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debem esbocarles si e s que estant en un periode
de formacih; nosaltres debem pulir-les . si e s que
existeisen .cobertes de pols o de terra; nosaltres
debeui
enlilirar-les a la categoria de coses vivents
ASSAIG DE LOCALISME
si es que jntten mortes o abandonades.
1
¡Oh, la p n n eficacia del :ocalisme! Per son medi
poden1
corllribuir d'una manera brillant i decissiva
La frisanqa, I'inquietut propia del nostre esperit
a
I'obra
artlifinica d e la formaci6, de la renaixensa,
jove, ens porta com un trasbalsament intern, com
un estat de ieguit, que 'ns impulsa esplaiar la nos- de la Cntrlltt~lyatota: per medidel localisme podem
tra activitat, que 'ns fa suspirar de continuo noves restaurar I I I I ~ part d' aquesta patria, aquella part
que cau di~itrela nostra acci6, que 'ns pertany per
de manifestac,ions on poguer produir-nos.
Avui voletn parlar no d'un principi d'iniciativa, raó de les circunstancies de proximitat i de procesino de tot un sistema, d e tot un conjunt de princi- dencia.
pis, que poden, que deuen ser per nosaltres camp
El Iocalisnzc deu ser per nosaltres I' orientaci6
innlediat de treball i d'experimentaci6.
capdai. el !tort que deu guiar el cami de la nostra
~ Q u ées el localisme? Localisme es un culte, exisrenci.1 i cl segell que ha de personalitzar el nosquasi podriem dir una religi6. Un culte dlatnor, de tre treball.
patriotisme, de poesia; un culte envers les coses
Ei localis~ilcesti destinat a ser la gran obra del
que 'ns son propies, aquelles que estan en contac- catalatiisrl~ctnodern, per ser ell la concreci6 de tots
te més inmediat amb .nosaltres, aquelles que tots elssenlirl~ctltsde patria. Avui que'l moviment cata-els dies palpem amb nostres mans, que veiem amb lá ha esdevingut major d'edat, no n'hi ha prou amb
l~ostresulls, que estimem com alguna cosa del nos- escriurer ;lrtic!es de propaganda; no n' hi ha prou
tre peculiar patrimoni.
amb discltrsej¿lr i fer mitings i vetllades literariEs un culte de patriotisme, perque el localisme- musical^; Iol as6 es sá es bÓ,pr6 esinsuficient en els
. com tot 10 que 's refereix al foment de les coses de
nostres dit-s, cstá poc en 'armonia amb les corrents
la terra, e s fill d'aquells sentiments que coven en rnoderni~si~ltcs,
que pregonen la virtualitat del trenostre esperit i que 'ns inlpulsen a benparlar, a ball sillid, conscient, renovador. Els lirismes, els
defensar, a estimar la patria que 'ns sustenta.
periodes ~onlanticshan desaparegut per sempre de
Es un culte de poesia, perque poesia es amor; es entre nos.~ltrcs;iivui ja hem passat el període de la
patriotisme, perque poesia es donar un'impuls, si- nostra atlolescencia col-lectiva, avui ja som en el
gui del ordre que sigui, a aquelles coses de que periode dc la joventut, potser de la maduresa, de la
parlavem avans, cada una de les quals tanca potser viriiitnt, tlcl poble cdtalá, i ei vestit d'un noi no pod
a diari records nostres, i impresions nostres, que ser el mnlvix que'l de I'horne que ha iniciat o acabat
com testimonis muts de la nostr-a vida, esguarden i el seu desc~lrotllo.
registren tot el tresor dels nostres sentiments, de
Si el lor.(rlisnzees l'acci6 més eficas d e la moderles nostres rialles i potser dels nostres plors.
na actuacií) del nostre catalanisme, a nosaltres hauEs doncs el localisme una religió -perqué es un r i cabut I'llonor, el goig, d'haver sigut dels primers
culte; es, en una paraula, 1' aplicacib de la nostra a Catalunya que haurem obra1 en aquest sentit,
activitat al foment i al estudi d e tot a116 que viu, portant tota una orientaci6, tot un sistema i tot un
existeix i e s peculiar de la terra que més inmedia- métode tic treball.
tament trepitjem.
Qui d o ~ ~ devant
cs
de I'idea del localisme, i de la
Imaginem per exemple la nostra Torroella, que seva trascendencia, no 's sentirá disposat a oferir a
se 'ns mostra bellament com un conjunt d e vida la norn1:l que se'ns presenta, tota la seva activitat i
amb tot un sistema d' objectes dignes d e la nostra tot el se11 valer.
atencid: amb tot un ordre d e coses que ,desconeiAvui lleln puntualitzat el primer punt sobre loca- xem, perque viuen disperses, potser fugitives. So- lisme; en dies successius devem anar desenrotllant
bre d'ells, sobre d'elles nosaltres podem bastir tot tot el concepte que per nosaltres entranya.
un edifici, nosaltres debém reconstruir-les si es que
PONS.
han caducat per oblits imperdonables nosaltres
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L' A S T R O N O M ~ AI LA CULTURA

