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DE LA TERRA

D'UNA BELLA
O R IE N T A C I O
En boca dels pessimistes Viu constantment una
expresió de queixa cdntra la generació actual, que
per molts'es irredimible; fins en llavis dels no pessimistes s'hi dibuixa un trist pressentiment de desconfianca. I la voluntat expontaniament, irremeiablement tomba la mirada cap un altre cami, que
malgrat ser més remot es de resultats segurs i
abundosos.
En aquest carni avencen penosament, voltats per
tristes realitats del nostres temps, les generacions
novelles que s'ofereixen a la vida com un tendre
holocauste d'amor. Caminen fadigosament, col11 la$ats.de la llarga ruta, gaire bé en I'irnpossibilitat
de valer-se a si mateixos, defraudant tots els fruits
diesperanca que havia pogut fer concebir la puresa
del seu cor i la joventut de la seva Anima.
Quasi tota I'hutnanitat se preocupa fondament
de la seva sort, i els proble~nesde 16educaci6 i de
I'instrucció atrauen I'atenci6 dels homes escullits.
La nostra época ha vist ca~nbiadesles costun~s i
els principis per I'intensa revolució que ha produit
I' avenq científic ; les generacions, !es époques
futures serán probablement transformades, redimides, per I'influeucia de I'educació moderna sobre
els esperits.
Per a fer obra oportunista i feconda, nosaltres
no podém oblidar aquesta orientació qire'n podriem
dir universal; nosaltres devem fixar, dirigir totes
les aclivitats i energies de
pogam disposar, cap
a una obra potser nova entre nosaltres, pró de resultats molts més segurs. Nosaltres hem de pensar
.
amb els infants, amb els ciutadans de demá, amb
-'-que inforkarán dema I'esperit de la Patria i diirán els seus destins.
Aborrim dduna bona par! de I'ensenyansa que no
:al que no es capaq de formar inteligencies, i

-

molt menys fonamentar un carácter. Sentim pena
per la muni0 d e nois i noies que, buids, com una
canya, blincadissos com un jonc, ' s o n arrocegats
perels prcj~ldicissocials més estupids i perlurbadors: son \~ictimesdelcúmul de miseries que envolten a Ics iriimes cantelludes i minces.
Si la precocitat es avui una malura col.lectiva; si
avui els nois son grans abans d'hora, per la rnalicia que 0111l)lcsos cors; si avili I'ingenuitat, aquell
supren~als;lctiu de I'infantesa, es rara, colri un home decent cn la plaga d1Atenes1 nosaltres hem de
intentar 1111 osforq per a posar un contrafort, an
aquella nlI;111 esperveradora.
Els salví~dorsprincipis del Cristianisme, que hem
heretat dels nostres pares com el millor dels Ilegats; la co~tcienciadel deure de Patria; els 'dictats
de caritat, respecte i tolerancia que'ns imposen les ;
normes dc perfecta Ciutadania, han de ser els basaments de l ; ~nostra obra i els principis ,generadors
d'aquella consistencia,'dfaquella solidesa esperitual
i de cnrirtcr, reguladora' dels homes lilils .i de
valer.
De quirls 111edisens valdrem per a fer aquesta
o b i 2 en pl-0 dels il~fants?La bona acullida que tinguin els 11oslres entusiasmes, es la que'ns ho dirá.
Tant dt. 116 que tots sentissim caure sobre nostre
el pes d't111agreu responsabilitat.

PONS.

UNA ANECDOTA
INOFENSIVA
t'anCctlofa es conegudissima. Per6 en nosfra regió, pofser duranf molfs anys ser2 dactualifaf.Contem, doncs, ~an2cdota.
Era un home sabi i més que sabi discret, de
senderi, que diriem.-Un paienfessiofe~~siuper

a molfíssims: sabi no es 10 confrari de boig O
beneit sinó d'ignorant; aixís un home podria
ser molt sabi i una mica boig &un plegat; famb é podria ser ignorant i discref o de senderi fof
#una pega, encara que son freqiienfíssimes la
fofxería i Pignorancia agermanades.-El nostre
home, deiem, era molf sabi i era discret. Va fenir, per6 una fragilitat, se morí sens penediment i se n'an8 de dref a1 lloc de Pefern cssfic.
Safana's,que encara que dolenf e s espavilaf
i esquerp-que diríem a Torroella donanf a la
paraula un senfif un xic diferent del que té en
e1 vocabulari-se'n pens8 una per a proporcionar al sabi un refinat furmenf. Me'/ coljoca en
una espaiosa sala, rodejaf de fofes les comodifats; podia llegir, escriure i fumar. No més ccada mifia horefa permefía que passés per son
costat un imbécil i li digués unes quanfes paraules sobre coses indiferents o alabant-lo. Al
cap de dofze hores el sabi ja no podia més: demana', encara que debades, que6/cambiessin de
//OC, que imaginessin suplicis, qualsevol cosa
mentres li traguessin de1 cosfkf an aquell esfúpif...
Hem recordaf i recordem fot sovinf Pan8cdofa:
Quan sorfinf de casa pels ca'rrers i 'carreferes
sentim unsminyons que criden coses a les noies;
quan escoltem en un rotllo d' xenfendidos~
una conversa sobre relligió, sobre la guerra,
sobrepolíf~ca;
fins quan ens afrevim a llegir
articles de periGdics, de molfs i molfs peri6dics. La mijoria de gent que llegeix o escolta
la majoria de con verses o periódics, com nosalfres pecadors no es pas sabia: els sabis son
poquissims: aix6 no'ns esfranya. Perd fe senderi la majoria de persones que llegeix o escolta? Son m2rfirs o inconscients aquella majoria?
:so Concretem més: per molfissims de nostres
convilatans i Torroella es un infern o uns llims?
Aquets molfíssims-els que escolten a llegeixen -son vícfimes o complis?

