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als fets, ens apoia la conciencia més intima del p o ble;.paria ctl favor de la nostra actitut la veu unade descontent, d'indignaeib'i de pessimisme.
[TUA ~ ' [ ÓDEL nimAixis
doncs, devant'del co~ivenciment total de
..
s
mateixa, deNOSTRE A J.UNTA M ENT que 'I nostre ~ u n i c i ~ i eI'inutilitat
vant aquesta inutilitat dels directors, car1 la resLa questi6de les
ha provocat Itindigna- ponsabili,;lt sobre dirigits, sobre el poble.' I s i es
de tothom. No Sols d'aq'ell que sen' vibrar en
de que llosallrespodíem pafsar per la prila seva Anima un desig noble o una idealitat enlaide q;le nosaltres podia deixarmer, si es
rada'
que també ha
a lots els que nas sens cl~idadoel fracás del Ajuntament; quan
en alguna 'Osa e' seu'hon0r i el del seu
aquest no rcpresrnta els interessos del poble, qnlan
nom con] a peltanyents, com a fills de la familia aqllest
en la precigi6 de valdre6s a si matorroellenca.
.
teix,
la
nostra
actitut
ha de ser una altre. Estimen1
No es ja la questi6 de les Escoles, patrimoni dels
homes més seleccionats, que volen el millorament massa a Torroella per abandonar-la en ermoment
col'lectiu en tots els ordres; aquesta questi6 te una de llllita i de prova; estimem 111assa al nostre potrascendencia lnés ample i ' f ~ r ~ o s a n ~ha
e n td'exci- ble per a ser conlplis en la nota infamant que cau
tar 11atenci6dels
s'zpreciin de pensar .un ,xic. sobre d'cll; sabelli prou bé I'alcans de la nostra
Si 16Ajuntanlentque patim, hagués tingut una resposabilitat i dels nostres deures, per a .actuar i
mitjana visi6 de les coses i hagués sentit una ter- dirigir a niida (fel nostre valer.
El pol~lede Torroella té la paraula; escolte~t~
tots
cera part de la seva, responsabilitat, no s'haguera .
i s e g ~ ~ tots
i
~
n
la
seva
veu,
perque
ella
ser5
ressh
vist en un semblant fracás, no haguera consentit
que s'inferis a Torroella, I'afront que punyi el nos- d'un grall amor, d'un grarl fons de justicia, ~i'un
tre cor de torroellencs, al escoltar de boca d'una intens patriotisme. .
PONS.
significada personalitat aquestes paraules: ten ni ni
.senyalada a Tortoella amb tintanegra i serh quesx **
ti6 de posar-li Inri del liienypreu general i del phblic escarni-.
Post sc;riptum.-Escrit aquest article I'AjunSort de que nosaltres firen1 les salvetats conve- talnetli II;I acordat fer un viatge a Barcelona per a
nients sort de que nosaltresoposáreni a I'ignominia ,aestit,~t,lt.;Iprop del Banc Hipotecari i la ~ I H I I C O
dels directors, les.ansies, els afanys, les activitats nl,lnital I'i~poiqile necessiten per a la conslr11cci6
de la part més progresiva del nosire poble,. i pre- de les 1,scoles. La soluci6 d'un préstec al Banc Hisentarem en expiaci6 i en disculpa del poble to- potecal i es Ilna operaci6 desastrosa; per cara i per
rroellenc, un estol de florida jovetialla, aquella que llarg;), ct,llt esperi111delliostrar quan tinguérn més
té aspiracions niés altes, que la.ca;era, que els espai i tcnlps. acudir a la Caixa de Crédit de la
gossos i que el ball.
A\;itico~~~unitat,
seria un dels rellieis més encertats,
El v i s de la paciencia pública esli plé fins al pró 11os;rItresque per lo vist ens hem preocupat de
cim i arnenaCa en vessar i probablement si vessa, ;a ql~eslitide les Escoles més que IiAjuntament satindrá I'impetu de la resclosa que inonda les terres bem per les nostres gestions particulars que en son
veines.
dia exl)licarém, que donades les actuals circunsjanPr6 tornem al nostre Ajuntament.
cies es f3cil que la susdita Caixa no podrá funcio¿En quina situaci6 se troba? De desorientacib nar de ~no~nent.
Es probable doncs que'] viatge
més absoluta, d'ignorancia, d'impossibilitat. Ja fet que s';lcordá resulti estéril i perjudicial.
a la cbmoda vida del laissez passer, entretenint-se
M e ~ ~ t r etant
s que'l públic compari i aprengui, tot
en coses de poca importancia, quan s'ha trobal de-'\ esperilnt I'ocas'6 per a explicar la nostra opini6 i .
vant un obstacle, d'una qiiestib seriosa, s'ha vist la nostra actitut.
impotent. No estA.preparat, no té esperit, l'hi man-' .
ca tot lo vital i I'hi sobren moltes coses.
.
.
.m
...
...
--Nosaltres en I'atac mes serens que mai; no e&
,
.
.
- contentem.en llenqar paraules al venf; ens apoien

