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teu propbsit? ¿Si? Doncs, se contesta el pagés,
prepara'] degllda~~lent
per a poguer sembrar.
Ja I'ha femilr, llaurat i reselat, ja la terra esta disVICIS COL'LECTIUS
posada per a fecoadar la Ilevor. .. el pagés escampa el blat, sclnent avans seleccionat... La semeni
creix i se trn~lsformaen espiga, ve el sol de primaINDISCIPLINA, vera i I'cspign daurada está prompte a ésser dallada ... en la g.~rSeras'ha acabat de assaonar. .. a la
En la vida social I'ordre s'imposa com una ne- era catirti el grd de I'espiga. El pagCs obra a m b .
cessitat, pr6 veusaquí que moltes gents en prescin- ordre, amb sisrelna; é!l ha cuidat de protegir la
6 en part natural per lo menys té cullita de les ~nalesherbes, d e les aigues estancadeixen; i a ~ es
des, de la vori~citat dels ocells, i de Izs cuques,
una explicaci6 16gica.
Es més acomodatici; es més senzill fer cas omís de ¡es htlnlit;~ts... ara ja recullit el grá evitara les
de les normes de bona conducta social, que no pas dego!eres dcI graner i que'l blat s'escalfi... i per fi
circunscriure's als dictats d'una severa reglamen- buscara un vrnedor que l i fa'ssi a mh el fruit del
taci6; es més fácil, e s fins més agradable produir- treball esnlcr~at.El pagés ha procedit amb ordre,
se amb llivertat ri'acci6, qtle no pas estar subjecte amb sistema. íilnb disciplina era perque de' no
per lligams externs que, redueixen I'imperi de la fer-ho aisis no hauria obtingut el mateix rendinostra voluntat. De la mateixa manera molts abo- nient. Per ~ I I Cdoncs,
.,
no obrém d'igual fais6 e n
rreixen les regles d e la bona crianqa i deixen de liesfera colmlcctivzlo social? Quantes activitars s e
banda el més elemental sentit de mútua tolerancia haurien aproíitat si proce.dissim amb ordre, metode i discipl'inil.
que porta en si el tracle d e relació.
Es cert empri5 que uns i altres no podián mai
La discil,lilla ilnposa, en un altre aspecte, rrna
distingir-se per la seva educaci6; sempre grollers, restricci3, 1111 f l C i11 uotliini lliure de la nostra vosempre aut6rioms en el mal sentit d e la paraula, luntat.
Esrim pel- cxe~npleen un ball ... la gent s'agornpesa sobre d'ells el menyspreu de les g e ~ ~ cultes
ts
i van constantment segellats per I'estigma de la bo!a a la porla per a entrar, els de devant tenen
ha11 arrebatat avans, pr6 I'indisci%ala educaci6; uns i altres encara qlre pentinin ca- ans prefert-l~ci;~,
bells blancs, no passarin mai d'ksser uns nois p!inai ja friss;~per a ser primer, crida i avalotii per
a avenqar, r rot esta de .que I' obliguin a esp.erar
grans mal criats.
Es l'indisciplina patrimoni general dels irrefle- en la filera, Cll voldria entrar per una altre porta,
xius, dels sirnp!istes, dels rectilinis... S' explica per aqr~ella la qual pas esta prohibit ... J a e s
aquesta particularitat perque I'esperit d'aquestos dintre ... I'i~lrlisciplinaf veu un gran ietol que allipa~noltes vegades d e
homes no es sl~ficier~t
per a entendre I'interés, el rantse en I;I cultura-sin6nim
discip!i~la--1)rohibeix
fumar
...
pró
malgrat a s 6 el
poder extraordinari de la disciplino; no soli capacos per a amotllar el seu encarczrat ternperament nostre galarit continha Ilerisant espessos glops d e
f l ~ mque vicien I'ambient i fan estossegar' a unaa una serie de principis fonamen!als.
La d-;scipiina es' ordre, millor dit l a . disciplina sensible darliisela. Tothom balla arnb la testa núa
porta l'idea ' d e mttode, de sistenlatització; i a ~ 6 per respecto ;\I pi~blici sobretot per respectia a la
l
els indisci?linats--en apeis homes edocats en una escoia seriosa de politi- bailajorn, I o l l i ~ ~ nllienys
--que porten el barret o I'a gorra
c a es'el fonalilent primer indispensable per a po- quest cas :.~~~ollcrs
gtler actuar arnb éxit i cqnseguir znib més assegu- ben er1fonz;lrla...
T i In di:;c.il)iina en conseqüencia i en resúm d e
- rances la finalitat qae persegueixen.
io
dit, una gran importancia social i particular..
La disciplina hem dit que e r a ' niétode, que era
.
Individ~~i~lmt.~it
es norma de bona. c r i a n ~ a ,"- "biol6gic d'una
sistema.; suposa, d o n c s , un
licadesa, de respecte i de tolerancia. . . . . .
F;:' 'forta trascendencia práctica.]'~
Col:lectiva~nent es forsa. quei conglomer
Avans de sembrar uncamp, .ei. . pagés intelaligent
p i
: I L, 3ec1e
-rincip.i
de boa ace-'
-----t -d'Oxit.,
é
d e . sembrar aq
.-;-i". se-.pregunta: ~ Q u conseguirás
Nosaltres
voldric
:m
que
alquestes i dees ting uessin
camp?
¿ConseguiráS
que'tdongui
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un arrel en nostra vila, nosaltres sobretot voldriem
que'ls nostres amics, que'ls nostres companys de
causa se fessin carrec de I'importancia que te. la
disciplina, nosaltres voldríem que sentissin el seu
valor per a quan arribi I'hora de prova.
. La nostra disciplina no ha d'ésser una capitis deminuiio; la nostra disciplina ha d'ésser I'armonia, la
llivertat diptre un sistema; la nostra disciplina no
ha d'ésser el rigorisme, l1encarcarament, sino que
ha de tenir ductilitat, flexibilitat, acomodament.
' L a nostra disciplina'ha d'ésser reflexiva iserena;
no aquella que converteix en esclaus an els dirigits
i en déspotes an els directors;
Exemple de disciplina el tenim en I'actuaci6 de
algún partit polític catala; en Pons estima an aquesta disciplina, com estima la Iliveral disciplina anglesa, com no li plau I'encarcada disciplina alemanya.
PONS.
a.m..

