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DE L A TERRA

per I' Ajurltanrent en la qiiesti6 de les Escoles, i en
moltes altres qüestions, acords que mai s'han cunlplert, perque han sigut adoptats a corre cuita, perque no hnn preocupat massa als encarregats de
p o r t a r - l ~a~cl~mpliaient.
El poble torroellenc vqu la deixadesa en que. 's
tenen les coses públiques; Ordenances que son Iletra rnnrtit; carfers en estat lamentable; infracc16de
tots els preceptes sanitaris; descuit en I'orginitzacib municipal; hisenda pfiblics miserable; desorganitzacib ;~il~~litlistrativa;
manca de principi d' ¿ I U toritat.
;Quin dret té un Ajuntament que 's troba en aquesta sittlacib, de protestar contra el clam de la
opini0 pi~l)lica,d'aquesta opini6 ptiblica de la que
en fi esri~rnii burla? Si I' Ajuntament no vol tolerar ILncitsacibque 's mereix, que no 's' hagués posat en la situaci6 en que 's troba. Culpa seva es la
actua; estat de coses; nosaltres diferentes vegades
hem insllluat, qtre si no acllsáveor, era perque voliem carregar-110s de ra6. Ara ha arr~batel 1rro111ent
de descwregar-110s; no es nostra la culpa. Si no
adoptesslm una actitut digne, una actitut en armoque defensem, a la noblesa dels
nia als i~~teressos
ideals qll: 'ns suslellle~t,110 'ns fariem mereixedors
de la col~li;lnqa col-lecliva, I I O responclriern a les
esigtx~cir.~
del nostre deure, no serierl~dignes de
nas;~ltrt.\ ratei eix os.
HCIII(111 c111t: elifro~rtde la vella politica de pers~;l;~lisllrl.s
i de f,~vor,qrlefa v i n t allys erts do;;lina,
pri~~cip.ll
responsable de I'act~ralestat de coses i de
la que p;~rlare:nllargament en ocasi6 propicia, hetn
volgtlt ;lixecal - lli llna política nova, plerla d'idealitat, ple11;1de vida, sagellada per l'arnor, rublerta de
afirmac'ro~ts,amb un gran sentit constructiu i de reforma, vestida de joventut que li trasptía de l' ini1113, vlKorosa i ferma.
Abatx el personalisme, abaix el favor; amb aquestes malures no pot construir-se una obra esplendorosa i s6lida; amb aquestes malt~ressols pot
arrivar-se a u n estat de decadencia i de oliseria,
corn el que ara viu el poble de Torroella.
El poble de Torroella d'espectador se convertira
en j o t ~ r ;aleshores, a I'hora de la justicia, tots els
que estiguin en fals, seran arrocegats per la corrent.

El nostre article del número passat, VA sotnioure
fortament 110pini6 pública, provocant una actitut
airada en el si del nostre Municipi.
Aquest, novell en les lluites i en la brega, acosturnat a la tranquilitat d'una vida sossegada, no ha
s a p i g ~ defensar-se
~t
de Iiacusaci6 que de boca de
tots els vilatans, que del cor de tots els vilatans,
nosaltres trasmetiem en aquestes planes. I I' Ajuntarnent volguent desvirtuar I' efecte de les nostres
paraules, vá volguer dottar 11". pis, pro v i ser en
fa];, i VA descobrir als 1111sdels nrenys vidents, tot
un fons de negaci6. L1Ajuntanrent- anrb les excepcions degudes-vi perdre la serenitat.
Quan s' ataca, quan s'acusa a un organisme públic i representatiil, com ho es un Municipi, es natural que I'atac, 14acusaci6,se deuert concretar a la
entitat en abst,racte. I ara resulta que apoiant-se en
un malentés o en un maquiavelisme ignoscent (valgui la frase), s'ha pretingut ferir la susceptibilitat
de tots i cada un dels regidors, com si nosaltres no
haguessim reconegut queno tots eren responsables.
con1 si nosaltres 110 haguessim fet excepcions hooroses, significades en I' article .La questib de les
Escoles Phbliques~,número 15 del nostre peribdic.
Quedem en que ]'Ajuntament, en la sessi6 celebrada el dia 24, al protestar i fer constar en acta la
protesta, va enfocar malament la questib. Nosaltres
acusarem principalinent als directors, i els directors han tingut cura d'arrocegar als dirigits-ens
referim a \'Ajuntament, no al poble-i els dirigits
els hi han fet host i seguiments.
Pr6 davant de la honrada conciencia ciutadana,
una protesta contra el comfi sentir no té cap eficacia. No es amb negacions com se labora la prosperitat dels pobles,sin6 amb amor, amb voluntat,amb
obres; amb aquell conjunt d' afirmacions, que dominen als esperits constructius, als homes d' ideal,
a les Animes nobles.
- Al poble no se I' enganya Mcilment, quan Se
. t h c t a d' interessos relatius a la seva vida. El poble
assa.
-de Torroella, se fa cArrec perfecte de lo que p---resos.
nent df una.. multiJut
.
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NOUCENTISME:
EL VALOR RELLIGI~S
Volia escriure .un llarc arficle sobre el valor
relligiós, a f i d'anar desenrofllanfi aclarinf els
diferenfs valors noucenfisfes indicafs en ma
glosa-resum del penúlfim número de nosfre
quinzenal. Prefereixo, per& avui, ser brevissim i presenfar només la meva raó, diguem-ne
mefafisica,#incloure la Relligió en i'ldea del
Noucenfs. Notin els llegidors que no prefinc
donar la sola raó, ni sisquera la principal, de
ser jo cafólic, sjno aduir el mofiu poderosissim
que fe el Cafolicismeper a figurar per dretpropi en les files del Noucents.
Es un mofiu inspiraf en la conversió del céfebre P. Hecner i en el discurs den Brukefiére
"Les raons actuals de la creenca",pronunciaf
en la solemne ocasió d'un congrés cafólicPany
1900.
En el Noucenfs segueix f evolució, o pofser
més jusfamenf la realisació, de fidea democr8fica; van caiguenf les absurdes concepcions de
/O que s'ha anomenaf drefs de lhome, ila gran
mbquina, la gran organifzació que ha obfinguf
les vicfories de la vera democracia,la vindicació dels drefs populars; la que confinuanf la
hisforia de la lliberació dels esclaus, posseiex
la sola forca immensa per a conseguir la verdadera lliberfaf,igualfafi frafernifaf enfre els
homes, la vicforia final de la Democracia, es
. I'esperif del Cafolicisme, que dons e/ cop mortal a fofes les firanies,posanf a Pesclau i al senyors subjecfes a un rnafeix Deu, parficipanfs
d'uns mafeixos sagramenfs i &una mafeixa recompensa o cssfic ulfraterrens,que dignifica
el freball i que col'loca enfre els pecafs que demanen venjanpa devanf Deu foprimir als pobres i 'l defraudar la soldada als freballadors.
En el Crisfianisme, més concrefamenf en el
Cafolicisme sol, s'hi froba la safisfacció i el
fre an els insfinfs o ideals democra'fics, com
afirma en Brunefiére en el menfafdiscurs.
Crisf es la Vida i la Vida de sempre, i aquesfa idea vifal de la Democracia, no en alfra sociefafpof encarnar-se que en la que segueixi
les inspiracions de i'lglesia Cafólica fundada
per Crist.
LUCIANUS