La Cultura serveix per molfes coses: serveix
per llegir pornografies; serveix per llegir nove/es de sang i fefxe; serveix per conreuar millor la terra; per segar i bafre el blat; per segar
vides humanes, fent-ne més avia; per teixir les
feles i enrunar els edificis; per conservar el
peix i la fruita; per enverenar amb pofingues
als compradors de comestibles i begudes: per
allargar la vida i escursar-la.
Podria augmentar la cultura de -Torroellai al
mafeix temps augmentar el salvatgisme. La cultura es una cosa equívoca. 'Per a ser eficag i
digna en una vila fe de tenir un centre: ?'Amor
als convilafans. L'amor als convilafans es civisme, es folerancia, es ben parlar, que també
en boca d'incr2dul es'foleranciaper les creences sanes dels convilatans, es el ben obrar, es
també infoleranciaamb les k&biles,es una pila
de coses que'ns falten i no es una pila de coses
que 'ns sobren.
Posant una comparació asfronómica i propia d'un discurs en casfella',diré que si volem
que /a Culfura de cada un de nosaltres i de
fots contribueixi a ?'esplendorde Torroella, la
Cultura deu ser una cirbit~o rufa en la qual
ens moguem cada un de nosaltres guiats per
un bé comi, Pamor, centre de / cirbifa i de nosfres generoses aspiracions.
LLIClANUS
W R l r n H r n

D E L E S ORIENTACIONS C R ~ T ~ C- O
LITER A R I E S EN UNA VILA I D E L S E S T U D I S
FOLK - LORICS

EN DEFENSA
C A S I PROPIA
En tola ma vida periodística m'he acomodat a la
pauta, que no deu abandonar mai cap sacerdot ni
simple fidel, d'inspirar-me en les normes imposades pel Papa i ell Ics doctrilles de santa tolerancia,
que he llegides en els escrits dels capdevanters de
la literatura ortodoxa. Per6 '1 criteri de I' Iglesia es
tant ampli dins el dogma, tant tolerant en la piáctica de la política i de ¡a cultura; i molts dels que
formen en I'exércit del Cristianisme, estan tant poc
compenetrats de son esperit i de ses aspiracions,
que sovint, sovint he topat amb I'esquifit criteri de
companys en la fé, que 'm judicaven heretge més
o menys inconscient; i si 'm concedien la bona voluntat, a pesar del meu error, era perque un home
que 's dedica als poktics afers, es faci1 que's perdi
:ens adonarse'n en els espais imaginaris.
Pot-ser si que m'hi s 6 perdut; pero ningú'm Ilevar5 la gloria d' haver defensat la practica política
del nial menor, abans de que les normes pontifi-