FI~OSOF~ES

A CIUTAT
ja soc a la ciufaf.A la ciufaf qui canta, riu i
freballa, com una enorme m&quina d'ordenades rodes que's mouen una a la dreta, altra a
/'esquerra, una amagadament, Palfra ben visfenfa,per6 produint en conjunt Parm6nic i fec6n
mo vimenf ciufadz.
jo hi he confemplafel vici descaraf,més descaraf que a Vila, a on a/ menys /'hipocresia
rendeix sovint acatamenf a la virfut. Hi he contemplat en els trens curulls de jovent, en fardes diumenials, la broma frista de la colla qui
canta cangons castellanes més que er6fiques,
brufes,la cultura de la parella qui's distreu llegint couplefs que faraflejal'aimada i l'aimat comenta i celebra amb rialla esfúpida; l'atrevimenf del var6 amb vigofi qui aprofita i busca
les ocasions per parlar amb eufemismes de les
funcions sexuals i per dir a les dones amorefes que'ns fan l'efecfed'escupinyades de szfir;
al despreocupat qui renege safuraf de vi.... Hi
he confemflat Panunci provocador de respecfacle indecenf;E exposició seducfora dgls llibres .delicia dels minyons amb pel muixi... Hi
he confemplafel fingin~enf,/'egoisme refinat i
dissimulat sofa les infleccions elegants de la
parla ciutadana....
x

**

I jo, ciufadbper convicció, anyoro la pefifa
vila. I jo desd'ara anyoro fambé dins la pefifa
vila E ambienf ciufadi?! l'ambienf ciufadb, que
no es el descaraf vici, ni la pornografla, RI'/ fó
despecfiu per als pagesos, ni Pegoisme refinaf;
sino fof gó de falenf,fof ~6 Gamor, fot @ dim-

perialisme que Fa sobrepujir la ciufaf en mig
dels pobles, i els hi mosfra com el sacerdof
I'Hosfia'triomfanf,l'arf div4 /a polidesa, les //efres, la política renovadora de les nacions, la
forga de /a prempsa (mes que la niafeixapremsa, sovinf prosfifuida), el gusf, la filosofia que
niua en els escullifs cervells com la llevor d'un
futur Mon, que d2u florir en el Demá,.en e/ sanf
Dem&,que dins e/ caos d'avui pressenfim i profefifiem segurs, fots els aimanfs de la Ciufaf
Qenovada.
De la CiufafRenovada-sabzu? aquella de
la Lluna-que será com un maridafge enfre /o
ciutadi? i /o de vila, o millor, que ser&com una
vila-nafuralesa, perfeccionada, pero no aniquilada, per la ciutat progrés.