D E LA TERRA

s

,

per la dolca Filis, imifa amb el rúsfec ffuviolles
fonades ciufadanes d'una lleugera opereta.
Deixem a la dona acondormida en sa inconsciencia deliciosa.
, .
De punfefes!
EN UN MON MES ENLLA
No promoguem discussions; enraonem baix
S i no originalifaf,he vinguf a porfar ndvefaf baixef com en /a cambra d'un difunf.
en nosfra vila. jo vull plantar en els cervells i
en els cors dels joves, pera sobrefofen els cerLES MEVES SAGETES
vells, /'espina de / inquiefuf.
En disfinfesocasions s'han enfurismar conVinc a inquietar drefes i esquerres. jo no SOC, fra meu varies persones. Lo que més em dol
fai com an aqui s'enfén, de drefa o d'esquerra. que les invectives en contra meu no formaven
Succeieix sovint, que quan dos dispufen acalo- un conjunt de paraules lligades. en períodes
radamenf, fofs dos fenen raó i fofs dos fenen armoniosos, que poguessin anar acompanyafs
culpa. jo vinc a abominar de la culpa que exis- com els discursos arrodonits dels cldsics de
feixi en drefes i esquerres;jo vinc a recullir la l'anfiga Roma. per la melíffuafonada de la grBraó que hi brilli en els dos exércifs.
cil ffaufadels esclaus arfisfes.
Avui, malgraf la meva bona infenci6,pofser
NOSTRA DRETA I NOSTRA ESQUERRA mes sagefes ferir& fambé la suscepfibilifaf de
Aqui drefa no significa essencia de Cafolicis- apreciables persones.
En Lucianus profesfa uni volfa més de son
me, sjnó llevat iufinaribafejafamb el pompós
nom dEsperif fradicionel: imperialisme inculf, civisme noucenfisfa.En Lucianus aprecia, conmilitarisme cordial, una mena de feudalisme sidera i respecfa les persones. Lluny de mi fof
exercif e" nom de la f2. VegFs si es lícif ano- personalisme; lluny de mi fofa polémica que
menar fof aixó-espanyolisme, ..hidalguisme- aixequi vulgars cridories de poble; lluny de mi
tofa ferosifafSerralJonguesca.
Esperif E vangélic.
Ans de desparar les sagefes, guardades en
Esquerra sol.significar un NO posaf al davanf duna serie de valors inconfro,verfibles:el poJif buirac, ens renfem les mans amb olorós
sabó Flores del Campo; al desparar-les busvalor relligiós, el valor de Eduforifaf,... .
Drefa i esquerra fenen un denominador comú: quem un ser6 gesf Gesfifua grega i cerquem
romanticisme, vuifcenfisme. Elles, si pogues- per blanc una absfracció:infenfemsols una fesin acfuar amb llur modo fbic, més que confi- rida d'inquiefui, una Ileu agifació en el si de les
nuar Ehisforia d ' ~ s ~ & a ,en confinuarien la Bnimes somnolenfes.
pre-his foria.
L' IMMORALITAT DE L' ISTlU
jo desifjo "iure en un món més enllB de.nosL'esfiu i I'aiga son immorals. En nom de l'esfres drefa i esquerra.
fiu
i de Paiga se banyen nusos els bailefs en
jo vinc 5 escandalifzar.jo vinc a planfar en
els llocs més públics: fins fof passanf n'hem
els-infel.lecfesl'espina de l'inquiefuf.
confemplafsa sota el ponf mafeixben aprop de
NO-PARLEM ALT nenes i dones mc?jo;-sd'cdaf. Hem senfif gueiVolia parlar de feminisme. En aquesf poble xes de persones respefables, que prenenf la
fresca a la vora del Ter; els hi havia sorfifcom
franquil, per6, les dones no fenen problemes.
Molfs nLhauriende fenir les de les classes hu- una aparició un granda's que s'espolsava Isaimils sobre fof,perque les condicions de llur gua de les carns ben nies.
Aquest bon home ja deu tenir vof per a confreball, de llur educació, de llurs drefs, no son
fribuir
a la bona marxa de la vila i la nació;
pas el desiderat um de la vera civiiifiació. En fi,
els alfres bailefs altre dia en findr8n. laquel/es
no fenen problemes.
Les dones de les classes alfes s'aconfenfen mares que, segons es veu, foleren els especfaamb les preeminencies i disfincions de llur es- cles propis de l'lndia, formen enfre la /legió
dels Angels de la llar, com anomenen a les dotaf social. Son vivenfes esjafues confenfes de nes
els poefes.
liur S ~ C U de
/
digne marbre de carrara, aixamSempre la prosa de la vida, amarganf l'ideaplanf les marines per a disfrufar dels perfums lista concepció de les lliberfafs polifiques i sobonorifics que les encerclen. Les de les classes cials; sempre la realifaf brutal obliganf a fa
baixes,-ni envejades ni envejoses com el mes- poesia a refugiar-seals núbols, per a no confre Fra Lluis de Leon pretenia per a si-est811 templar les miseries arrdn de la ferra.
aconhorfadesper regla general ballanf i fesfeAuforifaf,bona auforifaf: Feu respectar les
Janf els dies de festa i escarnint ainb complas- ordenances de la vila, les ordenances del bon
cencia les cancons de la moda; aixis en apar- gusf i 'I c6dic de la moralifaf.
Yaf recó de rnontanya el senzill pastor enarfaf
LUCIANUS