cies I' imposessin; de no haver fet cas de les doctrines puristes d'un Pey-Ordeix, ans d e treure 's la
careta aquest capella infelic; d' haver-me procurat
en questions de teatre, un criteri que no topes amb
I'autoritat eclesiástica, com ha topat recentment per
aitals qüestions un peribdic antic vigatá, de boníssima voluntat i de pensament integrista; d' haver
sospesat fins on arribava 11aprovaci6 de I' Igiesia i
fins a on la responsabilitat de I'autor del llibre conegudissim .El Liberalismo e s pecados-llibre que
puc afirmar sens faltar a la fé ni a la disciplina
eclesiástica, que ha fet molt de be, .per6 també forCa mal en el camp del periodisme -i política espanyola,-i si bé m'han inscrit en el llibre vert ce'rts
cap-pares de la societat q c e en les capitals sobre
tot serveixen d' espanta-aucells dintre empreses
benefiques i socials, mai, grat sia a Deu m'ha picat
la cresta I'autoritat llegítima.
Fins jo, pacíFic com un xai, he sigut tractat de
anarquista; i si no menten arnics meus fins se proc u r i que jo fos escoml~nicat o asprement représ.
L' escornuni4 no arribi i jo vaig fent dc anarquista
amb molta honra i molt de gust, perqué sé que 'I
meu anarquisme consisteix en un immens amor als
. pobres i als débils, que ordinariament es veuen
despreciats per la majoria de rics i poderosos, que
sembla que coneguin amb el nas d' una hora lluny
I'olor de la miserla, i 'n fugen i se 'n' amaguen.
Aixis es que avesat mon cor a rebre, per causa
de mos escrits i discursos, més sagetes d' indignaci6, que si jo fóra un Sant Sebastia d e I' Esperit,
nc'm vé d'lrna; i per protestes que senii, estic tranquil i callat com si sentís la fressa d'una pluja sens
.estridencies.
Per6 avui faig una escepció. Es tracta de la protesta d'uns amics que aprecio per llur il-lustracib
i llur zel en favor del poble, per llur consideració i
bona voluntat envers aquest alolondrat plumisfa.
Es tracta d'unacampanya subterrania i massa continuada contra un quinzenari que estimo. Son masses els ecos dgindignaci6 que reflecten'certes converses; i a fins algún peribdic; i..... francament, anchk io son pitfore. Jo també em. sento polemista, jo
també sento pruitja de ferii 1' aire amb daurades
sagetes d'indignacib. .
Aclarem, aclare~n.Em declaro responsable d'una
crónica relativa a una sarsuela de I ' Escola Dominizal, crónica que s' assegura soiio voce-oh crim
estupende! - que era deguda a la meva p l o m terrorífica. Torno a assumir la co-responsabilitat d e
una secció de folk-lore, que amb I' amic Puigpey
obriem en hora nefasta en el número prop-passat
del present quinzenari.
I vaig a exposar mon criteri i mon pensament en
cada una d'aquestes dos rnalaventuranqes periodistiques, perque es vegi clar com la llum del sol que
no pretinc causar desgracies ni disgustos, ni 111' he
empassa: amb els heretges, ni vull tampoc fer créixer la llana del clatell de ningú; sinócontribuir anlb
ma ploma a la cultilra torroellenca, al estudi concienq6s de les costums nostres.Sortilán d e ma ploma vulgaritats, per6 es precís dir-les per a que 'ns
entenguem be, o mellor dit, per a que se 'm com-.
prefigui bé. I, entre paréntessi, veieu lo que son les
coses? ja'm sembla que 'm dono aires d'escriptar
incomprés i ja plegaria I'aclaracib. Mes, es precís
un sacrifici per a alos distingits amics i per una
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part de pliblic. Suposem, doncs, qKe soc u'n escriptor incomprés.? continuo.
Crec que a Torroella s'han adonat ja alguns, i
aquestos van escampant el descobriment entre 'Is DE L'IMPORTANCIA
altres, de que ens troben1 en plk segle vint. I e s DEL FOLK-LORE
("
precís que tots els qui volem treballar per a la cultura del poble, deixem resolta i desvergonyidament
Cuant a Catalunya comengá I' estudi dels coneide banda, certs procediments arcaics, certes ingenuitats vilatanes de teatre, de vetllades, d e societat. xements populars, hom ho feu ab an gran senti-/
El gest de la Direccib de I'Escola Dominical en ment patrinlich mes a b una gran orientací6 quei
aquest sentit ens sernblá sincer, defiuitiu.
podrien1 cnlificar de romcintica: e s recullien les
Ens sembli que nosaltres retraguent en públic
cancons
per I' armo~liade llur música o la bellesa
els defectes privadament reconeguts en la presentaci6 i representacib eschniques de I'obra darrera- de la lletra, Ilol~aren-sela noblesa d e nostres danment estrenada en el teatre1 de dita Intituci6, a ces, I'interds dra~nátichde certes lligendes y'l senI'ensemps que reconeguent els mol!s acerts que ja tit moral dc les paremies. Mes, fora d'hofirosas exles actores havien tingut, feiem una bona obra: cepcions, no's passi d'aqui.
perque donavem a I'Instituci6 importancia, fixantPr6, es que aquests eren els únichs objectes en
nos en ses comedies i insertant de les mateixes critiques detingudes; perque preparivem I'ambient d e I'estudi d'nquesta ciencia, y la ponderaci6 de les
la Direcci6, a fi de que les lleugeres censures pú- belleses L'II ells contingudes, la seva única finalitat?
bliques li dong~tessin peu per refinar l'art de les De cap rrlnrlera! mireu sino la definici6 que d' ella
actores, i les lloances periodístiques, fetes amb en don ASiss C. S. Burne en lo *Manual de Folksinceritat i conciencia les estimulessin en llur apreciable treball. I de retruc feiem posar en guardia l o r e ~publicat a Londres lo prop-passat estiu per
als demés teatres, perque a Torroella ja's vetllava, la ~Folk-loreSociety~:eLo Folk-lore es I'expressib .
sino amb molts coneixements de ma part, amb afi- de la psict)logia de I'home primitiu, ja en 10 camp
ci6 i honradesa artistica, per la dignitat de I'art. de la fil os ori;^, religi6, ciencia y medicina, en I' orNo vol dir aixb que jo hagi descubert I'America; ganiqacih social, o en les regions mes estrictament
peib sí que, hoale independent i franc, soc estat
dels primers que han pogut noblement parlar de 'intelectuí~lsde I'l~istoria,poesia y altres genres li(2)
teatres i de vetllades. Aixb i res més que aixb ens teraris*.
Ja
yeycll,
donchs, que son camp d'investigació es
proposhrem, .guiats per nostre amor a Torr-oella i
extensissi~ll,
que la finalitat es ben pregona y dificil
a I'Escola Dominical, que es una llermosa escola
d6a:anyer,
qrte no e s pas balder io calificaiisl d e
d'educaci6 cristiana.
ciencia al)lic;~ta un estudi que pel comú de ies
Anem al folk-lore. Alli, com ja 's veu arnb el sol gents pol semblar a primera vista un passa-temps
títol de la seccib, cataloguem, espliquem i insertem
supersticions, creences i costums populars. En de curiosos y desvagats.
Avuy tlin lo Folk-lore figura dignament al costat
aquesta secci6 ens limitem atnb I'amic Puigpey a
de
la Filologia comparzda, de I'Antropometria, Arfer de retratistes i en ella podem retratar coses
que 'ns agradin o ens desagradin; no es nostre ofi- queologi;~y altres branques d e la ciencia del orici de folk-lorista estudiar minl~ciosamentlo que gens liels pobles o Etnologia; havent-hi altres ciensigui confornle a la fé o a la raó i lo que 'n sigui cies, col11 I'l listoria comparada de les Religions per
contrari.
. Tant errats d'osques van els que 'ns tenen per exeniple. c111cno son més que capitols del Folk?
poc catblics, figurant-se que escampem heretgies, lore.
PS 'I C I I I ibs fet de les xsupervivencies>>establert
corn algún de I'esquerra que per contar nosaltres
casos de bruixeria, creu que 'ns dediquem a la per I'X~li~lcclianglés Tylor en la seva fonaniental
propaganda de la llana. No som ni tant perversos obra ~PsinlifiveCxlture., ens trovem en
ni tant ignocents. Els uns son massa escrupulosos i de c o s t l ~ ~ lactes,
~ s , creences, etc. que son, ab poca
els altres de tant despreocupats es perden de vista.
diferenci;~,
les
mateixes práctiques de pobles y d e
Res, puritarisme d'uns i desaforat progressis-me
races
q11c
son
desaparescuts
inils y mils anys ha.
d'al tres: vuitcents pur.
Ens trobem a I' any mil noucents quinze, si no Aquest fc116men-que t C son principal camp d'exmenten els calendaris.
perimenl;~cib entre 'Is .pobles selvatjes-es estat
FRANCISCO
VIVER, PVRE. gráficanlc~lt descrit com una finestra que s'aboca
P. S.-Escrit I'anterior article, arriba a nosaltres des de 'Is temps presents, sobre les edats pretériun hermós article, que s'inserta en aquest número, tes. Esl~ldiant, donchs, aquestes superirivencies,
estudiant lo que sia '1 folk-lore. Aconsellem sa lec- podrem ;rrrivar a coneixer les costums' de I'home
tura, als que s'han estranyat de la publicacib d'ai- primitiu.
tal secci6 en les columnes de nostre peri6dic.
En C I I ; I I I ~a la finalitat Anolbgica, aixb es a esbriAl mateix temps supliquem als amics que sápi-.
guen costums, cansons, etc., populars ens els re(I) Ayrleut treball se publica sense seguir les Normes ortogrzífiqnes,
metin en escrits senzills i detallats, a fi d'ajudarper indiwclt~nsdel seu autor.
nos en nostra digna tasca.
(2) Para tot aixb s'usi 10 calificatiu de eantiquitats populars. fins
&e W. J. Tl~omsproposi en 1846 la paraula aFolk-lore- composta de les
mgleses mPolk. (poble) y ~lorei-(coneixements,
saver).
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EMPORION