* **
Quan vull
de la superioritaf de l'Home, finc d'apartar dels ulls i de ?imaginació Ia .
visió de la kabila de plaga. Aixis quan vull
alabar la ciufadania,en busco /'esperit i pres- .
cindeixo de moltes coses que son a ciufaf,perd
que a mon entendre no consfifueixenCiufaf.
LUCIANUS
m....

'FObK-bORE

JOCS D'INFANTS
-

Anem a drescriure alguns 'jocs de nois, desgraciadament passats de moda. Molt pocs d'ells perduren entre la nostra quitxalla. Avui les criatures,
massa joves encar. van a ballar i a festejar anant
de curt. I cal procurar que les criatures juguin fins
que siguin grans, en jocs de gimnasia i al aire lliure
no a cartes i altres que 'Is empenyen pel carni del
vici.

-

Un dels jocs més instructius, era el de rodolins.
Tallats aquets d'una auca i deixats anar d' altura,
guanyava el rodoli que anava a parar damunt d'un
altre de la parada. El guanyador era amo de tots.
Aquest joc constituia un gran medi d'ensenyansa,
ja que en les auques se describíen histories, vides
de personatges célebres e imaginaris, descrits c6micament, com I1duca den Bernat Xinxola, que
comenqava:
Es prim com una ninyola
el pare den Bernat Xinxola.

-

]oc de aMhti, mdti de m a t b .
Aquest consistia en posar el peu, tots els jugadors, en una rodona marcada a terra i amb una piIota dirltre. L'eiegit comensava fent la cantarella:
Máti, máti de mat6
posa '1 peu al tirad6
reventiva, reventava
es fa saber que.....
fulan no^ la tirava

,

EMPORION
L'anomenat agafava la pilota, mentres els altres
fugien; havia de tirar-la i si 'n tocava un, aquest
anava al *femsa es a dir, fora de joc, fins que aixis
no més en quedava un; aquest era 'I rei.
Molts son els jocs desapareguts, com el d' <Escarbat bum-bum., ~ E l quatre
s
cantonsa, .La mosca cega*, uRunyb, .Ferrin, -Els estels. i alguns
que oferian molt d'interés, en que :es criatures, tot
jugant, cantaven cansonetes, com *La conversa del
rei Moros, *La poma midoram, ~ C u n i l l e tetc..etc.
~,
Un altre dia estudiarem altres jocs.
E. VIÑAS.