PILSOSOF~ES

SAGETES
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V I S I ~DE L A FUTURA
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Feia molts anys que dormiem el sbn de la mort.
Un dia amb e1 beneplácit d e la Divinitat, el Vell
Geni d e la Vila, que vetlla sempre amatent, ens
porta a vellre la realitat del troq de terra dels-nostres amors i de les nostres activitats. Era nn premi
al desvels i als treballs de la vida; era una recompensa a les energies gastades en prb d e Torroella,
dels afanys i de les penalitats sofertes a causa de
haver procllrat la seva redempcib i el seu millorament. Entre els invitats figurava la seleccib de la
nostra joventut, presidida per mestre Lucianus,
I'intel-ligent Floridor i per en Pons intrkpid.
El Vell Geni ens mostra des de 'Is núvols a
la Vila jaient tranquila al peu d e la montanya.
Lo que prilller cridii la nostra atenci6, fou el soper15 Castell d e Montgri, que conservant I'agre de
altre temps, estava acabat i restaurat. EI Vell Geni
ens digué que un torroellenc havia' adquirit a la
América, una considerable fortuna, i havia versat
els seus cabals en benefici de la seva vila nadiua.
Aquesta restauraci6 del Castell era la darrera mostra de la munificencia del il-lustre patrici.
Com esperits alats no 02upávem espai i franquejávem llocs impenetrables; a mks esdeveniem invisibles per humanals mirades. Aquets atributs ens
permetien enterar-nos de tota cosa.
Les cases emm3renides pel treball i pel sol, eren
més alegres qile mai. Els carrers de llisor ciutadana, estaven n&ts de pedres i d'escombraries,
igual com si fossin d'una ciutat habitada per sers
incorporis.
Restarem admirats. I el Vell Geni ens digué:
qL'estat dels actuals carrers de Torroella, es ben
diferent que en vostre temps. Es que ara la vella
política d e personalisme I de clienlela d'abans, ha
- desaparegut com una mal~lra.Es que ara hi ha un
Munlcipi veritat, model de Municipis, que 's cuida
més dels.interessos del poble que dels de la polilica xorca i anticuada. Es que ara els directors no
son homes de palla, mancats d'ideal i d'orientacib;
e s que ara se preocupen tant de les obligacions
del seu cirrec com els d'abans se preocupaven de
la ca$a i del entreteniment. Es que ara hi ha principi d'autoritat; i el que li toca el dlrigir, dirigeix
bé, iels que'ls hi toca obeir ho fan amb gust. Es que
ara aquelles Ordenances municipals que 'a feren en
vostre temps, no son lletra morta i de'tant cumplirles els veins les saben de cor i les compleixen com
una cosa de fé.
<<Aneumirant, continuava el Vell Geni; tots els
llums cremen i fan claror com d e dia; hi ha antares
a tots els carrers, canalitzaci6 a totes les cases i
clavagueres a tot arreui.
-.Qu~ e s aquell edifici, Vell Geni?-*Son les
Escoles Púb/iques.

Recordeu les dificultats amb que us trobareu, al
intentar bastir-ne unes? Doncs la soLuci6 ha sigut
ara molt senzilla. Aquell torroellenc-americi, d e
' que vos
parlava abans, agrait dels favors rebuts
del pobk, estimant d e veritat a n aquest poble, s e
cregu6 en el deure d e subvenir aital necessitat, hi
a costes seves co~lstrui ¡'Escola, com aixamp'8 la
p l a ~ a enderrocant
,
la vergonyosa Casa de I,I Vila
del vostre temps i bastint-la d e nova planta*.
Mestre Lucianus que s'havia extraviat, per escoltar la converca d e dos homes d e poble, que discutien orientacions d'alta cultura, torni pertorbat,
entre conf6s i alegre, .La vostra adn1iraci6, 111tstre
Lucianus,-feu el Vell Geni-es natural. Ha fugit
per sempre de Torroella aquell ruralisme, objecte
constant de les vostres sagetes. Perconhort vabhtre,
vos fdig sapiguer q u e les vostres ensenyances les
saben de melnoria i les comenten tots els v e i n s . ~
L' intcl-ligent Floridor restava encantat d :vant
1' Escola i els ulls i guspirejaven d'enveja sdnta.
Sort que era un esperit, que sin6 en el seu encantament, I' haguera atropellat un auto que passa
brunzent per sobre d'ell.
- - ~ ~ U I auto
I
de servei!-exclamarem tots. Si
amics, es I'auto de servei que VA finsa Girona. Penseu que la gent d' ara no consentiria I'estat de coses d'altre temps..
€reni a la plnc;;t, protegida per la so~nbra d' arbres; all1 conversareln llalga estona; quan tractarem de partir, nliilicava En Pons, que asselitat ell
el sitial del Arcalde, espetava un discurs a regidors
imaginaris, parlant del triomf del esperit de Catalunya. Ens costi un sentit arrencar40 d' aquell
lloc.
Era ~ a r di I'hora del retorn al lloc de pau, s 'acosta~,~.
El Vtll Geni, ens digtlé abans d'endinzar-nos en
les pl trfondlrars del infinit: -GIor ia a vosalires,
Il~lr~;irl~rrs
tntreplds d ' altre temps. Veieu a Torroella, plt.~lade vida, com una dona lierrnosa prbxima
a la nl,lternitai? Doncs el miracle se deu en p ~ i m e r
terme i1 vosallres, que tinguere~lque rompre amb
I'ensoi~ilnentfatal d' un poble. Torroella no té ja
una tr~stafama; es ja un gra11 poble. En nom d' ell
jo vo\ saludo.,
Aq~lestesparaules dites, desaparegué. Ens girárem per última vegada .... Sentirem un xiulet llarc
i estr~clent.... era el tren del litoral que arribava
Una fumarola b l a k a
la sentor dels camps
exuberants.... el toc solemnial de I'oraci6 ....Aquestos eren els presents que la terra nostra tant volgud I, feia arribar fins aquelles regions de Pau i d e
Sererlltal Des de aleshores i per sempre, el nostre sbn, fou un somni de ventura ....
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D I A 25
D I A 26'
M A T ' I . - R ~ ~ general
~~
de campanes i MATf.-~ficl solemne i sardanes a