nar els orígens dels pobles, jo crech que 'I. Folklore est5 destinat a donar resultats .precisos. En
general de la comunitat de costums entre dos pobles hom ne pot deduir la comunitat de rasa. Empr6 aquest, com molts altres principis, no pot esser
aplicat a priori, y d'una manera exclussiva: aixi un
regiment feudal domin5 al Jap6 fins lo segle passat
y a ningú se li acudirh cercar orígens germánichs a
aquest poble. Les migracions, relacions econ6miques etc. poden donar lloc a la transmissi6 de costums, com ta~pbéles circunstancies d'ambenl social, econ6mich etc. poden donar naixement a insti-.
tucions semblants. Tot sovint una costúm v a cambiant d'aspecte a mesura que'l poble que la practica sufreix noves invasions, o evolucions en ses circumstancies culturals; aleshores, ab coneixementde
I'historia d'aquest poble y ab una dosi de perspicacia es poden anar destriant les'diverses etapes
d'aquesta costúm, igual que un ge61ech ho faab les
diverses capes estratigráfiques d'un terreny de sediment.
Per aquí es que'l Folk-lore, s'entrabanca ab la
Sociologia. Ell ens permeterá estudiar 10 naixement
de les institucions socials, econ6miques y jurídiqu.es y seguir I'evoluci~ d'algunes d'elles en llur
forma popular, cosa dlimportancia.a la nostra terra ahont te tanta trascendencia-10 costum juridich.
Pro lo Folk-lore, te amés una altra important
missi6, que es la contribuci6 que pot aportar al
many estudi de la Psicologia popular. Anar cercant 10s robells als sentiments, vicis y cualitats que
avuy agiten I'ánima d'un poble, estudiar la manera
com les diferentes causes mesológiques han influit
sobre ells y assistir, a esser possible, a la concepci6 dels Illes fonamentals en la simplicíssima conciencia de.I'home primitiu, tot aix6 son elements
que com molt pochs altres poden contribuir a donar la definici6 exacta de I'esperit d'una nacionalitat.
Vetaqui, donchs, que'l sentiment patriótich que
senyalavem en 10 període romántich dels estudis
folk-lorichs a la nostra terra, resta enrobustit y
molt més ferm ab I'estudi científic dels coneixe:
ments populars. Ab aquest estudi, contribuirem a
determinar quins foren els primitius pobladors de
la nostra Patria, I'origen y evolucions de les costums jurídiques populars, y finalment, quines sien
les notes característiques de nostra Anima nacional.
8
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Despres d1aix6 no cal dir res més pera ponderar I'importancia científica y patriótica de la tasca
iniciada per Emporíón publicant tot ;6 fahent
al Folk-lore de Torroella. En elogi d'ella y de
Emporión, jo no sabria fer res mellor que expressar mon fervent desig de que en cada poble de
la nostra Catalunya hi haguCs imitadors d'aquesta
.. ... .
feyna.
\OSEP M. BATISTA Y ROCA,
, .
melona Mars i91.5.
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UNA INTERVIEW

Aquesta vegada la nostra interlocutora es una
amable velleta de Ulli, de cara arrugada i ullets vivissims. Parla amb gests mesurats, correctes; i la
seva conversa te aquell caient tant peculiar 'a la
gent del.Baix Empordá. En sa conveisa s'hi traslluu bon sentit, discreci6.
-Doncs, ho pot ben creure, la sequedat es un
cástic de Deu.
--C...... ?
-No, ca! Les bruixes no tenen pas tant de poder
per deturar la
-¿...... ?
-¿Cerimonies? ¡Oh! En la meva joventut se'n
feien més que ara, miri: quan la terra s'era resseca
i els blats, clars, se marcien, tot el poble anava a
I'iglesia ont se feien oficis solemmes per demanar
aigua. També feie~nromiatges a Santa Caterina. I
tothom hi anava devotament. ¿Veu?, ara ja no hi ha
fe .... La meva mare, que al ce: siga, ens havia ensenyat de mainades aquesta oracib per fer ploure:

,
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El blat ja es nat;
amb un bon ruixat
traieu-nos l'aixut
beneit Sant Lluc. .
-L..... ?
-Per mi, les bruixes son persones dolentes
manades pel mal esperit.
-t..... ?
-No, no m'ha pas passat mai res. ¡Oh!, també
perque he sapigut guardarme'n d'aquesta mala
gent. Per as6 es molt bó encomanar-se amb devociG a la Mare de Deu i dir-li: santíssima Verge Maria, jo vos estimo de tot cor, i vos ofereixo la mia
sang, 10s meus ulls, les ~niesorelles, les mies mans,
10 meu cos i la ruia anima, i vos prego que'm Iliurau de males persones i de tota llei de mals i desgracies. Amen.
--t.....?
-¡Mare de Deu! Ja ho crec que'n van de bé totes aquestes oracions. D'altra manera anirien] si.
tothom tingués rnés fé. Ben segur que no hi haurien tantes guerres ni tants mals. Pro ¿veu? el jovent d'ara no pensa en res, no cavila per res, no
mes ¡au! vinguen balli i festes. ¡Ai Senyor al meu
temps! Ja no hi ha fe ara! Ja no hi ha f i !
I la pobre velleta s'anava planyent amb th compungit. Veient que'ns era de! tot impossible sapiguer quelcom més, ens hem despedit d'aquella
amable velleta de gests mesurats i correctes.