mmm..
GOSES DE CASA

- - -

EL CARRER

DE SANTA CATERINA
N~ sabrielll trobar un carrer més
més piritoresc ni millor situat qile nostre carrer de Santa
Caterina.
de c O i n ~ a n ~ s
i tristos, carrer
independent i camperol de mena, ha cercat esbargi
enlla de :es muralles; amic del Sol, s' ha encarat
amb ell guaitant al Mitjorn: I'acaronen I'oreig i marinades i I'embaumen les aromes de les flors silvestres de montanya.
El culte al Sol ha fet possible I'única renglenada
de cases, i aquestes guarden escaient simetria: conserva cada una la groixuda parra que s"extén sobre
el portal i es gala de la fasana; quan floreixen elles,
floreix el carrer tot, i quant setelnbre madura 'I
raim i grogueja les capses de blat de moro, festegen al uníson el goig de la veimada, cobrint-se de
donlassos de panotxes, que's doren al reflexe de la
llum beneida.
lo voldré fixar-vos I'atenció sobre una delicia de
e n el Carrer predilecte: ~l~~~~~~~~
u n lnati
festiu i obrin1 la finestra a Migdia: la vila es devant .
vostre, les carnpanes de I'esglesia, aprop, aprop,
repiquen esbojarrades';:.miréu a Ponent, la plana
herlnosa .s'hi extén immensa; hi brilla el riu i la
resclosa hi brilla com' e s ~ i l lerhrnarcat 'd'arbreda;
tombku-se a Llevant j es 'el mar, el dolq lnar llatí
que crida vostre ensomni; i a darrera es encar la
montanya i I'antic castell que a s saluden: la vila,
I'esglesia, la plana volguda, ei m& i el castell i la
montanya, dieu se pot trobar-se un conjunt de més
armoniosa bellesa.
Altre delicia del carrer es I'enveiable concordia
que regna entre els bons veins, q i e 4s reuneixen
amistosament les vetlles estirals, que a son temps,
anilnats i joiosos fan I'esbossada en companyia,
que les tardes diutnenj?!~juguen al domin6 i a la
escambrilla sobre un negr6s garbell; i que en tota
. tribulaci6 i alegria demostren com I'aillarnent en- forteix la germanor del veinat. Allí I'avi Coll el de
-
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patilles vellcrables; alli I'avia Aleñi encar feinera i
activa; alli I'Ametlla; alli les noies vives; xamoses,
gentils, de can Dalmau, de cal Xeu i de cal Vell;
aIIi el jove Coll cassador infadigable; allí en Negre,
macis, sirnpfitic i en Valentí i en Quimet P a t i i el
Alefia i en Di~nieli en Tabio, que baixen endiumenjats a pendre cafe a la vila.
Tal es nostre carrer de Santa Caterina adrniracid
d'artistes, org~lllde Torroella, carrer que senyalant el can11 de la vall solitaria, de I'ermita veneranda, rerliernora amb son nom i en vosaltres, les
més airnades coses, que inicia un rosari d e melancblics records en els fills de Torroella, que anyoren
la vila en terres extranyes i llunyes.
. .
P. BLASI.

'

.Em..

PEL DRET CATALA
Una persona tant conlpetent i autoritzada com el
distingit ]~~risconsult
senyor Maspons' i Auglasell,
ha p2b,ic,lla K ~ veu
a
de catalunya,,
un conciencu; arrlclc parlant de Ia n1issi6 que competeix a la
alaneo~iil~nitat
de Catalunya aprop del gloriós dret
de la 1los;rd terra.
La Alallcomunitat encarnaci6 suprema, concreció del esperit del nostre poble, organisme representatiu LIL'I'á~~iliia
catalana, qual finalitat altissima
radica ell In conservaci6, foment i defensa dels
a1ributs ihscnciiilsdel nostre esperit nacional, no
por dctsc~~idar
Ilna obra de tanta trascendencia com
ho es el procurar la reabilitació del sentit jurídic
catald, qual existencia viu a mercC de I'arbitrarietat i ~nal;~voIenca
dels llegisladors i jutges que']
desconeixc~l.i qlle s'urienlen eu un criteri sin~plista d'uaif~~rnlisllle.
C a t a l ~ ~ l ha
~ y sofert
;~
mases escomeses, ha rebut
masses tcr~des,per a que continui vegent amb faral i~idiftsrcnciai pass vitat com se va esmicolant
de nlic;~t.11 rnica aqcell edifici gloriós que bas~irert
i ' t s i o 1 ~( I ' ! I I I ~ rasa que ha donat en la Ii~storia
mostres cl6qiienls d',m gran setllit de govern i de
una rraliliit juridicd, qpe's movia desinvolta dintre
dtun r l l l ; l i r a , prillcipi de llivertat.Es ja una -qUestib de ~ligllitat,dol'lectiva el no consentir mes
aquesta I I I ~ I de
I ~ capitis demirzutio a que els elenlell!S cclltrhlistes, agens a tota realitat viva, volen
reduir
(Iret
ES Il"'.;l doncs deiniciar un moviment tant .seriós
com la c;lilsa que's deu defensar, a fi d'evitar I'invasib d'i~quellesnostres instituciorls juridiques que
respollrll encara a ~ ' ~ ~iniciada
~ l ~en ~ i óles
modernes llegislacions i que poden conviure amb
la realital dels tetnps actuals.
A la Mancon~unitat corresp6n aquesta missib,
Perque
es
Catalunya.
N o s : ~ ~ ~dintre
r e s la modestia del nostre valer.
oferi111dcsd'ara totes les nostres simpaties, tots els
nostres csforpus en apoi de 160rientacibsenyalada
al co!ncllcar; es per nosaltres el títol més preuat, .
el fet de p o p e r aportar.al lnoviment general del
calalanis~ne,la bolva de la nostra contribuci6 més
enlussiasta i d c c l d i d a '

