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complni~é~n
en recullir per a tribiltaran els que tant.
noblen~entobraren, un elogi calur6s i entussiasta.
Aixis les coses, s' apropava el dia 14, i molts
COMENTARI
dels que hagueren vist amb gust I'unid electoral i
que per arribar a ella havien prestat el seu més de- .
En la nostra passada edici6, ens referiam 31 esforc
cidit apoia~nent,cregueren de necessitat la formaque havia fet I' opini6 més sensata i mes allunyada
ció dt lilla cG~didatura; que representant d' una
d e la politlca de Torroella, buscant una f6rmula de
gran p;~rtde I' opilli6 de Torroella, lliur6s batalla
concordia a fi d' arribar amb una perfecta armonia
amb la candidatura republicana.
a formar una candidatura administrativa a base
D i 1;1 reuni6 d' aquestoselements, en nasqui
d' un programa concret i práctic, que comprengués
una
carlciidatura qual característica principal f ~ ) ula
les solucions als problemes més capdals i rlecessalo menys política possible, perqué anava in'de
ser
ris.
tegrad;~
pels noms d' alguns companys nostres,
Aquest intent, insinuava en aquella ocasi6 un
qual
j~)ventut
els havia lliurat d e significar-se en
entranyable amic, era un pas decissiu per a foragitar de casa nostra I' esperit de banderia, per a ma- cap dels grans polítics que firis aleshores havien
tar els personalismes, i per a donar an el c6s nra- lluitat a Torroella. A més hi havia també algún alI
mai s' havia senyalat per la seva inlalt del poble torroellenc, una injecci6 prou vigo- tre ~ O I I que
tervel~ciú
en
aquelles lluites i qual integritat era la
rosa, que hagués tingut la virtualitat de comunicargarantia
de que en lo sticcessiu allunyaria
millor
li una vida més intensa i més sdlida.
Fracassats els prop6sitS que guiaven an aquel! de si els partidismes i faria única i exclusivament
estolt de bons torroellencs, la 1lui:a electoral ame- políficu lorroellenca i per Torroella.
No [or.em si~lcerssi no declaressirn, que el triomf
nassava a ser la de sempre, amb tot el sec apassiod' acl~wstosnoms ens ha complascut. Al cap i al fi,
nament i amb tota la seva esterilitat.
Per un cantó el partit republicá havia anunciat son ells comparlys nostres, que cada dia colaboreli
r a Torroella, que
la seva decissi6 de lluitar, i devarit d' aix6 ereli ell els trel)alls que per li c u l t ~ ~ de
molts els que creien que 's feia imprescindible la per l i \ I'esperitualitat de Torroe:la, nosaltres por tem a Icrrne. Al c . ~ pi al fi tots ells son amics nossortida d' una altra candidatura.
n s , patriotisme ens es ben coEls elements ~rliciadors i propulsors de I' unid tres : ~ o l ~ l ~ d i s s i rqual
electoral a que avans ens referiem i en especial negui i qual i~llegritat es una veritable esperíinqa
els que colli I' amic que suscribia I' article .Per la per a I' hora defiriitiva en qrre s' intenti I' esfors
salvaci6. d t torro el la^, representaven una opinió suprelll.
Pro 1;111lbéi1111bla u~ateixasinceritat que plesimés genuina d' independencia política local, i rera
e! que seguia I' estolt 1116s Iluit de la joventut to- deix I' i ~ l ~ t r r i o111anifestaci6,
r
ells i ~ ~ t e r e s sfer
a derroellenca se desentengué de la nova candidatura vant dL.tot el poble, urla rectificacii, del sentir dels
que 's projectava, per la ra6 de que ells si interve- que clellen que 1' #Ateneu Mo,~tgris ha tingut una
nien en la vida política de Torroella, era per a es- intervcrlci0 cn la passada 1l;rita electoral, pel fet de
borrar passades diferencies i agermanar a tots els que tres dels que anaven en candidatura eren comveins amb el comú denominador de torroellencs pa:lys i amics r:ost~es.
Solvrl~ne~~lent
fem constar, que I' Ateneu Montgri
per sobre de tot iprou, que era el millor lema de
actuació per arribar a la definitiva deslliuraci6 de no hi hri tingut lu ntis petita intervencid; car e s un
fet quc l~irlgúdeuria ignorar que la candidatura en
nostra vila.
D' aquesta manera els iniciadors de I' unid elec- qiitrstií), fou obra del agrupament d' una gran part
toral, els nostres companys i amics, que havien dit de I' opini6 torroellenca i dintre el que hi figurave11
que I' uni6 allunyava 1' esperit polític local, soste- persolies representants d e totes les opinions i e11
sien i demostraven el seu criteri obrant en conse- conseqliencia etrlinent~nentpopular i independent.
DesprCs d' aix6, repretle~lt el lexa comú de toquencia donaven la millor prova de sinceritat i
d' independencia; sinceritat, independencia, que rroelle~lcsper sobre de tot i prou, aniics i enemics,
sonvindria tingues present la vila entera de To- els que hagin lluitat i els que no, obfidant passades
>roella-per a-formar opini6, i que .nosalties ens diferencies, apleguem-nos Sota els plecs de la ba'ii-
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dera de Torroella, i tots junts, car al fi som, germans;colaborem a obra de la deslliuraci6,. dei
ressorgiment de nostra vila, que necessita,del amor
de tots els fills, per curar-se de les ferides i per a
fer front a les seves necessitats; ferides i necessitats que I' hi h i ocasionat la desunió i la desidia
de molts dels seus fi!ls.
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Alguns amics, segnramenf, s'haurin esfranyaf de que mai no hagi parlaf de quesfions
fonamenfals de Cafalanisme: llengua cafalana,
aspiracions aufonomisfesetc. Mes, en aqueixa
omissió, natural i esponfiinea, no hi descubreixi ningú manca de conviccions profundes i
arrelades, ganes d'aparenfar neutral. Es -més
aviat una consideració als llegidors. Als meus
llegidors, més que més. Les meves Filosofies,
no son per als idiotes; ho son tampoc per als
ignorants de ~solemnifaf.Suposen /a 'previa
lectura d'un Cafecisme de quinze cénfims; suposen al menys un pressenfimenf del Compendi de la Docfrina Cafalanisfa de l'Enric Praf
de la Riba i den Pere Montanyola, que fe de
costar uns quinze o vint cénfims. Formenperdonéu l'immodesfia en el parlar-com una
secció selecta, endrepda sobre fot als qui fenen terreno a la Lluna.
/ aixis, encara que aixd aparegui paradoxal,
escric per als que posseiexen certa dossi de
senfif comú. No rn'enfretinc en combatre extravagancies dels qui no volen creure en Deu,
dels qui no '1 sen fen o no 'I volen sentir, palpifar en llur vida i en fot go que 'Is rodeja. No
escric fanrpoc pels qui pensem en cafala',i per
mor de semblar fins o entendidos, escriuen i
parlen en una /lengua que ells entenen ser la
casfellana, sempre que poden arrapar-s'hi. No
escric per als catalans que no esfimin un xic
Catalunya la posifivisfa, Cafalunya la ideal:
la Catalunya de les bofigues, dels antics gremis, del almogiivers, de la Solidarifaf, de les
Zones neufrals, dels versos i discursos.
No soc parfidisfa. Aixís, en verifaf, em presenfo als llegidors. Perd aquesta prefensi6 16
certs límits. L' imparcialifat,i' anfiparfidisme,
segons com s'enfenen, son sin6nims de cobardia, d'anemia infellecfual.Ni jo ni '1s meus //egidors sabríem ser tant faltats de cor i d'enfeniment, per a no estimar a nostrei llars, a nosfres llars, a nosfra pafria, a nosfra llengua, a
nosfre dret. En aquesf senfif,imparcia/s i fot,
ens frobem cataJanisfes. Com devim fambé

