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DE L A TERRA

SOBRE U N S
RALLS NOUS
Parlave~nI'últim dia, remontant-nos als origens
de les dances, que aquestes tingueren un fonament
religiós, i que eren com un acte litúrgic de les religions primitives. Manifestavern alhora I'aspecte
,
constituia un espectácle
guerrer de la d a n ~ a que

i

.
.

crea, prova vident de que la danqa no es solsament u n n~otiude dpertiment, ni molt menys d'inmoralitat i Inscivia, sin6 que té follaments idealistes, i fins pr ir~cipiseducatius.
Pro ais3 n o es lilai comprés per les colles ¡ p a res del noslre jovent que com una follia, prelierl el
balla: a n ~ bafanys reprobables, i s'entregueri amb
la forca d';~cl~lets
afanys als ballables de c o ~ ~ s u e t u t
tant repulsius i de llial gust.
L'ideolo/;i;i dels balls que entre nosaltres s'acostunlen pot tlir-se que es ben nula; en contraposició evide111coi11 ja hem dit als qui tenell un principi que srrcoca en I'ánima d'un poble.
L'ideoloj:ia del balls consisteix priricipalment en
11esocaci61111 record emotiu, solidaritzat a u11 sentiment de In Icrra, i en el que apareix tot el regust d e
I'ániina del poble. Aixis les nostres sardanes provoquen a Iots els llostres cors uria florida .catalanesca de sclitinlents.
A mis stllresta ideologia porta una esperitualitat niariif~'st;~
en altres ordres. En prirner lloc son
una contribucib a I'eslé[ica, per
aquets tx~ll,~I)lcs
permtrrr: crrgii~yoses combinacio~ls; eduquen el
s f n ~ i del
t 1.1lr11ei cin~~en
gracilitat al cos.
I p?r fi c-vilen el perill de perturbaciuns esperituais, a cntls;l del gran apassionament, ad'erotisme
que F ~ S I P I I :!Is balls de parelles.
Er! el nil!~~cro
prbxim, acabarem ;qtrets comentaris, aportí1111L I I I ~iniciativa nostra, amb motiu de la
apariri0 tlcls nolis ballables.

propi de la celebració d'un fet d'armes, com una
.festivitat sqlemne abans o després d'entrar en
lluita.
I apropósit d'aqó recordavem la nostra sardana,
en la que aquelles procedencies religioses o militars, pro solemnes, tenen avci els seus indicis, el
seu rastre en la nostra d a n ~ anacional. Autors .hi
ha qu6 creuen estar inspirades, tant els circuls com
les seves voltes, en el moviment dels astres i en les
aigues dei Zodíac.
La gravetat dels moviments, la serietat dels rostres, la vigorosa rnodaiitat dels sons i de la mhslca, son proves segoris el senyor Pella, de que la
nostra sardana involucra algún element seriós i
trascendental.
I 1116s tard, adaptada la sardana als nostres
tenips, se constitueix en la mis be!!a de totes les
dances, i no es com les que entre nosaltres s'acostumen lasciva, ni innoble.
PONS
Per la mesura del seus moviments dona idea de
un poble conscient; per ei cálcul que hi entra dona
idea d'un poble reflexiu; per els sons de la ~núsica,
unes vegades vigorosa, dona idea d'un poble heróic i esfor~at;per els sons altres vegades melancólics, dona idea d'un poble ple de sentiment i
poesia, i reflexant totes aquestes condicions I'espeE n un assaig de ressorgiment, no p o d r í a
rjt viu del poble catalá, dona com a conjunt, l'idea
&un poble que avenga i estima donant-se les nran5. oblidar- sc qrlc /¿I m ú s i c a es l'elemenf m é s imun poble
I si de la sardana .passCm a,parLar d'altres, dan- portant i trrés assequible per aixecar
..
ces, veurem com totes les que tenen un sabor po- anorreaf cn cl sentif de c u l t ~ ~ r a .
Menys podria desaprofitar-se en u n a poblapular, presenten característiques del poble que les
. -

E L I\IOSTRE ORFEQ.