++e*.
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PER
la carretera fofa polsosa, a l' hora

baixa, retornaven colles de terrassans,
feina al coll, llassats de Easpra jornada.
Passaven f a h é carros feixucs carregafs de
userda. Demunf &un d'ells, un .minyó sapaf i
una noia ben planfada, rica en abundancies,
parlaven en veu alfa &amor. Deien:
-Amb les vinf unces de dot, i si les cullifes
son bones...
-iCom ensesfimarem!
Per entre-mig de Puserda, sense saber per
quina fatalitat hi era, plorava una rosella. Ella
trencava Parmonia d'aquell amor. EI baf de
i'userda la musfigaba. A cada paraula meMlica dels de dalt, la pobre flor se marcia...
L'ecoista ha comprés la seva callada agonia,
i l'ha arrencada del esclavafge i la flor fortament com moguda s'ha esfullat joiosa, volant
ses fulles, papellones roges, a mercP del venf.
Després l'ecoista ha compadescuf de cor a
les a'nimes xorques que no saben #estimar; als
pobres d'esperif que no saben gusfar aquest
goig immens que omplena la vida; als que no
senten l'alegría d'un aucell volanf sofa un cel
ben sers, la fristesa infinita d'una flor amable i
bella que's desfulla lentamenf, ni la vibració
puríssima, vital, &una caricia...

.

*

Ens manca cumplir un deure de civisme, renovellant un antecedent de la Fira de Sanf /sidre, que ' s alhora un retref en elogi de la ciutadania d'un amic tant respefable com ho e s
I'Augusf Mercader.
Fa uns anys, quan amb safisfacció del poble torroellenc, desempenyava la presidencia
del Municipi, va conseguir mercés a la seva
activitat i bon zel patriófic la restauració d'aquella q ira amb un éxit molt falaguer.
Desgraciadament empró, no persisfila seva
celebració, sens dupfe degut al mancamenf da
homes de'l valer de nostra amic.
Sabem que la seva sinceritat pafriófica s'ha
visf afalagada aquest any amb la confinuació
d'aquell esfors que ell inicia'.
Ara nosalfres no podem menys quz refreureli el festirnoni del nostre devot homenatge a
que s'ha fef acreedor pels seus mereixements.
m m m m m
.

EbOGIS

DUES GERMANES

Veusaqui que després d'un llarc silenci involuntari continuem la tasca de rendir el tribut de devota admiracid a les nostres dalnetes qual joventut i
gracia es també una part integrant de la nostra
Catalunya; elogiant-les an elles, fem també en part
un elogi de la terra que les sustenta que. amb tanta
prodigalitat'vessa somriures i flors.
~ v u toca
i el torn a dues germanes que no veiem
aquets dies de calor la gent cap al tarf gaire sovint per Barcelona, perque estimen massa
surt a passeig. El lloc predilecfe es el
-i a ~ les
6 honora- a la dolsa v@a ara llunyana de
carrer del Marqués de Robert.
nosaltres.
Els dies de fesfa el carrer-passeig esfá pleL'una d'elles, la més gran, porta un nom ben psc
nissim. Aili-hihan uns bancs de pedra que va- en armonia amb la rialla que floreix eternament en
ren posar /os perque s'hi assenfin els que es- els seus llavis. Se diu Dolors i te com a caracterisfa'n cansats. Pero joh dimorf!, poden servir per tica de simpatia aquesta rialla de que parlem i una
fot menys per aixó..Allí la mainada hi fa "cou- deliciosa vermellor en les galtes fresques, que a voldinassas" amb terra i testos bruts. ~ i u m i n ~ tes
e s'encenen més, pujant subitament de color. No
alguns bailets varen empastifar-?os de guix. estima massa els balls i les-festes ... i entre dos o
. Unes senyores varen renyar-?os i.ells digueren tres companyes passa bona part de les tardes fent
que ho feien pei-que no s'hi assentessin.
filigranes amb les seves mans trasudes i actives.
Si paseu per el carrer de 1'Iglesia la veureu allí en
veins del carrer del riu Ter, esf2n de el balcd, prudentment tapat per la cortina.. . Si la
sort. En una casa de petites dimensions, szludeu vos respondrá amb una fina rialleta i fins
d'aquell carrer, hi viu una familia de zin-calós potser se coloraldn les seves galtes fresques ... i
composfa aproximadament d'una dofzena. Tof vos sentireu atrets amb simpatia per la seva bon10 dia i part de la nif tocan la guitarra i ballen. dat que's prodiga pels seus ulls penetrants i pels
I alaban als terrassans cjue'ls hi treballen llurs seus llavis ...
llegums i a les autoritats que'ls deixen viure
L'altre germana es diferent... se dia Rosa i ho es
en pau.
talment. Avans amb'un cert deix impropi se feia
dir Rosita; ara no. La seva joventut li dona com- H E M celebrat ja la Fira de Sant Isidre, pro panyes més joves i mCs bullicioses que la seva gerens manca curnplir un deure, que cons- mana, i entre elles la Rosa hi ocupa un lloc molt
senyalat. Brilla també per la seva rialla, i sobrefifueix una de les varies omisions del nún
rt per'la magnificencia de la seva figura que v o s .
. .passat.