.

frobar-nos afecfes a la gran verifaf de sentit
comú, d'ordre filosdfic, d'ordre relligids, a Ja
universal creenga i amor d'un sol i inefable
Deu. En aqueixos sentits, la neutralifat consfifuirfa o una falta de valor i de bon seny en voler amagar unes nobles conviccions, fecondes
i edificanfsja en el sol fef de professar-se palesamenf,o una manca #enteniment per coneixer les verifats fonamentalissim.es o de sana'
volunfatder adherir-s'hi .amorosament.
En aqueixes filosofies,jo no dec suposar a
mos llegidors precisament jaumi'ns o regionalisfes, datistes.o m aurins, republicans o moniirquics. Dec suposar-10s sabedors de llegir
i de
escriure. I dec suposar-10s homes; o al menys
amb fendencies conscients cap a Phumarrifaf. .
Dec i puc suposar-ho, perque an aquí amb
el diari, be deuen arribar-hi ademés de les informacions sobre les vicfories del "Gallo",
una noficia //eugera dels progressos d Europa.
/ sense les fendencies del mon d'avui que pensa, a casa, a Cafalunyaja'n tenien amagafzemades unes . miques d' aquesfes esperifuals
amors de que us parlo.
LUClANUS

waeem
GOSESDECASA

EL. P A S S E I G
DE L'ICLESIA
Sentetn-nos en el banc fori de I'lglesia.
El Sol cau roent sobre I'ample passeig que fins
ahir ombrejaren les clorótiques acacies.
Com si el veinatge'del temple s'imposés reculliment, tot calla en aquesta tarda calurosa, menys uns
pardalots arnics d'irreverencies, que en I'hort del
senyor rector, esbojarrats xerrotejen.
Altrement tot calla. Passen algúns vianants amb
gran lentitut i mesura: ara ~Vossen Gil, I'ombrela
sota 'el bras, el bonet gairellat, el brebiari als dits;
ara dos n~inyonetes,portadores de s~rperbes hortellsies per a I'altar del Sagrat Cor; ara unes velles
devotes enrnantallinades, tots, fins unes veines, que
soriides del carrer ?e mar venen a olnplenar cantis
a la font, semblen temeroses de trencar I'encis de
aquesta hora silenciosa.
I I'encis plana al voltant, i ens mig clou les parpelles, i ens encondorm mentres I'aire lleument;
lleument insinua:
UFOUun temps en que el palau de g6tics finestrals, de magestuosa portalada, era ben digne dels
seus reials posseidors: s'alsava a un costat la torre
d'homenatge; el p a t i central era voltat d'una es- . catalá.
.
caient galería'del més pur g6tic

