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DE L A T E R R A

menysprku dc fofllorn caura sobre d'ell, com un
cbstic, con1 lllla expiació a la seva carencia del més
elemental bon sentit.

L A F I R A DE SANT ISIDRE
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Lr;Ateneu iMontgri~ recufl totes les iniciatives
que 's proposin per a '1 restablinient de l'antiga fira
de Sant Isidre, que ha tingut fa temps una solució
de continuitat. En .Pons. que mai ha sigut el darrer en esforqar-se pel bé de Torroella, que en un
aspecte de relativitat e s el béde Catalunya, vol pendre la paraula entre '1 concert de veus amigues que
ja han proc,amat la conveniencia d'aquesta obra.
Permeteu que expressem abans d'allra cosa la
satisfacció que actualment ens embarga: els nostres
anhels han trobat ja una contesta, ja algunes intelligcncies busquen I'iniciativa, ja alguns esperits dernostrer~la seva inquietut devant de la renaixenqa
paulatina del nostre esperit pitblic. Per les portes
que henl obert ja hi ha entrat un al6 reconfortant
com un alC de p;imavera, com un caudal de joventut; optimistes d e mena creiem que I'hora-de la
nostra reconstituci6 no es ta~itllunyana com molts
suposen, com sembla que 's desprbn de I'espessa
boirada que 'ns envolia.
El restabliment de la fira de Sant Isidre té una
inlportancia que no s'escapa a nin@; tot 10 que
representi un impuls a ia l~ostravida, al nostre major benestar no deu, no pot mirar-se amb indiferencia; .aisis hd ioanifestivem I'últirn dia al dir que
la Inanca d'esperit de col~laboraci6, es imperdonable quan se tracta d' una obra ventatjosa per la
col-lectivitat; ara se'ns presenta una 'ocasió adequada per a l l e n ~ a rde sobre nostre aquell f u n e s t individualisme que ' s consfitlieix en un prii~cipi de
gran i fonda pertorbaci6.
Devant del restabli~neotde la fira de Sant Isidre,
nosaltres hi veien tot un dipósit d' ideal: nosaltres'
hi veiem el sagrat element de la fradici6, que té un
fons de patriotisme i un principi de veneracid an
els nostres passats; nosaltres hi veiem una obra de
amor i nn desitj de millora, per quan es un esforq
realitzat per a assolir .una major prosperitat; nosaltres hi veiem un fort senfit práctic, car implica. un
augment de riquesa i fomenta les nostres coses; no:
saltres hi veikm també una expansi6 de vida,. un
recull d'energies, una diada d'intensa poesia,: *Qui
será qlle diguent-se bon'forroellenc, no porti la se- .
wa.col~laboració
. . . . an aquesta obra? La vergonya, el
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Tenint en co~npteque totes les obres deuen anar
convenientlnc~liorientades, nosaltres ens atrevim a
proposar un procediinent d'execució.
Partim dcl s ~ ~ p b s ide
t que ningú mancari a la
crida, o al r11c11)~s
volem fer aquest honor al patriotisme deis fills d e Torroella. Siguent aixis, nosaltres
des de I' aAlc11cun iniciador de l'obra, convocariem les forces vives d e la poblaci6, per a tres objectes: I'un seria 1' elegir uria comissió gestora que
naixeria del si d'aquella reunió, I'alfra per buscar
recursos i 1:) tercera per enlairar un manifest al
Ajuntan~enttlcnianant-li el seu apoi, aixis com la
designaci6 [lc dos regidors (un dels quals deuria
ser en Gerlis Garcia) per a que j u n t a m b la comissi6 porlessilr ;I tcrrile el projecte en sa totalifat.
Dit as6 crl Icr~ues generals, concretem alguns
detalls especials. Les forces vives que convocariem
serien: prilrlcr u n representant de les societats
corlstiiuitirs cl~l(ur;lls,politiques i recreatives; seg i n ~ i r 1rzl)l-c,suntantdels gremis, germandats, etc.;
tercer qunlrc representar^ ts del <Sindicat Agricoln
r t repre(dos propicI;~risi dos agricullor.~)i q ~ ~ aun
serliant dels cw~~)er-ciatlts
o industl-¡als no agremiats.
Per alb ~ I I I I I I I , tcnillf Com a pul~t de partida que
1' ~Ateneuuclc~:.cornptaramb la confian(;a de tothorri, fariell) c111cI' .Ateneun agrupes eis c o i n e r ~ o j
i les indusi1 i r s per categories a base de I'analogia
de gerlres rlc trebi~ll,senlpre que cada categoria
per 10 menys reunis dintre la vila, quatre establiments. .i-\ixis classificats per .<la sort3 deixarieln el
represerltalii (te cada una d e les categories i aq6 fet
prccedirie~ll sens demora .a la reunió abans esmentada.
Com 1x111 llir ja, aquesla reunió ti~idriauna triple
finalitat; la co1nissi6 gestora que en ella s'elegiria s e
compondri;~ de set persones, quatre a la voluntat
llilire dels rc~lnils,un del esindicat Agricot~fargosament i els iiltres dos del ateneu^, un dels qllals
deuria procedir de la junta Directiva d'aquesta en.!¡tat i seria 'cl president d e la cornissi6; I'altre pod6a actuar de secretari. La segona fi~haiitat seria
buscar i aunar recursos, $0 e's .oferir tots en nom
de to que representen i en el propi I'apoi mCs decidit i mes cnlusiasta an el projecte del re:stabli(1
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ment de la fira; per fi el tercer objecfiu seria dirigir-se al Ajuntament en el sentit. ja indicat més
amunt.
DIVAGACIONS
La comissi6 gestora composta dels set elegits
per la reuni6 i pels dos regidors, comensaria a treDel más hermoso clavel,
ballar en tres sentits: un per la propaganda, I'altre
pompa del jardin ameno,
pel medi i l'altre pel procediment. El primer el deie1 aspid saca veneno,
xem an el seu alt criteri, encara que 'ns permetem
la indusfriosa abeja miel.
senyalar dos coses, unes fulles populars explicatiDe mel par/arem avui: Algú s'ha figurat que
ves, i c'artells anunciadors.El seg6n e s indubtableen
Lucianus-qui diu en Lucianus, diu EMPOment el més important, per ser el més substancial;
RIONvenia a amargar la vida, que anava a
nosal tres buscariem els medis seguents: l er. Una
regular subvenció del Ajuntament, cosa ben natu- xuclar les diverses florefes de nostres cosfums,
ral tant més si es té en compte que I' obligació de de nosfra manera d'ésser, de nosfre cardefer,
aquella corporaci6 e s contribuir d'una manera ben per a freure'n verí amb que xucar les feridoactiva a lo que representi un interCs públic; si I'A- res puntes de flefxes disparades des de aquesf
juntament sigui com sigui no hi contribuís, nosal- quimenari.
Oh no! Tenim el cor bl2 com la cera, els ulls
tres ja no sabem per quan guarda els seus recurfots
badafs de compassió i l'ánima fofa xopa
sos.-2on. Captant la voluntat de tothom, amb la
de
rohanficisme.
Els enemics mafeixos ens
seguretat d e que tothom contribuirá; el nostre edonen
mofius
d'amor
envers ells, pel favor
goisme individual sens dupte no arribará a un grau
tant excessiu que no'ns permeti socorre una obra que'ns dispensen de preocupar-se de nosalfres,
canfen, canten sind la pleaixís.-3ra.
Demanant a totes les societats una humils cigales
nifuf
del
femps,
al
menys sa falaguera especontribuc 6.-4ta,
si es convenient dirigir-se a la
ranca.
Diputació. Asó sense els altres medis que serán
Tenim els bracos amples per a l'abrag. Aci
iniciativa de I'alt criteri de la Comissió.
hi
ha un federal: saludem-10, carson Pi i MarEn tercer terme deu preocupar-se aquesta del
procediment; si es que 's vol restaurar la Fira de gall era aquell home fanf pregonamenf nacioSant Isidre; ara que esta en la nostra má procurem nalisfa, que aimava fanf la filosofia.
-Veieu aquesf jaumis fa? Admirem 'son esfer-ho un xic bé, procurem que respongui al bon
perif
de santa Co17tinuacióen l'hisforia del ponom de la vila, Amb aital propósit, nosaltres fariem entre altres coses un Concurs de bestiar boi, ble espanyol.
AIE ovirem un rnaurisfa: volem apendre de
per exemple, amb pre~nisen metálic, cos2 que per
e//
el respecte per /a llei, les ausferifafspo/:tiser la primera vegada que 's f i a Torroella, seria
ques.
un estimul poderós per a que la concurrencia de
/ aixís iot Llunaire es en cerfa manera neubestiar fos més numerosa i m i s seleccionada; per
aquest Concurs nomenaríem un jurat técnic o pzr ira/, neufral com l'sbella, inseguir~fla compa10 menys entés i atendrie~nun sens fi de detalls per ració de follefi'novelesc de revista de modes.
O bépodrien; dir en fermes més precisos,
a que l'acte tingués I' importancia que li pertoca.
que
un Llunaire no es un polític enfafrrraf en
Per fi procurariem buscar algún altre atractiu per
una gabia, sinó un ben enfés eclefic.
a cridar més 1' atenció de la gent de la comarca.
'