...

JOANPUIGPEY
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PER
sofa els arbres que mosfren els pri-

mers brofs, sobre la blanca carrefera
volfada dels camps que inicien els esclats de
la nova vida que furga en ses entranj~es,roda
amb cerimoniosa calma, la farfana, tincompable, la fbica farfana que fa el servei de fesfació.
Tofa curulla de genf; a devant i a darrera ben
carregada de caixes, malefes i farcells, rónega
com una vella padrina, despintada pel sol i per
les plujes, brufa de polg, la fartana es la represenfació de la rufina i de la displicencia.
An ella fanf li fa anar sola amb el farfaner,
xiroi, de cara roja i de caliquenyo als llavis,
com gemegar. sots el p8s dels viafgers i el fafuafge.
El!a esfá acostumada als mal fractes i per
agó ni riu ni plora; els seus coixins ja no s'alteren al sofrir els peus incultes; i coneix fot un
vocabulari de paraules groixudes; ella no esfima a ningú dels que fransitoriamenf rocupen,
ella sols esfimi+an el caball resignat, de trof
inalferable i an el tarfaner que xiula en la camella.
En la seva joventut senfía un estremiment de
joia al donar acullimenf a l'airosa fadrina; ara
es fanf vella que esfá acosfumada a fof i fins
no s'immufa al senfir les qneixes dels viafgers
que la maleeixen perque sols ofereix incomodifafsi sofragades.
/Pro si ella no hi fécap culpa! La culpa es de
rAdminisfraciÓ que no arreglaels seienfs vells
i esquinzafs ni les molles exaustes de fafic;
la culpa es del reposaf peó que no omple de
ferra els clots de la carrefera.
Per6 ni pel reposaf peó que a ?'ombra menja
la serra ministra, ni pels amos que la fan rodar
dematí i farda, la pobre, ?a r6neg-a farfana de
servei, fe un gesf de queixa, un mot de disgusf.
i Tanf se li endona de fot! La farfana e s f s resignada a fot, sols per insfinf esfá confenfa
quan pot lliurar del sol, del vent o de la pluja
an els viatgers que porta, i sols anyora la seva
joventuf quan sent les paraules d'amor que's
diuen a cau d'orella els nuvis en plena lluna de
mel.
Fora aquefs insfanfsde generosifaf i d'anyoramenf, la tartana sempre ensopida, sempre
displicent, va rodanf, rodanf per la blanca carrefera plena de sots ...
La tartana vella i xacrosa, que sur al mafí
quan encara no clareja, i que torna al cap-vespre quan !es ombres envolfen fofa cosa, alli en
un recó de la quadra camelles enlaire, medifa
llargamenf;la seva vida esfB plena dinforfunis...pro fanf se val, el seu retir for& no pof
'

fardar, sinó un dia en mig de la carrefera caurd
defallida...
/ allí en son recó, la farfana vella, com ses
companyes mrtdes, camelles enlaire, pensa eq
/a mort, i el seu desig s'exali com un perfum...
Aquesf desig va endressaf al cabal? que pena
sots elp2s de /a farfana... aquesf desig s'expressa amb una iplusió. Es la de que quan arribi el seu rcfir, i7llí en un rec6 oblidaf una ocella mafernal fnssi son niuef enfre'ls resfes dels
coixins o en rm buif de la fenda esparracada...

-

L'EJIPRESA del Cine ens obsequi& amb
la projcc.ció del notable flm a Quo Vadis?~
Deguf a la inlcnsa propaganda fefa, hi assisfí
una gran corrcurrencia. Va? a dir fambé que hi
contribuí forca, les esfupendes versions que
dels llavis di7 llosfra gent sorfien, sobre la llargada de la prllícola (mils de mils de mefres),
sobre barallc-s fabuloses, vaixells fanfasmes,
feres horribles que en un moment dat se cruspirien mig mili(; de cristians, incendis, terratré- .
mols i judicis fi17al.s.
Esta clar, L*/ nosfre poble que per natural
propi, perfilnrra ?'escola impresionisfa, omplená de gom a I_~OLIel local. Abans de cornencar
era fania larrsictaf i neguit que hi havia perque '
es doncs colrlcnl; al meravellós espectacle, que
/cosa eslrar~j~o!
ningú es recordava de menjar
els indi~pcn.~~tbles
cacauefs i taronges.
A mida que li7 peflícula s'anava projecfant,
creisía la dc~.r.l~ció;
no's senfía /'animada xerrameca tant pccl~liarde la genf pefliculera, no
mes de fan1 rll fanf, forbava aquell silenci de
sdn alguna I ~ C I ferrenya:
I
- Guaifa quina llei de
vestits quc porfen.
Al arribar ( 1 I c ~quarfa part, fofhomja menjava cacaucts i fc7rong-es. 1 enfre b a d d s i exclafini el nofable film #art.
macions d'a/)t~rrirne~~f
Sorrint, dos rlcscnganyafs deien:-Aixó ja es
bó ja pel qu(*lli cnfen,per6 a mi Deu me dongui en Salu:./i~tnoi en Tonfolini.

