultat superior al nitrat de
sosa.
Segons els ensaigs fets a I'EstaciÓ agron6mica de
Iballe en Alemanya, el nitrat de cals ha superat a
tots els demés adobs asotats en el cultiu de patates. Aixís doncs, mentres el comerg ens faciliti el nitrat de cals garantint la seva riquesa en asot i a
preus raonats, podem sens repar fer us de dit adob
en sustituci6 del nitrat de sosa.
La cianamida de calc, es preparada també per
. medi de, la electricitat, segons el procediment den
Frank, extraient. l'asot del aire i combinant-10
amb cals i carb6.
En ierrne mig, conté la mateixa dosi d'acot
que el sulfat a~nonic,o sigui de 20 a 21 per 100.
Empleada en condicions convenients deu donar resultats comparables als del sulfat de amoniac.
Convé aplicar-la i enterrar-la amb unz rasclada,
de vuit a quinze dies abans de la sembra o plantaci6, perque pot contenir dicianamida que es un veri pels vegetals, i com a tal, pot actuar desfavorablement sobre les sements i plantes tendres. No's
pot doncs, diu en Garola emplear de cubertera com
els nitrats o ei sulfat d'amoniac.
Dels resultats favorables dels experiments comparatius fets per en Muntz i per en Nottin, ne resumim: 1.er que la cianamida dona tan rendiment
com el sulfat ambnic, el qual pot equiparar-se i
substituir a les mateixes dosis. 2.611 que empleada
a dosis ordinaries no dificulta pas la germinaci6,
de manera que no passant de 200 ks. per hectárea,
la aplicaci6 de cuberteta dona 'bons resliltats i
3.er que empleant major quantitats, cosa ja fora
de lo normal, es prudent enterrar I' adob alguns
dies abans de la sembra.

NARC~S
CAMPS.
Bellcaire.
... . . .- - .

L A FIRA
DE SANT ISIDRE:
b'Ateneu Montgrí recullirfi fofes les
iniciatives que's proposin per a restablir la fira de Sant Isidre.
Molts comerciants ens han ofert la seva cooperaci6.
Esperem del patriotisme de tots que
trobarem facilitats per a empendre la
tasca d e portar a bon terme aquest
anher dels torroellencs.

....m

NOTICIES
Concurs d6Historia de Catalunya.-EI
concurs d'historia de Catalunya ha despertat gran
estussiasme entre els mestres de I'encontrada, prometent constituir un gran éxit.
Definitivament en el número prdxim publicarCm
el nom de gran nombre de concursants.

Vetllada. - L' te neu' ha contractat la lt~olt
aplaudida actriu Agna Morera qui amb una altra
actriu i la seccib d'aficionats pendrán part en una
interessantissima vetllada que's prepara per un dels
diumenges de quaresma.
Carnaval.-Aquest any el Carnaval ha transcorregut amb notable desanimació que contrasta
amb I'entussiasme dels carnavals passats.
Se celebraren balls en les sales sense una disfremal guarssa de bon gust i sols alguns ~l~ascarots
nits, feren aparicici en balls i passades. Cal fer no
obstant una excepci6. A la nit del dissapte i en ocasi6 de sortir les passades del Menestral i del Centre Recreatiu, cridi I'atenci6 de tothom una magnifica carrossa, guarnida amb el més exquisit bon
gust.
Representava una escena de Lohengrin. En la
carrossa espléndidament il'luminada hi anava un
grupo de belles damiseles ataviades amb tota propietat.
Eren les gentils Paquita Serra, Lola Geli, Lola
Figuerola, Joaquima Pagés, Teresina Farr6 i Magdalena Dalmau.
El cigne tirant una fantástica embarcacid sobre
I'aigua perfectament representada, respirava una
bellesa a que per mala ventura no eskm acostumats.
No cal dir que felicitem coralment a D. Rambn
Galibern i a l'artista )osep Mascort organitzadors
de la curta pro notable cavalcada del Centre Recreatiu.

El típic ball de les deu fou tambe orfe de disfresses.
Les sessions de cine foren molt concorregudes
aixis com espectacles públics que's celebraren a la
Lliga Republicana i cafés Coll i Comers.