Arnb una orientació aixis nosaltres amb gran fé
Els esperifs debils esfdn desenganyafs; els
i amb gran amor comenqariem la tasca, que es m4s esperifs forts vaciPlen en llur confinga de l'allarga de lo que a primera vista sembla i forca de- mor universal i l'acabamenf de les guerres.
licada i molt trascendental.
Aosaltres, sempre opfimisfes-més opfimis¿Obtindrem la realització d'aquest propósit? En fes potser, per un fenómen que no fracfem avui
Pons que no respira I' ambient actual de Torroella d'esplicar, en mig de la desgracia- encara
perque n' est8 absent, no pot contestar aquesta creiem en la fifura,--¡ no parlem d' un fufrrr
pregunta. Nosaltres sols podem assegurar solem- molfissim llunyd- en la fufura pau universal.
n ialmen t una cosa: si com esperem les circumstancies Es fBci/ que per la pau definitiva, aquesfa pau
son favorables a la nosfra ac/uacrd, sind aquest somniada, colosal, enorme, calgués aquesta
any, el 15 de Marc de 1916 1' ATENEU 'MONTGRIi estridencia agudissima, incomparable, de la
amb ell tot Torroella celebrarán amb la més pura guerra europea, com al magesfuds pas del tren
alegria el restabliment de 1' antiga Fira de Sant li calen /es fresses esfrepifosesde les barrinaIsidre.
des.
El Cafolicisme com en femps feudals amb
.
PONS.