DE LES ESCOLES
Les autoritats de primera ensenyansa han permés, coridicionalment, la obertura de les escoles nacionals de la vila.
S'ha concedit un plasso de quatre mesos per a
clausurar-les després, si en aquest interval no se
haguessin comensat les obres.
Es molt probable que la tralnitaci6 per a la venda de Iámines, tindrá una més llarga duraci6, en
quin cas el conflicte que ara s'ha conseguit allunyar, se presentaria altre cop a principis de I'any
1916; ernpr6 aleshores encar.mCs greu i més insoluble.
Si nostres collcejals tenen prou clarividencia,
prou activitat i prou energia per a saber aportar
I'afront que amenasa a Torroella, nosaltres, animats d'un recte sentit de justicia, pregonarem els
n~éritsde qui sapigué, a despit de I'influencia dels
precedents, a despit de preocupacions i si voleu de
indiferencies, emancipar-se de la rutina, portant a
cap una obra que será alhora una reparaci6 i un
exemple.
Nostre Ajuntament está doblement obligat a seguir la rutz que'l deure I'hi senyala; no solzament
per a respondre a les exigencies de la seva representaci6, sin6 per a adelantar-se a tot malévol sup6si t.
Ens explicarem.
,
El fet, casual sens dubte, de que s'hagi lograt el
permís per quatre mesos, el temps just que ha de
durar íntegre I'actual Ajuntament, podria fer sospitar als tnaliciosos, que s'ha gestionat I'ajornament
del problema per a desatendres d'ell. Clar esta que
nosaltres no podrien) creure en aquesta manca de
cornpanyerisrne per als concellers que quedin, no
considerém a ningú capás d'aquest groller maquiavelisme, de carregar-se amb I'imrnensa responsabilitat de deixar una herencia més negra encar que
la gens envejable rebuda per I' actual Ajuntanient.
Empr6 es tant vell el recurs de deixar el diluvi
per als veniders, que tota susceptibilitat ens fora
explicable.
Si no 's pot exigir, car aix6 es impossible, la solucib d2finitiva per I'actual Ajuntament, cal demanar que aquest orienti la qiiesti6, que prepari el
terreno, a fi de que el seu successor ptigui coronar I'obra.
I per aix6 no n'hi ha prou amb I'expedient, que
encar te de cornencar-se, sols consignant una quantitat en el presupost de 1916, se donari un medi
efectiu i ripit per a que'l futur Ajuntament, espe-,rant els problemltics diners de les Iámines, pugui
.capejar el temporal. D'altre modo pot trobar-se
aquell, al.iniciar la seva gestib, lligat de brassos,

.

impossibilitat per a resistir la presi6 que segurament se l'hi fará.
I ara ja nosaltres hem complert el nostrede deure. Hem donat ja la veu d'alerta. Meditin els representants nostres paraules, sinceres, plenes de bon
desig, eom les seves obres, indubtablement, dictades per un gran amor a Torroella.
El judici definitiu esti pendent; recordin que en
temps normal I'excercissi del chrrec exigeix sols
un xiquet de criteri, les hores de proba com I'actual
revelant a una corporaci6 i a un hom sols ofereixen dos camins: el camí espin6s i cansat pro guiant
al éxit i al bon nom, i el que condueix al abim de
I'inutilitat i del descrédit. I nostre Ajuntan~ent,amb
seguritat, no voldri estimbar-se.

xorca polilica del vostre temps, els personalismes
han fugll per sempre i els vilatants d'ara, sols ne
tenen esment per la lectura de les lluites epiques
sostingudes per vosaltres des de Emporibn. De
pás vos dic, per complacencia vostra, que Empori6n li. una vida tant esplendorosa, que s1h3 con-.
vertit en setmanal i tira dos ~nilexemplars A Torroella i sa comarca, no's colnpendria u n honre que
no 'I llegeixn.