anunciant la festa. Sortida dels tfpics i placa.
gegants. Ofici solemne a 1'Iglesia pap- f TARDA.-Goncerts i sardanes a plaroquial amb assisfencia de I'Ajunta- !ca per totes les cobles.
ment i demes autoritats. Sardanes a i- NIT.-Concerts i balls de Societat.
Placa.
! D I A 27 TARDA--concerts a les Societats i Igual programa que el dia anterior.
"Centre Recreatiu" i "Menestral" per / DI A 28
les orquestres Els on-tgrins ‘' I f (;onsiderant-lo'com a
dia de
'6 Peps6' de Figueres, respectivament. f festa major
el "centre
Recreatiu" ha
Sardanes a la P l a ~ aper les cobles contractat l'orquestra "Montgrins"
anomenades. Proeessd solemne.
per a tocar sardanes i a ia nit un
NIT.-Ball a totes les .Societats.
gran ball de societat.
fi

i

Durant tots els dies de festa hi haurá interessants sessions de cine al salt5
dou i notables atraccions al caf6 Coll, Lliga Republicana i caíe del Gomerc.

L E S vigilies de la nostra festa major son
sempre febroses, i agó que */s fesfeigs
essencials, apart els balls, es redueixen a una
simplíssima alferació de dos habifuals necessi-. tats:
vesfir i menjar, bé /o primer i mellor /o
segon.
Les modisfes, aquesfes grácils i malicioses
dones de Pagulla, no's donen punf de repós,
fent prodigis d'agilifaf a cosfa 'de molfes punxades i hores robades a Morfeu i a Cupido,
per enllesfirels formosos vesfifs que lluirán
safisfefes/es nosfres amables darniseles; vesfifs de color de posfa de so/ amb fonalifafs diverses, desde'l rosa desmaiaf a/ porpra 6incendi.
Aquefs dies es desenferren dels armaris arcaics i de les calaixeres venfrudes, els bons
frajos negres que despedeixen fragant aroma
de pomes camoses i cánfora, i alguna magnifica fevifapropiefaf
.. ,
Ga'lguna auforifafrebregada
-la levifa-i d'un negre rogenc a causa de les
vegades que ha anat al ofici i a la processó.

En els corrals es nofa tambéla proximifafde
la festa; hi veureu un nombre considerable de
ánecs i oques que.s passegen a I'enforn d'un .
gros pilof de naps, ingredients principals de
aquell plat fanf terrible que tots els bons empordanesos gusten per aquesta diada, i que
l'ecoisfa,pobre devot de la vida senzilla, no
s'afreveix a anomenar.
.En cada casa hi ha un neguit, un fr2fec espanfós per hosfa'jai. i atendre als forasfers.
Pavia, amb el nét més menuf enganxat a les
faldilles,recorre les hortes buscanf pomes per
a fer el fAnf clássic com saborós "re/lenoU.La
brigada municipal freu les pedres dels carrers
per on fe de passar la processó. Els vesfifs
dels gigaah s'apedagen curosamenf. La mainada ja no va al riu a fer quadros plásfics, perque esfá embabiecada amb els caballets i les
parades quecscomencen a muntar a Fora Portal. Tofa la vida de Torroella gira a l'enforn de
la fesfa. Fins el rellotge de la vila, fanf vel/
com es, ha fef un esforp, i d' afragaf que anava s'avanga mi* horefa a fofs els demés rellotges. .
iBenhaja fesfa major, I sigues venvinguda;
L'ecoisfa ef dona reverentment el Deu fe guart.