COMENTARIS D' ACTUAbITAT
LA SETMANA MUNICIPAL

- - -

DE BARCELONA

LiEscola de Funcionaris, creada per la Diputació
de Barcelona, inspirada en el coneixement que té
de la realitat municipal catalana i orientada modernament, va tenir I'iniciativa d' orgaiiitzar una serie
de actes i de conferencies, donades per homes competents en aquells estudis, celebrant lo que 'n digué Setmana Municipal.
Difícil ens será a nbsaltres, resumir en unes poques ratlles, I'interés i I'importancia de les orientacions presentades; dificil será'palesar com una cosa viva, tangible, de relleu, les ensenyances que se
han donat, constitutives de puntals nous i fermissims, que aguantardn el novell edifici municipal catali, que plé de jovenesa i fortitut se bastir2 enfront del sistemz lealista, arcaic i encarcarat, que
nant té als murlicipis en tina vida treballosa i anél
mica.
L'Estat-i particularinent I' Estat espanyol-fracassat en tots els intents de reorganització de la
seva existencia, perque ha viscut s e i p r e desorientat i en un constant allunyanlent-inconscient o
voluntari, pró real-de les necessitats positives de
la terra que governa, I:? oblidat al municipi rural,
que-massa sovint-lla sigut victima expiatoria d e
la malvestat política, o que- també amb freqüencia-ha vist absorvir la seva vida per el régimen
centralista imperant, plé d'inicues vergonyes. I aixis
els municipis rurals, han arrocegat una existencia
trista, migrada, perqué 'Is sustentava lo artificibs,
perque vivien una vida c precari, enmanllevada.
Pr6 veusaqui ara les corrents modernes que lian
influit en la constitució dels Estats, han sortit a la
defensa d'una organització municipal, .e vindria
a contribuir d'una manera definitiva a la -,onstituciÓ
Estatal de que acabem de parlar. Esta ciar que uns
govens a faisó dels nostres, massa preocvpats per
intrigues polítiques, inconscients per fatalisme, no
poden realitzar el miracle. Per a ~ ha
6 sigut precis
que altres organismes més en contacte amb I'ánima
del poble, vinguessin a omplir el buid produit per
I'Estat espanyol.
I ha vingut la Mancoln~~nitat
de Catalunya, que
ha enlbestit el problema de front, cumplint-se una
vegada més la necessitat de la seva existencia i d e
la seva intervencid en totes les coses, a despit dels
seus enemics i n c a p a ~ o sde compéndre-la, ja per
insuficiencia natural o ja per malicia; moltes vegades per ambdues coses alhora. I com a complement
d e la tendencia per ella iniciada ha vingut la Setmana Municipal.

El fons d'aquesta Setxana I'ha constituit i'orientaci6 econóniica del municipi, base natural d e la
seva existencia.
El principi entorn del qual ha girat el seu desenrotllo, ha sigut aquell que ha mantingut sempre la
política essencialment catalana; aquella aspiració
ignorada per molts dels nostres administradors coniunals: I'autonomia del municipi, dotat d'una forta
realitat interna, amb vida propia, amb patrimoni
propi; en una paraula, 14integraci6en el municipi
d e tot un sistema d'elements indispensables al seu
millor funcionament i desenrotllo.
Com a primer mitjá, se presenta el problema de
les Hisendes locals: la Mancom~~nitat
(s'observi que
necessariament hem de referir-nos-hi sempre) I'ha
resolt en bona part. Com? Pel mitjá del seu projecte-ja aprovat-de la Caixa de CrCdit Co~nunal
Qué es? La cessi6 del crédit de la Manco~nunitat
als municipis, pel rnitjá d'una transferencia a la
Caixa d'una quantitat (10 milions), que ser2 deixada en préstec als municipis, a un interés que permeti anar amortitzant i tornar la quantitat donada
en préstec.
Qué permeterá aquesta Caixa? Gastar els Muni. cipis segons les seves forces productives; rio tenir
que pensar Únicament en gastar poc, per a que Ili
hagi un sobrant, o en gastar lo just-aquestes
paraules son del diputat conservador senyor Bartrina
en la seva conferencia.Qué ~ n é s ? Fer empréstitB, pel mitjá del crédit,
conseqiiencia no solsament dels bens materials de
municipi, sin6 de la potencialitat económica del
mateix. De 10 que nianifesta aquell diputat, els
Municipis de Bélgica i el Japb, han trobat la seva
salvació i prosperitat en el crédit co:n[~nai.Segurament empró els enemics sjstematics de la Manconun ni tat, tampoc voldran o no sabrán entendre-ho.
.Altres solucions econcimiques senyalaries per la
Setmana Municipal? Confecció més senzilla dels
pressuposlos, per partides ciares i més en arrnonia
a ~ n bla veritat, $6 es, de més difícil adulteracib.
Formació exacta del Padró de veins, per la slrpressi6 en una nova llei Municipal, de la divisió en
veins i domiciliats; amb el sol criteri caiificatiu de
veins, nientres no 's modifiqui aquella; dades més
precises reguladores dels drets i deures dels ciutadans.
La sustituci6 dels consums fou tema a tractar en
la Setmana Municipal; en unes poques ratlles, no
es pot parlar d'un assumpte tant complicat i discutit, majorment quant se presenta en una forma forFa inqoluble.
La municipalitzaci6 de serveis, també discutit en
extrem, es un problema circumstancial, d'oportunitat, basada la seva resoluci6 en el tecnicisme: definir-10 per solucions apriorístiques es gairebé impossible.