ció com Torroella, auriolada per una tradició
musical.
Per a explicar aquesta afimació cal recordar que fou a Torroella on nasqué la sardana
llarga, on floriren els presfigis dels Rigáu, dels
Bou, dels Vallespt on Piniciafiva daquell gran
pafriofa que fou 'en Ciavé, froba franca i entusiasfa acrrllida; cal apuntar també que en el
segle XV/( fenia Torroella una nofablé escolania, sosfinguda per la nosfra Universifaf.
;Qui sab si al caliu d'aquesfa honrosa fradició se forya el valor musical d'aqnesfs benemérifs Monfgrins, que exfenen gloriosamenf
arréu a Catalunya el nom de la nosfra vila!
Poble de canfaires, d'enamorafs de la venerable sardana, quines nofes fins entussiasnten
als nosfres jaios, que en la posfa de vida, envolten encar les orques fres,i resfenembadalirs,
escolfanfamb unció religiosa; poble de canraires, senyala ell maieix la més bella rnodaliiaf
aprofifable de la seva p s i c o l o ~ a .
Fora pecaf imperdonable deixar que s'es vais
aquella qualifat lafenf de capifalissima imporfancia, que debem fer ressalfar:
Elevació de Pesprif, acoplament de volunfats
per a un noble fi, unitaf i armonia; lot aixó crearci virrufs paraleles en la vida ciutadana, que
fan necessita d'un enlairat punt de vista on se
agermani Pes forc colectiu amb direcció enrenin~enizh.
L/n poble compost duna majoria que assisli
poc i amb irreg~~lariiaf
a l~escola,i que duran:
deu, trini o trenta anys vegetanf i freballanr, no
rebé alrre inffucnciaque la de la faberna cmbrr~fia'orao de la kábila desenfrenada, ha de
viurcr forgosarnenf cn el l l i ~ ~ d de
a r la barbaric.
Cal doncs oposar una inffuencia benfacrora
a l'afraccid negariva, i cap podia arrivar ran
san al fons de l'8nima popular com la creac~ó
de una i77assa orfeónica.
Per aquesf mofirr acarona vem nosalrres
aquest projecfe, esperanf haver assolit la f0.rme necessaris per a enipcndrer la serra creació.
Avui hem creguf oporfd sondejar l'opi17iÓdels
aficionats forroellencs, els quals han respost
plens $entusiasme a la nosfra iniciativa, fenfnos concebir les més falagueres esperanses.
Mesfres joves, infeligenfs,actius, la flor dels
aficionats al canf, un escullif grupu de damise-

les, una nodrida massa infanfil, e1 presfigi del
Afenev formen una sólida base, sobre la qual
pof aixecar-se un magesfuds edifici.
S i com suposem, els orfeonisfes s'han compenefraf de la frascendencia de la seva obra,
si els acompanyen la consfancia, la seriefaf i
Penergía, Porfeó fará via rcipida i gloriosa i en
un jorn no lluny8 consfifuiri? el més Ilegifim
orgull del Afeneu i de la vila.
P. BLASI
NOTA: En el número bróxim publicarem el
nom dels orfeonisfes amb fofs els detalls d organisacio.

bA Q ~ E S TDE~ bES
~
ESGOLES

Per exclusió varem veure I'últiin dia que ni un
repartiment extraordinari, ni un empresti!, podien
ser solucior~sal !rascenr'-ental problema de les ECcoles; avui doncs hem de referir-nos a I'ilnica soluci6 que qrreda, que's la de venda d e lrimines.
P i 6 ja tenim ~nanifestatqlle aquesta soluci6 que
no pod ser tan sirnplisia, porta ir~vulucradala veritable solt~ció,que iriduptablement es la 1n6s practica i que podern an~inciaran!b aquestes parauies:
venda d e ldrnirzes a base ti un p/-istanz.
El p r k s t a r ~es
~ avui per avui. el ~ n i r j i1116s veniatiós i lues faci1 de co~~seglrir,
i lla de ser e n cofisequencia la solucib veritable i i n n ~ e ~ i a i z .
el prCsral:~ ha d e fer-se en condiciot~s, a f i
de qtte's p\rguin c~rnipliramb dos obgectius: facilitat
d'adq~risici6i obtenció de uir~erbarato.
Aquestes dos conrficior~s sols pot donar-les lz
gloriosa Maricoci![~niratd e Catal~~llya
amb la sova
Caixa de Credit cornunat, oferint a més una altre
circuostancia ventatjosa, i es la que esta exclussivament amb relaci6 als Muuicipis, r~~irant
les seves
necessilats i els seus interessos. I aixO es una circunstancia interessat~l,t e l ~ i i ~erlt coulpte que acudir
els municipis al préstam d'unz altre entitat qrialsevol, exemple una societat bancaria, topen arlrb I'inconvenient de tota lrna serie de rezeis que inspirava la seva existencia ecooóniica i I'autoritzaci6 que
necessiten del Govern per a la lliura contract3ci6
en quan estan subgectes a la tutela d'aquell.
La baixa de Crédit de la Manco~nunitat,com ja
hem dit en altres ocasions té per finalitat el proporcionar diner -als Ajuntaments per a que aquests puguin resoldre fácilr~ient la seva vida econdinica i
poguer solucionar aquells probietlies que afecten