EMPORION
que una de tantes formes per les q u e homes passen en la consecuci6 d'un fi determinat.
No; aquell principi d'equitat que s' invocava fi
de resoldre ICS qiiestions internacionals dintre les
n o r n t s de jlrsticia, dintre els principis d e dret, era
evident que 110 estava en e.1 cor dels contractants;
sots de prdcliques cortisanes, baix el somriure diplornitic d'llonles d' Estat, d e cor fre! i miquiavClics per natl~ralesa, era evident q u e 1' Europa se
preparava pcr al daltabaix més immens q u e registrara I'tlisloria, e r a evident q u e '1s pobles al firmar els Seus compromisos, tramaven ja en els s e u s
cervells, plnlls i més plans per a desfer-10s; estaven segrlrs (ple 'I dia en q u e 'Is convingués romperien imp~rrleinent10 pactat i passant el Rubic6
agafarien Ics a r m e s per a lograr les seves aspira.*
6 *
cions. Era rlar que I'Europa, callant s'armava per a
Quelcom de guerra sorda fambé convu/sio- trobar-se el1 els camps de batalla, ressucitant temps
na nostra
Encera
odis
oblidats, rclr(lcedint alguns Segles en ei llibre d e la
s
d e sobrefics, /es envegefes i /es
més o historia, i cl()llallt ~ ' e s ~ e c t a c i e s e nigual
puja:
ell
ses
gestes
als
temps
que
mirivem
a m b home0J.s cJisfiegades,malversen moltes energíes.
Per* una /dea pacífica, conci/iadora, crr/fura/, "O!, 9~1" "11 nostre infantesa recorriem les seves
junta molfs esperifs selecfes.La con vnlsi6, com págin?s.
Ki
~ ) o r t a d aa son major desenvolviment en
pefit fenómeU s/smic, sorrnou /leugeramcni
nostre veinafge. A
ens fa
de i"rin"lj'"c()ries
f i ~ o s Ó f i q ~ e sni, la re!igib a m b
que
en nosfres carrers amb ~~"sp"iIll;llisme,
pogut infiltrar en els h o sabafefes de simolsa, infenfafer frepidar Pedi- mes de rlosll.2 cpoca el veritable principi de la fra*yci denosfra cu/firraque avuiper avui ja fe fo- ternitat [111111;111;1. ¡ tanta filosofia devant del més
namenfs resSDecfables.TO,+ passard, que amb imignificnlll 11()f~ril(,ha vingut a terra a m b esfernps ipa?la maduren /es nesples, i nosaltres
Cori~parui~r:
?I segle vint pzssará per sobre dels
cornbafufsavui i desajecfafsper alguns, veurem em dia no llunya' que no endevades havem cadavers pchr a c r ~ g e n d r a runa altre ~rtópica edat; i
les g ~ : l e r ~ ( . i ~ ~fllfllres
l 1 s al repassar les cr6niques
freba/lafper la culfura i e/
de
del
nos11.c
lrillps,
podrán establir la seva continuicsfimadíssirna vila.
L L / C J A N ~ ~ tat m ' b s cl:; primers segles, sense q u e llurs intelligencies I ~ { I ~ ¡ I C;IP
I
diferencia, coll1 si el p i s dels
& B E E B
seg!es fas lllin cosa tant lleugera, q u e no dongués
;IOC ;i! t r ~ l Ii I ~ I I I C Iper
I ~ a aprofitarse d e les 11.:-irats
qile ensell)lcll.
Enire In I I I ; I I I C I . ~d e dilucidar les seves qüestions
els antics ~ ) ~ ~ l )i lels
c s homes de nostra época, els
fuitirs
csc[~l;rr.s
no
veurán
més que perfecció en el
De\lant del gran cor~flicte q u e ' s desenrotlla a
p:occdiri~c.~~t,
com
si
el
temps
que ha passat enlloc
nostres ulls en mig de sang i de runes, sc redreqa
;I In rab un major deser~rollloper a
arride
donar
en el enteniment e s p e r i t ~ a l i s t auna visió i16nica;es
el palau que un ciia bastiren les nacions aprop d e bar a [irln rlr:~jor armonia social, no hagués tingut
aquell regne senzill i laboriós que s'ofereix a I'Eu- altre objcclr c]~rcag~tdiizarels cervells per a busn i rápid.
ropa com a lloc on les potencies erlernigues diri- car un e s l c r r ~ ~ i rnCs
Els
prinrc.r.s
~
~
o b l lluitaren
es
per a arreglar s e s
meixin les seves questions. Coi11 un espectre del
passat el palau d e La Haya recorda encara con- qiiestioas; (:Is pobles més avenqats les resolen pels
vencions acceptades i tractats confirmats, Un dia mateixos 1)roccdirnents; les naixents repi~bliques
els internacionalistes havien cregut donar el pas arnericarie~.vi~lcnentre les vicif;situts d e la. lluita;
gegantí q u e obria. nous camins al desenvolviinent i la vella l'11rctpa cansada d.zrrcglar pacifica~llent
social establert a base de la pair; més avui plorarem ses qi.ies11orrs blisca també la lluita. L'utopia d e La
apesarats per haver contribuit a una ficció q u e 's Haya deger~craen el tronar dels canons. iTrist destraduia en una pau armada que en les aiglies del ti de la exislc~lciadels pobles! Un altra ilvlusid que
Aisne ha degenerat en una lluita incomparable, s'esbaieix.
com si 's volgués demostrar que la ciencia jurídica
a-magatzemada en aquell fam6s palau n o era més

I'esclar~ifuf
minada per /'arnor de jesucrisf qui
igua?B en verifaf als homes, deixa senfirsa veu
enkrgica iferma en favor de la Pau mondial. /
en ferrerprofa'se senfen veus de conwnprls més
o menys eficaces,perd amorosamenf afrevides.
L'Esperanfo, mi1 volfes ridiculifiaf, pero fopf i vigorós com mai, per m j s que molts avui
el creguin enierraf en e/s camps de bafaJ/a,des
de Jnglaferra, des de Rusia i joh congolf desde
Cafalunyaparla com mai.de /'amor a fots els
homes. Els amics de i'unifaf moral d'Europa,
capifanejafs en nosfra ferra per en Xenius, van
freguenf els caps atrevits i pacificadors, per
sobre '1fum de la pólvora i ?es runes produides per Ja guerra.