.

SE VEN UNA CaSA

en estat immillorabe i
e n condicions ventatjoses. Passeig del Marques de
Robert. Donarán ra6 an aquesta Administracid.
de gitanos*-Unacaravana de
gitanos amb els SeUS tipics Carros, ha invadit la
nostra vila.
Desitjem que la visita sigui curta.
E x c u r s i o n i s t e s . - E l dimecres dia 17, una
nombrosa caravana de biciclistes, entre ells alguns
companys d4Ateneu,sortiren en 'direccib a Empuries per a visitar les cklebres ruines.
Defunció.-El dia 5 deixi d'existir la virtuosa
Llouis i Ca~ellá.Sa mort.
senyora donya
- Joaquima
- casi repentina, ha estat molt sentida, donades les
simpaties arnb que contava en nostra vila. Rebi sa
familia ICexpressi6del nostre condol.

planta baixa i.un

Casamfor r e s pis, terrat i pati;

quadra, confort. Situada en un dels
millors carrers. SE LLOGA.

Canvi d e ajunta.-La

.

D 6 e l . l e c ~ l o n ~ . - L e sprdximes elaleccions provincials afecten a varis pobles de la nostra comarca.
El nostre emirlent amic i sotscriptor n' Agustí Riera
que representa els elements regionalistes va a la
reeleccid amb; un triomf assegurat; no en vá ha de .
,mpenyat 1.1 Presidencia de la nostra Diputaci6
amb un elogi ~~nánim.
TambC s'havia confiat un lloc en la candidatura
republicana al Sr. Callol de La Escala, pro, noves
recients diucn que ha sigut substituit.
SINDICAT AGRlCOlr
Opsracions fins el 31 de Janer d e 1915
COBROS
Pcr mercaderies
554'55
Pcr 6 entrades socis 12'00

---

566'55
PAGOS
Per n varis 141'50
Sobrant en Caixa 1.er Febrer 425
CAIXA RURAL,
Operacions de Caixa fins el 31 Janer 1915

del Ateneu Montgrí ha
quedat constituida en eixa forma: President, don
Eduard Viñas; Vis-president, D. Pere Blasi; Tresorer, D. Joaquim Capellá; Bibliotecari, D. Josep Rubau; Secretari, D. Salvador :Lloret; Vis-secretari,
D. Josep Castells; Vocals, D. Martí Vert i D. Francesc Solis.

COBROS
Per 3 devolucions Préstams
73'30
Per interessos devolucions PrCstams
1'90
Existencii~en Caixa de 1.er de Janer 4604'32

Naixement.-L'esposa
de nostre volgut company n'Eduart Viñas, ha donat a llum una robusta
nena. Felicitem als pares i avis.

PAGOS
Per 1 liquidaci6 llibreta caixa de ahorros
1'85
1 146'50
Per 5 prtslams a varis

----.

4679'52

----

N o m e n a m e n t. -Nostre volgut col.laborador
1148'35
en
de
que f a poc
ha
Sobrant en Caixa per a 1.er Febrer 3531'17 ptes,
menat vocal del Concell Provincial de Foment, se
El Tresorer,
ha vist darrerament honorat per a exercir el cárreg
M. MURTRA.
de Síndic-President de la Comunitat de Regants de
Pals, en sustitucid del malograt enginyer n'Enric
VERGES
Fort, mort recentment.
En tota la regi6 regant ha sigut molt ben rebut
El Carnaval.-Ja I'hem'passat sense incidents
el nomenament del nostre amic, que tants elogis
mereixe 1taltre vegada que desempenya el mateix i amb forsa mes gresca i animaei6 que en anteriors
cárreg.
anys.
Hi ha llagut sardanes, balls, cine, orquestra an el
Centre i a Can Manel, dos bolb de deu a la plata
en estat immillorable i condicions ventatjoses. més lluits del que's podia suposar...
No obstant i aixb, el Carnaval del nostre poble
Donari
SALVADOR LLORET, Passeig
- del
va
perdent poc a poquet, un any despres del altre,
. Marc
?obert.