.'

i O h el bon temps aquell per Torroella !
En ocasions s'agombolava el poble en I'avinguda: devant del poble anava el concell, devant del
concell, el porrer: lluia aquest la porra d'argent;
aquells, la honrosa gremalla.
Passava un núvol brillant, entre refrec de seda,
reflexes de llum en les celades, en les metiliques
armadures; onejaven entre cimeres els pen6ns sagnants del regne.
La m u l t i t ~ ~borratxa
t
de sensacions, s'agitava en
una extreriiitut d'entussiasme.*
Quant l'encant deixa d'oprimir-nos, el passeig
guarda encar una emoci6 de reialesa, d e grandiositat, de misticislne. Al fons i a la dreta la casa rectoral, tota blanca, curonada arllb sa renglera de figarasses cada una en son gerro, mostra els seus
arcs on les parres seengarlinden; al centre el temple
esbelt, d'elevats finestrals, alternats amb contreforts
i amb gargoles esgarrifoses, parla d'una espléndida
pietat pretérita; ai altre costat, I'antic palau rememora una anyorada grandesa; i al bell fons, el castell de Montgrí, redressa altiu sa testa venerable.
Antigament, donaven més varietat a la perspectiva el pou del gla$ i I'inmens quarter que s'extenien de llarc a llarc al costat dret de la via.
Aquesta té enczr unes hores d1animaci6 quant la
sortida de la missa dels cansats i dels distingits fa
possible un simulacre d'accib de gran ciutat en el
passeig de I'Iglesia.
p n s calia haver notat que a ma dreta, e n t ~ a n tal
passeig una gentil capelleta guarda ilna antiga Verg e voltada d'arigels.
Aqliesta era altre temps colocada sobre el portal
de ntar. Els veirls de la barriada tancaven la porta
al toc d'oració, encenien una petita llantia i resaven
devotament el Rosari. La Verge te que anyorar avui
la veneraci6 de que era objecta.
Si el carrer de Sta. Caterina tanca urta fipica
emocib popular, el passeig senyorial de I'lglesia
guarda encar una emoc¡b.de reialesa, de grandiositat i de misticisme.

P. BLASI.
BIrnrnrnM

ALS AMICS D E LA- "SECCIO

SPORTIVA"