Per fi se tracta del tema del Municipi i l'ensenyanga.-I'ecats,
deficiencies de la nostra ensenyanca? El ser unitorme; com si no hi hagués a
Espanya, d11:rlitat de Ilengues, de ten~perame~lts,
de
raca. El no scr ben compresa: explicacions árides,
poc amenes; lloc practiques. La primera ensenyan;a I'ha de tlonar el n~unicipi,. no I' Estat, perque
aquell tC un concepte just del país on viu i de les
seves necessitats. ~ P e r q u éen itna comarca agricola, se pregi~~ltil
el senyor Puig i Cadafalch, el rnestre no ha dc saber agricultura? Establiment d e biblioteques: altre vegada la ~ a n c o l n u n i t a tamb 'el
seu projecte-també aprovat-de Biblioteques populars, arnb llibres adecuats a les necessitats de la
poblacih.
Sort que li1 f o r ~ adels fets s'i~nposa;sort que ells
parlen ari~bErari eloqüencia de la bondat de I' obra
de la Alancolllunitat. I. com tots els actes que lenen
un fort i ~ l i t ~ Cpatriólic,
s
la Setmana Municipal d e
Barcelona, cs un basament molt sólid, per a ulteriors resulI;~tsmaravellosos.
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Prop iit. 1:ílrcelona !li ha un elegant pe~lsionatde
senyoretes, o 1 1 ac~rdenles nenes de les families niés
distingides tle la ciutat. Les religioses que el dirioeixen so11d'una institució francesa i franceses son
9
gairebi! totes elles.
En I'2poc;l a que ens anem a referir sols h'i havia d:~esc:;l>;rnyoles:una catalana i una altra nascudfi a K;~v;~rra.
Les demés, totes eren franceses.
S-aprolx~v;~
la diada de Pasqua-Florida, que era
la grall ic:;t;l d'aquell col.legi, i les bones mares
1iavi:n org;l~~ilzat
llna festasa en la qual a més de
dona; la 5;111taCon~uniOa les rlenes el senyor Bisa la tarda amb ur, certamen litebe, se I*obscq~~iaria
cada nena portaria la seva comporari, ell el
sicici escrit;^ cn una cartolina, amb la seva millor
!lek;, enrcrtllada i lligada anlb una I l a ~ a d ade seda
de color.
Durant els dies en que es prepará el certamen i
s'assaji l n processh, la irnaestra generala. jz va
.notar rliollí~fressa entre les nenes; per6 cap-ficada .
en la prcal);rracicidel conjunt i dels detalls de la
process6 cjlle tenia de seguir a la Comunió generzl i en cl certamen, cregué, corn Iotes les demés . '
monges, cllle a116 era efecte de la nerviositat d e
aquells a~r::c!ets, excitats per I'emoció mateixa q u e
els prepar;ltius de I2 gran festa els produia.
El dia arribi i anib gran reculli~nent les ~ l e n e s
oiren la missa que digué el senyor Bisbe escoltant
amb gran ;llenci6 I'eloqüent i sentida plática que
els feu; i ~~lodestes,
blanques de vestit i cor, pures