EN
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evoca la visi6 de la dona forta i radiant. TC uns
ulls d'un gran vivor i uns llavis de rojor de mangrana; s'expressa amb gran vehemencia quan vos
vol convencer, que ho consegueix fácilment porq u e es bonica i expressiva. Li agrada sortir de tant
e n tant de Torroella per a anar a les festes majors
al istiu-sobretot a Verges-i al hivern -a Verges
també i a la primavera, per Sta. Creu a Figueres,
.on hi passa sovint llargues temporades amb greu
recansa pels torrellencs. Per tot on va triomfa per
s o n encis. Es per ac6 que'l dia de la Festa de la
Flor se feia irresistible Nosaltres desitjem veure-la aviat en el Pont a I'hora dei cap.al tard i voltada de la iltlm incerta del crepusccle, .mentres
les seves dents blanques mosseguen febrosament
una fruita madura ...
Hi ha encare una tercera germana, alegre i bonica, pr6 d'ella esperarem parlar-ne un altre dia.

...
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Tant bells, fanf encisadors,
Coberfs d'un vel de dolsura,
Enclouen tanta hermosura
Com dos rams de tendres flors.
Enfre ells queda el pensamenf
Si'ls vull mirar amb fermesa
Baix /'influx de sa viuesa
Encadenaf al momenf.
A voltes veig retrafaf
En ta mirada divina
De hermosa //um diamanfina
Tot el cel ifluminat.
Inspiren tal dol9 encis,
Tal claror immaculada
Com r e llengafs per Paubada
Nascuda del paradís.
Tanf bufons, fan somniar
Un mon de goig perdurable,
1 fins l'ambienf agradable
Se forna amb /o teu mirar.
Somriu reina del amor
Que aixis els ulls somriur2n
l inconscienfs re velarán
Per mi'/ més preuat fresor.
Mosfre'ns eixes maravelles
Que espera el cor amb anhel;
Mosfre'ns aquef frog de cel
Estofjat dins fes parpelles.
Que llur claror mafinal
Ens porti la benauransa
Cantanf la jusfa alabansa
De ton rostre angelica/. -