-

Recordis també la lluita que sostingueren a Fonteta amb la cobla de La Bisbal, que's repeti per tres
vegades la mateixa sardana del no menys fec6n
compositor lonquim Vallespi, &coltant-se sempre
amb 11atenci6deguda i amb el més gran interts.
'Volguts amics: Devant.de la campanya vergonyosa
I dlaltres i d'altres cassos podrieln contar que
.que estan fent uns contats enemics vostres que os diuen ben clar qne es'nostia cobla avui de les mCs
malparlen rebaixant llobra lliusical que amb tant notables de I'Empord4, per su justesa, per una
.d6éxitporteu a terme, .dono les presents ratlles a gran afinaci6 i per la més perfecta armonia.
la llum pública per a encarar-me amb 'aquests-di¿Qui negarh que aquells cants de tenor i tiple
:famadors quina excepcional conducta no volem ca- que tan bé inlerpretan en Ram6n i en- Victor son
..
lificar, per a no manifestar nostra fonda indignacid una maravelln?
.contra els que envejosos s'empenyen en voler desL'altre dia parlant amb un d'aquets mancats d'alluir vostres tnérits innegables,' conseguits amb un mor a tot lo qlle porta aires vilatants vaig mani:gran treball de preparaci6, amb un constant estu- festar-li que si un jorn per desgracia víng~tés la
.di, iniciat ja en vida del vostre gra'n mestre el ma- desorganilzac!b, la pérdua dels bons elements que
laguanyat Pere Rigau.
ara integran la nostra cobla, fins aixis no m!atreviDiuen que'ls espanyols sufrim la mania d'accep- ria'a menyspreuar-10s. Podria callar; per6 mai dir
.tar tot 10. de fora com a-cosa més perfecta, a@ es mal de I'art de casa. Mes avui que es la dignifica.que estem mancats de proteccionisme. Nosaltres ci8 més viva del boli nom de Torroella, vui aixecar
.quelns mostrem cada dia lnés ferms i entussiastes la veu vibranl d'entussiasme pregonant arreu que
,estimadors de les coses de la terra, especialment es la nostra cobla la que rendeix millor tribut a
les que afecten directanient a la nostra Catalunya, Catalunya fe111s q t i r ~~lagistralment
interpretada la
n o podem pas tolerar que s'ens apliqui aquest ca- d a n ~ acatalana, que com deia el gran Maragall:
,lificatiu.
. . . . . . . . . .
Es cert i deplorable que abunda arreu una colla
es la dallca sencera d'un poble
dlinconscients que aixis com enlairen ben amunt
que estima i avansa donant-se les mans.
tot lo forester., rebutj,en i rebaixen amb vilipendis
I ara bons an~ics.perdoneu mon atreviment. Ja
.vergonyosos tot lo de casa: per6 aquests no son sabeu que podeu manar a aquest vostre admira. .
més que ltna menada de ridiculs sabis de Vilatrista dor i amic
q u e consideren rural i atrassat al que com ells no
JOSEP CASTELLS.
baladreja participant de les seves envejetes.
No es que pretingui amb aquesta lletra entrar
.en polérniques que no voldria ni podria sostenir..
Unicament me proposo demostrar lo niolt que va- Suscripci6 per la bandera del *Ateneu.
Pesetas
leu tliusicalment parlant. I com que'ls ,fets parlen
Manel Ml~rtra. .
2'00 .
.
més que les raons m'atreveixo amb perd6 de vosLiuisM;rias
1'00
altres, bons amics, a exposar els éxits més falaRafel Boll. . . . . . . . O 50
guers que haveu obtingut en la present temporada
].Massb'rorrents.
200
.de festes majors ja que ells diuen ben clar que
FranciscoPagés.
0.75
.
.sou dignes mereixedors de la fama i el bon nom
Martí Verl. . . . . . . . 1'00,
Joaquim Capellá
2'00
q u e disfruteu.
Lluis de Llobet. . . . . . . 2'00
L'altre nit vaig tenir el gust de llegir devant -de
losep R~rbau
0.50
alguns socis de I'Atenen una . nota del confrare
Franciscoviver..
,
,
1'00
aR&!ista-Sabadell~
en la qual després de mostrar
Pere Blasi. .
2'00
.la sorpresa quecausá al sentir per primera volta a
J. de Camps i Arboix .,
,
2100
loan Fontquerne
,OI50
la nostra cobla puig no la creien a tan gran altura,
JosepMatas.
lgbO
felicitava entusiisticament a tots i .anomenava a
losep
Castells.
2.00
. .
nlel mestre director Vicens Bon com un dels . més
IoanPrtigpey.
2'00
ferms propagadors de la nostra danga, fent vots . ' Josep M;tss6 Vent6s
2100
per a que la seva rica fo'nt d1inspiraci6 no minvés - Polnpeu 12iembau.
:
0'50:
un sol moment, per a que praduis altres sardanes
JosepVallespi.
1'00
Benving~~l
Vives
,
,
.
2'00
no menys inspirades que la tant celebrada *Alba.
]oanhPag&s.
0'50:
i acavava despedint-10s
.....c.-.amb:
-. el,cri.t$ds. ..i4-,revece!
. . .
...
Pere
Vert.
O'S0 . '
:.
Una altra proba s0ii:els aplatisos qtk'obtiigÚe..
Joan E. Sala
~'00
.- ..
ien a Castell6, aontal final d'una sardana esclata- . 'i. joan Vila
.
.
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.
.
.
.
.
.;
1'00.
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CARTA OBERTA PELS
BONS AMICS DE LA COBLA
"ELS MONTGRINS"
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- - PREMSES PER
'EMPACAR

.