D'aquestn manera, si aquest vol, no será dificil
intensament a la millora pública, com son edificis
escolars, jutjats etz. El fonament de la Caixa es la .arribar al atlllel de tots, la construccib de les Escosegüent: adquirir per la Mancomunitat diner barato, les, que alhora es un motiu d'honor de la nostra
a fi de donar-lo barato als Ajuntaments; la ganan- col.lec~i\~itat.
cia que d'aixb esdevingui ha de ser destinada a saR.11rnrn
tisfer el cost relativament insignificant de la conservaci6 i manteniment de la susdita Caixa.
Acudir doncs a la Mancomunitat, que no exigeix
aquell cúmul de requisits per a contractar amb els
Ajuntaments, es per a nosaltres la gran solució. Sols
hi ha un inconvenient fill de les circumstancies perTORNEM-HI
que estem atrasvessant, que ha impedit que's consituis.la Caixa de la v anc om unitat, car els temps
Avui en jr~rty per moltes i variades raons reprén
no estan per ernpréstits i no podria per consegüent gust3s la pluma per a fer el colnplement del ar llcle
adquirir el diner barato que necessita i que's la badel ntírnerc, passat.
se del seu funcionament. La guerra i la crisi e c o n b
Primer dc tot creu un deure manifestar qrle, demica, conseqüencia d'aquella han ajornat evident- gudanient il~formatde les circumstancies vesitablement ia resoluci6 del problema de ILedificaciÓesco- ment doloroses que concorren en I'estat del nou veí
lar a Torroella.
d'en ]un!', :lllldif en dit article, circumstancies que
Ara bé; conseguit ja el préstam de la Mancomu- modifiquell els conceptes emesos en I'alusió, en
nitat, préstem per lo menys d e 50.000 Ptes. ens /un}' que ti. it lrlolta honra el posseir tina gran dostrobéln qu'e es grav6s per a la reduida personalitat
sis de noblcsa i una rectilut de judici i de procedieconómica del nostre municipi.
menis, es c.oinplau avui en rectificar, sense obeir
. Pro si alhpra nosaltres anem gesfionant la reso- n a t t , r a ~ w eal l imposicions
l,
de cap classe.
lució del expedient de venda de lamines i laconseR,s Piall lilllt a 16escriptorcom la
de
guim, ens trobarem en una
de venta4a'
les seves ol)res. En aquest sentit, l'article sobre
En efecte: quan tinguemen nostre poder les lixiular 113si~ll11111 éxit. Comentadissin~i discutit, ha
mines transferibles amb que 1'Estat substituirá les pro,l,osllt
grossos ennuigs en persones qlle s6han
que ara ~ o s s e i m ,~odrélllfer-nos carrec perfecte cregut allidides, arrogant-se aixis ]a representacióde 10 que'ns convingui més. Si els interessos del de tots els illcorrelgibles devots del xiulet.
n'en
prestem ens dificulten la vida, amb la venda d'llna
aqt~eslilsl~sceptibilifatde la nostra gest, li xoporció
val0rs,
25-000
I'Ajunc, ~ ~ i ~ l t i s sPer(1116
i l ~ l . 110 deixa de tenir gracia el que
tamenl amortitzant rápidament aquesta quantitat se a cad;l .li l,(:lc s u r i e l l dos o tres persolles
es
deslliurar6 d'una Part deis interessos que'ls graven, cregui11L I I I Y es escrit úrlicament per ells. EI millor
destinant les altres 25.000 a una amortització suc- dí, j i l e i , , ,
exemple:
nostra vila h i ,la mitja
cessiva i a lIarc pla$, amb que )'Ajuntament veu- do;z:ll;i 'i1- xilllj,les.. I veiam si es presenten sis
ra expedii el canli de la seva hisenda i amb possi- hoales i;, l+.tlilcci~J a
bilirats d'intentar altres millores municipals.
P:irlas t l r l xiulí~r,IiaurA semblat a nlolts cosa inLa venda de lamines es doncs condicional a les sig:iifiz;~n~.
I 110 obstant en les petites imperfeccions
conveniencies econó~niquesnostres en #relaci6 al es on sc l ( . T l l . ~ i í el nivell r~lorali intelectllal dels hopréstem, que ha d'esser el fonament de la soluci6 mes, SL)ilvcsats ellcara al refirta~~lent
de les petites
que patrocinem Com a més profjtosa ~ 0 n ~ e n i e n tcoses cluc son ci~sisempre ell la vida prectlrsores
per a Torroella.
nar~~r:~ls
tlcls crans fets, es empresa extrartya per
Pr6 a mes de tot, pod i diu ]'Ajuntament, ajudar la cltrnsi l1)t;lli13f de la gent nostra, tractilr de desaamb seny i esfor$ a fer el carni més planer, amb el rrelar e11 llom de la civil¡tat,en nom del decoro p6marge de previsió i amb el sentit d'economia que biic, tbn rl1,111 de I'estética vilatana, aquestes imperha de caracteritzar la seva vida en el moment aC- feccions I I I I C afeclen a la consideracid colectiva i
tuai, car 'fent-ho aixis pod veure el dia de demá eni1ergeixl.n extraordinariament als ulls dels exmolt mes alleugerit, car que'ls seus estalvis dintre tranys ei [)on llot11 de la població.
el presupost, encara que siguin reduits, poden sigN a l u r i ~ l ~ que
~ ~ eal~ dir
~ l aix6, no'ns referim mes
nificar alguna cosa ventatjosa per I'avenir.
. que a nclirc.lles ma!~ifestaciorlsque per ésser fetes
Veusaqui doncs i en resum, la solució econ3rnica d'un nlotlo ptiblicalnent incorrecte, perjudiquen al
que nosaltres entenem millor: acudir al préstem de comil. Psique nosaltres creiem que rlo hi ha cap
f a 'caixa comunal de crédit de la anco or nu ni tat, dret a 111l)lestara ningfi, sigui $.n la, forma' que Si..* .
.
als mes per la,
amb combinaei& encara que condicional la seva gui; no l l i lla cap dret a.perju.dicar
banalitat
d'alkún
q:lansevo!
qlte
se
.li
ocorseixi insplicació, alnb la. resolicib del expedient de venda
de lamines i un sentit
- . de' pr&j&iB'i eionomladei tempe!(lv:llnyl?t d b ~ y niottl.es
r :+>
dg incivilitat e n , la
,
...
.
~jtintamenl. - .
via
pública.:
i , .....:.... . ., .. .. . . . .. .. .. . . . .
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Serveixin dotics, aquestes declaracio.ns' perqué
ningú pugui creure que condemnem a tots els que
mes o menys xiulen, sigui eh la iritirnitad de casa
seva, sigui en forma i manera de que no 'molestin a
ningú; sinó pels que'n podrie~ndir-ne professionals
del xiular, per aquestes persones que fan del xiular
una arma ofensiva, per esgrimir-la incansablenient
durar~ttotes les hores que an ells els hi plau, tant
de nit com de dia, sense respecte a la tranquilitat
de tothom, a la atenci6 dels que treballen, a la quietut dels que dormen, irreverentme::t sempre.
Creien1 nosaltres que en aquest sentit, ningú ens
begala que'l xiular es palesa~nentuna i~nperfeccib.
I per aix6, nosaltres que en tantes ocasions hem
dat proves del nostre amor a Torroella, nosaltres
que tenim posats tots els nostres entusiasmes, en
la cultura popular, aquesta cultura que un dia obrará el miracle de que Torroella pegui figurar dignament en el concert de les viles de Catalunya que
fan via, nosaltres animats Únicament com sempre,
d ' a q ~ ~ e esperit,
st
conibatem aquestes imperfeccions,
amb el sol fi de que no's generalitzio, de que no's
propaguin, de que no arrelin en I'inteligencia de les
generacions que pugen, deixant que lillicanlent les
conreuin els inconscie~tts.
Mentres aquestes imperfeccions siguin patrimoni
exclussiu de uns quans, tant se'ns endona. Es Torroella 10 qur'ns interessa.
JUNY
...-