RESURREXIT
. La res11rrec-c.iO triomfant i gloriosa del Christ
a n ~ bles ll;~glic~sresplandents i el Cos tot auriolat
de rnaaes!nl ~livina, porta al cor jove plé d'il.1~sions ?1 esper;lnces de la vida, dos pensaments
ubriagadors i Iiernloc,íssims: <<amor,i <<vida,. L'amor sens mirl;~que omplia el Cor de Jesús, el feu
morir i per nq~lusta~iiortd'amor, hagtlé al cap d e
tres dies la vitia plena i inacabable; per I'amor
mori, i per la 111ortvisqu6, i morint destruí la nostra rnort i r r s ~ ~ c i t a va
n t redimir la nostra vida.
Ja no hi h n nlort per nosaltres, ja tot e s vida
sens terme si s;~bumviure baix la srlau direcció del
amor. Sia l o l ; ~amor la nostra vida, amor pur, amor
sant, que no (lissenti del amor a Deu, i ja no haurem de tenir tcmenqa d e la mort, car fou destru.da
per el Christ trionifairnent resucitat.
.
N. SAGUER I VILA.
Pasqua de Rcs11rrecci6 del 1915.

DIVAGANT,
ELS B U N Y O L S EMPORDANESOS

Fa algún temps que fou presa la gran resolució:
¡Tal dia farem bunyols! Els grans dissimularen la
joia, somrigrreren els infants i moltes nits anticiparen en somnis I'esperada ventura..
El jorn' solemne ha arribat ja. La mestressa sornrisenta, endressada i aixerida, tota plena de la
grandiositat del seu cirrec, ha barrejat solemnialment amb el llevat i la v asta, sucre, llimona, reso-lis, marrasquí i matafaluga; i desprCs a m b . la mateixa energia pasta que pastaras.
Poc a poquet han entrat els fills, els cosinets i
I'avia; despres la cunyada, els nebots i la veina:
tots resten embaladits, atents, amb els ulls i les narisses ben obertes.
Vora la llar espera la cassolassa plena d'oli
transparent i aromátic, del. fam6s olí torroellenc de
la cullita de casa.
Els bunyols se banyarán en el liquit roent i després, nevats amb sucre fi, s e colocarán en una cistella coberta amb un drap de netedat impecable.
Val a dir que alguns s'esgarrien a la boca dels
col.laboradors i .que la mare crida:
Nois que us farán nial!
Nois que no'n deixaréu!
L'olor dels bunyols ha sortit al carrer temptant
als vianants.
Caldrá reservar-ne una part per a satisfer als
més íntims afectes: portarán un dol$ record de
Torroella a la noia que viu a Barcelona, que a la
ciutat no'n disfruten d'aquestes delicadeses.
Si algún foraster entra a la casa, la bona gent
empordanesa hospitalaris. i franca I'hi fará també
ofrena d e la envejada Ileminadura.
Aquets bunyols tenen virtuts ben extraordinaries: son perfum pregona la vinguda de Pasqua
Florida i la solemnitat de Settnana Santa; son sabor evoca ILanyorat.escalf de la llar; i el seu nom,
despectiu en cert sentit, recorda una d e les cos tu^:^^
que caracteritsant-10s agermana als fills de I'Empordá, d'aquesta terra tant hermosa i tant esriniada.
FLORIDOR

L A VETLLADA
D E L ATENEU
Es sens dubte la vetllada tnés interesant de les
organitzades per la secció dramática del Ateneu, la
que celebra el diumenge dia 21 amb la cooperació
de les notables actrius donya Agna Morera i donya
Eulariz Durán.
S e posá en escena la comedia dramática den
J. Morat6, <El Tresor,.
Es una obra relativament nova puig va esser estrenada a Barcelona per la companyia del S. de
A. D. C. en el teatre d e Catalunya e1 16 de Mar$
d e 1912.
TC un argument original i interessant. En .Ca-

bra. i ND. Pere Rocaltan son dos personatges q u e
s'aparten de tota vulgaritat.
El final del primer acte i molta part del segón
creiem que e s lo millor de I-obra, puig es allí on
s'hi desenrotlla lo m i s interessant del seu assumpte. Pot dir-se que e s una comedia d'un bon valor
literari i teatral, que diu ben clar lo'que val la ploma de I'autor de aLa jove,.
L1interpretaci6 fou justa i esmerada. Els senyors
Lloret, Vert i Castells lograren a moments emocionar al públic nombr6s que omplia el teatre. Prova
evident de lo bC que ho feren. Els senyors Viñas,
Rubau, Plaja i Matas donaren a llur paper el degut carácter i la mCs positiva caracterització. La
senyora Morera feu una ~Enriqueta, insuperable,
mostrant el domini que posseeix de I'art que cultiva i la gran intensitat que com a gran actriu sab
donar a :ates les escenes. La seayora Durán moIt '
discreta en el paper de <<Mariángelan.
Llarcs aplaudiments premiaren el treball de' tots
els interpretes al final de cada acte.
El públic molt atent segui el transcurs d e I'obra.
So!zament alguna que altra rialla estúpida filla d e
l'incapacitat. ¿Es que encara hi ha qui pren el teatre com una solemne pallassada?
La senyora Morera va obsequiar-nos recitant algunes poesies de la bella producci6 dels germans
Quintero arnor res y Amoriosn amb refinada delicadesa i el mateix bon gcst que quan atnb la companyia del notable actor Armengol representaren
en r~ostravila. Els aplausos I'obligaren a continuar'
per dos vegades.
Per finat el sainet den J. Mallol NLa maleta del
oncle), representat per els senyors Matas, Rubau i
Castells, feu passar un bon rato a la concurrencia.
En resum, es una de les vetllades que fjg~rrará
amb preferencia en I'historia de I'agrupacib dramática. El bon nom de I' Agna Alorera quedará en el
recort dels aimants de l'art de Talia, corn l'aroma
de la flor boscana que s'ansia retrobar per a fruir
de nou de son ric perfum.
Dec acabar felicitant a la junta directiva del Ateneu, al Sr. Ramón Seculi per lo bé que caiacterisá
i confeccioni barbes, perruques, etc. etc., i per a
els joves aficionats després de donár-10s-hi la més
coral enhorabona vagin aquestes ratlles: Seguiu
fent art que es font abundosa d e - cultura. Canteu
I'Amor i la Bellesa. Creieu-ho 10 que diu D. Pere
Rocalta *que no hi ha res al mon més bonic que'l
somniar,. Volgueu-ne ser de somniadors que us
fareu homes tot educant i educant-vos amb el goig
més sincer que en la vida pogueu experimentar.
Compadiu-les les males llengues que en algún recó de cafC gosaran dir que la vostra obra no es fructífera. Planyeu-10s si. Q s e aquets son els que n o
poden capir Icintensitat de la v ~ a i r aobra.