LLA

Per la millor conservaci6 i menys perill, aixis
com per la millor facilitat que tenen els animals en
pair, es avui dia indispensable el premsar la palla
i els forratges.
Tot i reconeixent els agricultors les dites ventatges, el premsat i empacat de la palla curta, apenes es realitza no havent-se generalitzat degut a
que els aparells que s'utilitzaven per .aquest fi exigien una quantitat gran d'obrers per poguer empacar la palla que pot sulninistrar urra maquina de
batre de les de gran rendiment, lo que ademCs de
la dificllltat que ofereix la manca de braqos en' la
&poca de rccolecci6, fa costosa aquesta feina en
relaci6 amb el poc valor que té la palla en segons
quines regions.
Amb les noves premses existents, es dona una
solucib an :aquest problema, puig acoplant-les a
les máquines de batre, es pot empacar tota la palla que's bati, sempre !que I'empacadora sigui de
aquestes modernes per a grans rendiments.
Ja treballa en la penins~rlaun gran nombre de
aquestes empacadores i a Catalunya he tingut ocasi6 de veure treballar a varies de la rilarca ~Imperatora que fan una feina preciosa, digna de ser vista, puig entusiasma el veure el perfecte empacat
de la palla.
La palla batuda pasa per un elevador corrent
qlje va des de'l zaranddn de la maquina de batre a
la tremuja de la empacadora.
Les paques que fa pesen de 30 a 40 kilos i pot
arribar a fer en un dia, segons I'habilitat dels que
la manegen, de 600 a 700 paques, cosa que ja es
compren, puig en la majoria de les maquines els
rendiments depenen molt especialment de I'enginy
dels encarregats de manejar-les.
Es una maquina molt s6lida sense tablers divisoris, IQ que representa una gran ventafge sobre
les demés empacadores, ja que no esta exposada
a freqüents rotures com s~~cceeix
amb les que porten els dits tablers divisoris.
Va proveida adeniés d'un aparell patentat, que
es composa de un joc de tres agulles que van colocades sota la tram~~ja
d' alimentaci6, que porten
els filferros per a lligar la paca.
L'aparell d'alimentaci6 es articulat i te una comporta movible, molt ben combinada per a que les
paques no resultin com amb altres premses de fornia irr$gular i per que tinguin el. mateix grau de
pressio en tots els costats, ventatges de molta i~nportancia per la bona conservaci6 del producte
premsat.
Per la circumstancia de no portar els tallers divisoris les paques al sortir de la'
baixen per

un plano inclinat i apretant-se les ,unes a les'altres,
es coloquen automhticament a l'era. '10 aue reDresents un estalvi d'obrers. Aquestes
borten dos volants i per lo tant quan convé poden
acoplar-se a una lnáquina de batre o utilitzar-sc
isoladament.
La empacadora =Imperatorn es una miquina q u e
per el seu gran rendiment i per el poc gasto que:
reporta, tindrh gran aceptaci6 entre els agricultors.
a mida que es conegui i es de esperar que aviat em
podrem veure treballar en el nostre Empordá,
ANTONIGUIZY
Agost 1915.

DE HISTORIA DE CATALUNYA

Un dels més importa~itsestudis que els bons catalaqs devem imposar-nos, es el de I' historia de
nostra Patria. Lluny de lo que creuen i prediquen
els antinacionalistes, els modernistes inflats, I'historia d'un poble no es pas lletra morta. Del passat
s'en desprenen indispensables i profitoses ensenyances pel present i I'esdevenir.
L'estudi de I'historia d'una naci6, es essencial a
tots els seus naturals. I ~najorment,si aquest poble
ha tingut una vitalitat explendorosa, que '1 va fer
colzejar dignament amb les nacions lnés poderoses
del mon enter, i que tant en la civilitzaci6 com en
les arts, industries i lleis, ha deixat rastres gloriosissims, que exigeixen de nosaltres un gran amor,
un estudi profond i un fort coratge per a una major continuaci6 social.
Apena el veure que hi ha encar gran nombre de
catalans que no coneixen de I'historia de Catalunya
més que els quatre mots superficials i encara estrafets, que contenen les histories d'Espanya que
s'ensenyen tant pomposarnent en els col.legis oficials i en les que linicament s'enalteixen les glories
i gestes de Castella i 's parla desdenyosament del
<'Principado de Cataluñan i de la coronil llit de
Arag6nn.
Aquest menyspreu tant depriment pel nostre Ilegitim orgull de catala~s,f A que les tendres inlaginacions de la mainada s'imbueixin d'aquest odi6s
unitarisme, i creguin i aprenguin les grandeses del
hegemonisme castellá, (convenientment arreglades)
i ignorin tot lo que 's refereix z la veritable Patria
llur. Per as6 no es estrany que molts d'aquets nois
arribin a grans, mancats de tota vera coliciencia
nacional, desproveits en absolut de tota convicci6
arrelada, sense que 'Is hi bategui el cor al impuls
d'un sentimeat patri6tic, i esdevinguin hopes indi-,
ferents i estranys a les 'qüestions vitals de la Pa-,
tria, i vagin a engrossar el nombre de bords in;
conscients de les nacionalitats.
q1
.

,

i

V

-.'

...

.

.
.

, .
.
..
.~
. .

..

,

.

.

.

.