..........

que'ls combatents, allavores. No, no puc irnaginarti diaquella faisó.
Per6 si 'fent aquelles coses devindries selvatge,
escribint lo que are escrius (10 que hem subratllat
més amunt) resultes un insconscient o un hipócrata.
Inconscient, si les escrius sense mesurar I'alcans
i la greugetat d'aquells conceptes; hip6cratz i fins
inhuma, si, sabent-les, no vas a .ajudar al teu com-'
pany exposant el teu cos a una punxada del altre,
per a conseguir arribar més aviat a aquella benhaurada hora, etz., etz.
i Pobre amic ! Cegat pel teu sectarisme acomodatici, no sabs veure que la civilitzacio integral del
m6n ja ha anulat les baralles individuals. AllA on
esclaten s'hi fica la justicia, i, correntment, hi pren
cartes el poble descomparfint. I tots ho trobem de
ra3, de sentit corni que aixis se fassi. Fins als criminals, la justicia te obligació'de servarlos de les
ires del poble, excitat amb raó moltes vegades.
Si fins are hem reputat un progrés, un avens, un
miliorament social, I\afebliment i el domini dels
mals instins humans, ¿hem de considerar un pas
avant lo que feu vosaltres amic Carles Rahola, de
excitar als combatents d'E~~ropa,
o 10 que fem els
pacifistes demarlant la pau? ¿Féu be, vosaltres,
franc6fils o gerinanófils, assussant la baralla desde
casa vosrra, o nosaltres suplicant a tots que no's
ma!in ~néb?
Creunle, amic: quan dos se barallen 10 primer
es despartir-10s. Despiés ja i10 discutirém qui tenia
ra6 i fins les condicions de pau i tot. ~ N o ' tsembla?
Perqué no un armistici general?
'

'

Se'ns suplica la reproducció del següent article:

L A GOTA D' A I G U A
MES DE L'A PAU

I doncs, amic, tu creus que la guerra que es la
mort, la destnrccid, la barbarie, la crudeltat, ha de
continuar encara fins que sia arribada la benhaurada hora que'ls pobles que van ésser agredits rzrnb
premeditació alevosa, pugan dictar la pau i imposar aquelles condicions que siguin necessaries per a
terla eficas?
¿I tu te dius pacifista impenitent i dius que no
no vols la pau? Ja.
Es a dir que si tu al sortir de casa teva te topes
amb dos homes que, armats de tota [nena de maies
eines s'abraoeen amb intent d'aniquilar-se, te quedarás impgvit conternplant la batussa? Es cert que
podras mirar-te el selvatge i incivil espectacle, que
excitarás .encara amb les teves 'parauies a un dLells
perqué mati, perque assassini a I'altre?
10; amic,. vull
. . . &&e kue. n6 .ho far&s. No!t vull
suposar
tan
selvatge,. 'perque
encare .ho series hb
........
...
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Pecorfs y somnis
Cada gofa de rosada
té son arch-de-Sant-Marfi,

cada &rceN sa refilada,
cada palau.son jardt
té sa llum cada capelia.
cada bosch sa fontanella;
10 dia clou sa parpella,
mes tingué son demafi.
De Palbada de la vida
també he visf l'abril y maig
abocarme llur florida
sobre 1 fron a raig a raig.
Quan recordo
_ ,
fa bellesa,
sol hermós de la infantesa,
d!
¿&S: & la Yeliesk,. . . . , . . , .
,:-.. . . . . . v . :
. ">..
que depressa y frisi me n.vdg!
! . ,

. .
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jPcr rlnc' Is dies més hermosos
van a pondres més pressosos?
~ P z ~r I I C1 cel d'ufls més blavosos
s'cmp,lr/)ellaab negra nifP

Quan recordo l'hermosura
d aquell cel asserenat
hon cerca' ma cinima pura .
somnis bells y veritd;
somni bell que mchisomreyas,
flor divina, jcom fe deyas?
si alií encara f'assoleyas,
com may més jo rhe o virat?