com serafins, s'anaren acostant a la sagrada tatlla
per rebre al Cos Diví del Nostre Redemptor, d e
dues en dues, amb un ordre i una devoci6 que corprenien.
Al chor una monja tocava amb I'orgue les inspirades notes d e I'Adoromus-te del gran mestre de
Palestrina, que sortien amples, sonores, encisadores, barrejant els sons amb la fumerola de I'encens
que voltejaba sobre I'altar, perfumat per la sentida
d e grans tofes daasutzenes, liles blanques i morades, jonquilles de tots colors, mimoses i iris, les
quals flors, convinades amb gran munior de clavells rosats, anemones i palmes, donaven al temple, del més pur estil gbtic, I'aspecte d'un ver paradís.
Al costat de 1'Evangeli tres banderes cridaven la
atenció, fent baixar la vista de les regions celestes
.
an aquesta pobra terra.
Les notes de I'orgue, I'encens i el perfúm de tanta f l ~ enlairaven
r
Iaesperit cap al Cel, i les banderes el retornaven an aquesta miserable vall de I l i grimes. Feien gran contrast.
Les banderes eren :
Una de blanca, petita, tant blanca com els vestits
de les nenes, immaculada i pura com els llurs cors.
Era el penó dels Angels, de la primera divisió, de
les nenes petites.
Després seguia la bandera francesa, la tricolor,
la revolucionaria, la dels drets d e l'home, la que
Napoleó passeja gloriosament per tot Europa i el
Nort dlAfrica, i que encara fa batre el cor de tots
els francesos. Era el pen6 de la segona divisió, de
les nenes mitjanes.
La tercera era la bandera dCEspanya,la del nostre Estat, la que havem vist en nostres dies tlenS;uda i hu~niliadai que amb tota l'ánima voldriem tots
enlairada i victoriosa. Era el pen6 de la tercera divisió, de les nenes grans.
El senyor Bisbe acaba la missa i comenci a organitzar-se la processó, que tenia de sortir de la
capella, donar una volta pels jardins i tornar a la
esglesia.
Tres nenes petites, bufones amb banda de color
de rosa, prengueren la bandera dels Angels, a la
qual seguia tota la primera divisió. Feien ei més
formós conjunt, amb llurs sabatetes blanques. Semblavzn relliscar sobre el scil.
Tres nenes mitjanes, amb la banda verda, s'acostaren poc a poc a Iaaltar, on una monja els posi a
les [nans la bandera tricolor. Semblaven esverades,
els ulls baixos, les galtes roges. La que porti el
penó duia la má dreta embolicada amb un bendatge
negre. Prengueren el respectiu lloc darrera de la
primera divisib, seguint al pend tricolor tota la segona divisió.
Tres nenes de les més grans, a m b la banda blava; somrientes, mossegant-se els llavis per no esclatar en jovenívola rialla, s6aproparen al penó

.nostre i prengueren elles mateixes la bandera roja.
i gualda, que procuraven enlairar tant corn podien.
Totes les de !a tercera divisi6 les seguien alegres,
contentes: alegria i-contentament que contrestava
encara més amb I'aspecte que oferia tota la segona
divisió.
Després venien les monges de .la comunitat i
després els oficiants i el senyor Bisbe, portant el
Rei de reis en magnifica custodia d'or i pedreria,
adornada amb un gran pomell de clavells vermells
que an aquest fi havia regalat, aquell mateix mati,
la má dreta embenada.
Al moment de posar-se en marxa Nostre Amo,
I'orgue Ilensá I'espai d'armonies de 1' Ave - verum,
d e Mozart. Se coneixia que la monja que teclejava .
hi posava tota la seva Anima.
Quin moment més solemnial!
La processó seguia el seu curs, pausat; perd, en
arribant a I'últim gra6 d e I'escalinata per baixar als
la nena que
jardins, es vegé caure, sense saber COIII,
portava la bandera tricolor, quedant sobre la sorra
granada del caminal, tant llargues com eren, la bandera i la nena.
Les que portaven els cordons els van deixar,
restant.com clavades al s61. Cap se movia; la processd s'havia aturat.
Les nenes de la segona divisió, totes serioses,
semblaven estátues de sal. Les de la tercera reien
com se riu en Ilur edat.
Una monja petita, prima de cara, intel-ligent, s e
avensá cap a .s nena de la mA embenada, vermella
com una rajola. Era francesa! Alsá la nena del .SdI,
agafa el penó de la seva patria i alsant-lo ben dret,
marxi avant.
La processó continus. La nena de la m i embenada segui darrera de la monja francesa amb la má
esquerra, que s'havia pelat, embolicada amb el seu
rnocadó de butsaca, mig plorosa i mig riallera, remerosa i orgullosa alhora.
Quant el Bisbe, des de I'altar present6 la cuslodia per reservá, desprCs 6' onar el solemnial
7e Deum laudamus, I'orgue fet. oir les notes grandioses i magestuoses de la .Marxa reial espanyola*
Tots els concurrents, agenollant-se, inclinaren el
cap i la nena de la m i embenada plori, avergonyida d'haver deixat caure un pen6 que no era el seu
i d'haver-se ferit la m i dreta per a portara-10.
La monja francesa prega al Deu de tot el mon
per sa chsre patrie.
A la tarda, quant el saló d'actes fou otnpiert d e
gom a gom per les families de les nenes, presidint
I'estrado el senyor Bisbe, diversos sacerdots i la
mare superiora, comensa el certámen literari.
Totes les nenes pujaven, a I'ésser cridades per
llum nom, amb la cartolina de la llur composicib.
Unes la portaven amb els llasos blancs, altres blaus,
altres rosats, altres grocs, altres vermells: n'hi havia de totscolors; i quan eren bandes besaven el

mi els vostres aires purissims, el perfum delsromani i la farigola, les visions espléndides de llum i
J e vida.
L l u n y í ~ ~records
~s
inoblidables que deixo a ciutat,
veniu, qllc en mig d'aquesta gent, entre aquests
camps i q u e s t e s montanyes, haureu una purifi-.
cacio.
Vila feiaera: t Ú que tens dintre teu la dolsor del
viure, crcix i treballa per la patria .nostra. A tú dec
fa primera irnpresid del istiu que'comensa.
Deu fi~ssique rés enteli la seva puresa; que rés
amargui la riostra esperansa. Si així ho fas, oh vila, que L)CU te beneeixi, sino ... que també Deu te
beneeisi.