-i.....!

-.SI, teniu ra6; tornem a juntament i a la seva obra. Doncs aquella casa de la Vila, construida
a costes d'un patriota i ric torroellenc, es ara la
Casa dol Poble. Totes les classes socials hi porten
la seva representaci6 més Iluida; i d'aquesta manera resulta que tots els regidos tenen una gran culFLORIDOR
tura i van perfectament orientats*.
-id,~~inadiferencia! vaig fer jo.
--.];I
110 podeu dir. Mireu ara vos explicaré la
seva obra per peces menudesa.
TORROELLA
En ;1q11ellmoment la campana del cementiri, toca
les
dotze batallades. Era I'hora de retirar-nos, i jo
FUTURA
li vaig fcr observar aquesta costúm.
-At)reviéu, amic torroellenc: d'aqui cinc minuts
UNA INTERVIU el rellotge repetir6 i l'ordre de d e s c a n ~es inflexible.
-sSiguent aixis, continuarem un altre dia. PerUn dia tustaven a la porta del meu lloc de Pau: meté~~lne,
empr6, que vos digui una sola cosa. Me
qui serh?-Vaig obrir.
refereixo al inonument que 'Is torroellencs d'ara
-No 'm coneixéu, Follet amable? Soc un nou han hilstit al cap d'amunt del Passeig d'en Robert,
hoste de la ciutat de la Mort; una Anima que ha alli on Ili llavid aquell cercat i aquell lladoner cenabandonat per sempre la vida dels homes; un antic tenari b .
ciutadi de Torroella.
-Un monument? I a qui?
-De Torroella?
-U
Alegreu-se, amic Follet. El monument va de-Si, bon &ollef blau, un enamorat de Torroella, dicat. .. a vosaltres. A vosaltres, gloriosos primers
un entusiasta, com vos, de Torroella.
Il~litadors,incllts paladins de la vila futura. El mo-Si tinguessiu la gentilesa d'explicar-vos ...
n11n1c11les ~nagnific,con1 correspon als vostres pas-Per aix6 he vingut a vos, ja sabia lo molt que sats ~~~creixementsn.
os complaurieu escol tant-me.
El ~cllotgerepetia les dotze batallades. Foll preVaig treure paper i llapic; si no hagués sigut es- cis el separar-nos. Mentres s'allunyava, jo 11 Jeia:
perit, hauria sigut tot orelles.
- 'I'oraen aviat, amic torroellenc; veniu a treure
--.Torroella es un espill d' altes virtuts, Estotja la nwva ansietat.
en el seu si la fortitut d'una vida nova. Aquell
1 Illla veu llunyana, de I'altre mon, respouia rera
atris torroellenc del vostre temps, que vosaltres dels xipers silenciosos:
simbolitzareu pel mitja de I'userda i del renec, ha
- Si, a reveure,..!
EL FOLLETBLAU.
desaparegut, per convertir-se en una flor radiant
d'ufana i de bellesa, i en una florida paraula, clara
com !'aigua crislallina i fresca com I'aire del mati..
.Aquella part de joventut, que en vostre temps,
feia de fútils passatemps el límit de la seva aspiraci6, i aquella part també que convertia an els go$os i el sarau en Únic ideal, s'ocupa ara en entreteA ha passat la nostra Fesfa major amb'
niments mCs dignes. Cada vespre concorre en gran
d seu brugil, animació i joia.
número a \'Ateneu, on llegeix llibres de i'escullida
Ncrn
assistit al Ofici que ha siguf tai1 lluif
biblioteca, Que mercésal esforg dí$-''tots ha arribat
a reunir.quirlze mil'volums. De vegades entrete les com antany, fot i no havenf-hi concorreguf en
seves expansin~sjovenils fent música seria o prac- ple el nosfre Magnific Ajuntament, frencant aix/S aquella hermosa cosfum d'anar-hi en cor.ticant els sporfss.
porucid
acompanyafdels gegants i la cobla.
aOh I'Ajuntament! es un model de zelosa activiNosalfres
fanf que espera'vem veure Pefecfeque
.tat i acurada administracib. Com que s'ha acabat la
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EMPORION

.