DEL ATENEU

Per fi, joves amics, companys volguts, haveu dopas de veritable trascendenSia. per fi
ardors
haveu
per a desarrollar els
jovenils, les vostres energies, dedicant-vos a l cul*iu del sport, qlle t é ja a v u i una,infiuencia
va en el manteniment del vigor propi de la joventu t..
Hi hagué un moment, en que la vidd inielectiva
.absorvia per complert les ene-rgies humanes, que's
menyspreuava el desenrotilo físic conreuat pel mit.
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mens sanrr, in corpore sano.
Penseu també, joves amics, companys volguts,
qlle avili 1116sque mai necessitérn de I' sport, quz
avui mes que mai es I' sport un gran element
de la cl~ltu~.a
moderna. N o sols contribueix a enfortir el cbs, que d' aquesta fais6 se predlsp~saal treball intens, sinb que també es un contrapes als
desb~rdrr~ucnts
passionals i es alhora un mur d e
comenclh dels ~nstintsperversos i dels divertiinents
que afeblcixeri cos i anima.
Penseu, joves amics, companys volguts, que
sempre q ~ treballeu
~ c
pel fo~neiit del sport, treba.
lieu pel bC de Torroella, que ara més que mai necessita d' llila joventut ardida, d' una'joventut vigorosa, d' iina joventut sanz; car sols una perfecta
disposiciil corporal i psíquica, pot triomfar en la
lluita q i ~ c ' splepara, en la lluita en que s' ha d e
restaurar toles i cada una de les coses de Torroe¡la, totes i cada una de les nostres coses.
No d ~ f ~ ~ companys
llil~
volglrts, joves amics. Amb
paciencia, a111bvoluntat constant, arribareu a terme. Mnla seria la vostra decissi6 per a fer sport,
~
si j a en els p:i~iizrs passos, se donque es f o lidesa,
guessiu I ) ( ~ I venc;uts. N o . tot se pot fer en u11 dia;
pedra sol)rc: pedra s' ha d' anar aixecant I' edifici
de la pac~i;~.
No delItll~uen ei vostre propbsit; sigueu constal~ts.Si Iio feu aixis, deiná quan tingueu totes les
cosespel);l~adesi qlian la vostra joventut, desbordant-se c ~ el
i joc e s u a ~ n r energies
i
per tots cantons,
alrrhorra ~ I 111ig
I
del exercici, es quan sentireu una
g r a r p o l u ~ c i a es
, quan sentireu que naix en vosaltres una liova persocalitat.
1.rnenlrcstant s' auirá alqaot en I' horitz6, vestida
d' Or i
porpra, 1.' aubada espiendent de la Torroella
nova.
..
'
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já del exercici corporal. D'aquesta norma esdevingué un fet ii~nb carácter fatal, la dismi1iuci6 d e
energies corporals, i un marcat decadentisme fisic.
I I'humanitat tingué que rectificar, i I' humanitat
busca el mitja del sport, i solemnement protnulgá
la cultura fisica. com a remei eficasissinl per a salvar a I'hualar~itatd' aquell, diguem-ne romanficisme.
Des de illeshores les modernes orientacions, al
promulgar la necessitat del sport, del exercici cor. poral, resucitarell hormes.dels antics pobles, sobre
tot del poble grec, que pel mitjá d' una vigorosa
constituci6 física S' havia constituit en una rassa
superior, consiitucib física que havia tingut llecessariamen! llna gran illfiuencia en la vigorosa concepci6 inlelect~~al
i artística d' aquell poble, d' un
gran refin;line~it esperitual. I veusaqui com en el
segle XX, I'll~imanitat,ja trepitjant una via segura,
renovel!n :1111bmés esplen'dor que mai, aqcella sentencia d' 1111 profond sentit cristiá, que perdurari
inmortalmc~lt i que resumeix I' ideal del home:
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fracfadesper la Comissió &ornat públic, per a
trencar la monotonía de nosfres carrers so/ifaris; aixis alivien nostres rurals trisfeses,recordant-nos la &fat llunyana. / com s'ha sabut
que en la gran ciufaf solen congeniar municipals i casfanyeres, també nostre cipaf den
Cruaiias, deparfeix amigablemenf amb la Tona, consolan-se de la fafalifafque'ls obliga a
romandre en les vies deserfes durant aquestes
inferminables veflles tardorals.

BAjO las a r i a s !es el tifol de Phermosa

A obra que fa vinficinc a n y i va publicar fa

~ a r o n e s ade Suffner(una ausfriaca) i que fou
llorejada amb el premi Nobel de la pau en 1905.
L'horror fanf viu, al descriure -/esescenes de la
guerra, fa que fothom qui llegeix aquesta obra
aborreixi de fa1 manera aquesl crim infernacional, que nosalfres ferms pacifistes, voldríem que
. B U ~ .
ningú deixés-de coneixer-/a, i are mes que mai
doncs la acfual guerra europea, que ja comen- AURES DE LLEVANT
sa a fer fzsfic, hauria de donar mofiu a tots per
a con verfir-nos en verdaders pacifistes i per a
.
Versos de Joan Rrapcr
cridar: i Guerra a la guerra !
'

UGINT del lloc on predomina el vici, el
vici del joc que's el que corromp més
fondament l'ausferitaf de I'home. Com una aucellada que cerca el lloc reposatper a deixar-si
caure després 8una llarga volada, les veflles
dels diumenges nos acoblem alguns caracteri~ a t ateneisfes
s
i fem cap a la xocolateria de la
simpá fica Angelets.
Allí en Vifias, en CapelIS, en Casfells, en
Lloref, en Rubau, en Plaja i en Fontquerna (que
ja hi fé e/ seu rec6 predilecte) formem la penya
dels inseparables, lligafs pels sentiments unsnims de nosfres ideals.
Passem Fesfona tof fenf comenfaris a la nostra obra, explananf cada hú nous progecfes i
no ves idees a desenrotllar.
j Oh esfabliment quiet i reposat! ja't pardarem un capítol en el llibre futur de la nosfra
joventuf ..... joventut que passa ..... fof prenenf
xocolafe amb melindros.

F

. N O 3 TDES simpafiques castanyeres son
veritables heroines d'aquestes veflles
fardorals.
Embaixadores de la tardor, tenen per rife
anonciar sa arribada aixecant grans fogueres
a Fora Porfal, sota unes soperbes torradores.
Arrelen en zlna cantonada pels volfanfs de
Sta. Teresa; i fins que San Andreu no es arrivat, les castanyeres zeloses del seu minisreri
aguanten un dia i alfre dia fofes les inclemencies i totes les ingratifuts del femps. ''LiToua"
de nissaga castanyera; doncs ja /a seva iebasabia anava amb un borriQuefa cercar1 casfanyes a Girona, fe parada al canfó de Can
,
i genfi/ al costaf
Trill;la Rifa C h u a ~jovenefa
de Can Nassi.
Les casfenyeres son figures decorafives con,

