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P E R I ~ D I CQ U I N Z E N A L

DE LA TERRA
SOBRE U N S BALLS NOUS

Radaccid i
Rdministracib :

Ateneu

i Montgrí

!

Record;lvem deiem aquells ballets populars caialans, qur 11em vist desgranar-se en moments inolvidables. cn aquell magnífic Park Güell, dolninant
I1espect;~clesl~blilnd'un cel de purissima serenor,
d'un rnar inmens que de lluny lenia placideses de
estany, cobricelant i rendint acatament a la Ciutat
granLiinsi~clue s'extenia a nostres peus, sobre la
plana V V I tl;~.
Rzcord;~vemaquells ballets populars catalans,
q u e 11e!11vist executar en rnig de I'alegria brugidora d.un;~111111titut
en plena festa major, allí a la plaa; del [)ol)lc, en qu.e predomina la nota de color
sempre vistosa de la. joventut femeni1 cuberta de
ses n1i1lo1.sg;~les.
I al rc-cordar tot aixó pensaveni que Iambk a Torroella podien introduir-se aquests baliets popuiars
cata!clns. s ~ ~ s t i t u i yentatjosament
nt
als nous ballables. v t b ~ i i l a~ tdigrlificar la danqa i convertint-la en
u n nleil~ci'er~tretenimenti diversi6 de notable bon
gust i dr positiva honestitat.
Const.p~iriemarnb aix6 renovellar un espectacle
~ certes ocasions tenir un carácter de
que p o ~ l t i ícn
p:~b!icit;~t.
que seria molt atractiu i alhora de gran
~ i s t o s i l ; ~I\ l . 111escontribciriem a donar un caient
parsiO:~c;I la danfa de la mateixa manera que ho
i-111 al1111le nostra sardana; educarien) el sentit del
i i ~ i ~ clcls
~ t ' ~lostresjoves portant-hi com una certa
espiril~~.llil;~l,
i sobre tot evitarien1 els efectes depriments tir 1;i Iílscivia i I'erotisme, afavorits per altra
nleni: dt. I)í~lls,per aquells que entre nosaltres mes
saac'c>sllllllcn,i que per desgracia venen a ser no un
di\rerti~il!'~~t,
si116 una necessitat per la joventut Torr~ellc~~~:i~.
PONS

Per contrast es un moment oportú -la Quaresma- per a parlar dels nous ballables. Es el temps
d'oració i penitencia; el temps en que l'esperit de
1'Iglesia i del nom cristid se recullm devotament
per a la meditaci6 dels misteris sublin~s.
Torroella tan follament entregada al ball, en
aquest temps i amb molt bon sentit recordant santes tradicions, sospen les seves aficions danfantes
i se tanca en el reculliment i en la fosca del cinema.
Sols des de fi poc temps hi ha alguna excepcib de
aquell bon sentit de que parlavern.
Deiem que's ara un moment oportú -el temps
de Quaresma- en el que'ls aimants de la ballaruga, en pi6 descans de les seves bojes aficions, poden meditar sinó amb un misteri sant que fora mes
Iloable,'poden meditar fredament, serenament, et1 la
ridiculesa, en la perversió que entranyeri els ballables que entre n o s ~ l t r e stradicionalrnellt s'estilen.
1 en aquest moment es quan nosaltres concretant
definitivament el nostre desig, llencem al vent una
modesta iniciativa .queins va sugerir la conternplari6 dels nous ballables que tan de furor han fet entre nostra joventut, mes que aficionada;- ja professional de ir; danqa.
Al veure la graciiitat de ia polonesa, per exemple; al veure I'elegancia dels moviments i les combinacions; ai veure el sentit del ritnie que contenen
i l'honestitat en el seu procedir, nosaltres varem
sentir una anyoranfa.
Un2 anyoran;a, record primer i especial per les
coses de la terra catalana d'aquesta patria generosa, afable, amorosa dels nostres afanys. I nosaltres
EL NOSTRE ORFEO
no'ns saviem avenir del motiu que impulsava a
aquella joventut riallera a executar unes dances forasteres quan teniem a casa nostra ballables popui.'ot.lc.tj dcl Ateneu ha vinguf a la vida amb
fars tant o mes hermosos que qualsevol dels balla- cncol; tli(idora robusfesa.
bles importats de fora.
Si rol.\ cls elemenfs que Pinfegren s'han fef
! a mes de la nostra sardana, la danqa catalana prou t~.r.cgde Pirnporfancia de Pinsfifució, de
per exel-lencia, que f i tant sovint les nostres deli- l.honol c/uc pertocar6 a cada un dels orfeoniscies i que ha sigut solemnement proclamada com a fes firircl,~dors,quan dema' POrfeó arribi a /a
danqa nacional, recordavem com una visió de gen- plc~~iluf
(/e vida, pod assegurar-se que aquesfa,
' tilesa i d e galznia, aquells balletspopulars catalans, per la scva magnificencia,per Pabundancia dels
que tenen el regust de la terra-mare, la flaira del seus /i.nits sorpendra' fins als que plens d' optiromaní i la farigola, la sanitut dels aires de monta- mismc cmdevinen un falaguer pervindre per a
nya, el remoreix dolcissim dels pins i la seva ver- nostra massa orfeónica.
...
dor eterna.
Emprcj convé que,aquesfs elemenfs se corn-
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penetrin ben bé de la frascendencia de /'obra
que comencen.
Per inconsfancia,per flaquesa moral, per falfa d'energía, per no coneixer la verdadera finalifaf de les masses chorals, moriren aquesres
a Torroella, després &una meriforia actuació.
Sols una escullida minoria d'hornes verament formals, que capiren la finalifat educafirra
dels chors, aguantaren ferms fins a darrera hora, quan apenafs vegeren que Pobra dels seus
entusiasmes s'esllanguia ofegada pel cansanci dels superficials.
Fills d'aquella época son els millors chorisfes de Torroella que han conservaf sempre pel
cant una lloable afició.
La jovenfuf d'avui no ha frovaf aquell medi
culfural tant necessari en una ferra on abunda
la genf allunyada de fofa afició enlairadora i
aixís no'ns pod sorpendre que de tant en ranf
surfin escamofs de joves, baladrejanf cancons
immorals i grolleres.
Et7 una ferra que fe' cants populars inacabables i magnífics, es una vergonya que la jovenfuf tingui que manifesfar la seva alegria i fins
els seus amors an:b brámuls de café-concert,
amb la baixa mercaderia de les variefés i del
g6nei.o ínfim.
En aquesf senfit haviem donaf un pas enrera,
que s'adelanfara' sobradamenf, si l'Orfeó queda definifivarnenfinfercalaf enlre nosfres insfifucions culfurals.
DBu advertir-se que més que chors pel mafeix motiu de ser obra més seriosa, més dificil,
de rr~éstrascendencia, exigeix- volunfaf i consfancia.
S i /'Orfeó se sosfé com cal suposar, crearis
al ser1 redors una gerreració educada cienfificamenl e/: l.ar; dir.', que continuaria la honrosz
tradició mr~sicalde Tor~.oel/a.
Pesin les nosfres paraules als orfeonisles;
encar es hora de que reculin els febles, els poc
convensufs i els cgoisfes si es que exisfeixin.
No rrulguin que dema' Tinguin que anar a la
picota per prefendre maln~enaruna gran obra,
quin valor i quina bellesa podrá apreciar Torroella en el dia ara ia proper que fem l'inau.-pura1 solemne del nosfre Orfeó.