SE V N UN TR ULL

-

Gonces~l6.-Ha sigut concedida la deguda
autoritzacid I? I'important propietari de Ventalló i
bon amic nostre en Josep Sastregener, pera imposar la servitl~td'aqüeducte amb tuberia per a la
conduccid d'aiglies al camí veinal de Ventall6 a
Farrigolas.

aquella nota tipica que'l distingia del dels demés
pobles prop-veins.
Ens referim a la manera de repartir -la tradicional (<Sopa. al mig dia del dimars, i al modo de ferse el ..Ball de les deu.. Ens ha fet aquest any I'efecte d'una. cosa que's mor; que desapareix de mica en'mica. Inclús hi notarem la manca dels gegans.
Trasllat.-Hem de fer constar amb pena, el
de nostre Vicari Coatjutor, el Reverent Mossén
Jaume Bach d'aquesta vila al Port de la Selva. I
' diem amb pena, perque sentim verament perdre'l
quan esercia admirablement i amb molt bon zel els
deures de la seva sagrada ~iiissió.
També podem asseggrar que ben prompte abandonar8 la vila, per a traslladar-se a Vidreres, el
professor nacional D. Pere Rius, a qui apreciem
de cor; particularment per son carácter afable i
bondadbs, i sl qui, justiciers com sempre, recriminem per sa tasca desastrosa dintre de I'escola.

La llum el6ctrica.-Des

de fa uns quants
dies, es vergonyós lo que amb ella ens está succeint, ja que si fins fa poc era itnmillorable, ara no
pot ser ja mes dolenta i escandalosament oscilant
els dies festius sobretot.
Sembla que.dlaixb, en te .forca la culpa el niotoret del Cinematógraf instalat fa poc an el Centre
Canig6.
D e f u n c i o m ~ . - E l dia 13 del corrent, deixaren
d'existir na Caterina Colom Mont, als 76 anys, i
en Josep Bosch Durán als 46.
L'enterro del darrer, pare de nostre bon amic
Nacís, co~~stituí
una veritable nlanifestació de do!,
per les moltes simpaties de la familia i per ser el
finat individuo del Somatent.
A r r i v a d a . - D s p r é s de tres anys d'absencia
hem tingut la satisfacció de poguer saludar al amic
carissirn Marián Julián Salvá, vingut de Ceuta on
se trovaba xmplint el reglamentari servei patri.
Sia benvingut.
E l CineS-El que anonciarem hi havia instalat
en el Sa16 Punset, s'ha traslladat, per motius que
desconeixem, a l'espaibs Saló Teatre del Centre
Recreatiu Canigb.
De tant,en tant s'hi comenGa a veure; ara projectada zlguna pel.lícula qíie val un xic la pena.
Per aixb les entrades son ja bon xic m.6~regulars,
i el públic esta mes content. De continuar milloránt
li augurem. ..llarga vida. . . ..

PALAFRUGELL
Casal Popular.-Els

dies primer i últim de
Carnaval, la companyia dramática d'aquesta important entitat, posb en escena escullides obres;
per la seva arrodonida interpretacib, meresquesen
els joves artistes grans elogis del nombrós públic
que de gom a gom omplia la sala.
La nostra enhorabona.
B e l l e s Arts.-Nostre amic el jove D. Lluís
Santalb, ha,_fingut I'amabilitat d'ensenyar-nos un
magnífic treball esculptbric-decoratiu que posa d e .
manifest les seves disposicions per aquest difícil
art.
Al felicitar-lo li desitgem cna ferma constancia.

De Carnaval.-Ja

ha passat,
Com cad'any les nlultituts s'han permés els acostumats excessos. Com sempre, s'han-traspassat els
límits de la moralitat per a sadollar-se d'immundicia,,per a donar pas a un desbordament desenfrenat de passions innobles...
¿Quan ser6 qae'ls solemnes dies de Quaresnla
ofegarán amb llur resplandor les diades tristes de
un miserable Carnaval?

I'
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I A R C A D L I V O R I , llibre de uewos.
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0'50 ,,
C O N T E S D ' A M D E R S E N , troducci6.
L A D O N A D ' A I G U A , Rndersen.
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