pass~nf-se
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EMPORION

cridoria. Sapaga la llum i es projec fa una pellicola senfimenfal.A una dona del meu cosfaf
se /i humitegen els ulls. Devanf meu, quatre
damisel'les, poncelles fot just florides, parlen
estimat amic barceloni, En Josep Ma- de viafjes d'amor:
ria Bafisfa i Roca, ens ha enviat una fu- Venecia em fe el cor robaf, diu una.
/la-enquesta sobre folk-lore dels vents i de les
-1 a mi el seny, afegeixen /es altres.
fempesfafs.L'enquesfa a que ens referim va
De les camarilles cauen apofeósicamenf ruiencaminada a sapiguer quines siguin les su- xats descorfo/les de cacauefs....
persticions, les oracions, les pra'cfiques de que
Vefaqut;leclor, el Cine daquets diumenges
es serveix e1 poble per a evitar el malt femps, de quaresma, bruns i seriosos.
com lliurar-se de bruixes, mals auguris efc,etc.
El resultat obtinguf en fofes les' enconfrades de
con~engaf
ja en les ciufafsla femporaCafalunya donar2 origen a un estudi inferesda
afaurina..
De nou posarem els nersant sobre aquesta materia.
Nosalfres al rebre la comanda hem pensat vis en fivanfor. De nou l'apósfol Eugeni Noel
fulminará airaf sos anatemes. Tornarán les
ocupar-nos d'ella com se mereix; per a ~ hem
ó
encarregat Penquesfa al enginy i a Pactivifaf mulfifufsa ubriagar-se de sang i sol. El casfi.cisme de mes en118 del Ebre, imperará chulesdel company Puig-pey.
'Aquest treball sers po fser la base d'un exfens camenf. 1 fot aqaesfa febre flamenca repercufiesfudi de les coses que ' n s son propies. El ./o- rá en nosfra vila com cada any, i en les ferfucalisme. sers el nosfre norf fonamental isobre /ies i cafés es discufirs conciengudament de
&ell sabem que un alfre company pensa ocu- braus i fenómenos~,i en els passeigs donarem amb els bastons aesfocadasn als arbres,
par-se'n exfensament en próximes ocasions.
marcarem
en els padrissos amb isfil i valenfía
Veusaqui com un fet que en si sembla insigccpases
de
frenle
por defrásn i direm a la prinificant, pot ser moliu d'una obra de verifable
mera
noia
que
passi:
frascendencia.
-.Es usfé más sal2 que er G a y o ~ .
La cultura? La civilifal?jQuin riure!
TRADICIONALISTES en I' ample sentit
A
de /a paraula, estimem fondament les
P A TRIMONI dels torroellencs es a més de
nosfres coses, som uns enamorafs de les nosla grisor, la calma; una calmosifat fenitres coses per pe tifes, per insignificants que cia, d'home prdctic, de cervell aritmétic i peus
elles siguin, i entenem que aquesta fendencia plomigos, de volunfat excelnlenfpero d'energia
la devem anar accentuant en el transcurs de la morfinada. Una calma sempre sola zero que
nosfra vida.
tendeix a la limifació, que degenera a vegades
Nosalfres inaugurem amb aquesfes raflles en fopuderia.
una serie de comenfaris fr2vols, de comenfaris
Nosalfres confesém llealment que entre un
curfs, anavem a dir simplisfes, de fot all6 que
calmós-fogufi el rellofje de la vila, no sabríem
ens es propi, de fot all6 més caraclerisfic de la
pas a qui escullir.
nosfra vila.
EEEEIU
Aquesfos inoqües comentaris sera'n el petit
6bul d'amor que apunfarem a Pobra de reconsfruir en sa totalitaf l'ánima del frog de ferra BALADES
ó
estar2 en concor- BE L' I L ' L U S I ~
que 'ns sustenfa. / a ~ tambd
dancia amb aquell localisme a que ens havem
referif anferiormenf.
I1
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AQUETS
diumenges de quaresma, bruns i

seriosos, en que els devots de Terpsicore senten la nosfalgia de les festes plenes de
balls i brugif, tof Torroella va al Cine. / el Cine esfá p/e de gom a gom, abundanf-hi /es parelles, L'atmósfera esfá impregnada d'un vaf
#userda. Sacaba una pel.lico/a, s'encenen els
llums i ' s nofen cambis precipifafs de posició ....
Les venedores de cacauefs pregonen, incansables, la seva mercaderia en mig de general
. .

L' AIGUA

Es filla del bes tebi del sol sobre la neu pura. El
seu breqol vá ser un ~Órrecombrivoli feréstec. Per
as6 al venir a la vida, I'aIgua Ilensa un sospir d e
tristesa ... Havia nascut en una tomba ....
lla veia per una escletxa una partícula de cel i
de tant en tant un rajolí de sol difonia les tenebroses ombres del avenc... L'aigua tresc~ntia una vida
de clarors i de celatges i s'escorregué sobre la roca mare, com un plor a causa del seu esclavatge
Un dia i altre dia rebia la visita de fa llum i el

....

.

cel li mostrava els seus encants ... i l'aigua penava,
penava la seva trista naixensa.
Un jorn ei deslliurador c a n t i a defora .... el vent
impulsi I'aigua i I'aigua entre '1 rocam se v i escorre en diminuts fils d'argent ...
... L'aigua perd la noció del ser ... i en un crit
selvatge de gaudiment ... se llensa rostos avall cap
a lo desconegut,..
L'aigua no 's cansa... veu la verdor de la plana i
cap allí corre adelerada ... brinca i salta com un caball sens fré, ara 's tomba intrépida per la cascada;
a r a forma un llac en un replá; ara 's vessa esbojarrada per una torrentera ... pro sempre, sempre devallant.
La sedueix la verdor,' la llutn i la canturia dels
ocells ....
Sent el baume d'una floi del marge i en ella fita
tot el seu ser...
L' aigua ja sab lo que es I' encís, 1' il-lusió, I' amor ...
Vol deturar-se i no pot, una forl;a secreta cap
avall l'empeny ... La petita herva de la prada 1' atrau; fi un esforl; i es deslliura per sempre .... Ja ds
mestressa de si mateixa..,
Oh! alli veu una margaridoia humil ... cap allí
se'n vá ...
L'aigua en un tiiilleig suau tremola, tremola de
il.lusi6, d'amor ...
La margaridoia la reb amb un somriure, rejoveneix la seva vida i contenta Ilensa al vent la seva
flaire... amb ella s'escapa 1' essencia de liaigua ... Ja
aquesta sols viurá lo que duri la flor ... Un dia ...
L' il.lusiÓ ha mort a I' aigua .....