ATENEU MONTGR~
S E C C I ~ORFEONICA

REGLAMENT

CAPITOL I
Cotrsfitució. - De la /unia.
Article
Se constitueix en I' *Ateneu Montgrí,, un Orfeó amb les corresponents seccions de
homes, damiselcs i nois.
Art. 2.0" L' Orfeó será regit per una Junta autónoma composta dels individuus de la Secció dra-

.

.~

rnática i orfeónica i de dos vocals i un' arxiver elegits entre els 0rfeonis:es de la secció d'homes per
la lunca Directiva de ILAteneu o per majoria d e
vots dels orfeonistes de dita secci6 si la esmentada
Junta delega en ells les seves atribucions.
Un dels vocals ser6 president de :la secci6 d'honies.
Art. Xer En aquest cas sols serán elegits o elegibles els socis fundadors; FO es els que ingressin
a /'Orfeó durant els dos primers mesos o després
els que portin dos anys de socis en la secció.
CAPITOL I 1
Del funcionanzent de I' Orfeó i deures
dels orfeonistes
Art. 4.rt L' Orfeó funcionari durant els mesos
que'ls treballs del camp permelin als terrassans
la regular assistencia.
La Junta de I'Ateneu quan pugui allissonar-se d e
I'experiencia dit el dictárnen de la Junta del Orfeó,
senyalara les dates que determinaran la temporada
d'estudi.
Art. 5."' L' orfeonista no quedará deslligat de
I'OrfeÓ durant les vacacioiis i tiridrá el deure d e
assistir als actes en que !'Orfe6 prengui part.
Art. G.S6 En la temporada d'rstudi, I'orfeonista
deurá assistir puntilal i regularment al assaig sempre que sigui convocada la sevz eecció.
Art. 7.'' L'orfeonista tindrá lLobligaci6 de ser
soci de I'Ateneu o soci orfeonista amb les condicions que's detallen en I'arricle 11; els nois deurán
pertarieixer a la Secció escolar, i les noies amb la
sola excepció de les filles de viuda serán filles o
gernlarles de socis.
Art. S.'"n
les vetllades será obligatori: pels
ilo~!les, trajo d'americana i sabates, barretina si aixis ho deferliliria la junta i el distintiu que's creará
oporta~ia~nent;
pels nois, barretir;a i distintiu; per
ies iroies, distintiu, mantellina si la Junta pren
aquest acort.
CAPITOL. 111
De les excepcions
Art. 9.Vk El soci que tíllgui dos faltes no avisrides ni justificades d' assistencia durant un mes o
tres durant I'exercici pod esser expulsat per acord
de la Junta de !'Orfeó.
Art. 10. També será expulsat el soci que per la
seva conducta es fassi incompatib!e amb la societat, prestigi i bon nom de I'Ateneu. En Aquest ítltim cas será indispensable un avis previ.
CAPITOL IV
Dels socis orfeonisfes
Art. 11. El soci orfeonista que ho desitgi pagará la mitat de la quota ordinaria de I'Ateneu, entenent-se en aquest cas que renuncia als drets dels
socis ateneistes; conservant Únicament la intervenci6 plena en I'Orfe6 i el dret d'assistir ells i ses famiiies a les vetllades.
Art. 12. Aquest privilegi de limitació de quota
!

. .
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s e reserva pels fundadors i e s fa extensiu als pares i germans de les orfeonistes.
CAPITOL V

Dels Mestres

R. :\.lzrca

P. Vicens
E. Ors
M.Pagis

Secció de nens
J. Forcada
P. Frou
1. M." Llandrich
j.Bofil1
J. Bou
P. Palomeras
.'