faria el macer vesfif amb aquell admirable frajo vermell, passant arroganfmenfsofa la frondositaf de les immorfals escacies del Passeig
de I'Iglesia!
Després de fer honor al .rel/enon ipaladejar
la bona garnafxa,hem anat a aconcerfn, on enfre el dringar de copes i soroll de plafefs i cullerefes, hem senfifmúsica inspirada, difa magistralmenf,malgrat el consabuf obligat i -hem
acabat de fer la dfgesfióals acords de un furiós vals-jota. Acabat hem passejaf per -Fora
Portal on a més dels neulers i faules de joc, hi
ha les tempfadoresparades de asis i fretzesn i
aquells aucells fanf sa vis que freuen la plane fa, i aquell home que ven llibres i que vos ofereix segons la vosfra cara: a El arfe de bailar
biens , a La agriculfura pra'cfica y pro vechosan
o be .Las avenfuras de Diego Corrienfesn.
També hi han dugues barraques de a firo* on
fombanf dos o fres ninots de carfró, vos donen
u señorifas i finalmenf uns grans caballefs,
quals caballs porfen escrif en el llom, amb grosses lletres de finfa negra, llur nom respecfiu:
<<Napuleónn , e Felipe I/. , u Cerbanfes n,
El
Rayon , a Colón~i a Romanones n.
Acabades les sardanes a plaga, hem anat a
la processó, que ja vos dic jo que enguany ha
siguf ben solemne. El pendonisfa s'emporfava
al seu pas fofes les simpafíes de la genf i les
mirades de les noies, que somreien llarganrenf.
ja es hora d'anar al ball; al difxós ball de
Fesfa Major que esta' curull duna genfada bulliciosa i heferogenia:Prop del jove ben penfinaf que du punys i sabates enllusfrades, crida
i riu esfrepitosament el rural que fuma amb
insolencia un puro dels grossos; prop #una
damisela habillada virginalment blanca, s'hi
rumbeja la noia grassa, de cara bruna, que
lluu ffamanfvesfit color canari. Volfen alegres
les parelles als acords incitants del vals; al rifme afalagador del schofisch, la parella que viu
enamorada sense haber-s'ho dif mai, arrisca
ellla confidencia i li parla dunes flors que
guarda, i ella li ensenya ses denfs impecables
i mig-clou les parpelles. / enfre empenfes i frepifjades, enfre rialles i xiscles, segueix el ball
fins que fadigada es dona la volfa darrera, a
i'hora que les esfrelles parpellejen per morir.
/ veus-aquí la nosfra Fesfa major amb el seu
brugif, animació ijoia.
0,

.
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H E M de denunciar a l'duforifaflocal unes
alfres malifefespúbliques: els robatoris
de fruifa i horfaíices que amb alguna freqiisncia
se comefenpels encontorns de nosfra benamada Torroella.
Esfa clar que i'duforifaf,per més que ' n parlem amb respecfe i amb llefra grossa, no ens

escoltara'. Segons sembla i l'esperiencia ens
ho confirma amb l'inufilifafde nosfres queixes,
seria necessari per a que se'ns escolfés un parell de festimoqis dofafs de fofs els reguisifs
legals i un notari que porfés penjaf a l'esquena
son Mol o fingués enganxada al barref una
placa amb unes llefres que expressessin sa noble professió.
A la cuenta, quan un fet que's dirigeix confra
el bé moral o maferial dels convilafans no pot
demosfrar-se legalment o no vol demostrar-se,
perque la condició de periodista no porta pas .
anexa l'obligació odiosa de nomenar i denunciar judicialmenf els gogos folls i demés menudencies perjudicials; es inúfil el parlar-se desde ' / periódic, perque Pauforifata fall de júpifer
Olímpic no's mou pas de son frono ni obra sa
augusta boca de qualsevol manera.
Es que nosalfres prefenim fanf com denunciar falfes passades prevenir fransgressions
futures? No imporfa.La ploma no ha de servir
per aixó: ha #ocupar-se en descriureposfes de
sol O brenades públiques.
Es que el nosfre procedimenf es el que gasfa
iota la premsa espanyola. i fins /'anglesa i
l'alemanya? No importa, fampoc a fora se'n fa
cas molfes vegades dels avisos idemandes del
pobre periodisfa i encara que se'n fes, per molta genf la premsa sembla que fe tieparlar #esca'ndolsi abusos sols per passar el rato, per
variar quan el pobre periodista esfa' cansat de
remenar les carfesjuganf el solitari.
Es que les Auforifats hi son per vefllar pel
be p.Cblic i deueu agrair a fot fil/ de ve; que
fambé hi veflla i 'Is avisa i ' / s ajuda? Va, va,
cerfs a visos, cerf?s ansies de regeneració obligarien a desusades acfivifafsi fornarien la vida més amarga. ¿Es que a la vida no n'hi han
prous de mals de cap i vuifs i nous?

SERAFINA
Com en aquell epigrama del Rector de Vallfogona en que =ella diu qtle será-fina i la donzella ja ho
es,, aquesta Serafina que elogia avui en Josep e s
també acomplidament fina.-Fina en les línies arrnonioses del seu cos alt i esbelt, fina en Izs seves
maneres, fina en la seva veu que, com la del arcángel Sant Gabriel segons I' antic Llibre dels Angels,
encisa no mfs de sentir-la parlar i es més dol$ a
ILorellaque la música lnés acordada de violes i de
.luths a les albes angeliques i arcang6liquts mans.En Iosep recorda an aquesta Serafina molt petita,
quasi no era pas mCs alta que una .tija de .vara de
Gesse. Llavores, per6, ja comenpava a lluir i per les

,.
"

. tardes de sol roent a I'istiu obria una ombrela bia- mestres, ja que sols se donen a les grans capitals,
v a sota la qual s'amagava i desapareixia quasi la
criatura gentil que més elldavant s'havia de fer
dona plena d'encan ts.
Ben cert, els anys han passat sobre les .nostres
vides. lav vores en ~ o s e ~ ' t a m jugava
bé
a *fet. i als
*quatre cantons.. Aquella criatura d'air es avui una
noia casadora. Aduc les seves faccions han canviat,
el nas ha adquirit una pronunciacib cap amunt i
sota un quadrat de dents magnífiques els llavis se
, obren en la boca perfecta per dibuixar un somriure
o per desgranar una rialla. Sens dubte la gracia
més gran de aquesta serafina radica en la seva
boca.
No va gaire mai a Barcelona. La vila de TorroeIlla la pot hostatjar sempre dintre el seu si, com la
capsa d'or que guarda un diamant preci6s o una
perla única. La Serafina es ben bC per Torroella
una perla única. Entre I'aire senzill del seu carrer
de pedres cantelludes esperen la vinguda del arcángel. Aquest ja esta en camí ¡.aviat trucará suaument a la seva porta. Ella obrirá i llavores en la
vida de aquesta Serafina hi escriurem una página
de triomf.
)OSEP DE LA FABRICA.