Les roses perden la fulla,
Ics roscs perden la olor;
10 rernps, que Is arbres despulla,
d'ifusio~~s
despulla I cor.
Tan sols una a mi me n resla
quc no esfulla /a tempesfa:
la llurt~de la eferna festa,
10 call! de /'etern amor.

Frescos anys de la ignocencia
com fugiu sens dirne adeu,
ab Palbor de Pexisfenciaprimavera del cor meu.
Oh dofcíssimes onades, .
#aquell Edem de vallades
per rtnon prat ja sou passades
y may més hi fornaréu!

-

Aquell correr per les hortes,
aquell rodar pel jardí,
sy! com exes fulles mortes
que hi apila 1freboli?
Aquefia odor de poncelles,
aque!l ce/ vessanf d'esfrelles,
nifs, frenchs d'alba, camarelles,
¿qui fan d'hora us esvanr?
¿Ahon sou mes companyones?
jahon son mos companyons?
jqui'esfuliá vostres corones?
¿qui esbulla' nostres cang ons?
Que sces,feta I'alegría
que del cor nos sobrexia,
adollanfsens nif i dia
com les aygues de les fonfs?
ja son blanchs 10s cabells rossos,
ja s'emboyra l'ull blavís,
y aquell bosch dz pins y arbossos
es un prat conreadis.
ja may més Rer les boscuries
correrém a voladuries;
adeu, somnis y canfuries
y alefeigs del paradís!
¿Per qué I cor, com la coloma,
fent volades y cantanf,
de ses ales perf la ploma,
de la llengua perf 10 canf?
Ah! tal volta es una lira
que, com mes canfay sospira,
més al ayse que la inspira
va ses cordes frocejinf.
I

.

.
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Oh! rluc frisf seria 1 viure
si I p,rradis cebsfial
vo s ~*cgés
com ull somrikre
dc /¿I 1crra en 10 capsa/:
si dcl (,Iolen Palfra vora
no s',ll~.cisnovella aurora,
fronr tli1.i del jorn qu'anyora
la nosfm a'nima inmorfal!

)iy!

torei
mes
.,... .. . albor8,
han fugit?,
- ..!es.&$S&&
&m se m&n
;
ftende@a':&haker.flbritfl . ;,,
.a,;

JACINTO VERDAGUER
w m m m m

EL CARNAVAL
Ja ha pass~ltel Carnestoltes. I el seu pas en nostra vila lla slprt q~riet,ulallso, reposat, com si també ell en 1ir1~11ls
pena de la terrible guerra que su- freix I' Eur~)l)i~.
Com si talnie~lthagués perdut Ichumor, i d'aq~rcllboig i intrépit Carnestoltes no més
en quedCs (.I llorn.
que lli li;111 llagut balls, sardanes a la plassa,
disfresses 13cls carrers i estudiantines, atraccions
en casi tors cls cafés, sessions de cine, molt concorregudes p c ~cert, que s' ha tirat confetti i alguna
serpentina, sc.11~
arrivá al derroche ica!, que s' han
aixugat al[:l~t~s
bots de vi i qrle fins el primer dia
els forn& v;ln acabar el pa? Si; de tot aixb hi ha
hagut. Per0 C I I lot hem vist carrers i plasses dtsanimats sens pode lograr que la gent sortis de casa
com feia els altres anys.
Nosaltres no sor11 pas entussiastes, ni molt partidaris de les b ~ o ~ n ed'aquelles
s,
bromes tontes i esbogerrades del Carnaval, per6 creiem que's just que
al menys llrla vegada a 1' any es rigui,, canti i balli
amb broma sana i de bon género, que bC'n queden
prou d'horcs i hores per dedicar-les al treball i a
les cabor ics.
. . . ._ _ . . . . , A . . .,
Lo que lnCs d&em
censurar
. . . . . . . . s. .n'. . aquests
. . . . . . . retrets
.
aquest any no .han
. . . . .vggut
. . . . . sortir
.-.,. ,=dei niu, es el .
......
no,hábcr ac;,dit, a les sardapes
. . ..: ..dj!a
. ., piassa.,;+JU$&
':.
nat= de ~ a r h i t b i 'que
l a iotliom deuria 'plaure j a - ..
. que es-emiaentment popular. , .idigne
.
d6e!logi: . ., ..:,,.,. :.
* . . . . . . . . . .
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Es aquestes diades quan s'estrenen les sardanes
aimanfs de les diversions no's queinoves de la vinent temporada de festes majors,
xar& aquesta quaresma.
com si es barrejés un dol$ amb una taronge agre.
Tindrem featre, atraccions i cine.
aE1~ ont~r&sB
la , nostra incomparable cobla
L' alfre dia un amic, que no es aficionat a la
ens ha fet coneixer nous cants d'inspiracions no- "ballaruga" m'ho deia: i Ves perque no hauria
velles.
d' ésser fol / ' any quaresma! ara que han suDebem felicitar desde aquestes ratlles al nostre primit molfs dejunis.
bon amic en Joaquim Vallespi per les sev, noves
sardanes que son admirables i seran indubtablement aplaudidissimes. Al aprofitat Ram6n Rosell
també per la seva de tenor, que ell interpreta magistralment, anomenada aA cau d'orellaa, al inteligent mestre d' Ulla D. Eliseo Carb6 i finalment al
director de música de la casa ({Odebnnde Barcelona senyor Esquerri, que es la seva d' una música
AJUNTAMENT
gran i armoniosa.