Art. 13. Els mestres tenen el deure de repar- I. V11ñ
tir-se els treballs que'ls assaigs ocasionin. TanlbC LI. Geli
Seccid de nenes
deuran donar ensenyanga de solfeig gratuita a la
falran
i~lguns
detalls
per acabar I' organització
secci6 de nens i damiseles, aixis con] als orfeonisd.aquesr;~
srccio.
tes que ho solicitin.
Seccid de joves
Art. 14. El sou concordat per als mestres, desJaume
Roscll
Pou
Rarnón Castells Hostench
prCs de separar-ne un 10 per 100 per a gastos de
J o x Pujol Sala
Pere Vert Fontdirecció se repartirá en parts iguals entre els dos A1arli P I I I ~Presas
:
Joan Guillarnent Pous
directors. Si dema se creguks convenient contrac- Ceiesti Ferrer Casamort Basili Serra Matas
tar altres mestres, la Junta els senyalaria sou apart.
Art. 15. Será incumbencia del primer director
el determinar métodes i procediments d'estudi i la
COMENTARIS
D6ACTUAbI(TAT
interpretació artística de les pesses.
Art. 16. Les pesses deuen ser escullides amb COM ACTUA
f'assentiment dels directors, resolguent en cas de
EL GOVERN
divergencia la intervenci6 del President de ]'Ateneu
o de persona perita per ell delegada.
:i'\
p . ~ s s ; ~ ternps
r ~ t i aquell Govern d'en RomanoArt. 17. Tampoc podra admetres cap soci or- nts I ~ i I'illl~a,
r
ha mostrat els mateixos anacronisfeonista sense que'ls dos directors permetin I'ad- ries. les ~lii~teixes
miseries i conc~rpisc&cies que
missió.
els ~lrrc?.iioverns espanyols, qug'ls Governs esADICIONAL
panyols tlc f i trescents anys.
Art. IS. La Junta de I' Ateneu previ2 consulta
Senll)l;t com si per dernunt dCEspanyahi planés
amb la de l'Orfeó, pod introduir en aquest Regla- sempre, com una au de mala estruganGa, ur1 destí
ment les modificacions que la prictica aconselli.
aissori;~ti fatal; com si el sol de la reconstitució
d.aquesl;~ trista Espanya, estigués predestinat a
Personal
~
: u r e ' s sempre cubert per negres i sinistres nuvol.er Director, V i x n s Bou Geli.
lades. Srll~blasi com la negror de I'horitzb resu2.on Director, Joaquim Vallespi Polit
mis tolil I'llistoria d4Espanya i fos presagi de que
Secció d. homes
!:s sev1.s pAgines han de contenir dols i desgracies
Tenors 1.ers:
,
"
I'"' ,,.tr;~ IIICS cruentes.
Aleñi Mató Josep
Esteva Frigola Martí
Sois (.o111 ;I nola de major excepci6; com a mosE a g l ~ d Marca
i
Joaquim Geli Pagés josep
1;2 L ~ . I I Iflor
I ; I d'esperanqa en mig d'un camp d e
Bagudá Isern Josep
Martinop Josep
Viladevali Ballester Joan
Duñach Sabadi josep
t:isres;~ I tle ~nort, Catalunya corn un liovell heroi
: ; ; . ; t . ! i i l . ~ ~ i , st. redressa i enizira la bandera que
Tenors 2.ons:
Marti Farigola Anselm iiie;iiir/ I I'ilnic carni de salvació.
G u m i Batlle jaume
HostenchGranésFrancesch Roura Serra Gelchor
Pro ,111riscot11 la vida contrasta amb la mort, i la
Marti Garriga Francesc11
Pey Bustins Narcis
i!!;nl ; I I I I ~ )les tenebres, aixis contrasta Catalunya i
Matas Teixidor Estanislau
la se\!;l ohra, i Espanya i I'obra dels seus Governs.
Baritons:
Ari: /:I Ilcin arribat al maxinl de desaprensió, ja
BastonsCarbÓ josep
Masferrer Vila Enric
ia cos;^ i!:i(ievk intolerable. No contents els liltims
Perich Gich Pere
Gali Mir Josep
G ; ~ \ ~ ~ '(i'I Iell
I : ;Dato i d'en Romanones d e deixar
Sereu Gicli Genis
Ribera Geli josep
nallfrr;y;lr a Espanya e n la tempesta mundial, sen-.
Baixos:
se irltt.~~t;~r
una lnillora i una defensa, encara fan
Estrany Busquets Anselm mCs, I ; ~ ~ x broniejen
Aliu Ruart Esteva
is
inicuament amb la dissort
Bruguera Planas Fred. Passarius Pere
del
~ O I I I i dei pais, i amb inconsciencia mai vista
Vert Puig Francesc
Batlle Miquel loan
s.entlc.tc.~~cn
en jocs d'etzar i d'agudesa.
Cumalat Bonany Joaquim
Ge11c:l;~r ho diu el cas de I'Alfons Sala, diputat
Seccid de damiseles
per
' I ; ~ ~ l - ; ~ si s Director
a
de Corner$ dimitit. ES
Puig i Arbós Maria
Bailester Pibernus Maria
aqi~esl
!'home
que
anava
a
ocupar son lloc amb tot
BallesterPibernusMarcelina Riembau Porri Anita
Riera Costa Emilia
I'ent~~sii~srne
d'un ideal, amb tota la consciencia
Cristófol Parals Amparo
Roca Devant Dolors
Farró Esquerri Teresa
d'l~naresponsabilitat enorme en .temps dificils i deRosell Pou Rosita
Guill6 Teixidor Dolors
cissius. amb tota la bona f e d'un home sincer, lliuMasjoan Parals Margarida Serra Matas Paquita
re de Ics nliseries de la politiqueria madrilenya.
Mitjá Marca Teresa
Serra Torres Dolors
I amb entusiasme, competencia i sana intenci6,
Parals FontquernaCelestina Tauler Llandrich Paq.
~