anell del senyor Bisbe, desfeien la cartolina i Ilegien la composió, que era sempre llargament aplau,dida.
A la dreta d e I'estrado hi havia totes les neues
d e la tercera divisió, i comensá el toru de la segona; i quant se senti el nom de la nena de la mA embenada, totes les seves companyones, que encara
estaven assegudes a baix s'alcaren al ensemps que
les que eren a I'estrado aplaudien sorollosament. .
La pobreta nena, confosa, pujá els graons de
I'estrado; i com que era banda, s'apropá del senyor
Bisbe li b e s i l'anell, i, al girar-se al públic per a
llegir la seva cornposici6, es veg6 que la seva cartolina era enllasada am un gran llas dels colors de
les qiiatre barres.
Alesholes els picaments de mans e s refermaren;
gairebé tothorii aplaudi. La nena de les mans' ferides no p o g d parlar, i, csmmoguda caigué als brases de la ~ilorljafrancesa que al mati I'havia alcada de terra, la qual, sentint-se-la prop del cor, dig u é en veu baixa:

MARCEL
TORROELLA.

Cher enfant! Commc aimes f a pafrie!
MARQUES DE CAMPS.

E5 cosa ben vistosa contemplar dalt del

/ N ) I I ! , al cap-farf d'aquefs diumenges xardoroso.\ de /ufiol, la manifestació sempre noRETORN
drida dlblsdevots de Terpsícore que en plegant
dol hall, sc'n venen en massa a descapdellar
D e nou te veig al lluny, volguda vila, amable /furs fe.síei,rr~sentits en els pedrigos, sota les
sojorn del meu istiu, com t'extens plena de vida escacics, o be fof mirant la posta, que famb2
pel mig dels camps que vessen de verdor; assegu- hi ha acln7iradors de la posfa enfre'ls balladors
da al peu de la montanya rocosa i nia, sota del cel diun~c~ri~lls.
seré, que aumenta el dolc encant d'aqtresta terra
Q I I ~~~~I cI n cjan ,de llunj~es percibeix el xerempordanesa que no te per pariona cap altra terra. roteig ,llcpre, com murnluri d'immens aixam
De nou te veig tota negre per liesfors del treball d al~rllc:\.La carrefzra va plena de banda a
q u e es la teva vida, i al contemplar-te després de bandil, c/c jovenfut florida, formant una vera
de la que sobressurten els vestits
llarcs dies d'absencia, sento dintre meu I'agrada- rnsr~ifc-:./~lcici
l
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. ~ coloraines que les noies lluen,
la
pau
benaurada
i
a
la
ble emoció del retorn. a
escaiclrfcs
faques
rialleres en la foscor seriosa
quietut serena; a les excursions a plena natura, que
fortifiquen el cós i que omplen I'esperit d'activitats dels rrc..s/itsdels hereus. Perque ho son de serius c/:. llostres joves, sobretot quan van eni optimismes.
i tenen ana noia al costaf a qui es
De nou tornaré a estar entre la teva gent senzilla diurnc~u~~ts
/)c~rlar-/i
de coses que li plaguin, dir-/i
precís
i franca, tan, desposeida d e la rnala fé i de les mioalanrr~r-ics;
perd
el jove, que no ha gusfat mai
res enfadoses d'aquella gent de ciutat,' de la teva 2
gent que es tan afable corn I'alegria del seu viure aqncsi,~mel, que creu que per agó no es necetranquil, que e s tan bona com el gust del pá more- sari carregar el cap sabent fer volfar be'ls peus,
no que ha pastat amb I'esforq del seu treball i amb li parl,~(iel temps, de l'userda i del batre, i la
noia nlip-riu safisfefa,perque amb la seva cola tendresa del seu amor.
La blanca carretera tan coneguda no e s crudel quclcrill nalt~ralha endevinat que ella es la
CJNC floreix en mig d'aquella agricultura.
per mi, i sota una verdadera foradada de verdor, r0scl1~1
El pon/ es lloc únic &animació i brugit en
oviro-ja ben aprop el campanar i Iciglesia soperba;
les negres lnuralles i les velles teulades de les ca- aqucsi,~llora tant solemnial de la posfa, en que
els arf~rcsde les voreres del Ter semblen veses, que son tan rialleres als meus ulls.
iBeneida sies terra agraida, terra formosa, terra llufafsrl'un verf profonf i les aigues adquireixen fomillifafsbellissimes i es coloren graciosana! Ben haja la patria que'[ té per filla.
Camps exuberants: sigueu-ho sempre pel bé de la samemf els nuvols de porpre i or; menfres el
g e n t nostra. Montanyes rocoses i nues: guardeu per crepuscle mor lentament enfrela cridoria de la
%

mainada i les rialles sonores.de les noies que
fan panfeixar el seu pit curull de vida.