LA PREMPSA
I NOSTRA TASCA
CULTURAL
Dos confrares, tant apreciables i distingits com
son La Veu de Catalunya i Baix-Empordá s' han
ocupat recentment i amb certa detencib de I' obra
culturai'de I' Ateneu i dC.Emporion.Agraim vivament les mostres de considaracib d e nostrescompanys, i reproduim a continuacib I' articlet i el solt
que' ns dedica LÜ Veu, i que' ns encoratgen igual
que les alabances del mentat setmanari en nostra
desinteressada empresa.

Una obra lloable

,

Es digne d'esment la tasca que vé realitzant I' Ateneu Montgri de Torroella pel sentit catalanista i
popular que informa la seva obra. Aquests treballs
están apoiats i en part dirigits pel valent i simpátic
quinzenal Emporión.
Dita entitat está organitzant el Concurs d' Historia
de Catalunya entre nois, amb un notable exit. La
llista dels inscrits presentats per varis mestres d'
aquesta en'contrada empordanesa, arriba ja al nombre de quaranta. Aquest concurs tindra lloc per a
I' agost vinen!, havent-hi ja alguns importants premis en metalic.
Dintre poc a mes'de conseguir la tanda de conferencies inauguradas a primers d' any e s donarán
en 1' Ateneu Montgri uns cursets de vulgaritsacib
sobre llengua catalana i sobre historia de la civilitzaci6.
A mks, I'orie'ntacih que s' ha donat als treballs
de I' Ateneu, van encarninats al foment del <clocalisme,, i així s'estant portant a cap activissimes, gestions per a restablir la fire de Sant Isidre que des
de antigament venia celebratit-se. En el darrer número d' Emporión comencen uns estudis sobre
folk-lore que venen a ser la base d' una serie de
treballs posteriors.
Aquest renaixement cultural i patri6tic de Torroella de Montgri, amb tendencies completament
modernes, Os, una bella e s p e r a q a de fruits ben
profitosos per aquesta comarca i per Catalunya en
general.

I HOTEL PENINSULAR I

L A FIRA
DE SANT ISIDRE
'

La fira de Sant Isidre sers una realitat; si
un 0bjtacl0 fnsuperabIe 00 fio impideix.
Torroella comencant' a despertar del seu
somni, sembla respondre a Ia crida que en
nom del seu interés comii s e I'fii ha fet.
Héus-aqul la nota que ens remet Ia Comissió:
.La Comissió de fires de Sant Isfdre s e complau en fer públic Ia satisfaccib que experlmenta per 1' entusiasme amb que '1 comerc en
general ha ates Ics seves peticions.
Cal consignar que 501s tres comerciants,
tres únicament, quins noms no publiquem pe1
bon nom tle la uiIa, negaren Ia seva confribució.
1 es més trista la seva negativa per quanf
ella Sia impedit que 's portés 1' obra a bon terme amb urranimitat absolufa.
contrasta amb aquestes abstencions el desinterés antb que alguns bons torroeIIencs oferiren molt més de 10 que se 'Is demanava..
Deuant tlcl bensplácif general, Ia comissió
farfi bé en no recordar aquesta mesquina minoria que podria .contribuir a debilitar e1 seu
bon zel.
Rquets senyors afortunadament no crcar9n
escola; p ~ ~ eIls
f g mateixos deurán penudir-se
de formar una fant rninúscuIa excepció.
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Aquest Hotel s e distingeix pel seu servei esmerat, per la s e v a confianqa, i
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P O R T I C, primer l:ibre de uersos
A R C A D' IVORI, llibre de uersos.
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EMPORION

NOTICIES

Ira Junta -de Proteció a la I n f a n c i a i
repressió d e la m e n d i c i t a t . - S ' ha cons-