,

L

en Sala treballava incessant per a nlillorar la sort
d'Espanya en moments com I'actual que son de
vida o mort. Pro en Sala topi amb la realitat i
I'ambient miseriós i d'asfixia de la vella Espanya,
s'oposá a n'els propbsits d'aquell holne, que com a
bon catalá tenia com a normes la rectitut de conciencia i de criteri.
I la turbamulta els professionals de la política
causants de la disbauxa administrativa i social, se
senli humiliada al contacte d'un home cabal, i crea
una situació de violencia que va palesar una vegada més i per sempre, I' incompatibilitat de ['Espanya actual i la política honrada i de bona je.
Com si aixb no fos prou, el Govern d'en Roma.nones Ilenc;á encara una nova ofenqa a la cara de
I'opinib, i a I'endema de la dimissi6 d'en Sala, se
publica el R. D. concedint els dipbsits francs a Barcelona, i aixó es I' o f e n ~ amCs grossa que 's podia
inferir a Catalunya, car el R. D. en qüestió es una
burla sagnant que no's pod consentir, perque'l respecte es la base primordial d'actuació.
Catalunya ha lluitat amb totes les seves forces
per a millorar la seva existencia i alhora despertar
la nova Espanya que liauria de triomfar en I'avenir
i ara resulta que I'única conseqüencia de la campanya de Catalunya, ha .estat rebaixar les concessions que s'havíen fet a Cádiz. Catalunya no podtá
queixar-se de que Cádiz tinkui més. Lo que de lriés
hi ha en la concessió, el ministre ho treurá. Voleu
escarni més gros?
Les reclarnacions de Castella, d'Arag6, d6Extremadura, de Navarra, s'han tingut en compte. .4l
port franc no s'hi podran portar blzts, ni farines,
ni vins, ni olis, ni carns, ni s'hi poden fer conserves, ni admetre tabac, [li res. U n port franc per ei
café i el cacau. .. i adjcldicar encara, amb perill de
ia vida del port franc, a una societat particuiar ...
Creiem
les Societats Econ6rniq!1es cumpiirán la seva 1nissi6 oposant-se a un R. D. d'aquests.
mena, i Catalunya reburjara indignada la nova cornedia del Govern d'en Romanones.
Com rnes un llegeix el R. D. i les bases que no
.slhan tingut en conlpte, i els debats del Congris i
el dictalnen de la Cornissi6 darrera, i la campanya
de Catalunya i les promeses dels governs, més
creix la indignació que produeix la burla del comte de
Per fer aixó valia més, cent voltes, que haguessin dit a Catalunya:-No pensis en ports francs,
.no ho volen els que formen el nucli de la comedia
política de que vivim ... Un altre dia, germá ...- Valia més aix6 que fer caritat, i encara amb moneda
falsa.
Faltava aquesta gota de la burla de1 Port franc,
.que Catalunya deu considerar com un insult en
aquets moments d'angunia pel present i I'avenir.
T o t ha fracassat, lo que el Govern volia fer per a
resoldre els problemes económics... I els conflictes,

ornan nones

apaibagats un punt, ja amb el mauser, ja amb la
renuncia de tot principi d'autoritat, tornaran.
Qui no veura ara, arnb al decret dt i s Dipósits
fraacs, que aquest Govern enganya el pais, i que
el porta a les solucions més extremes?

u....

S TEM fenf freballs per a una esfadísficade

E goges En e h consfars, desde 'I falder d

bull-doc,i aixís sabrem els gogos que foguen per
cada cenf habifanfs.Creiem que ja pujara' per
amunf, el nombre #ells. A veure si Torroella
sers, proporcionalrnenf, /a primera població.de.
Espanya, en quan al desenrofllo de la raca canina, i aixís com hi ha poblacions que s'alaben
de fenir bones escoles, nosalfres ens alabarem
de fenir forces gogos.
*
M

*

ABEU que hi va a fer molta genf al Cine?
Direu: A veure les pel'lícoles i escolfar
la música. Doncs errada, hi van a menjar cacahuets, avellanes i pinyons.
En la quietuf senfireu un .garfi-garrecs com
si un campamenf de rafes rosegués, i menos
mal si la genf fingués lamabilifaf de ficar-se
les esclofolles a la butxaca i Ilensar-les després al carrer, doncs les firen a ferra i al esclafar-les... alió ja no son rafes, alló es un foc
granejaf.
Esperem veure el descubrimenf d'una no va
afecció gasfrica que ' / s rnefges anomenar&
cacahuitis. la qual ser2 curada amb una dosis
de senfit comú.
LElslLP

VARIA
--

Ara que ja sorn a la primavera (al menys oficialment) plau a n'en juny parlar de flors. Veusaqui
una cosa ben insignificant.
Per6 en juny que té la, diguem-ne mania, de les
petites coses, vol avui elogiar les nostres gentils
aamiseles, que a les festes tenen habitut d'embellir-se, portant damunt el pit rams de violetes. I en
juny fa constar joiós, qse son moltes, quasi bé totes, les noies que rendeixen culte a aquesta flor tant
diminuta, que agermana exquisitament la bellesa
amb I'humilitat.
Testimoni fervent de delicadesa, les violes dignifiquen nostra vila, prodigant generosament per
arreu, el séu aroma dolcissim i constituint amb la
hermosura del seu color, encisadores i bellugadis-

:..
L-:

L'interpretecib fou f o r ~ aajustada. La Srta. Daroqui estigu; molt bE en tota I'obra, unicament aquells
crits finals : iGcrmá ... germá ...! quan ha mort al
Marsal ens sell~blavendesentonats. No obstant com
hem dit abans, va tenir escenes i moments felicissims.
El Sr. Salol~len el paper de Marsal no ens va
agradar tant cooi altres voltes, com per exemple en
oMagda~i .La Garra,, que hi está insuperable, com
si aquest papcr fos inadequat al seu tipu i al seu
caracter, pro I I O obstant i aix6 demostra una vegada mes isser t l r l actor d'estudi i de facultats.
El Sr. Daroqui tant bé com sempre i molt ben
encaixada la Sra. Vendrell.
El Sr. .Alonso feu gala de la seva vis cómica, pró
debem fer-li observar que vagi molt en compte amb
aquest género tant propici a les relliscades, puix no
es 10 rnateis tlonar a un personatge el carácter cóJUNY
mic, que f e r - I Iuna
~ pallassada.
Els demis posesionats de llurs papers.
H t m liegil I I I ~ cartells
S
pels carrers escusant la
M A R I A COLLINT FLORS funció de di~t~llc.nge
passat per esser ia companyia
contraciada al 'I'catre Principal de La Bisbal i anonDE MATINADA
ciant per avui 1111 dratlia de IcEchegaray.
Senti:ienl tltle aquesta companyia per un mal enE f s una riolera faca blanca
tés carnoiis (1e ruta, aqó es, que deixés de donaren la claror del riure i del vesfif,
nos obres rnotlcrnes del teatre d'avui que son les
sobre ' I verd fou d'aquesfa prada fivanca,
que voi el nostre pi~blical menys els que verament
fofa gemada encara de la nif.
esti~l~enl
I'arl cn les seves positives manifestacions.
jo ' f veig, de lluny, en mig de les ramades
Be ni ha11 proli d'autors catalans desconeguts per
collinf les flors d'aquesfs erbafp-esalts,
molts de nos;lltres i que han fet una labor ben digmés difxoses quan moren ofegades
ne de tenir-str en compte.
per ?a carn blanca de fon peu descals.
¿Perqui 110, fer obres de I'Iglesias, Rusifiol, Apeles Alestres, I'ous i Pagés, Gual i tants altres?
jo ' f crido pel feu nom dols de Maria,
Es aisis C ( , I I I c s farien un públic i amb p i de casa,
i em llences flors fot agifanfles branques
pá ri10retl0 si cs vol, pr6 no menys sabrós que'l
de la pomera gracil que fes duu.
quehnsve d r fora i tnes encare si aquest no pod ser
Lluny, bosc endins, s'ovira la masia.
dei ai;.
/ us veig de dalt del cim, igualmenf blanques
PALET
. B B & U
igualment fresques, la masia i fu.

s e s taques que ressalten aquí i a116, damunt els vestits diumenjals de les noies. Es una'nota de sensibilitat que honora certament, a la vila i a les nostres
encantadores damiseles.
La violeta es una flor tot esencia, tot Anima, amb
justesa preferida; la mes digna d'esser venerada,
la mes digna d'esser nascuda per morir, colocada
graciosament,:damunt el pit virginal d'una donzella.
En Juny que's vanta d'esser feminista, li e s molt
plaent que aqliesta primera VARIA de primavera,
sigui endregada a les noies i a les flors, inseparablement, car en Jr~nyno concibeix una cosa sense
l'al tra.
Encara que aix6 no sigui mes que per expressi6
fidelissima dels sentiments que germinen en I'Acima
d'en futry, ara que comenca la primavera i es tant
dolc evocar, flairán violetes, el record d!unes mans
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SINDICAT AGRrCOL
BHWrnrn

-D' ESPECTACLES
Diumenge dia 12, actuá novament en aquest
Teatre la companyia de la notable actriu Mercé
Daroqui.
Es p o s i en escena el drama de don Angel Guimera (:Maria Rosa.. Es una de les obres més aplaudides del Mestre, potser després de la seva inmortal (:Terra Eaixab ha sigt~tla que ha tingut rnés representacions; puix ha passat gaire bé per tots eis
escenaris de Catalunya i a tot arreu ha assolit, 1'6xit que's mereix. Son argument es fondo, sólit, ori: ginal per aixó la figura trágica de la *Maria Rosan
. ens arriba a I'ánima i ens emociona i ens corpren.
Com a obra literaris tallibé es admirable, digna
e la ploma del Princep de la dra~naturgíacatalana.
...

REUNIO GENERAL DE SOCIS
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Aquesta prrstigiosa entitat celebri el passat diumengt la re~r~iií,
general dk socis corresponent al
present any.
DesprGs ~ ' I I I I oportunes
~S
paraules del President
senyo; Satllt, sobre el nou Consiliari del Sindicat,
el jove i intel.ligenlissim Mossén Martí Quintana,
aquest pro!l1111ci6un bell parlament de salutació
als soci$ rc~tl;trcantentre altres coses la necessitat
de que arnb V I S esforqos i ajuda de tots, el Sindicat
pugui conlpl;~ren temps no Ilunyh, amb casal propi. El parlarltcnt de Mn. Quintana produí excelent
efecte entre els socis.
El dignissi~nTresorer D. Manel Murtra, procedi
després a la Icctura dels estals demostratius de la
marxa del Sil~dicati Caixa Rural, inventaris, movi,

..