NOTICIES

PALET

A no ser per

algunnes mascarotes- per
cert de mal gust-que vegerem, apenes
ens hauriem donat compte de /' arribada del
senyor Carnesfolfes.
Aquell bon temps en que 'Is joves freballaven per a presen far una cabalcada amb artisfiques carroces, amb les disfreces més originals, on les nosfres damiseles lhien els seus
frajos del més' exquisif bon gust, ha passat rdpidamen f.
Tenim la segurefaf de que continuant aixis,
els Carnavals, cada volfa més insuDs;ancials
i més grollers, causanf definitivament en mans
d' una esvalofada i ben poc exquisida minoria.

ENS
han dit que alguns ferrasszns que
freqiienfen un café, s' han molestafper

Sessid del dia 2 de Febrer

Assisteixen tots els Regidors menys el senyor
Bofill, i presideix IsArcalde Sr. Sala.
S'aproba I'acta de la sessi6 ordinaria anterior i
ratifica I'extraordiuaria queva tenir per objecte la
rectificació definitiva del Allistaxentd els mossos
del Reemplac &aquest any.,
Se procedeix al sorteig dels Vocals associats que
han de formar part de la Junta Municipal en el corrent any, havent sortit elegits per la
1." Secci6. - D. Pere Bellapart Sala, D. AntcSn
Parés Barnosell, D. Joan Villena Bota, D. Pere
Castells Peracaula; D. Joan Bordas Guitart, D. Jof
sep Blanch Pujal.
2.a Secci6. - D. Joaquim Batlle Passarrius, don
Josep Roig Pagés.
3." Secci6. -D. joan Viladevall Baliesier, D. Josep Dalmau junquer.
4." Secció. - D. Joan Roura Anguila, D. Genis
Rós Boadella.
S'acorda que's notifiqui a rr'els nomenats en forma legal i que se publiquin els nombraments en el
~Bulletioficial, de la provincia i en el lloc de costum.

Per a els efectes de quintes s'acorda senyalar el
jornal mitg de un jornal en la locaiitat en dos pessetes setanta cinc céntims.
/ ' eco que publicarem en el nombre passat.
S'acorda adquirir el totno corresponent a I'any
No 'ns ocupavem d' ells, ens referiem a una
1908 del Diccionari d' Administració alc cub illa^
-ferfu/ia d ' un altre café. Si a n ' ells aluque falta per a completar la colecci6 del Ajuntadíssim, els hi diríem que, seguramenl, no han
ment,
sabuf llegir / ' eco, que no dona mofiu per moS'acorda donar-se per enterat del Bando publilestar-se ningfi.
cat per I'Arcaldia en el dia anterior respecte al
A m b aixd hem fet un descubriment: Que no cumplilnent de la Llei de Epizootias i son Reglaes una excepció,
com deiem, la colla de refe- ment amb motiu d'haber aparescut un cas de ra- .
.. . ..rencia, doncs veiem que.ni han d í altres que
bia canina en el terme de Gualta i un altre no com..L,. conserven.. /es' cosfrims"i?elsnostres passats.
probat en el barri dGEstartit.
~ o ~ & l f & ~ ~ @ ~j*tc s10' dtradicional,
h
ehs en
.
.
S e ' d ~ n ' a ' c o m ~ ide
e I' instancia presentada per
. .
alegre@..:., _ .._ .:.. .... . ..:. . . . :.$; .>
don joan Gispert Casas com a handatari verbal
~ r . " . ~ c m t.de
e ~orroell;ade. Todel .Ekceleptissim
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. . . ' ,
..
I

.

:

.':

-N..

'"

I.

,.

:

:

,

: :

"

contribuit amb el seu talent artístic a varies obres
públiques dc I6.1rgentina, ha exposat a les <<Galeries Dal~na~l.
d e Barcelona, amb un éxit sorollbs.
Grat ens cs poguer donar aquesta nova, amb la
seguretat I)cr part nostra, de que no tardarem en
parlar Ilarg;~rnentde la rellevant personalitat artístics del nostre compatrici.

froella de Montgri demanant que I' Ajuntament li
deixi retirar I' instancia i plano1 que va presentar
al demanar permís per a tancar de pared el terreny
comprat a I'Ajuntalnent darrera la.casa del carrer
d e Mar núm. 2, per a variar la construccib de les
obres; s'acorda accedir a lo demanat fent-se entrega dels docurnents al interessat, rnitjansant rebut.
S'acorda que la Comissi6 d'Hisenda presenti
dictamen referent a una instancia presentada pel
Recaudador de I1Ajuntament.