Per els qiie estilllém el mar; per els que havem
rigut amb ses rialles, quan el lleveig o el garbí ricen la seva cabellera i havem sentit paúra dels seus
brams esgarrifosos, quan se desboca sota el fuet de
les llevantades; per els que tenim la faq torrada per
el sol que fa d'or la sorra de les platjes; per els que
paiilil a n y o r a q a de les nostres Viles i, en els somnis d'or, les veiem tal com un mocadoret blanc que
voleia fent-nos adeu o a reveure; per a nosaltres,
AURES DE LLEVANT, ve a ser com un fili nostre.
Tots sentírn 10 que. en els versos diu en loan Draper i, si sabessirn cantar, ho hauríem cantat mil
volfes. Per aixb, ell, - en daarada gubia, un orb
ocell - rossitlyol llevantí, refila aixis per a nosaltres
i en nbm nostre:

Canto aquestes Viles qui son un estol
de noies gentils i bones de mena.
Riuen a Pisfiu com un picarol
i a l'hivern son frisfes com /a lluna plena
La ciufafés com una meretriu.
Com una mare son les nosfres viles.
i després, canta el mar d'aquesra faisó:
No sols el feu imperi mena el ritma
sino que ell i la llum se'/ mig-parfaixen.
La feva llum !Ara mateix obiro
Pesclat del seu triomf apofedsic:
el sol es un torrent de foc i, al caure
sobre de l'aiga, apar que hi cascadegi
innúmeres lluernes blau-verdoses
amb espurnes de llamp per llumenefes.
No diriau que els versos sori espills on el mar i
les viles se mirallen i la llum, al jugar-hi, f a miro. .
tes i ens fa riure els ulls ?
Talment sembla que en els versos hi picarolegi
una música o una rialla i és que en Joan Draper ens
diu, pel mitja dels seus versos, el seu content de

viure, 611 que jo crec que per ulls en deu tenir una
deaialla i, a travers de ella; tot ho veu alegre i tot
ho veu bonic.
Sabeu com me l'imagino jo, an en Joan Draper ?
Es en l'hora tranquila de la posta; el sol es foc i
tot ho incendia; les barques tornen cangonerament,
portades per el garbí qui les mena vers la platja que.
les espera amb els braqos oberts de bat a bat; damunt la sorra, cremanta del bes del sol, una d6na
descalca s'aixeca de pun'tetes mirant de fit una barc a qui encar és en llunyania, i en lialtra entre sos bragos un infant mig nú de carns roiges i rulls daurats.
En loan Draper, dret dalt de una roca i de cara al
mar, estreny en sos braqos una lira i, pulsant-la
amorosament, canta, acompanyat de I'oneig, ds
versos inmortals:

nie perque les exigencies que té son d e tal monta
i de tal natlcralesa, que impossibiliten als Ajuntament a tenir-les en compte, sobre tot per les traves
que suposen i per .lo molt que retrassen i encareixen les ohres de construcci6; i en seg6n terme la llei
d1edificaci6 Escolar es ilusoria, perque les subvencions que I'Estat ofereix son difícils d'obtenir, per
no dir impossibles, car s'ha de tenir present que'n
el pressupost general, se consigna una quantitat
ridicola, vergonyosa per lo esquifida, que impideix
la possibilitat d'acudir al Estat per la soluci6 de
aquest pro1)lema.
El que conegui, sols sigui per la ssperficie, la
manera de ser i la falacia de la nostra organitzaci6
econ6mica, no l'hi estranyar4 gens ni mica I'inutilitat de 11acci6del Esiat, .
perque
aquesta insuficiencia
.
esta unanimament reconeguda per tothom que tinSi e! m o n ja es fan formós, Senyor, si es m i r a
gui una l i l i , jalla
de les coses.
Solatl~el~t
rllla intituci6 fitla d' ungran sentit de
aquets versos que ell escriuria, si no fossin.ja fruit
la
iealitat
i
an~arada
d' un intens patriotisme, pot
del Mestre Maragall.
obrar
el
iui~acle
de
la
regeneraei6 económica muniDraper, el
Veus-aqui com el veig jo an en
cipal.
enamorat del mon, del mar, del cel, del sol, de I'aire.
Per sor1 l~ostrala Mancomunitat de Catalunya,
Els que estimem el mar, els que sentin1 anyoranla glorios;~csperanqa de la nostra vida futura, s'ha
Fa de les nostres
t'adresem una a b í a ~ a d a J preocLlp:~~
ddaquest
hi ella ha creat la Gaiamic cantaire llevantí !
xa coniun;!l de Crédit per fer préstams als Ajuntaim- ments, pel a que aquests tinguin medis per a subAURES DE LLEVANT ha
pres en els tallers de can Altes i la portada, obra d e venir a les seves grans necesitats. Degut
a
amic en
es
el mar i la gra11 revol11ci6econdmica actual, provocada per
alegre com les nostres viles.
el conflictc europeu, la Mancomunitat com ja varem
FRANCIS(-- SERRATS
indicar una vegada, no ha pogut posar la Caixa projectada en flrncionament; sinó Torroella haguera
tingut uoít solució rápida i satisfactoria al problema
llMm18m
*
de la constraccib de les Escoles.
U N EXEMPLE I' UNA LLIGO
L'insuliciencia, incapacitat del Govern central,
forqa an els Ajuntaments a reduir-se doncs, la poLa qüestió de les Escoles, q u e tant justament bresa de lrlcdis de que disposen. Aix6 es lo que pasa Torroella i a tots els municipisque
preocupa a la sana opini6 de TorroellaJ i que tan- sa act~¿illlit!~lt
han
de
resoldre
aquests problemes.
tes dificultats presenta per la seva resolució a casa
nostra, es .un problema general de la majoria dels
El bor1 scr~titdels directors, i un s i criteri i un
n~unicipisde la nostra terra, degut a dos causes ben gran patriotisn~ede I'opinib, son en consequencia els
significades : l'una es la miseria i el raquitisme en factors prillcipals, indispensables, per a atendre a
que viuen les hisendes locals, que lluny de veure's les necessitats que's presentin. Fora d'aix6, .sense
favorescudes per les mides Ilegisiatives del govern I'esperit col.lectiu de sacrifici, se f i gairebé imposd e ¡'Estat Espanyol, se veuen afligides per una mu- sible pbrt;~ra cap lnillores públiques d'aquesta nani6 d'augments cada vegada mes nombrosos i pe- tuylesa.
Un pohlc del districte de Torroella acaba de ddsats, con si I'Estat - que tindria que ser pel muninar-nos
1111 alt exemple d'amor a les seves coses,
cipi un pare i un protector - se complagues en
xuclar gran part dels seus possibles, actuant de pa- d'un gran afany de millorament.
rastre desnaturalitzat.
Aquest poble es Serinyá, que té igual que TorroeL'altre causa origen de la dificultat en la resolu- lla el prol)lema de les Escoles Públiques per a recib dels grans problemes municipals, es filla de la soldre. Lo que ha fet el poble de Serinyá e s mereipeculiar~idiosincraciadel Govern centrai, que viu xedor ~ ' I I I Ieritussiasta, d'un .sincer elogi.
,
a base d'un artifici absolut i ple de les concupiscenMancal de recursos externs, s'ha vist abandonat
-$ j tcies de la política centralista que 'ns governa. .
a les sevefi soles forces; Prb ell impulsat per 'un
Aquest Estat, ha elaborat, e s cert, una liei per a anhel molt noble, dirigit per les seves dignissimes
" .
L ,. .- . afavorir
.
16edificaci6Escolar, pr6 també es cert, que Autoritats, actives per la seva joventut i coratjoses
p" .~ : - *tal
ilusoria; en primer ter- ?el seu patriotisme, ha ofert el concurs més .desin.~. allei esdeve de tot
.
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teressat per I'obra comú. Les Escoles Públiques de
Serinyá tenen posada la primera pedra; aquesta es
l'obra de tots, i ens diuen que'n el dia d e la festa
que celebraren, vessaba dels llavis i del cor de tots
els veins una joia molt pura i molt intensa.
Ara tothoni treballará per a donar-li terme. Esclataran rialles d'alegria mentres duri el treball, que
agermanará més i més a tots els serinyanencs; entre
el tragi dels carros que van i venen, hi haurá una
abundosa florida de patriotisme; i el' dia en que la
obra sigui acabada, el poble de Serinyci s'haura consagrat com un gran poble.
6 I mentrestant a Torroella, qué farém 3 Si se
presenta I'ocasió per a del~iostrarel desinterés dels
torroellencs, sabrém imitar I'exemple que'ns dona
un poble com Serinyá ? 6 Sabrém nosaltres aprofitar una llipó tant profilosa?
No volem sembrar pessimismes ... Pr6 si no fós
semblant la conducta de Torroella, tindriem que

que habiten, ha sigut remés a Madrit amb informe
del Sr. Tinent Coronel, jefe de la provincia demanant la supresi6 del puesto per no haber-se pogut
cumplir els requisits exigits en el Reglament,' després de deliberar sobre I'assumpte s'acorda facultar al President per a que se dirigeixin en nom d e
]'Ajuntament a totes les persones que conceptin puguin tenir influencia t n el Ministeri de la Governacib, demanánt-10s-hi I'apoi per 'lograr que el Ministre no aprobi la supresib.