que vingués en jorn que podríem fruir-les i admirar-les sense moure'ns de casa?
L' amic Rami6 ha mostrat diferentes voltes sentir com nosi~ltres els anhels de floreixement i de
progrés de nostra entitat, puig creu que tot bon torroellenc ha d' estimar i col-laborar a I'obra del
Ateneu,ja que 's avui potser la Única arrel viva que
sostC i don vida a I'arbre simb6lic de nostra vila.
Es un esperit renovador, ag6 es: un company de
causa.
Rebi des d'aquestes columnes mil mercés al ensemps que la mes forta encaixada de bona amistat.
E X P O S I C I ~ FARGNOLI

S'está preparant una notable exposicih de fotografia que cridará segurament I'atencib del públic.
El senyor Fargnoli presentará tots els seus treballs que figuraven en I'exposici6 de fotografies del
Círcol de Bclles Arts de Madrit.
Consta de gran nombre de fotografies al carb6
algunes d'ellcs tretes en nostra encontrada. El senyor Fargnoli ha tingut I'an~abilitat de correspondre a nostra petici6, oferint-nos les vprimicies de
ulla col-leccib que exposara després a aAtenea~de
Girona.

I....

EL CONCURS D'HISTORIA

: CR~ONICA
DE L' ATENEU

' En altre lloc del present núlaero ja doném noticia d' aquest concurs. Detallarem en el pr6xim
número el progralila de la Festa de reparticid de
premis.

ALTRES PROJECTES

AUDICIO

La nit dei divendres dia 3, va obsequiar-n0s en
La setmana entrant, donara unes Conferencies.
el local de I' Ateneu amb una audici6de gramof6n, en el local de 1 6 ~ t e n eIul e,m i n e n t
i dilecte anostre estimat amic En Josep Rami6.
rnic nostre L'II Jaume Mass6-Torrents. /El tema verFou una vetlla agradable aquella, puig la sala de sara sobre Literaturacatalana,
lectura plena de una concurrencia extraordinaria,
~ ~ ~oportunament
, , ~ als~ socis
~ de
~ aA
~el ~
donava goig de mirar.
dia i hora ell que 's donaran. De totes sorts tenint
Nos feu coneixer una serie de recitals d' en Cal- en
I,reconeguda competencia del senyor
vo i en Morano, deleclissims. El ventríloc Sanz i en M
~
~ i ¡,,terés
~
~ tema,- creieln
T poder
~
del
Pepe Marqués, amb sos xistos i humorades foren
bxit ben remarcable..
una delicia. La música sublim den Wagner s'escolTamb&s t l l a n
els
de la festa
tá solemnialment, i d' una manera especial CEIS de Itinauguri,ci6
de la bandera i de la vet:lada promurmuris de la selva.. La Barrientos,en Viñas i de pera,
altres,de tanta fama provocaren demostracions de
PALET.
entusiasme. En Kubelik, el gran violinista, i en La...D.
fevre mestre de clarinet, despertaren emocions de . '
admiracib per sos piodigis. ILes sardanes den Pep
POLtK-bORE
Ventura, Bou i Vallespi impresionades per nostra
PER EDUARD
VIÑAS.
cobla aMontgrinsn, assoliren un éxit complert. En
fi, fou una sessi6 de cultura nu sic al que deixari
recorts inolvidables.
CANTS . POPULARS
P o d e q assegurar que 'Is gramofons i els .discs'
La Xixona, bonaminyona . -Ode6n~,
con els mes perfectes i els de mes jus'ta
.
interpretacib
fa
tres feines al plegat:.
.
.
..
. ,
fa filets i mend '1 carro.
i'
. .. .
.
L'invent
del
gramof6n
va
resoldre
.
u
n
bels
mésb.
I?
...i llegeix. .d'en.
tant en.tant.
- . ,grans problemes de ,cultura. dC6m podiem'espe!&,
;.; : .
.. . .
.. .., .,
..
.
. . .!.
.. .
:.
. . '; . .. ,...
,..: ,=
:.-. . nosaltres, els mancats d'. elements materials, po:,
r,: :- Pastoret;.d'on vens? - . ., ..
.
:
.: .
..
De
la
muntanya,
de
ta
muntanya;
.. I * ? ¡ ' - . i . ' . .4
.:,
guer
assistir.
a
les
representacions
de
les
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Pastoret, d'on vens?
D e l a muntanya de velire 'I temps.
Quin temps fa?
Plou i neva, plou i neva.
Quin temps fá ?
Plou i neva. i nevari.
.
'

-.

.

.. Les nines se 'n van, se 'n van
.
, Cap a la rambla, cap a la rambla;
Les nines se 'n van, se 'n van
Cap a la rambla, Iot passejant.
En trobefi un currutaco:
.Ai mare, ,quin .noi tant maco.
Es posen a enraonar:
Ai mare, m'hi vull casar.
No t'hi casis, noia, no.
Que es un pobre
Que es un pobre,
No t'hi casis, noia, no
Que es uri pobre teixidb.
'

-

,

. . . . . . . . .