~. -

Els Concursos d'historia de Catalunya que amb ble zel, encare que sigui en sa mes mínima extant d'acert com Cxit'vC celebrant anyalment l a be- pressib.
:.
i: aemkrita aAssociacia Protectora de l a Ensenyanqa
Escind0l.-El dia 13 tres vagamonds deixebles
~Catakana~,
resolen prácticament el problema d'en-senyar i divulgar, sernpre amb gran profit, la nos- de Baco, s'i11stalaren.a Fora Portal, on h i feren
tra liistoria als infants. Extendre aquets Concursos llargues cantades, jugaren a a toros* i promogueren
.i procurar el majo; éxit dels mateixos, es un deu- tant de xibarri i gresca, que feu necessari la prere de tots els aimants de nostra terra; per as6 no- sencia del arcalde, tinent d'arcalde i una parella d e
:saltres,-encar que modestament,-anem
a cele- la G. C. per a treure'ls fora vila on dormiren la
brar-ne un que creiem sers de resultats altament mona.
.
,profitosos i Útils a la causa de Catalunya.
F u r t s . - Algtlns veins del proper poble de
Ensenyant a la mainada el passat gloriosissirn
Ulli,
s'ens Ilan queixat iels frecuents furts que's
.de nostra Patria; arrelant en 30s cors purs, la digcometen
en els camps.
nitat dei Csser catalá, formarem generacions conPreguem
i11 cabo de la G. C. que procriri extrescients i fortes, que aportarán amorosalnent a la
*Catalunya nova, el foc dels seus entussiasmes, la mar la vigilalicia i procedeixi enkrgicament contra
llum de la intel-ligencia i la fermesa de les rasses eis autors dcls robos.
ind6mites.
la casa de la senyoNo olvidCm que la grandesa de les nacionalitats
. .
--.ra Vda. de Gumá,
consisteix precisament en la major civilitat i mes
situada
en
I;!
Placa
de
les
Dirigir-se a la
,perfecte coneixement que d1 elles poseheixin, els
senyora
prol)ietaria.
,pobles que les formen.

-

,

.

'

~

SYA R R EN D A

r es ur es.

JOAN

PUIGPEY

Desgrac;la.-La
setmana passada, en l a reforma de l ; ~resclosa de Colomés, una barrinada
nlatá a un ol)rer valenciá que allí treballava.

NOTICIES

Estiuejants.-A la -llista ja publicada d'estiuejants, d c v e ~ rafegir-hi
~
els senyors: Lluis Ribas
i esposa, ~ i l ~ r n~ ~a es s Torrents
6
i familia, Mossen
Senpor Arcalde.-Moltes vegades ens hem Jordi
Periclr, Sra. Vda., de Sur6s, germana i filles,
queixat de la desaprensi6 de molta gent de banyarDoctor Mzssa i familia, Llalzcr, Puig i farnilia, Jos e en el riu, massa Ileugers.de roba, amb el disg~ist
M."N ~ g u e r ai familia, Colnptesa de Torroella
sep
d e les persones decents, que aviat se veurán imi fills, Joan Pericot i familia, Francisco Casart,
.possibilitades de passejar-se lliurametit per aqueCarme
Por~sde Rkgás, Mercé i Lluis Llonch, Loia
lles espléndides vorades.
Casellas
i cl llietge oculista R. Serrano d e GoiDe seguir aquest estat de coses, creurem retorcoechea.
nar a temps de salvalgisnie, aixis com veurem con.firmar-se mes i mCs la sospita o realitat de que
en esta, immanca a Torroella el principi d'autoritat.
~ ~ i i l l obe
ra i
Esperem que I'Arcalde donarh'ordres terminants en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués de
a fi d'acreditar ali~bdlgma cosa devant del pliblic Robert. Doearán ra6 an aquesta Administraci6.
que hi per part de les nostres au:oritats un veritaAlarmil.-En
la nit del dia 17 els vehins del
I
carrer de Sant Agustí despertaren als crits de illadres! al elisetnps que soni algún tret. Eraque algú
intenti rolr;rr a casa d'en Joan Costa i aquest havia
.
disparat la escopeta.
Els suposats lladres no foren haguts.
de Iicors, gaIetes , btscuits , xacoIates ,

SE VEN UNIS CRS8

GRAN ASSORTIT

cafés i fofa classe de comestibles, tro:: :: bareu a la botiga de :: ::

N o t a r 1 suplent.-Per
la vacant de notari
que deixa cl Sr. Cama, amb lnotiu d'absentar-se
d'aqueixa vila, vindri, cada dilluns, el notari de
La Bisbal. D. Rosend de Pouplana.

J. CASELLAS
CARRER

MAJOR

T O R R O E L L A DE M O N T G R ~
:

8
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Naixement.-Els
noifres -estimats amics- ~n
Esteve T r ~ ~i lNa
l Dolors Guixi, 'han vist aumentar-se la neva llar a*b el naixement d6una xamosa
nena,.yiqgudrl al,mon;amb tota mena de ventures.
~a'nostra coral fe:icitdci6 per. tots els seus.