bes e1ec;c;ions.-Aquest
any s'han celebrat
les eleccions sense la febre que solia acompanyar
aquest acte en altres ocasions.
Sols una fulla publicada pels republicans i les
reunions per a la presentació de candidats donaren
f é del moviment electoral.
Durant el mati foren relativament pocs els electors que acudiren a les urnes, especiallnent en el*
districte segón. A la tarda s'aná arrimant la votacib
sentir tots, vergonya de nosaltres mateixos.
que fou en definitiva d' unes tres quartes parts
del cens.
L'elecció transcorreglte sense cap incident desagradable, donant-se una nova proba de I' equilibri
de la nostra gent.
De I'escrutini resultaren elegits,
D. Eduard Viñas
A jun tament.-Sessid de 2.a convocatoria del
D. Lluis Matas
I1 novembre. -Presideix I'Alcalde Sr. Simón i asD. p en is Frou
sisteixen els Regidors senyors Sala, Elias, Garcia,
D. Narcis Creixell
.
CMundet, Clotas, Roense i Gali.
D. Joan Barnés
S'aprova l'acta de la sessib anterior.
Se concedeix permis a Donya josefa Radressa resultant un empat entre els candidats D. Marti
Barrera per a practicar obras de refornia a la casa Masó i D. Genis Hereu, que tingueren 113 vots
de sa propietat del carrer de Girona i fatxada del cada un.
Obtingué doncs la majoria la candidatura indecarrer del Roser, a m b arreglo al plano1 i demes
pendent
que formaveri els quatre primers i per micondicions generals establertes.
noria do3 candidats republicans.
S'acorda quedar enterat de la compte del DipoAl felicitar a tots els elegits, exposem nostre essitari del Ajuntatnent referent als ingressos i pagos peransa de que en Ichora oportuna sabrán encamipracticats en el mes díoctubre Últim important 4750 nar la seva actuació pel camí de I'exit i de la prosptes. i 4371'23 ptes, respectivament.
peritat de La vila que ha depositat en ells la seva
S'aprova una compte. del lnetje Sr. Pujol de 50 confiansa.
ptes. per el reconeixament de vint moqos del reempla$ actual i revises anterio~s, i un altre de D.2 J u - . Una visita d e gran interí%.- Sabedor
lia Sini6n de 6 ptes. per I'arreglo dels vestits dels el Sindicat Agricol de Torroella de que el DiGegants.
rector General d'Agricultura, Monts i Dunes, teS'acorda la compra an el fuster de Girona Ala- nia que traslladar-se a Girona per a inaugurar el
nel Quer de deu taules bipersonals de melis medi- Museu de Patologia Vegetal creat per la Comissi6
da oficial per el preu de 22 ptes. una posades a la Provincial de Foment, se dirigí a n'aquesta entitat
estació de Girona i destinades a les Escoles Nacio- invitant al Director General, a visitar la nostra comarca, per esser aquesta una de les tnés importants
nals d'aquesta vila.
S'acorda pagar els gastos dels dinars dels Presi- de la Provincia, desde el punt de vista agricol, i
dents de les Meses Electorals, adjunts i empleats mes encar si es té en compte que en ella se troba
Municipals en les eleccions que tindran lloc diu- la part mes interessant de les Dunes del NE., d'Espanya.
menge vinent.
Nostre amic D. Lluis de Llobet que forma part
L'alcalde diu que segons noticies de carácter
del
Concell d e Foment i de la Comissi6 organitzaparticular I'expedient instruit .per la Guarda Civil per declarar Cuartel provisional les dos cases dora de les festes d'Inattguracib feu seva la volun-

tat, logrant que's decidís la -realitzaci6 de la visita

si les exigencies polítiques i les ocupacions del Director General D. Carles Castel permetien que

lenti .i en Jaume Esteva per 65 vots i en Josep Solá
per mhoria, :unb 27 vots.