On dormirá la nuvia anit?
Sota d'un roser de roses.
On dormirá la nuvia anit?
Sota d'un roser florit.

ARBUSTIVA

GIGANTESCA

Aunque en realidad difiere algo esta espinaca
mejicana de la espinaca comdn, cuantos la han
:gustado la consideran superior como legumbre de
invierno; .y en 10s mercados de Paris, según afirma
el introductor d e esta nueva hortaliza, mientras se
vendia la espinaca ordinaria a 16 francos 10s 100
kildgramos, la espinaca arbustiva .obtenia el precio
de 45 y 50 francos.
Aparte del merito y estima que esta hortaliza
puede tener como t a ~ ' . ~ a rela consumo humano,
sobresalen en ella tales condiciones, que no titubeamos en dedicarle . unas
...
lineas, aun a riesgo de
que ellas sirvan de pretexto a la critica, como sue-.
le acpntecer sie~npre'que .se señalan y se hace la
presentaci6n de novedades, que' si no siempre se
impo"en, muchas veces acaban. por abrirse paso,
cuando las cualidades que las recomiendan acaban
por ser suficientemente conocidas y apreciadas.
¿Va a tener la suerte esta vez la a Espinaca arbust i v a ~de merecer el favor del horticultor y de 10s
agricultores, a que se hace acreadora?
Loigno.ramos; pero bien podria alcanzarla ci tienen en cuenta las cualidades de quk est2 adornada
y las variadas apiicaciones de que es Susceptible.
Veamos pues, cuales son aquellas y a que usos se
presta la legumbre cereat'~"com0a s i apellida el profesor R. de ~ o t e ae&a.:nueya
r
planta. En primer lugar tiene .de, ex'trabrdiiiirio
. . ..,
su porte, que es
,sencillamente fenomenal, pues alcanza .con facilidad 2,25 metros de altura;;: ecmseguid&
.
en 10s
,

,

'

...lIc.

,

'

ensayos realizados por nosotros y llega a producir,.
en su solo pie, en recolecciones sucesivas, hastat
kilo y medio de anchas y suculentas hojas, con dimensiones algunas de 20 a 35 centimetros; habiCndose comprobado distintas veces que cuarenta y
cuatro de ellas pesan un kilbgramo.
Pero aparte de tan notables producciones tiene
la espinaca gigante ademds, de la condicidn de su
utilidad como legumbre, la de servir tambien d e
forragera y ser muy robusta y ruda, aclirnatándose
en la lnayoria de las latitudes y faci1 de sembrar, y,
que s610 basta esparcir la simiente para que a 10s.
dos meses compruebe su vegetacidn explendente y
enormes producciones, que son siempre tanto mas
abundantes, cuanto menos parco se ha sido en la
distribucibn de abonos que demanda.
Su excesivo vigor, ilnpone al efectuar la siembra
se haga ksta dejándole el espacio que requiere su
desenvolvimiento foliáceo. Para el10 se disponen
estas sementeras en lineas, distantes entre si, de
unos 60 centimetros y depositando las semillas
de cada linea, a distancias de 25 a 30 centimetros. Las tierras grasas, algo calcáreas, suficientemente estercoladas, y si es posible enmendadas
con sulfzto de hierro, a razdn de 200 a 300 ki16gramos por hectárea, pernliten obtener abundantes
rocolecciones de hoja, que lo nlismo sirven para el
consunlo personal, que para fabricar conservas y
para alin~entara 10s ganados.
Dos meses después de la siembra, ya esta la espinaca arbustiva en condiciones de ser beneficiada.
Los conejos se muestran a ella muy aficionaaos.
Pero aparte de su explotacidn foliácea, tiene esta
plarita otra aplicacibn, consistente en el aprovechamiento de su pequeña grana, cuya tnoltura produce una harina de color oscuro muy nutritiva.
Según 10s análisis del quimico Laudowsky, contiene esta harina 24'62 por 100 proteina, 6 de gra?
sa, 53'70 de azúcar y almiddn y 1'92 de celulosa,
riqueza, como se vé, muy superior al trigo, que solo contiene 10'2 de proteina y 1'9 de grasa y al
arroz, maiz y a la avena.
El elnpleo de la harina de la espinaca arbustiva,
no es dudoso predecir que ofrece un seguro porvenir, en la alimentacidn, sobre todo en loseganados, cuando su alto valor esta suficientemente divulgado entre 10s agricultores.
El aprovechamiento de la grana de las espinacas,
convierte a esta,' además de planta horticola, en
planta de gran cultivo, ya como productora de forrajes como de granos.
Y si a este se agrega la posibilidad de ser sus
tallos, productores de celulosa para la fabricacien
de pastas para la papeleria, se echa de ver la conveniencia de propagar esta novedad horticola, agricola e industrial.
Invita a el10 ia.rusticidad de que está dotada; su
ficil y econ6mico cultivo; su aclimataci6n a las
mas extremadas temperaturas, sus extraordinarios

.

a

.