'

Pendonista.-Nostre dilectissitn company el
jove advocat en J. de Camps i Arboix ha sigut nomenat per la junta dlObra de la Parroquia, pendonista de la solemne process6 de Sant Genis.
Donades les moltes simpaties amb que comte el
nostre amic, es fácil augurar una nombrosa i brillant concorrencia que donarH extraordinari rea10 a
la process6.
Han sigut indicats per cordonistes els nostres
estimats amics I'Alfons Mercades i en Josep Castells.
*
Regalo.-La distingida Sra. Rita Masjoan, qui
passa temporades en nostra vila, ha regalat un preci6s vestit a la Mare de Deu de la Merce, patrona
de llIglesia i del barri de IIHospital, a qui tanta
devoci6 professen nostres conveins. El vestit de la
Verge, lo mateix quell del nen Jesús que Ella du
en sos bracos, es de sati blanc amb un ric gal6
d'or extra; probablement serA estrenat per la vinenta diada de la Festa de la MercC.
La bandera del Somatent.-El diumenge
dia 29, se beneirá la bandera del Somatent amb
arreglo al programa que abaix s'expresa.
L'obra de la bandera es un acuradissim treball,
dibuix del intel-ligent pintor En Josep Mascort. Les
senyores y senyoretes que amb activitat i desinterés digne de Iloansa hi han contribuit, han versat
la gracia i el bon gust de les seves mans, fent
de la bandera del Somatent de Torroella una de
les m&snotables, venint a constituir una veritable
obra d'art, mereixedora dels elogis mCs entussiastes i de la general admiracib. Hem de citar entre
les mCs actives operaries les senyoretes Pietat
Masaguer,'P~larBataller, Maria Mascort i hlercC
Puig.
El diumenge dia 29, hi haurá una missa de campanya, amb assistencia probable del Capitá General de Catalunya, senyor Villar i Villate, comandant
de somatents, altes autoritats de la provincia i el
senyor Bisbe.de la Seu d'Uugell que beneirá la
bandera.
Mereix un calurós elogi I'activitat del nostre digne Somatent, en especial els cabo i sub-cabo del
mateix nostres amics En Marti Capellá i En Ramdn
Galibern.
N a i x e m e n t . -Els nostres amics, els joves
esposos Joan Soler i Bernarda de la Pompa, s'han
vist pares d'una hermosa nena vinguda feliqment
al m6n.
Que sigui pels seus pares el goig d'una llarga
vida.
Felicitació.-Després d'unes renyides oposicions a Madrid, ha obtingut el titol de Registrador
de Propietat, el nostre dilecte aniic en Jaume Bosacoma, que tantes vegades s'ha distingit per la
seva intel-ligencia i activitat. 'Per triomf tant remarcable, enviem a nostre
amic la mis coral i sincera felicitacib.

Consell Provincial de Foment.-En!
I'ultima sessi6 d'aquest organisme oficial, després
d'un eloqUent discurs del Sr. Llobet, vocal del mateix, s'acordii interessar-se aprop del senyor Duc.
de BailCn, president de I'Associaci6 de Remaders
del ~ b g o e a, fi de que 's posi mida al abús incalificable de deixar entrar a Franca, els caps de bestiar, amb I'excusa de cercar pasturatges. Sino se
evita aquesta exportacib, trobarem per' a desprCs
de la guerra en una situaci6 molt lamentable.
Es digne d'elogi el zel i I'activitat del senyor
Comissari Regi i de tot el Concell de Foment.

DE VERGES
Per la higiene.- Mentres a tot arreu se fa
forta guerra a les mosques per medi de la netedat
mes cuidadosa, en aquesta nostra vila sembla que
benignament se les vulgui acullir i fomentar per
medi de la bruticia mes fastigosa. Els carrers en sa
gran majoria permaneixen bruts un dia i altre dia,
sense que ningú (fera contades i honroses excepcions se dongtii la molestia d'escombrar-10s. Els
femers son guardats respectuosament dintre les
cases i fins en alghns carrers. No son poques les
clavegueres que escupen llurs impures aigues en
mig dc la via pública amb les consegüents olors
i p ~ ~ d o gens
r s agradoses.
Cridem I'atenci6 sobre aquetsi altres abusos
tant perillosos per la salut pública a La Junta de sanitat, presidida, creiem, per el senyor batlle per a
que cuidin treballar en aquest sentit en profit de
tota la vila.
I n t o l e r a b l e . - Continuen encare els nadadors banyant-se desvergonyidament en llocs ben
públics del tot despullats, sense que les autoritats
hagin pensat encare en reprimir-ho. Es intolerable
que les persones decents se vegin privades d'anar
en ple dia a la vora del riu per causa de la i~lcultura dels nadadors i de la deixadesa de qui deuria
vetllar per la moralitat.
Embarg.- Per repetides desobediencies a
l'autoritat gubernativa, I 'arcalde Sr. Camb6 va
esser castigat amb 250 ptes. de multa, i nd haventles volgudes pagar, el jutjat va embargar-li la tartana i el cavall per mor de fer efectiva aqllella
multa.
Benvinguts. - La setmana passada va arrivar de Barcelona per a passar aquí una temporada
de rep6s el Senyor Joan Bergay amb la seva simpática filla Teresa, professora de piano de la Escola Municipal de Música de Barscelona. Desitjem
que.'I'estada entre nosaltres els sia ben agradosa..
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1mp.de P:Ribas. -'-~alafru~ell. - ~ e l k f o n362Representant a ~orroelia:D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agustl.26