JOCS D'INFANTS

NOSALTRES
desi~ariempoguer sortir de

casa amb fota la lliverfafa que dona dref
el ser ciufada' de la moderna Europa. Oh desesperació! no podem sortir al carrer, ens senfim cohibits al passejar-nos.
Nosalfres creiem en Deu. / en el carrer senfim una frefor ferrible de blasfemies i es el respecte d'alguns convilafans a les creencies nosfres. 6 Qué dirien aquefs atrevifs que'ns insulfen públicament amb son menyspreu vulgarissim a nosfres supremes amors, si nosaltres
prefeníem mofar-nos de sos ideals, llensanf
aquestes paraules mal agradoses: maleifsiga
Pauserda?
Sinó creguessim en Deu al menys deuríem
creurer en la decencia i en aquest cas rambé
consideraríem als renegaires com a uns incivils i conculcadors de nosfres drefs de ciuratadanía.
Sorfim a passeig i no podem disfrutar a rot
plaer de la fresca del Ter, d aquest bon riu prbdic en sanitoses aigues: a pocs' passos del
pont ja oirem bailets i alguna persorra que ja
ha passat de la quinta, banyant-se sens dur en
son cos ni aquelles fulles amb que salvaren
llur pudor els nostres primers pares després
del pecat primer.
Aix6 ja es ser massa primifiu: pertany per
dref propi a una &pocaanferior a l'edat de pedra.

A BARCELONA
acaba
publicar-se e/
r~olurnque conté les conferencies donade

des el passat hivern pels parlamenfzris regionalistes sobre "El Pensament de Catallmnya i
el problema economic. ,,
Aquelles conferencies i aquesta publicaci6,
son induptablement una de les manifesfacions
més notables que ha donat !a política catalana
en aquest Últim any.
Com que mer ei^, un Ilarc comentari esperém
una propera ocasió per ii dedicar-li el que's
mereix.
Així fambé val la pena de parlar detinguda .
ment de l' Exposició del maravell6s projecrc
d'erecció del Temple expiafori de la Sagra~a
Familia, exposició que actualment pot admirzrse en la Societat Afhenea" de Girona i quc'm
finguf el plaer de visitar.

-

A LA UNA LA MIA MULA

Aquest joc es conegut també amb el nom d e
saltar iparar, ja que consisteix en ajupir-se un
noi i parar l'esquena, mentres els altres van saltant descompassant-lo amb la cantarella:
A la una, la n i a mula.
A les dos, el cap del gos.
A les tres, silenci que'l rei ho mana, qui enraoni para.
A les quatre, qué vols martellet o caixa?
A les cinc, I'esquellerinc.
A les sis, el cavall gris.A les set, el cavall dret.
A les vuit, el bon recuit i que's repiquin les
cóques.
A les nou, vit de bou.
A les deu, la vera creu.
A les onze, carta blanca.
A les dotze, tres plats, saltant.

Lo rnes bonic de molts jocs son els versets, que
tot jugant, la mainada diu i qae dificil~nent s'esborren més de la memoria. Aixis en aquest joc, posat
un de cap a la falda d'lin altre, s'entalrla el següent
dialec:
-Cuniliet?
-Que [nana mare?
-Hofit son els bous?
-A la llaurada.
-Qué mengen?
-Civada.
--Que beuen?
-Bon vi.
-Venta una culada i fuig d'aqui.
L ~ ~ ~ vpregunta
ors
si estan ben amagaaets, i responent els altres, si pare; corre a empaitar-10s.

***
En molts jocs se citen també frases molt curioses. Aixis jugant a bola quant aquesta se li posa a
un darrera u11munt de terra, I'altre per quitar-li facilitat'en el tirar li dic: No va! tocar, ni bufar, ni
fer tres bujus. Quan les boles no venen rectes també diuen: No val fer dresseres. I si un priva la direcció d'una bola al tocarla impensadament amb el
peu, diu I'altre: Ddnali els discursus, $6 es el seu
curs.
En el joc de a Corretgeta.la ning, ninp pregunten si e s amagada en cel o en terra, i quan es aprop
del arnagatall de la corretgeta diuen: fulano's crema.