MARCELTORROELLA

COFdiENTAR!S 3'ACTUALITAT

L 0 QUE MORT
Abeint la norma que 'ns varem proposar I' Últim
dia, al inaugurar els nostres modestos comentaris
sobre d polit ica econbmica>), tindríem que seguir
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parlant de les doctrines i dels nous procediments
proclamats per la ciencia económica moderna.
Pro la forqa de la realitat imposant-se avui an el
nostre voler, lorq els prop6sits senyalats per a mirar u n xic dintre de nosaltres mateixos i examinar
Ileugeran~enIla nostra situaci6 interna.
Per de prompte un contrast fonamental presenten les aspiracions de Catalunya amb les mides
preses pels llostres tristos governants. Aquelles
aspiracions son el resúm d' una existencia feconda que voldria vessar-se en saludables influencies a son elltorn; elles representen els anhels d' un
poble que sc111bategar un esperit jove i treballador,
que encongll dintre el raquitisme que I' etlvolta,
suspira per l~oritzonsmés amples, per espais mes
purs. Les nl~despreses pels nostres:governants son
l'antagonlsnlc d'aquelles ansies; representen la fallida d'una politica funesta, son com les derreries
d' una e s l s l c ~ ~ c que
i a fineix.
hlentres pcr a un cant6 la realitat i la vida se
amb les mans; per I'altre
p e r s o n i f i q ~i~se
~ ~toquen
l
la f ~ c c ~percllne
ij
del centralisme, de la politica castellaniatn, tc I' eficacia del fum que s'evapora i del
núvo! que pnssa. Aquella realitat se concreta en
nobl2s 111lcrlls plens d' un gran sentit práctic;
la ficcib, el f,~rllasma,I', ombra de la nostra política
directora, s' entreté en lluites xolques de personalismes i dc favors, i com a mida trascendental i
única acortl,~el tancament de les Corts, se' ns dupte per a evllnr els esquitxos de la política menuda
i de pasteicig, que tant priva en les altes esferes
de la goverrlaci6 espanyola.
Ara la p:~rndoxa de la nostra manera de ser,
se m a n ~ f ~ ( a, lm, ~b tanta cruesa, es tant monstruds
10 que est!^ ])assant, que tots els caps que encara
penstn els I Iols els esperits que encara senten,
se giren [)lc~lsde fistic tot apartant els seus
ulls del ~jodriliiener general, auguri d' una desconlposic~í)total ~nev~table.Realment I' oblidar
els saprals Interessos del país en moments de
vida o n101-l, per a donar satisfacci6 a uns honies que n o representen cap alé diopini6 i que
no tenell illes poder que 'I de la baixa intriga
end:rrocatlora d'un ministre inepte, es una cosa
tant lnfanlc que vé a constiiuir un veritable crim
social.
Nosaltres voldríem comunicar a tots els que' ns
llegeix la repugnancia que'n aquest moments sent
la nostra Ar~ilna,sempre optimista, sempre generosa, seil~prcjove; no sabém, no podém resistir un
mot d' exccraci6 que instintivament surt dels nostres 11av1\, que irresistiblement surt de lo més
recdndit dcl nostre cor.
Es tot cl nostre ser que 's revolta contra 1'estulticia i 1' i1111tilitatdels governs; es tot un esperit que
vessa d'amor, que anhela amb un ansia gairebé folla el suprtm benestar de la nostra terra.
No importa lo que passa; ara més que mai creiem

que'l poble irá tinguent conciencia de la realitat;
ara mes que mai creiCm que un poble com el nostre deu sortir i sortirá de la seva passivitat present
i tirar6 pel dret passi lo que passi; vingui lo que
vingui, que mai ser2 pitjor que 10 que ara esta
passant.

demfi, a la qual desilja totes les ventures, -sempre al costat del PromCs, que ja no sers Promés
com en els vespres barcelonins de la Rambla massa plena.
'

JOSEP DE LA

FABRICA

E m m . .

ELOGIS
Al parlar avui de una altra Carolina, totes dugues prou encisadores, en Josep afegira an aquesta
el sobrenom de Promesa per diferendiar-la de Paltra; perque si aquesta pot ser-ho també de un moment al altre de fet encara no ho es que sapiguem.
De manera que ara anem a comenqar !'elogi de Carolina Promesa.
A semblanqa de la seva grácil germana es també
rossa, encara que no tant. Es un altre matis de rbs
poguent-se classificar la una de rbs-bronze i I'altre
de ros-or. Es xica i riallera y la seva cara es de
correclissirnes faccibns. T e la particularitat de sofocar-se tot de cop, i tornar-se molt vermella i
parar en sec el riure; peró, totseguit que torna el
riure, la vermellor de les seves galtes fines se fbn
com per encant i torna la seva habitual'blancor un
xic rosada. Se podria dir, metafbricament, que a
dins de la cara se 1 1 encén i se li apaga una claror
intensa que fa afluir ones de sanc a la pell. El
conjunt de totes les gracies de la cara, el mirar
tant dolq, el riure discret, els llavis, la rojor, el
f r m t pur sota la seda dels cabells, se resumen en
la gracia de la simpatia, que es pot dir que les
compensa a totes. I aquesta es tan forta en la cara
de la Carolina que jo n'o he vist ningú que al veure-la per primera vegada no quedi encalltat d'ella
i no s'endugui la llnm de simpatia que s' escampa
d' ella.
Que mes direm? Avai cal obrar amb molt conlcdiment, perqué entre la Carolina i en Josep, hi ha
una poderosa influencia i cal, abans que tot, dir
coses que no desplaguin al pro~nés.Encara que, en
el tzrreny discret d e !' elogi entusiasta, en Josep
pensa que, si mai ell se troba en cas semblant,
com mes li elogiin les perfeccións de la Promesz,
mes content estará i mes agrait quedará 2 qualsevol Josep de qtialsevol Fibrica que escrigui Elogis
calorosos a ¡es noies de la seva localitat.
Establert aquet precedent, se podrien dir tantes
coses de aquesta nova Carolina, que no se sab per
on comensar.
Barcelona la té tot I' hivern. Els diumenges, a
6ltirna hora de la tarde, entre la multitut de les
Rambles massa plenes a la sortida del Liceu, la
trobem quasi sempre. Porta al costat al Promes
ventur6s i més enllá van les seves admirables germanes, una que ja va de llarc i una que encara va
de curt. La m i al barret dibuixem una ample salutaci6 i seguim enlla. Per6 aquella aparició ja ens
ha santificat el diumenge.
Esperant I' istiu, durant el qual en Josep es regala mes sovint amb la contemplaci6 d' aquestes germanes admirables, de aquesta familia que allí forma un nucli de belleses rosses ajuntant-s' hi la cosina Maria; en Josep que ja fá prop de mig any que
no ha vist la Fábrica, clou I ' elogi discret de la
gentil Carolina d' avui, de la bella Carolina de