xn,

rendimierrtos y las variadas explotaciones a que se
El nombre 'dels concursants, .la preparaci6 excelpresta, que en sintesis abraza desde la pradera al lent que porlcn, I'esperit de justicia que presidir5
campo y desde la huerta al cultivo intensivo de la al Jurat, la perfecta organitzaci6 fins en sos mínims
'detalls, son condicions que fan augurar un Cxit abplanta industrial como fuente productora de mate- .solut del Prinler Concurs de Historia de Catalunya
ria prima para la industria papelera.
entre nois, a Torroella de Montgri.
¿Cab.e dudar, ante lo expuesto, del provenir que
queda asignado a esta nueva conquista del aclimaS ~ s G r f p c i per
b l a bandera d e I'eAteneun
tador Noter?
Por nuestra parte todo temor se desvanece ante
Pessetes
SEGONA LLISTA
la vista de 10s explendentes macizos arbustivos de
SUMAANTERLOR
una siembra de espinacas gigantes que estos dias
Salvador Lloret. .
hemos contemplado en 10scampos experimentales
Eduard Geli. . . .
d e la revista =El Cultivador Modernon, de BarceloPere Clinlcnt. . .
na que cumple con creces, cuanto de la planta de
Josep Sabriá. . .
Pere Pou . . . . . . i
aeferencia nos habian augurado.
Pere Carl~h. . .
R. DE MAS SOLANES.
Joan Garcia.
Narcís M:llarrodona
losep .?\iIrolier . .
EL CONCURS DE HISTORIA
Ignasi Cnl)ellá . . .
Joan Gur~il. ,
. . .
DE CATALUNYA
Josfp hi." Roig. . .
El diumenge dia 12, se celebrarán en el local del
SUMA
44'25
*Ateneu Montgrí,, els exá~nensdels nois ilicrits en
Segucis o h ~ r l ala suscripció.
el Concurs. Aquests exárnens seran crals i en cataE! Presi~ir-u1del J. C., 1: Mass6-Torrents. El Se1s; cada concursant (cridat per ordre aifabetic)
cretari,
J. de Camps i Arboix.
treura tres boles correspor~e~lts
a altres tantes preguntes, reservant-se el Jurat Calificador el fer-ne
alguna altra, en cas de dubte o de necessitat.
L'hora dels exálnens será a les 4 de la tarda; se
recomana estricte puntualitat. El veredicte se fará
públic uns dies abans de la repartici6 de premis,
que 's celebrará amb tota la solemnitat possible,
Necrolí~giques.-Dos tristes nqves hem de
d'acord a un programa que's publicará oportunament.
consignar avui. Dos bondadosos i dilectes amics
La llista de premis rebuts fins ara, es la següent: nostres, lla11 passat a millor vida.
PREMIS ORDINARIS
Els nonis de D. Pere ~ a ~ b r ia D.
l Josep. Martí'
Diputaci6 de G~rona .
50 ptes.
son prou colieguts i venerats per tots .els que 'Is
asindicat Agricol de Torroella.. 50 D
coneisien.
D. Gustau Peyra .
.
. 50 D
D. Pere Mi~yoral, record de bondat i simpatia,
Ajuntament de Torroella. . . 35 ,
de tracte afal)le i senzill, home de cor., no poD. Bonaventura Sabater. .
30
D. J u l i Fournier
25
den oblidar-lo les seves nombrosissimes relacions i
.Ateneu Montgrí..
.
15 B
amistats, que hauran sentit fondament la pérdua
Han promés tambi oferir premi el digne diputat de tant afeclu6s amic.
provincial en Vicens Folgado, la .Lliga RepublicaA la seva distingida esposa, a sos fills Tona, i probablement n'oferira el circulo de Cat6limiis i Mercb i a la senyora Carolina Sur6s de
COSn.
hlayoral, els Ili fem present en el seu dolor, el nosPREMIS EXTRAORDINARIS
Associaci6 Protectora de I'Ensenyanca Cafala- tre pésatn 1116ssentit.
na.-Geografia de Catalunya, (3 tomos), al senyor
D. Josep Marlí, de Parlabá, era espill d'esperits
mestre que presenti al Concurs més nois i millor
~iiodclde cavallers honrats i cristians. ~ o t s
nobles,
preparats.
els
llavis
parlant d'ell saobríen sempre per alaPremi del /urat Ca1ificador.-Objecte d'art, al
senyor mestre que a judici del Jurat mereixi tal bar-10; els necessitats per beneir la seva caritat;
distinci6.
els amics pcr recordar aquella simpatia, aquella
Tots els premis en metálic serán donats en Ili- afabilitat que 's desprenia sempre de la, seva perbretes de la <Caixa Rural, del sindicat Agrícoln.
A més tots els nois que se 'n facin mereixedors se sona. Fins cn mig del dolors d'una. crudel enferels hi otorgarán altres premis; com llibres, caixes rnetat, els seus llavis havien somrigut sempre i el
de compasos, etc., junt amb un diploma com a seu cor sofria les penes amb aquella ~ e s i g n x i 6 ,
,...I.
- record i distinci6.
queinfundeixen iinicament,'.arrelades creences;:: ' .,.
I L'ordre dels premis no sers la mateixa que la
Tambe
_.
fi- abans apuntada, a fi de que 's puguin donar mes
. el. nostre
. ., sentit condol hiir sa esposa,
. .~2 .<.
. .
;i,...;:;
líet'i'aemth
familia.
distribuits i mes valiosos. Tenint en compte que
Al cel slguen aquestix dis'amics i dignes ciumanquen encara dos o tres donants, no podem pre.
tadais.?
L" .' cisar-la de moment.
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diumenge
dia 29 d'Agost, va tenir lloc la benedicci6 de la
bandera que les senyores i senyoretes de Torroella regalaven al Sotnatent. Va beneir-la el Bisbe de
la Seu d'urgell, assistint-hi el Capitá General de
Catalunya, senyor Villari i Villate.
(Com que no fbrem irzvifats a la festa no podem
descendir a detalls que ignorem.)
Sols heni de repetir I'elogi que 's mereixen les
senyoretes Pilar Bataller, Pietat 'Massaguer, Maria Mascort i Mercé Puig i' altres, per el zel i I'activitat mostrada en la confecci6 de la bandera.