tituit a Torroella aquesta Junta, la qual la composen donya Carolina Vilabella, don Joaquim Simbn,
Dels rurals.-Continúen els cabilenys bala- el Rvt. Mn. Narcís Camps, don Josep Carreras,don
drejant pels canions de plaqa i donant amenitat a Rambn Galibern, D. Joaquim Bofill, don F. Riemla seva acci6 amb algún fet que 's destaca per lo bau i don P. Blasi.
estúpit sobre els altres no gens recomenables.
En la primera reunib s' acorda estudiar la possiDies passats a la font de plaq,a ocorregué un fet bilitat de formar un pessupost amb la consignacid
d' aquesta naturalesa, el qual no podem ressenyar que destina I'Ajuntament a beneficencia i amb lo
perque les paraules qlie deuriem empleiar no es- que 's recullis per suscrípcib si els particulars volcauen en nostra publicació.
guessin entregar a la Comissi6 10 que reparteixen
Insistim en recomenar que 's redobli una vigilan- ailladament als captaires, s'acabaria amb la mencia, que en honor a la veritat hem vist exercir des dicitat i no foren lletra morta .els lletreros q u e la
de fa algun temps.
proibeixen.
Benvinguts.-- Se troba entre nosaltres la
Fora aquesta importzntissima millora,ja que amb
gen~ilsenyoreta Paquita Campins amb la seva se- els pobres veritables s' hi barreigen els ganduls
nyora mare. Fou una d e les primerament atacades mendicants d'ofici i amb la caritat a la porta se foper a 1' epideinia de Barcelona, i no obstant la gra- menta la vagancia.
vetat a que arriba, mercés a la seva robusta naturaEMPORION, defensor de les bones iniciatives
lesa vencé I'enferrnetat restablint-se després rapi- se posa a dlsposicib de la Junta a la que promet
dament. Desitgém que 'Is aires de I' Empordá li si- publicar en un número prbxim un article en que
guin propicis i que passi llarg temps entre nosal- exposará els inconvenients d'aquesta plaga de la
tres.
mendicitat pública.
V01co.-EI dia 2 4 del passat mes, va volcar un
Quaranta Hores.-Les solemnes funcions
carro prop del safreix de la vila. Apart dels desper- que tots els anys se dediquen a Jesús Sagramentat
fectes materials no's va haver de plinyer cap des- i que duren desde'l diumenge de Rams a fins el digracia personal.
mecres Sant, han resultat enguany molt concorreDonatiu.-Nostre
benvolgut amic, en Manel gudes i 1.luides. Han predicat durant .les mateixes
Séculi, ens ha fet ofrena d' un important donatiu els Kvnts. Dr. Frederic Dalmau, F. Viver i Josep
per a el nostre futur Museu. Mercés.
Serra.
El nostre anlic Dr. Dalmau, catedrátic de I'Instiplanta baixa i un
tut de Girona, ha deixat una excelent in~presióen
pis, terrat i pati; els que I'ltan sentit predicar, per la claretat d'exquzdra, confort. Situada en un dels pressió, h i d e s a de llenguatge i fonda concepcib en
els temes desarrotllats.
millors carrers. SE LLOGA.
Baralles.-Al
carrer de Sant Agusti s e baraE l Temps.-Rectificant
la nostra noticia del, llaren arrivant a les mans, per una qüestió sense
darrer número, podem consignar amb gust, que la importancia un carboner y un negociat de la vila.
sequetat ha desaparegut, ja que aquets dies ha ploPresenciaren acte tant edificant gran noinbre d e
gut regularnlent i sembla que mes ploura encara. veins, algllns dels quals repararen als combatents.
Ha11 desaparegut, doncs, afortunadament els temors
C o m u n i c a c i 6 . - La beneméri ta Associaci6
de nostres pagesos sobre 'I greu perjudici dels blats.
Protectora de la Ensenyansa Cataalna~,ens ha enN o m e n a m e n t . - N o s t r e bon. amic en Vicens viat una atentacomunicació participant-nos laconsFolgado ha sigut nomenat corresponsal del Banc 6' titucih del nou Concell Directiu i Comissions PerEspanya, per a Torroella i sa comarca.
manents.
De ba E s c a l a . - C o m cada any, ei dia 25 del
Rebut.-Hem
rebut el darrer nombre de ~ L e c prop-passat mes, s' efectuá la Fira que's vegé con- tura Popular,,, contenint <(Poesies,, del rector de
corregudissima. No obstant les transaccions que Figueras i conegut poeta Mossén Joan Planas Feliu.
s'efectuaren foren de poca importancia.
Dita poblicaci6 's troba de venda a can Rafel
G i r c u l a r . - L' Ateneu ha reb~rt una atenta Bou, carrer de Sant Agustí.
Circular del aAteneu Familiar,, de Sant Boi del Llo- També hem rebut un llibre apologétic, oribregat, en el que's solicita 'I apoi pecuniari per a ginal del Dr. Roure, de Palafrugell. En parlarem
ajudar a la reconstruccib del seu Casal enderrocat amb detencib.
per a la furiosa ventada que tants danys materials
Agraím coralment l'envio.
ha ocasionat darrerament.
R e g i s t r e Civil.-Mes de Mars.-Naixements:
Q ü e s t i o n a r i . - L a gran majoria dels munici- Dia 2, Narcia Muslera De~lsedes; 5, Rarnón Vila
pis catalans han contestat ja el qüestionari que ha Samarra; 7, Joaquima Bastons Parés; 11, Maria
formulat el claustre de professors de la .Escola de Isern Martí; 15, Amalia Tarradas Ros; 20, Josep
Funcionaris d' Administració local,. i que ha de se:- Bofill Palomeras; 23, Joan Baqué Caritg; 25, Dolors
vir per a la redacci6 del projecte de Bases dirigit Vilagrán Cari tg; 29, Benet Clotas Coll.-Defuna delimitar la esfera propia de les Hisendes locals, cions: 13, Maria Sabater Masjoan, 2 anys; 22, Luis
projecte del qual ha pres I'iniciativa el Consell Per- D u r i n Ferrer, 73 anys; 28, Enric Brull Escuder, 1
manent de la Mancomunitat de Catalunya.
mes.-Matrimonis:
13, Llorens Vilanova Piferrer
Proposant-se els professors d e la <<Escolade Fun- amb Maria Bataller Perich.
cionaris* enllestir molt aviat el dit treball, .convC
que els municipis que encara no ho hagin fet, se
Imp. de P. Ribas -Palafrugell - Telefbn 362
apressin a contestar el qüestionari.
Representanta Torroella :D. Eduard Vinyas, carrer de Sant Agusti 36
f

Casamaorre9

((