- -

ments de caixa, etz.,- els quals insertem al final
Secretari, Joan Puigpey.
Vis-secretari; Josep Pujol.
d'aquesta ressenya-detallat
tot amb tanta cura i
Tresorer, Manel Murtra.
perfeccib, que mereix el sincer i unánim elogi dels
Iser,Pere Marqués.
Vocal
iassoa ts.
Vocal
2.@,
Pere Aleñá.
De conformitat amb I'article 19 del Reglament,
Vocal 3.er, Domingo Grisset.
es procedí a la provisió dels cárrecs vagants reglaEn nom dels elegits, parli el jove advocat Camps.
mentariament que eren els de Vis-president, Secretari, Tresorer i Vocal segbn, efectuant-se I'elec- i Arboix agraint I'elecció i fent ofrena dels entusci6 per terna en votacib secreta. Per majoria de siasmes i constancia que animen a tots ells, extevots resultaren elegits respectivament: D. Joaquim nent-se en aciensades consideracions sobre I'obra
de Camps i Arboix, D. Joan Puigpey, D. hlanel futura del Sindicat, que impresionaren molt favorablement a l'auditori.
Murtra i D. Pere Aleñá.
Aixis doncs, la Junta Directiva del Sindicat AgriS'aprovB per unanimitat una proposició d e
col i Caixa Rural dCEstaivis i Préstams, queda MossCn Quintana, nomenant soci de m6rit.a don.
constituida en la següent forma:
Manel Murtia, en agrairnent als seus incansables i.
Consiliari, Rvnt. Marti Quintana, Pbre.
meritissims treballs en pro de Identitat,
President, Lluis G. Satlle.
La sessió fou aixecada prop de les 6 de la tarda..
Vis-president, J. de Camps i Arboix.

ENTRADES
Sobrant en Caixa en
de Janer 1915.
17 - 95
Per existe.ncies mercaderies en 31 Desembre 1916
4.917 - 73
Per existencies any 1915 fins 31 Febrer 1916 . . . . . . . 15.408 - 17
Per varies transferencies Caixa Rural . 4.750 >,:
Perpersonalavaris . . ,
. 128-55
Per quotes socis i entrades
531 - 50
Per maquinaria , .
.
16->>

.

.

.

-

.

S O R T 1 DES

Per mercaderies generals .
. 16.044 - 60
Per varies transferencies Caixa Rural. 8.915 - 17
.
. 735 - 80
Per personal a varis .
Per maquinaria .
75 - jo
Sobrant en iserMars de 1916 . . . .
37 - 83

l"WVDP\ENP B E L A C A I X A W U K w L
ENTRADES

S O R T 1 DES

Sobrant I.er janer 1915 .
Transferencies Caixa Sin4.604 -- j2
dicat .
.
. 10.631
34,
18.735 - 66
Per traspis a la Caixa d'un
prestan] no venput del
Sindicat .
3.500- D
Imposicions varies llibretes . . . 3.060 . z
Devolucions prestams .
. 11.A10 - SO
Interessos prCstams .
,
4-43 - 50

/

I

-33.681 - 96

inventari del Sindicat
Actiu .
Passiu.

. . . . .
Líquid.

.

. . . .

1.618 - 23
1.2511- :,
368 - 23

Préstams a varis .
Transferencies a Caixa Sindicat
Re~ntegrosa varis imponents .
lnieressos deis mateixos . .
Sobrant en Cai-xa 1." Mars 1916

. 16.479 - 80
. 7.332 - 39
,
. 6.534 - 97
. . 268 - 58
. . 3.166 - 22
.

-\
33.681 - 96

Inventari d e la Caixa Rural

.

Actiu
Passiu.

. . .
Liquid.

,

.
.

.

. . . .

14.313 - 33
14.245 - 16
68 - 17
- -...... - .. -

S

Ajuntament.-Sessió de 29 de Febrer. Presideix I'Arcalde Sr. Sala i assisteixen els Regidors
senyors Creixell, Elias, Matas, . Radressa, Viiias
Gali, Bernés i Hereu.

-

S'aproba I'acta de la sessió anterior.
Se nombra a D. Josep Massanet Vila i al metje
D. Josep Carreras per a la talla i reconeixement
dels mosos del reempla2 actual, en I'acte de la
classificació que tindra lloc a la Casa de la Vila el.
dia 5 de Mars a les vuit,
Se nombra a Don ]osep Bou Font i D. Sebastia.
Serra Geli, pares de cfos-.mosos del reemplas d'a:..

'

.