Religoses.- La Sra. Comtesa de\ Torroella
de Montgrí, ha regalat una preciosa estatua de la
Mare de Deu-del Sagrat Cor, que 's venera en -ell
altar que cuida la noble familia de Carles, en la
lglesia Parroquial. Tant vali6s present es admirat unanimament i I'exemple de 1'il.lustre senyora
elogiat com se mereix.
El dimecres dia 8, com cada any comenca el Quinari del Sagrat Cor a I'Iglesia Parroquial. Predicara
el fam6s orador sagrat D. Ignasi Piera, tant conegut
a Torroella, i tant apreciat per les seves dots oratories. El Chor de Senybretes executará corn cadaany escullides composicions musicals.

Malalta.-La
Sra. Julia Caselles, esposa del
professor de I'Escola Nacional de Tir, Sr. Gabriel
Cuervo de Ibarra i filla del metge tortoellenc D.
Antoni, ha estat greument malalta a;Madrit. Ens
diuen que ha comeniat a mellorar. Desitjaríem
que el restablinient fos prompte i complert.

SE VEN

Lra bandera del somatent.-El

pr6xim casament'-Esta

de!

Sr. Ricard Casellas, fill del metge torroellenc don
Antoni, arnb la xamosa Sta. Remei Castell6, filla
de I'hisendat D. Angel, del poble de JuyA.
.

SyA R R EN D A

la casa de la senyora Vda. de Gumá,
situada en la Plaqa de les Mesures. Dirigir-se a la
senyora propietaria.
Gasament.-Nostre
a'preciable amic i sgscriptor el cotlegut propietari de Ventall6 en Pere
Sastregener ha efectuat .son enllag matr~monial
amb la genlil i virtuosa Sta. Dolors. Auli. Que sigui llur nou estat font de benestar inestroncable.
'

SUGC~SSOS.-EI dia 25 un ase que tirava un
carro, atropella a una dona causant-li varies ferides d'importancia.
El dia de Sant Genis foren tencats a la pres6
varis vagabonds per moure escándol els uns i per
estar borratxos els altres.
Homenatge.-Amb motiu de I' ((Aplec de la
Sardana. que se celebra anyal~nent a Vallvidrera,
la revista de Barcelona .Teatre Catals. feu u n homenatge als compositors de sardanes dedicant-loshi un número extraordinari. Entre els mestres bio. grafiats figuraba en primer terme el malaguanyat
fill d'aqueixa vila.Pere ~ i ~ aAmb
u . gust consignem
aqueixa noticia per honorar la memoria de un nostre compatriota.
Casament.-El pr6xim dia 15 contrauran ma.trimoni a Montevideo (Uruguay) el nostre amic En
]osep P-cual amb. la simpática i distingida senyoreta carme Fresia.
.. Desitgem als npv~lls
esposos'. un iens fi de feli;ita: ,.c.-:. c . * . , , . . .. : .
. .

en esta, immillorabe i
en condicions ventatjoses,
del Marqués
~i~~~~~
ra6 an aquesta Adminislraci6.

,

.

Cfisfi
passeig

Prometatge.-El nostre dilecte amic i Registrador de la Propietat en Jaume Bosacoma, ha demanat la mi de la gentil i virtuosa senyoreta gironina na
Pujades,filladel
comerciant D. Manuel.
Fen1 vots per a que aquest prometatge sigui per
ell auguri d'una llarga vida de ventures.

.Coneepci6

L A ESCALA
Festa M a j o r . -Aquesta xari~osavila ha celebrat la seva Festa Major durant els dies 2, 3, 4 i 5
del corrent, amb I' explendidesa que acostuma a
fer-ho, malgrat I'abundosa pluja que ha caigut aquets dies i que ha deslluit alguns dels feste~gsque
figuraven en el programa, i en el que a mes dels'
acostumats balls i sardanes hi havia: Cursa de cintes, Castells de focs artificials,Festa marítima, Partit de fut-bol, Festa del arbre, Festa de la flor, Oficis sole~nnes,Concerts, Cine, Varielés, etc.
En el Passeig, hi havia un elegant envelat i a la
entrada de la vtla s'hi havien aixecat arcs de fullatge. El riiatc de fut-bol celebrat el primer dia,
entre 'I c<SportingClub An~purdaoésmde Figl~eresi
el usport Club Escalenc. resulta forqa interessant
quedant empatats a un tanto. La Festa de la flor, a
carreg de simpatiquissimes darnisel-les, no obtingué desgraciadament el resultat pecuniari que se
esperava, a causa de la pluja que v i obligar a retirar a les amables postulantes.
Durant aquets dies, mati i tarda, s'han tocat sar'danes a la platja i al Passeig, per les cobles .Ant¡ga Pep. de Figueras, .Els Montgrins~de Torroella
i .La Principal, de nostra vila.
L'afluencia de forasters ha sigut considerable, a
pesar del mal temps que ha privat indubtablement
de venir-ne molts dels pobles veins.
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Imp. de P. Ribas.
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