E. VINAS.

- -

NOTICIES

CAMPANYA CONTRA

L E S PLAGUES D E L CAMP
Durant la passada campanya de p ~ i ~ n a v e s'
r a ha
despertat en la nostra comarca un moviment per
part dels agricultors amb els desitjos de combatre
les plagues del camp, 1o.que per a nosaltres es rnotiu de satisfaccib, puig prova un afany de millorament e n el cultiu i en el progrés agrícola.
- Efectivament cap any s'havia intentat combátre
la .cuca. de l'auserda en el nostre país: aquesta
plaga que ja comencava a arnenasar de una rna?e.r a terrible aquell culli^!, que tants beneficis porta
.en una part molt important de 1'Empordá.
No ens detindrem a explicar la rnanera d e combátre aquesta plaga, ni els efectes obtinguts en la
-campanya passaaa per que molt bé ho va fer en el
nombre darrer el nustre bon amic en Narcis Camps
de Bellcaire.
Sols volern fer dos observacions 'que creiem necessaries, perque desgraciadament I'my que vé ens
trovarem amb la mateixa plaga i per far11 tindrem
necessitat, de cornbatre-la.
El sistemd empleat aquest any i recomenat pels
enginyers del Setvei Agrbnórnic, d'espargir el liqurt insecticida per medi dels pulveritzadors que
empleern 'per combátre el mildiu d e les vinyes, re. sulta que si la plaga fos poc extensa, el procediment seria acceptable, pró quant se tracta de grans
exlensions de cultius i aquesta plaga se propaga
d'una manera tant intensa I rápida, aleshores abarca unes proporcions extraordinaries i convé per el
millor éxit que 's combati tota plegada per zones;
per aixó creiem del cas proposar que el Consell de
Foment estudii la conveniencia d e carnbiar els pulveritzadors ordinaris que usem en el nostre país,
per les verdaderes maquines de pulveritzar de tracció animal, puig adquirint algunes d'aquestes el
Consell de Foment, la plaga se podria combátre ea
molts pocs dies en una extensih molt considerable.
Les ventatges d'aq6 les podran apreciar els nostres
llegidors tenint e3 compte que tindrá lloc 11.1 destrucció de la plaga apenes nascuda, en tota una
comarca.
Altra de les observacions que convé aclarar i
definir es que encara hi ha agricultors que tenen
poca fé en els avenqos moderns i mantenen una
passivitat i una indiferencia gran quan veuen els
seus cultius flagellats per una invasió d'aquestes
malures, 110 preocupanr-se de deturaria en el moment oportú. 1 tenint en compte de que I'éxit de la
destrucci6 de la plaga consisteix precisartlent en
que ho fassin.tots, perque té aquélla un caracter
epidén~ici general, valdria la pena 'de que el governador, d'acord arnb el Comisari Regi de Foment, ordenessim als arcaldes dels pobles atacats
la vigilancia i que denunciessin als que per la seva
incultura i poca diligencia perjudiquen greument
els interessos de tots.
Ja que aquest any ens hem preocupat de combatre la .plaga de I'userda, pensem que tenim d'estudiar les que invadeixen els olivars, riquesa tambC
molt important en el nostre país.
Un altre dia ens complaurém en parlar-ne.
,

Avis.- Prcpuém als suscripfors que can viin
de domicili per la temporada d'isfiu, ens donuuin nofa dr i3 seva residencia, per a poguer
3
en r riar-los-fr i el periódic.
B e n \ ~ i n f ~ u t s . - H a n arribat del pensionat de
Figueras, aon cursaven els seus estudis, després
d'un brillant acabament dels mateixos, la gentil se-.
nyoreta Loln Vila .i el seu germá Joan.
Nostra enhorabona.
.

h~iltorapC~blica.-El dia 7 d'Agost s&. celebrari la suh:~stadels acopis per a reparar tota la
carretera del Estartit a Sant ]ordi. Ens plau consiglia; q ~ :llluesla
e
millora es deguda a les actives
uestions del nostre diputat, senyor Peyra.
b
'

Vo1co.- Seria cosa de mitja nit del dilluns, dia
5, quan uns grans crits de socor, desvetllaren al
pacifiz ~ ~ e I i i ~del ; ~Fora
t Portal.
Era qlle I I I I ~tartana particular que anava a Pa- .
]arnós, havi;\ volcat al cap d'avall del carrer, despedint als oc111)antsa gran distancia. Als crits-de
auxili lli ac~ldirenrápidament a mig vestir riiolts
vehins, ~ U ~ I Iprestaren
S
tots.els auxili's necessaris.
Afortunridn~~~cnt,
'per una rarissima casualitat, tots
els viatgers 110 sufriren' més que lleus contusions,
excepte una pobra dona que tingué un fort atac
nirkihs, essc~itnecessaris els cuidados del ,metge.
El ca\.all rcsr~ltá ilés i la tartana .sofrí alguns
despsrfeclcs.
Aquest volco es la continuació d'altres tants ocorreguis en cl mate x lloc ocasionats pel estat defectuosissi~l~
d'aquest carrer.
En el lloc de la ocurrencia sentirem multitut de
comentaris, per cert gens favorables al noslre Ajuntament, q ~ ac pesar de les repetides desgracies

1,
I

: OBRES D'EN

I

:

1
l

J. M A S S O VENTQS

. . . . 2 pies.
11
. . .2
C O N T E S D ' A N D E R S E N , traducci6: . 0'50 ,,
i

1,
I

li

P O R T I C , primerllibre.deu8rsos.
A R C A D ' IVORI, Ilibredeuersos.

"

..

.
.

LA D O N A D ' A I G U A , Rnde~en.
0'50
L E S S E T P R I N C E S E S , de Maelerlink 0'50
L ' H O R A T R A N Q U I L A , llibre de uersos. 3

,,

,,

De uenta o H'RVEN!, Barcelona; a la llibrerla Dalrnan tar::
:: les, de Girona, I a I' Rdmlnistracid d' EMPORION

i
I
I

1

I

I

I

.

'

.