Gasarnc!nt p r 6 x i m . - S '

anuncia el prbxim
casament de la gentilissima senyoreta Nuria d e
Travy, filli1 de nostre distingit amic D. Rarnbn,
propierari (te Matajudaica, amb el jove barceloni
D. Josep hi." Maret.
Desitge111per endavant a la jove patella, totes les
felicitats qile 's mereixen.

Sessió de 22 de Febrer
Presideix !'Arcalde Sr. Sala i assisteixen tots els
Regidors menys el Sr. Frou.
S'aproba I'acta de la sessi6 anterior i ratifica la
extraordinaria que va tenir per obgecte el sorteig
dels tno$os del reemplas d'aquest any.
S e nombra als senyors Creixell i Bofill per a que
proporcio~lintot lo necessari a la parada de caballs
s e m e ~ ~ t ad'aquesta
ls
vila.
S'acorda entregar 30 pessetes al Hospital com a
indemnisació dels desperfectes causats en els materials que aquest deixa.
S'acorda que els aprofitaments destinats a usos
veinals i comunals que se proposa realitzar I'Ajun:ament en la montaoya Gran duraril I' any forestal
d e 19i6-1917, siguin els rnateixos dels demés anys.
A proposta de la Comissi6 de Foment, se concedeix pertnis a D. Josep Salamiá per a practicar
obres de reforma de fasana en la seva casa del carrer de San Rarnbn; a D. Casimir Masot en la casa qlre habita eri el carrer de I'UoiÓ i a D." loana Buaions et1 la casa que posseieix en el carrer de les
Illes de! barri d'Estartit.
Se concedeix germis a 3.joan Terradas per tancar de paret un solar fronteris amb la carretera del
Estat d'Estartit a Sa11 Jordi, amb arreglo a les condicions generals establertes i a les irnpostes per
I'enginyer quefz d'obres pílbliques.
Desgres d'esaminada !a ir:s:ancia i plano1 presentats per D. Pau Batile per a praclicar obres de
construcci6 i reforilla de fasana en la casa de sa
propietat del carrer del Carme (carrer6 del Poll), se
li concedeix el permís amb arreglo al plánol i demés condicions generals establertes.
S'acorda que passin a la Comissió de Foment per
estudi les instancies i plánols presentats per don
ioan Gispert a nom del Sr. Cotllte de Torroella de
Montgrí, demanant pertnis per a practicar obres de
nova construcció en el terreno comprat a I'Ajontament i situat darrera el carrer de Mar, núnl. 2; i per
a variar la construcci6 de les obres que practica en
la parcela situada en el carrer de Sant Josep.

En Martl G i m e n o . - E n Marti Gimeno, el
gran pintor torroellenc, de retorn daAmérica on. ha

Nombrament. - Després de brillants exercicis d' oposlcih practicats per nostre volgut consoci D. Josep I'igarola, aquest ha sigut nomenat mestre de seec10 d'una escola graduada de la Barceloneta.
Feliciteil~coralment a nostre bon amic.
EI dinlt:(;res d e cendra.-Aprofitant

la bonansa del t l ~ r ~ ~ e cde
r e scer~dra foren moltes les families torrocllel~q~res
que sortiren a brenar a fora.
Per arlursl ~lloli~r
se tancaren casi tots els establiments. i\ la l l i t unsquar~tstranquils enterraren el
Carnestoircs.

D' e n s c ? n y a n ~ a . - L ' arcalde ha enviat a la
a
la proposta
junta prov~rlcialde p r i ~ ~ l e rensenyansa
qlle d e ~ ~ r áformar
n
part de la
de pares dr. l'i~r~lilia,
]unia local.
D b O p ~ s i c ; i o n s . - E n les oposicions Ú'timament
celebrade:; ; I Ua~.celona per a omplir algunes vacants, l l ; ~ol~li~lgut
plassa després de renyida lluita
la se1lyort.r.1Mercedes Puig, filla de nostre consoci
Senyai l ' l ~ t j ! , . Ac111estaha sigrrt rlornenada mestra d e
Ogassa.
Felici1e111coralnlent a la agraciada i a la seva
fanliliil.

,

B a r ~ i tv o l c a d a . - P r o p d'una cala de I'Estartit volc,i t1ic.s passats la barca del bo11 d'en Pau de
Rosas.
Uo innl.i~~cr
jove que for1 testi~norlide la desgracia, porti1 I;! 11ova al poble, desde on acudiren diferentes bal.cl~~cs
en auxili dels náufrecs, evitant un
dia de dol ; I I'Estartit.
Desde 1;1 farola (fe la Meda s'issá també la bannl
dera en s t ~ ~ p d'alaru~a.
E s f r e ~ l i i . - A Llansá se feu I'estrena del drama
<La B o r r l i ~; ~I I I I ~lletra d e D. Lluis Figa y Bigas i
música del llostre volgut amic ell Vicens Bou.
L-obra ol)linguC un éxit esclatant.
Felicite111als autors que poden ~nostrar-sesatisfets de I'i~c~~llida
que'l públic dispensa a la Seva
obra.
.

.