EMPORION
,-

'
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?
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q u e s t any per a que declarin a nom de I'Ajuntament
Conté paraules de lloansa per la nostra vila i
e n els expedients dSexcepci0 promoguts per els per les atencions de que foren objecte, especialfamilia Murtra, que les obsemosos del reemplaq actual i revises anteriors, i se ment per la disti~~gida
senyala els dies 14, 15 i 16 de Mars per rebre les quia amb un lurlcl~ i una vetllada improvisada, en
informacions testificals, a la Sacretaria durant les la que prenguerr.11 part les excursionistes.
hores d'oficina.
F.elicitern a les professores .del acreditat colegi
S'aproba l'extracte dels acords presos per el per la galanura tl'istil i per la presentació del diaAjuntament emel mes d e Gener ultim:
ri, agra~nr-liles j~araulesque dedica a la vila i als
que tant amablcll~cntles obsequiaren.
9 de Mars (segona convocatoria)
. B e n v i n g u t . - Ha arribat de les Amériques,
Assisteixen els Regidors senyors Creixell, Elias,
per
a passar unir ternporada entre nosaltres, nosMatas, Roense, Radressa, Frou, Viñas i Gali.
S'aproba I'acta d e la sessió anterior i ratifica la tre compatrici e11 Pere Payet.
Desitgsm q11e la seva estada a Torroella li si-'
extraordlnaria que va tenir per objecte la clasifi:caci6 dels mogos del actual reempias i revises an- gui agradosa.
teriors.
D6eieccions.-Han estat en nostra vila els
Se llegeix una comunicació del Jutje Instructor candidats
i FOurnier.
Aquest tinguC I'atenció de visitar la nostra entidel Regjrnent d'Asia n." 55 interesant de ]'Ajuntament que li remet i informe referent a la classifica- tat on fou rebut per la Junta directiva qui li d o n i
ció del recluta de cuota Pauli Valls Fontquerna mercés psr ISenvlo de llibres i estampes de IIEscola
del reemplas de 1914, s'informa en el sentit de Nacional de gl.i~valque havia lograt anteriorment.
EI Sr. Foilrllicr s e mostra entusiasta de I'obra
que no existeix responsabilitat en la clasificació d e
cultural i pro1nt.19recordar-se del Ateneu al que
dit nloso.
Se concedeix
a proposta de l a cornis si^ digué enviaria Ilil)res i altres objectes. Agrahim la
de Foment al Excm. sr. Conde de ~
~ de visita
~ i els 0ferilllcllt~
~
~ del Senyor
~ Fournier.
l
l
Naixemc?:~l.-L'esposa
de
nostre consoci en
Montgrí per a practicar obres de nova construcció
e n el terreny comprat al Ajuntameni, darrera la . Miquel Payt.1 11.1 cionat a llum un nen.
Rebin nostr;~~1111orabona.
seva casa del carrer de Mar, 2.
G a s a m e n l . .El dia 22 contragué matrimoni
S'acorda quedar enterat del conte del Dipositari referent als ingressos i pagos verificats en el nostre volgut a~liici ferm ateneista en Benvingut
itica
na Joaquima Pimes de Febrer, importallt 550,83 ptes. i 1613138 Vives anib la s ~ l ~ ~ l ~ i damisela
pessetes respectivarnen t.
joan.
14 de Mars
No cal dir qllc desitgem a la jove parella un
sens fi as fellcil;~ts.
Presideix I'Arcalde Sr. Sala i asisteixen els ReM a n i i e s t . - Hem rebut, suscrit, per els ~ a r l a gidors Srs. Creixell; Elias, Maras, Roense, Radrementaris
reg~or~;~l:stes
un manifest que adressan a
ssa, Bofill, Barnés i Hereu.
Catal~rnya
i
Es1);111ya,
amb
motiu de les circumsS'aprnba I'acta de'la sessió anterior.
c l l l C 110 reproduim degu! a la Seva
SCaprobanels contes de Miquel Sadurní de 48 taIlC¡€!s a<il~¿lls,
pias. per jornals invertits en la poda i plantació llarga es!r1lsii~.
Vetllada.- I)iurllenge passat el ~ C i r c u i o de
d'escacies als passeigs púbiics; de la Societat
~
lrlla vetllada pitblica represen<<Fresasi Compa. de 92'55 ptes. per el lloguer de C a t i ' l i c n ~ doll;¡
carruatges i altres encárrecs d u r a n t ~ i ~ ~ any;
l t i ~tant-se l l r i dr;~11r;r¿111olnenat (<Mala aranya. i un
de la Vda. de Martí Massaguer de 7 ptes. per set sffifle:cliI?lii. (s~go11Sdeia Lln programa) titulat
dias de allotjamet del Tinent de la Guardis Civil; qBlanc i n%rc..
N ~ m e n m ~ ( ! n í . - P e r la superioritat ha sigut
d e loaquim 'Trill de 13'75 ptes. per mefija facilinomenat
\'ls-tlll~clor de I'InStitut de Figueras, nostat a tres pre$os; i del picapedrer loan Calsina de
tre
distinqit
allrlc D. Joan Camps.
3 ptes. per- I'arreglo de les fonts públiques.
fcmps $e trobo malalt nostre amic
Rlala1t.--Se nombra la, Conlissi6 que ha de dictaminar
e"
.i"'
"
;'
'r"g'l".a.
respecte a les condicions del edifici destirlat a EsLi d~sitgerl~
1111 prompte i total restabliment.
coles i quarter de la Guardia Civil i les condicions
¿Un
gos
1*;1hi6s?-La
setmana passada trn
ecoilbmiques del Ajuntainerlt per realifzar les
í~
d'hidrofobia, v2 moobres, resultant elegits, els senyors, Creixell, Elias. gos q t l e .s s u l ~ ) s ; i vatacat
ssegar-ne d';~I~l.cs.
Fou agafat i possat en obserRadressa i Hereu.
;'I cap de dos dies.
vació, 111ori11t
Visita*-Dies
passats estiglleren a Torroella,
hIellyr nlill (lllc aqves[ no mussege a cap persoel nostre volgut suscliptor, el cultissim notari de na, l,erqllees
com el de dies ensovint
Sant Feliu de
a m b la seva rera For2 i'oltsl, que un altre gos va nlossegar a
distingida senyora. Ting~terem ocasió d'admirar una
hermoses
acuareles pintades per el Sr. LlaCridem l i . i [ ( s l l ( : i ( ) al senyor batlle, perque h'i po'ret que demostraren a ~ f i t u t de
s mestre en aquell si esmena evil;lllt aixís, al ensemps que un perill,
dificil art.
una vergonv:! Iber la vila.
D i a r i e s c o l a r . - H e m rebut un intereesantíDesgraciir.--El dia 17 fou trobat mort en el
.ssirn número del diari escolar publicat en el Cole- seu camp en S;~lvadorMatas Furtia de 64 anys.
Segons ens dir~cn111orid'un atac cardiac.
,gi de la Im~nacr~lada
Concepci6 de La Bisbal.
En ell se detalla la visita feta a Torroella per
Disp~slclnns.-F.! ministre de Foment ha
gran nombre de senyoretes franceses acornpanya- disposat que cls governadors de les provincies en
des de sa gentil companya la senyoreta Maria Mur- que 's cultiva I;I olivera dictin les disposicions neI r a i algunes germanes professores. Aquí vegerec cessaries per ;I que per els batlles, els presidents
;el palzu del Ex-Marqués- de Robert i la Iglesia de les juntes locals de plagues del camp i la Guar,parroquial.
... - .
dia Civil, s'ol).llgui, sense' escuses d e- cap mena,
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als propietaris a que destrueixin per medi del foc
les esporgadures de ler, oliveres o a tréureles tot
seguit dels oliverars, posazt-les en lloc tancat privat de contacte amb l'aire, per ser les esporgadures la causa princ$>al de la propagació de moltes
malal ties.
Memorja.-Hem rebut la Memoria de I1<Asociaci6n de Periodistas de Gerona B corresponent a
I'any 1915.
~BoIon.-La Secci6 Dramática del Ateneu efectuará un boto^ a Pals, invitats pel Ateneu Palisenc.
Se representar6 I'hermosissima comediz en 3 actes
d'en Crehuet .Flors i Violesz i un sainet no designat encara.