DE SANT ISIDRE
El p r o j e ~ t ede restabIiment de la fira
d e Sant Isidre sembla cada dia m 6 s aea-

lisable.
Lr6Ajuntament se mostra disposat a
apadrinarr-10 i en I' Ateneu i altres sosietats l' entusiasme es sobrer, per a
crear 16ambientnecessari.
Gal esperar que Torroella sortint d e
la seva apatia sabrá fer 10 que han fet
pobles de menys importancfa.
Gal cjlue I'egoisrne no malbarati ara les
bones iniciatives.
No es necessari ier grans dispendis,
ni molestar abusivament a nfngim; ernpr6
fots podem contribuir-hi amb una petita
quota.
Br'esforc de cada un per petit que sigui e s sempre apreciable.
S i fots ajudem encar que enapefitaescala, se pot acudir aipoble per a toles
Ies obres que pugan beneficiar-10.

CONCURS D' HISTORIA
DE C A T A L U N Y A
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PRIivlER.4 LLISTA DE CONCU2SANTS

Presentals per D. Eliseu Carbó, nlestre de Ullú:
hiliquel Vicens Gou, RarnGn Jauine March, Lluís
Darné Cros, Rambn Batlle Dalmau, Pons Valentí
Pons, Narcís Esteva Bellapart.
Presentats per D. Frar~ciscoFoizt, nzesfre de Es-

t arfii:

Rambn Sorrat Solés, Francisco Camps Serra, AIbert Prats ArquC, Rafel Massaguer Nadal, Pere Pagés Bota, Pere Mir Prats, Sebastia Prats Teixidó,
Pere Garcia Pagés.

Presentafs per D. Pere Blasi, nzesfre de Torroella:
Ranlón Castells, Josep Gali, Basili Seria, Mateu
Ba!lester. Lluis Bech, Grau Navarro, Perc Vicens,
Xgus!i Massaguer, Manel López, Joan Marqués,
Pere Agustí, Josep Ferrer Domingo, Pere Ribot,
Joan Martinoy, Josep Vilá, Joan _Durin, Ram611
Mitjá.

Presentats per Mossen Francisco Viver:
~ l u i Bonet,
s
Josep M.a Roig, Ll.uis Bataller, ~o'aquim Casellas, Ernest Roig.

NQTICIES
Próxirna vetllada.- La secció d'aficionafs
de l'Afeneu Monfgri esfá preparanf una imporfanf veffladaque promef consfifuir un acontei-xemenf.
S'enseja el celebraf drama den Morafó a E/
Tresor. i /a pega <Lamaleta del oncle.
S e conta amb /a cooperació de /a mo/f
aplaudida actriu AGNA MORERA, una de /es
que més brif/en en /' escena catalana i Eularia
Duran.
La vef//adafindrB lloc molf aviaf.

,
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L r c e s c á n d o l d e l Cine.-Cridem
l.atenció
dels senyors propietaais del Cine sobre l'escandol
que 's promou en cada sessib. Desde la camarilla
els mals educats, tiren amb la la consegüent molestia dels de baix, esclofolles de pinyb, d'avellanes,
d e cacauets, peles de taronja i fins escupinyades.
Les criatures amb la seva cridoria excitan els nervis del mes poc delicat, al mateix temps que 's barallen i tiren els banc i cadires per terra amb perili d'esguerrarse'n algún.
¿No podrien acabar aquets abusos? A nosaltres
ens sembla que si. Prohibirit el vendre, dintre el
local els nomenats proyeclils i no deixar entrar les
criatures de menos de dotze anys que no vinguessin
acompanyades d'alguna persona n ~ a j o ri amb 1'0bligació de tenirsels al seu costat.
Pro Zones N e u t r a l s . - L ' Ajuntament de
Torroella i ¡'<(Ateneu Montgrí>>han enviat la seva
adhessió a la Comissió directora d e la campanya en
favor de la concessi6 d' aquesta importantissima
~nillora.
Uuna obra benefica.-Als sentiments caritatius de les senyores torroellenques, se deurá el
que nostra vila, pugui contar arnb una ir.stituciÓ
Penéfica que pot fer gran bé a la clase necessitada.
Se tracta de la fundaci6 n'un rober denominat
del <<NifioJ e s i ~ sde Praga*. L'objecte en tots sentits I!oable d'aquest rober, es el de repartir robes
confeccionades, entre els infants de les cases pobres.
Els detalls preliminars s'han fet rápidament.
Les socies inscrites son ja nombroses,aixis com les
senyoretes que s'han ofert per a treballar.
La Junta ha quedat constituida en la forma seguent:
Presidenta honoraria, Exma. Sra. Comtessa de
Torroella de Montgri: Presidenta efectiva, Donya
Tr6tola Lorenzo: Vis-presidenta, Doiiya Ramona
Furest de Marqués; Tresorera, donya Dolors Pujol
de Blasi; Vis-tresora, donya Aurora Mercader; Secretaria donya Enriqueta Boy d e Murtra; Vis-secretaria, donya Filomena Vila Vda. de Roig; Vocals,
donya Joaquima Ruscalleda d e Vila i donya Aurora
Casanovas de Sim6n; Robera, donya Pilar Bataller:
Auxiliars Secretaries, Dolors Hospital, Maria Carreras, Gracia Mercader, Maria Romaguera i Joaquima
Mundet.
Al felicitar coralment als organitsadors, els hi oferim nostra cooperaci6 i desitgem que quedi definitivament collsolidada tan benefica obra.
Gultura.-Hem
sentit a dir q u e ' s preparen
grans reformes en I'escenari del ~ C i r c o lde C a t b
lics~.
. . .. . .- -