VERGES

passés dos dies a Girona.
Després d't~na empenyadissima lluita que feu
Desitjaríem que devingués realitat la promesa
que podria ésser beneficiosa per a nostres interes- necessari augnlentar la forsa de la Guardia Civil,
les eleccions transcorregueren sense cap incident
sos agrícols.
greu.
Durant tot el dia els partidaris mes ferms
Felicitem al Sindicat Agricol i en especialment al
d'una
i altra candidatura no tingueren un moment
ilustrat conceller D. Lluis de Llobet que tant amor
de repós.
demostra per la nostra terra.
L' escrutini doni el resultat següent:
D e l servei militar.-Ha
:acabat el servei
Joan
Ribas, 146 vots; Mateú Mas6, 146; Enric
militar cctn a soldat de quota nostre bon amic en
146; Pere Batlle, 121 vots; Pere Torres,
Bartrina,
arc is Plaja, i I'ha comensat amb el mateix carác121 vots; Ranibn Olivé 120 vots.
ter l'afeneista en losep Rubau.
- Com que devien cubrir-se quatre vacans, resulLa ¡esta de Sta. Caterina.-Dimecres
tarin
elegits per majoria els primers, i queda per
próxim se celebrará la festa de Santa Caterina,
I' e r ~ ~ pentre
a t els senyors Batlle i.Torres.
resoldre
amb ofici solemne a I'hermita del Montgrí, sardanes, i a la nit, ball al Sa16 GoU, per la orquestra
Montgrins.
S u s c r i p c l 6 per l a bandera de 1'. A t e n e u .
Defunci6.-Victima de llarga enfermetat, ha
Pessetes
LJLTIMA LLISTA
deixat d'existir, als 17 anys, na Angela Salis i Coll
SUMAANTERLOR . 62'25
germana de nostre amic i consoci en Francesc Salis. Acompanyem a la família en son dolor.
Felip Ramih Carbó .
.
. 2'00
El g r e m i de f u s t e r s . - E l s fusters de la vila han tingut varies reunions en l' Ateneu Montgri Joan Tauler . . . . .
per a agremiar-se i defensar mutuament els seus
interessos.
SUMATOTAL.
. . . 65'25
La b a n d e r a . - Fem avinent als nostres Ilegidors que hem rebut la bandera catalana del Ateneu. MERCAT DE TORROELLA
Es de grans dimensions, de llaneta i ha sigut conCELEBRAT EL DIA1 5 NOVEMBRE 1915
feccionada per I'important fabrica de banderes de
Blat .
. de 20 a 22 ptes. quartera
Barcelona Fills de B. Caste!ls.
Civada.
.
de 9 ' 5 0 a 1 0 U . U
.
En el ni~meropróxim senyalarem el dia de la
Ordi
.
.
de
9
a
10'00
<<
U
inauguraci6.
Faves .
. de 14'50 a 15'00
A,
La fira de Sant Andreu.-EI dia 30 se cele- Esparcet .
. de 14'00 a 15'00 << <<
brará la anyal fira de Sant Andreu que es la mes
Favó .
. de 15 a 1 6 ' 0 0 ~ U
important d' aquesta vila i uila de les principals de
Besses.
. de 15'50 a 16
U
la comarca.
Mongetes .
. de 35 a 3 6 . << . a
!ha c u l l i t a de l e s olives.-Se'ns diu que Mill .
de 15'00 a 16 <<
aquest any la cullita de les olives se presenta relatiBestiar porc111i .
de 18'00 a 22'00 U
un
vament bé si es te en compte el pobre rendiment
.
.
de 16'00 a 16'50 el mallal
Oli
que solen donar nostres olivars d'un any en aquesOus .
. de 2'00 a 2' 15 << dotzena
ta part.
Gallines
. . de 8'00 a 10'00 e pareil
Serps d e r e s p e c t e . - Alguns terrassans han Pollastres .
. de 3'50 a 5'00 a <<
vist prop de la vinya dita del Sr. Benito una serp Anecs .
. de 4'00 a 6'00
U
de tamany desmesura t.
Cunills.
.
. de 2'50 a 4'00 U U
S e c c i 6 dLSport.-S' ha constituit en 1' Ate- Oques
.
. de 5'00 a 7'00 una
Patates.
. . . de 4'50 a 5'00 U quinti
neu una secció sportiva.
.
de '4'00 a 4'50 U
Se fan diligencies per ;a arrendar un camp de Aufals
sport en un lloc no molt apart de la vila. S' agra- Tocinos griissus. .
de 14'00 a 00'00 G arroba
hiria molt als propietaris que posskint u n canip en E 1 1 1 : La quartera equival a 80 litres ; la
condicións, vulgessin presentar proposició d'arren- carrega (pus) rl 120 Icilos ; el quinta, a 40 kilos ; 1' arroba
dament.
a 40 liilos; ( $ 1 r~lnllal d'oli; a 11'200 liilos o 12'40 'litres.
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El rnallal de v i , 15'48 litres.
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De ~leccions. A Ullá les eleccions foren Imp. de P. Ribas. - Palafrugell. - Teléfon. 362
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I Sinfonia per la orquestra.
I1 E1 monólec castellá, recitat per la senyoreta Boix
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L0 QUE E S L A Y O C A G I ~ N
111 Representacib de l'hermosa comedia en 2 actes i en prosa, original de don Pompeu Creuhet
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REPARTIMENT: Teresa, S r h . Boix (R.); Antonia, Srfa. Boix (N.)

D. Joaquim, Sr. Verf; D. Josep, Sr. Lloref; Ramón, Sr. Castel/s; Don
Joan, Sr. Capelli; Rafel, Sr. P W ; Un nen, A. Qigau; Apuntador,
A. Geli
IV Acabar6 la vetllada amb el xispeijant sainet de don Santiago
Rusiñol
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LEPRA::

interpretat per les senyoretes Boix i els senyors Rrrbau, Caste!ls, Verf,
Rosell, Ferrer, Casellas, Piaja, Capellá, Matas, Bou, Vert (P.), i
Solés.
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NOTES: La vetlkada se donalfi al Teatre Jau. EIS socis i families tenen entrada gratuita. Solament
els que vulguin butaca tenen dLabonar 15 centlms per cada una. Les butaques e s t a ~ a n en poder del cohrsdor del Ateneu, fins a les 7 del vespre; passada aquesta hora se posarh~ia la venda pública.
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