Fira d e Sant Isidre.-S'han comencat els
treballs preparatoris per a portar a cap la Fira de
Sant Isidre, restablerta amb tant d'entusiasme l'any
passat. Suposem que'ls industrials al igual que'l
passat any, acullirán satisfactoriament aquesta noticia i cooperarán amb els seus entussiasmes a la
realització d'aquesta fira tant indispensable als interessos de tota Is vila.

Rober del Nen desfis de Praga.-Aqu~sta benemérita entitat ens remet una copia del balanq de 19i5, que publiquem gustosissims ja que
ell esplicara quina es ja la importancia de la novella associaci6.
ROBER DEL JESUS DE PRAGA
Ealanq de 1915. (Primer de sa fundaci6)
INGRESSOS EN METALIC
Mensualitats.
. 138'50 pres.
Extraordinaris .
18'00

quals obres, figura I'extens ~Diccionariohispanoamericanon, edicid Montaner i Sirnón.
Per a detalls a n'aquesta Redacció.

Ira qüestió de ies e s c o l e s . - Aprofitant la
visita del Sr. Peira se reuni I1Ajuntament i la Junta
local de primera ensenyanqa per a enterar-se del
resultat de les gestions practicades pel Sr. Peira
prop de la Caixa de Pensions i Estalvis per a la vellesa, a fi de demanar si aquella entitat podria adelantar al nostre Ajuntament la quantitat necessaria.
Manifesti el Sr. Peira les facilitats que oferia la
Caixa de pensions que presenten la millor solució
del problema empró caldrá esperar que'l Ministeri
aprobi els planols d'edificis escolars presentats per
la Caixa dtEstalvis, ja que aquesta se preocuparia
també de la construcci6.
Els assistents sortiren complascuts de les manifestacions del Sr. Peira al que donaren mercés pels
treballs fets.
EXCUPS
escolar.-Els
~~
alumnes de I'escola
nacional organisaren, dies passats una excursi6 a
Serra i visitaren la bomba elevador2 d'aigua dei
estany dlUllastret.

MERCAT DE TORROELLA
CELEBRT EL D ~ A20 MARS 1916

Blat .
de 21
a 22 ptes. quartera
Civada.
,
de 9 a 9'50 a
Ordi .
de 9'00 a 10'00
U
de 15'00 a 16'00 <<
Faves
---de 00'00 a 00.00 c
<
Esparcet
.
Total.
. 156'50
Favó .
de 15'50 a 16'00
a
de 15'50 a 16'00
,
L
Eesses.
PECES DE ROBA CONFECCIONADES
A TORROELLA
Mongetes .
de 33
a 36
.
157 Mill .
Varies
de 15'00 a 16'50
u
Donatiu de la Excma. Condesz de Serra:
Blat de moro
. de 17'00 a 18'00 << <:
Camises nen.
. 36 '
Bestiar porqui .
de '18'00 a 35'00 c
un
D
nena
,
36
de 15'00 a 16'00 el mallal
Oli
.
96
Espardenyes.
.
de 1'20 a 1'25 <: dotzena
Ous
Pantalons nen.
. l122
de 9'00 a 11'00 e pareil
Gallines
.
-- Pollastres .
de 4'00 a 7'00
<<
Total.
.
27 1
de 5'00 a 7'00 a
Anecs .
GASTOS
.
de 2'50 a 5'00 U
a
Mensuals i extraordinaris. .
. 54'90 ptes. Cunills.
Oques
de
5'002
7'00.
una
ENTREGAT EN ALMOINES DE ROBA
de 6'00 a 9'00 U quint5
Patates de llevor .
Peces de roba.
.
. 101
de 3'50 a 4'00
Aufals
.
C a l ~ a t(sabates). .
5 parelis
Carb6 vegetal
. de 15'00 a 16'00 carrega
>
(espardenyes). .
4
Tocinos grassus ( ~ e s \ ~ i ude
) 16'00 a 17'00
arroba
Total .
110
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Queden en Caixa .
. 101'60
No cal dir que felicitem coralment a la Junta Directiva per l'éxit lograt en el primer any d'actuació.
Anonci.-Se ven una biblioteca composta d'uns.
doscents volúms, bellament enquadernats, entre

EQUITALENCIES : La quartera eqoirzl a 80 litres ; la
carrega (pes) a 120 kilos ; el quinti, a 40 kilos ; I' arroba
a 10 kilos; el mallal d'oli, a 11'200 kilos o 12'40 litres.
El mallal d e vi, 15'48 litres.

Imp. de P. Ribas.

- Palafrugell. - Teléfon

362

Representant a Torroella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agudl55