També t e ~ l l ~entés
n que sovintejarán les funcions
dramátiqnes, per a les quals s' está preparant una
secció formada per nois de poca edat;
Eus cornplavern en felicitar an els qui treballen
per tant importants mellores.

,

S E V E N UN T R U L L
en estat i~~~niillorable
i condicions ventatjoses.
Donar6 rnb: SALVADOR LLORET, Passeig del
Marqués dc 12obert.
D6elecclons.-Afectant les properes eleccions
provincials ;I varies poblacions de la nostra comarca, donaré111una noticia dels candidats que espiren an el cArrec de diputat. NIAgusti )(¡era, regionalista; En ~ o s eCoromina,
'~
datista; En Laureano Dalmau; nacionalista; En Carles Huget, j;1111ni;N'Artur Valles, lliberal i ,N6Andreu Tuyet, lliar~rista.
El que in~l~~ptablenlent
ofereix més sblides g?ranties d'csil cs I'actual Presid,ent de la Diputac~o,
I'exinii patrici N'Agustí Riera, que tantes simpaties i tants ;~lcctescompta entre nosallres.
Una ailrned e t e n c i ó . - H a sigut detinguda a
Parlaba un:\ dona dita Llucia Ferrer, que va disparar varis trets an el seu marit Josep Coll, que resulti ferit C I I el llavi superior. Se creu qne's tracta
~ ' U F . cas de bogeria.
~ a i s e 1 l l c : n f . - ~ a distingida -senyora Mercé de
Travy d c Ci~rnpA,ha donat llum amb tota felicitat
a una snmosn nena. Fem present an els pares i demis fa~nili;~
I'expressió del nostre goig més sincer.
Gesti01rs.-A gestions del diputat d'aquest districtesr. t'cyra s' ha disposat I' execuci6 d'un camí veinal tlc Garrigolas a Vilopriu; la reparació del
pont de Vcrges i la propera subasta de la carratera
de Sant Mor i a Colomés.
E; nlir~istrcde Foment h a ofert firmar I' aprobacib defirlitivii del projecte de carretera de Vulpellac11
a la plnlj;~clc Pals, anlb arreglo a les reclantacions
fetes per v;~rispobles.
Erls c o ~ ~ ~ p l a ~enr epoguer
~ l i consignar alguna vegada pos!;il)les riiillores pel nostre districte. Fem
votj per ;I que's tradueixin en realitats.
AutorlxaciÓ,-Segons llavem llegit, el Rectorat ha coliccdit autorització a donya Maria de les
hIercis B:1r6 Cinlé, relligiosa del Sagrat Cor, per a
establir 1111 col.legi oficial de noies en nostra vila,
amb limilaci6 per a setanta cinc alumnes.
G0ntr;rbando.-El
dia 23 del passat Febrer
al carrer tlel Roser, fou detingut pels carrabiners
un carro qtle conduia bultbs de tabac.
Sortctlg d e q u i n t o s . - Els moqos allistats
.aquest ally, amb ]!ur respectiu número, son els seguents: 1, loan Massaguer Pagés; 2, Josep Rubau
Coll; 3, loscp Vilanova Piferrer; 4, Pere Pou Murtra; 5, Joscp Moret Prats; 6, Joan Riera Costa;
7, Frnr~c~sco
Llos Caritg; 8, Jaume Oriell Boher; 9,
Celestí S ~ ~ r e dCasamort;
a
10, Tornis Terradas Serenó; 11, IZerrán Puig Serra; 12, Josep Escarrá Baró; 13, Francisco Massaguer Prats; 14, Pere Sens
Pericay; 15, Pere Puig Puig; 16, Ignasi Escuder
Valls; 17, Francisco Matas Dalmau; 18, Miquel
Pons Rolg; 12, Joan Mola Viader; 20, Emili Aleñá
Gibert; 21, Joan Radressa Isern; 22, Narcis Busquets Cruixell; 23, Joaquim Aleñh Mat6.
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EMPORION
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Els M o n t g r f n s . - H a n vingut a formar part
,de I'orquesta .Montgrins.,el reputat professor don
Ramón Rosell, notable solista de flauta i tenor, i
nostre cornpatriota don Josep Ribera, aprofitat violi i tiple.
Sabem que nostra orquestra empren un ferm
treball de preparació a fi de consolidar la seva fama indiscutible.
G a m p a n p a Zones N e u t r a l s . - E n el local
d e I'AssociaciÓ Autonomista Catalana, d e Sant Feliu de Guixols, se celebra un important acte en favor d'aquesta lloable orientació económica. A més
d'altres coneguts oradors, hi parlá nostre bon amic
i company, en Joaquim de Camps.i Arboix, qui explica molt eloqüentment els conceptes de lo que
son les Zones franques i posi d e manifest les grans
ventatges que la seva implantació reportaria. El
parlament de nostre amic fou molt celebrat pei la
nombrosa concorrencia que assistí a tant important
acte.
millora. - Donya Lluisa Bastida esposa de
nostre amic en Joan Séculi, ha sigut operada brillantment en la clínica del conegut especialista
Dr. Pujol i Brull de Barcelona.
No cal dir quant ens alegrem d' aquest feli? resultat.
Sol-Ilcitacl6.--El nostre distingit amic i sctscriptor en Ramón Galibem, ha sol-licitat I'efectivitat del carreg de lutje Municipal d'aquesta vila.
Trasllat.-Nostre amic i sotsc:iptor en Ioaquirn
Vilallonga,, ha traslladat la sasteria a la plaga de la
Constituc~o,en local molt ben decorat.
Campanya electoaa1.-Diumenge prop-pas.
sat se celebraren mitings a La Escala i Ventalló, en
els que a més d'altres oradors, hi parlaren, per cert'
molt eloqüentment, els nostres apreciables so!scriptors Albert de Quintana i León i Josep Sastregener.
L l i b r e r e b u t . - L ' < < ~ t e n e u Montgrí,, lla rebut
de I'Ajuntaiiient de Barcelona un voluminós llibre,
informe que dit Ajuntament eleva a les Corts sobre
el projecte de llei autoritzant al govern p, a concedir !'establiment de zones franques.
Pels socis de 1 ' ~ t e n e u . - ~ r ó x i m a m e n t se
donar-iln pel professor D. Pere Blasi una tanda de
conferencies sobre (<Historiade la civilització~.
Els socis que desitgin inscriure's poden firmar
amb el seu nom en la llista que s'obrirá a Secretaria.
ba parada d e sernenta!s.-El
27 del n ~ e s
passat arriba a Torroella la parada del dipósii de'
sementals, dirigida per I'entusiasta i molt amable
sargenlo D. Antoni Legado Chacón, qui port2 a les
seves ordres dos artillers.
La parada se composa de tres hermosos exernplars que sembla haurán de satisfer completainent
les exigencies dels nostres pagesos.
El semental Jongleur, Norfolh-bret611 que v k per
primera vegada a Torroella, es un verdader tipo
amb tots els carácters 'de la raca Norfolh-bretona,
negre de 1'62 metres d'alqada. Ha substituit al
acreditat reproductor Bosphors que tants i tants
in~millorablesproductes ha deixat durant els anys
que ha verificat la cubricib en aquesta comarca. El
semental Feroncern de capa obera i una a i ~ a d ade
1'66 metres i Joyeux de capa alassana i una a l ~ a d a
de 1'60 n~etresson també n~agnificscaballs.
Des de el primer del corrent ha quedat oberta
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dita parada. Esperem que 's veurá concorreguda,
corresponent als que 's desvetllen per a beneficiar
la ganaderia i millorar la rasa caballar a Catalunya.
Detenció.-La
Guardia civi! ha detingut a
Miquel Garriga Grau, natural de Roses, com autor
presumpte d'alguns danys causa!s en varies embarcacions de 16Estartit, propietat den Pere Massaguer,
en Pau Ripoll, nLEduard Riberas, en Victoriá Marqués i en Manel Figueras.