.

ocorregudes, no 's preocupa d' - arreglar aquest
carrer un dels més hermosos i importants de Torroella.

que deixa el Sindicat Agricol, siguent son propietari nostre amic n'Isidre Foniquerna. .
'

Trasllat.-Nostre

colaborador el digne notari'

Casament. - Disabte, dia 10, contragueren de Torroella; D. loan Cama Cirés, ha sigut norne-

.

matrimoni en nostra iglesia parroquial, nostre apreciable suscript.or de Girona, D. Pere Granés amb
la simpatica damisela Ponsa Trill. Desitgem als
nous esposos felicitats inacabables.
Saltimbanquis.-Ha
actuat darrerament a
Fora Portal una comparlyia de bohemis que han
fet les delicies de la mainada i també de la numerosa concorrencia que hi asisti. A més dels treballs
de consuetut donaven sesions de cine' al aire lliure,
projectant pel.licoles i vistes molt interessants.
'

De f e s t e s majors.-Prometen ésser molt
Iluides' la de Ullá que's celebrará els dies 22 i 23 i
la del Estartit dies 26 i 27 del corrent. A toles dugues els nostres <cMontgrinsn son els encarregats
d'alnenitzar els variats festeigs que's celebrarán.
Particulartnent a Ullá se'ns diu que a més dels
festeigs de consuetut se'n faran altres completament nous que cridaran molt I'atenci6 de la nombrosa concorrencia que comunment assisteix á dita
festa. .

.

Excursió.-Dimars de la setmana prop-passada verificaren una excursi6 a Palafrugell, far de
Sant Sebastiá i platjes de Llafranc i Calella,nostres
particulars amics: Mn. Viver, J. Albert, I, Puigpey,
F. Lloret i J. Adrol~er.
A Palafrugell tingueren ocasi6 de saludar al publicista R. Cumané i nostres amics de ((Ressorgim e n t ~Srs. Ganiguer i Poch.
p l a n t a baixa i un

Casa- Torre

9 pis, terrat i pati;
quadra, confort. S i t u a d a e n u n dels
m i l l o r s carrers. S E LLOGA.

Feiicitaci6.-Están
passant una temporada
entre nosaltres, els nostres amics Maria i Joaquim
Carreras i Artau.
Aquest últim tan conegut pel seu aprofitament
en els estudi., ha obtingut amb la nota de sobresalient el titol de Llicenciat en Filosofia i Lletres en
I'Universitat de Barcelona.
Ens complavem en dedicar-li la nostra felicitació ben efusiva.
'

A r r e g l o . - El carrer del Ter ha sigut objecte
d'una important millora, arreglant convenientment
la rasa, evitant aixis que les aigues es desbandin i
inundin les cases com venia succehint fins ara.

nat per s exercir el seu cirrec a la vila de Blanes.
Per la seva bondat i cultura el senyor Cama i. la
seva distingida familia eren volguts de tothom.
Per aquest motiu la nova ha sigut molt sentida.
Nosaltres que perdem un valids cooperador enamorat de I'obra de ressorgiment de.la vila, larnen-.
tem el trasllat de nostres bons amics.

SE VEN UM casa

en esta, immillor a b e i
en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués de
Robert. Donarán raó an aquesta Adrninistraci6.
E l s Montgrins.-Nostra aplaudida cobla té
escriturades les següents festes majors pel present
mes de Juliol.
Fonteta, dies 17 i 18; Ullá, 22 i 23; Armantera,
24 i 25; Estar!it, 26 i 27; Gualta, 30 i 31.

.

Entrada d e l Sr. Bisbe.-Avui la efectuar5
amb tota solemnitat a Girona nostre distingit prelat
R.! Dr. Mas, consagrat el dia 3 a Mataró.

Retorn d e Geuta.- Han vingut llicenciats
te~nporalmentdesprés d'una llarga i penosa estada
en aquelles terres africanes, els joves .torroellencs
J. Massaguer, j. Figueredo, E. Sullastres, M. Coll i
un del Estartit.

ESYARTIT
Festa major.-Durant
e!s dies 26 i 27 de1
present mes, aquest poble celebrará sa acostumada
festa major. Per les festes religioses, com per concerts, sardanes i balls, hi ha colltractada la renornenada orquestra *Els Müntgrins. de Torrcella.
E x p o s i r ' 5 . - E l s dies de la festa major podrá
visitarse, en ei sa16 de classes de I'escola de nois,
I'exposici6 dels treballs efectuats durant el curs
que c'está acabant.
F o r a s t e r s . - E n t r e les families que están passant telilporada en aquest poble, recordem a les
dels senyors hllurtra, Bataller, Carreras, Salieti,
Hospital, Marqués (Pere i Ramir), Elias (Ant6n) i
Pi.
M,,:ies d'altres tenen anonciada la seva vinguda,
elilrn pllpc 19 de nostre volgut amic senyor Blasi,
de T I
t.

s.

caf&.-Per el primer d ' ~ s'anoncia
~ ~ ~la t Imp. de P. Ribas. - Palafrugell. - Teléfon 362
obertura d'un nou cafe, al Carrer Major, en el local . Representant a Torroella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agusti 35
NOU