Insistint.-Esperem que 'I Sr. Arcalde voldrá
preocupar-se de fer llimpiar la plasseta de la Torre d e les Bruixes, com indicarem en niirneros anteriors.

EI temps. - D x a n t la quinzena el temps fou
d'una cruesa desacostuinada en la nostra regió.
D e i u n c i o n s . - D i e s passats mori a Santa Coloma D.a Eularia Rodó, niare de nostre volgut consoci i amic D. Genis Frou.
Acompanyem a la familia en son just dolor.
-També mori a Girona el dissapte dia 4 del corrent el conegut co~npatrici D. j o a q u i ~ i Creixell
~
Casas.
La nova fou molt sentida a la vila.
Rebi la farnilia I'expressió de nostre condol.
A p a t . - El dirnars a la nit e s reuniren er, fraternal sopar alguns ateneistes per a celebrar el final de festa del Carnaval.

ha parada d e s e m e n t a l s . - Han arribat
els caballs sernentals de la parada de Torroelia.

Torroella als captaires ambulants que en poc temps
han portat niasses vegades I'inquietut a nostra vila.

L60rCe6d e 16Ateneu.-Coln veurán nostres
lectors en un article d'aquest nhmero, I' Ateneu ha
emprés la creaci6 d'una massa orfeónica.
Dimecres, dia 1 del corrent, se celebri una reuni6, regnant en Ia mateixa el major entusiasme.
Els inscrits en les diverses seccions son nombrosos i escullits.
Els socis que vulgui11 i~iscriurerso inscriure els
seus fills poden dirigir-se al secretari de la secció
corresponent.
R i f a a b e n e f i c i d e l a Greu Roja.-Dilluns
dia 28 de febrer estigueren a Torroella uns representants de la Creu Roja que venien nlimeros de
una rifa a benefici de I'esmentada associaci6.
L'objecte del sorteig era una aca Poney i un
magnífic carret.

MERCAT DE TORROELLA

CELEBRT EL D[A 21 FEBRER 1956
A c c i d e n t . -Dies passats un nen d'en Josep
de 21
a 22 ptes. quartera
Costa se va beure una petita dosis d e lleixiu. Gra- Blat
cies a la rapida aplicació d'un vomitiu I'accident Civada.
a
de 9 a 9'50 a
no tingué greus conseqüencies.
Ordi
de 9'00 a 10'00
u
de 15'00 a 16'00
a
Malalta.-Es trova malalta de cuidado la gen- Faves
Esparcet
de
00'00
a
00'00
f i l danisela Paquita Huguet. Li desitgem un pronipte restabliment.
Favó .
de 15'50 a 16'00
a
Besses.
de 15'50 a 16'00
C
D e i u n c i 6 . - Ha mort a Barcelona D.2 Dolors
Mongetes .
de 33 a 35
Sampol Vda. de Destor, natural d'aquesta vilz.
Mill .
( D. E. P. ).
.
de 16'00 a 16'50
Blat
de moro
. de 16'00 a 17'00 x
El seu cadaver fou traslladat a nostra vila per a
esser enterrat en el panteón de la seva propierat.
Bestiar porqui
. de 18'00 a 35'00
un
Oli
.
. de 15'00 a 16'00 el mallal
D6Hnspecci6.- Fa alguns dies q u e va esiar
de 1'20 a 1'25 dotzena
en nostra vila en visita d'inspecció el F.d:l Contrast Ous .
Gallines
,
de
9'00 a 1 1'00 parell
d e la Provincia.
. de 4'00 a 6'03
Pollastres .
VoTc0.-L'altre dia el pare de nostre consoci
Anecs .
. de 5'00 a 7'00
Josep Aleñá va tenir la desgracia de desbocar-se-lj
de 2'50 a 5'00
l'animal del carro que guiava, Ilensant-lo a foia i Cunills.
de 5'00 a 7'00
una
Oques
ocasionant-li ferides greus.
. . de 6'00 a 9'00 quinti
Desitgem que's restableixi rápidament de ¡es fe- Patates.
de llevor .
de 0'00 a 0'00
s
rides rebudes.
Aufals .
.
de 3'50 a 4'00 K
Furt. - El diumenge de Carnaval, entre nou i
Carbó vegetal
.
de 15'00 a 16'00 u carrega
deu de la nit un subjecle va enlrar a la boiiga de
de 16'00 a 17'00
arroba
nostra volguda suscriptora Enriqueta Pascual, apo- Tocinos grassus. .
derant-se d' algunes pessetes que tenia a n' el EQUIYALEIu'CIES : La qna1.te1.aequival a 80 litres ; la
calaix.
cirrega (pes) a 120 l~.;ilos; el quint& n 40 liilos ; 1' arroba
LIAlcalde Sr. Sala i el Tinent d'Alcalde Sr. Crei- a 10 1;ilos; el mallai diol¡, a ~1.1'200Bilos o 1P40 litres.
xell acompanyats dels serenos després de varies
El rnnllnl d e vi, .15'48 litres.
-diligencies lograren capturar a I' autor de la malifeta que posaren en poder de I'Autoritat judicial.
Imp. de P. Ribas. - Palafrugell. - Teléfon 362
Representant a Torroella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agustí 35 .
. Insistim en exposar la necessitat ,de- treure de
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