SINDICAT AGR~GOL
Operacions fins a fi de Febrer de 1915
COBROS
En caixa ler. Janer
17'95
Entradas i quotes socis 34'00
Per vendes mercaderies 3972'30
---4024'25
PAGOS
Per devolucions a Caixa Rural
666'55
10'80
Per personal i lloguers
Per varis
14'80
Per mercaderies varies
1763'20
---.--

2457'35
Existencia en Caixa per ier. de Marc; 1556'90 Pts.
G A I X A RURAL
COBROS
En Caixa ler. Janer
4604'32
Per devolucions varis prestalns
1302'30
Per lntereosos de varis prestanls
28'05

---5934'67

PAGOS
Per interessos a imponents
Per prestariis a varis

1 '85
3240'40

3212'25
Sobra111en Caixa per a ler. Marc 2692'42 Pras.

REGESTRE CkVEL
Jlovinzent de pobiació durant cl nzes de F ~ b r e r
NAIXEh4EPU'TS
Dia 3, Tosep Pons Ballester; dia 3, Maria Elena
Eiasi Pujol; dia 5, J o a q ~ i i ~41abal:
n
Vili i Rosa Soiá Masferrer; dia 10, Joaquima Vifias R i e i ~ i b a ~dia
~;
14, Martí Massó Matas i joaquirll Vilá Vilá;
dia 15, Josep Funt Serra; dia 20, Sarcisa Cr!stofol
Pianas; dia 33, Josep Rqarti Sabria i Francisco Soler Pirez; dia 27, Enric B r ~ ~ lEl s c ~ d é i Alberto
Elias Anler.
DEFUNCIONS
Dia 1, Margarida Planas Puig, 85 anys; dia 5,
Joaqr~imaLlopis Capelld, 60 anys; dia 6, Joan Masjuan Teixidor, 63 anys; dia S, Rosa Pascual Candal, 65 anys; dia 11, Francisco Pag6s Pujol, 79
anys i Maria Isabel Fábregas, SO anys; dia IS, Elvira Subirana Poch, 74 anys; dia 19, Carme Mias
Riera, 78 anys; dia 20, Joan Pujadas Colomer, 8 3
anys; dia 21, Clara A4arcl1 Fornells, 5 3 anys; dia
2.5, Margarida Sabater Masjuan, 2 3 mesos.
MARIMON1S.-Cap.
Imp. de P. Ribas -Palafrugell

- Telefbn 362

Representanta Torroella . D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agusti 36
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