JOAQLLIM VALLESP~

**

D' UNA W IT
DE S A R A U
Jo pressentia que aquell jorn, en el llibre de ma
jovenesa, devia escriure una pagina plena d'interés.
Aixis esperava la nit, com un heroi espera Irhora
de portar a cap una acci6 temeraria.
Era diada de gran festa, solemnialment celebrada
amb un sarau de sólil renom..
A ma arribada el ball era ja comengat: daniaven
ies parelles al compás d'una música que mai havia
trobat tant deliciosa; val a dir que tampoc havia
sigut mai la Il~rrntant clara ni la sala tant magestuosa ni tant pintoresca la garlanda de noies deslluida per quiscuna vella romaguera.
Si cada jove sol tenir preferencia per la flor que
troba mis galana d'una toia, no es estrany que jo
admirés la meva flor predilecta, que no tarda en
arribar per a destacar-se notablement en el concert
de belleses.
Les mares satisfetes, dissimuladament evolucionaven amb sa vista seguint el curs de les filles a
qui trobaren plenes de totes les gracies, i cercaven .
a traslluir quelcom dels eloquents discursos que
conjuminats duran! la setlnana, descapdellaven els
corridos amb aparatbs desenfado.
Jo tamb6 pretenia desgranar per primera vegada
una.plática interessantissima, que prou havia tingut
temps i temps de madurar, i dec confessar que
aquell era prccisament I'objecte que devia posar a
prova la meva valentia.
Si, ja s'havien acabat els dubtes i rezels cobejats
de tant temps. Se tractava d'un prop6sit definitiu.
Ferm en el nieu determini, no dubtava de que
aquest esbairia tota debilitat.
L'hora solell~nefou arribada quan Irorquestra
arrencá amb un ball, que després d'un refluxc de
valor empenyia la meva resoluci6.
iEndevanl!
Emprb, empr6, era molt difícil entrar en materia;
i tampoc calia precipitar-se baix pena de caure en
ridicol. Era preferible esperar una ocasi6, que per
malaventura tardava molt en presentar-se.
Parlava jo de coses vagues, somreia ella amb
somriure de fada; i somriguent ella i divagant jo,
el ball feia via amb rapidesa desesperadora, hasta
que arrivá al seu fi, deixant-me sol amb mes indecisions i temences. Tot de cop, sobra ma testa un
castell d'ensomnis s'havia enfondrat rilpidament:
I'heroi de tot el dia havia flzquejat en el moment decisiu.
Lo del pressentiment havia devingut enutjadora
farsa, les llums tornaven a ser mCs fosques, vulgar
la música, marcida la gentil'garlanda.
Quan el ball acabava, comencaven mes propies
reconvencions: ¡Cobart!
Ha passat algún temps i no he sabut trobar encar I'absolucib a ma manca d'intrepidesa, i avui al

EMPORION
arrencar la fulla d'aquest álbum jo he volgut tributar un record als infinits itltims sentiments, els més
sincer's i fondament sentits, condemnats a no sortir
pbtser jamai de les arques del secret; he volgut
enviar un testim-oni d'afecte als. innombrables companys en cobardia, valents de vint anys que tfemoIen ans de formular una noble confesi6, aniics que
com jo fan riure amb ses jovenils cabories. Bons
companys pobres d' esperit i gosadia, una encaixada.

P.

NOTICIES
Felicitació.-Nostre bon amic en Joaquim de
camps i Arboix, ha acabat la carrera de Lleis desprCs de brillantissims exercissis.
No altra cosa podia esperar-se coneguda la seva
inteliger~ciaacompanyada d'una ferma voluntat.
En I'exercissi .de la seva carrera no dubtem de
que el pervindre sols pot reservar-li I'éxit mCs falaguer.
E m p o r i b n , en quina fundaci6 i sosteniment ha
cooperat nostre amic en primer terme, se felicita
plé de goig a l felicitar al coral i distingit redactor
que decidit aplica les seves energles i el seu entusiasme a tot quant pot impulsar la cultura i el progrCs de Torroella.

bes Mesures.-S'han

derribat les arcades de
la Plaqa del Gra amb I'objecte de reformar la playa
i reedificar les mesures.

La Remonta.-Acabada la temporada de remonta han deixat nostra vila els encarregats de la
parada. El sargent Antoni Chac6n, lla deixat tant
bon record, que''tots desiljan que en anys successius torni a Torroella.
Aquest es tambC nostre desitj.

Gafe reformat. - Actuallilent s e fan grafis
reformes alcafé de'l'antic ~ C e n t r zRepublicá. a fi
d'habilitar-lo per a café-restauran t.
Estudiants.-Han
retornat a la vila, després
dels seus exámens els joves estudiants Antoni Pou,
Josep Cama, Pere Climent, Alvar Ge¡], Joan pujadas i Joan PagCs. .
..
.
Saabem qure el major éxit.ha coronat els seus es. . -forsos. Nostra c w i l ielicitaf i& .
'

Un peix notable.

- Uns

.

pescadors de La
Escala agafaren un peix extrany que era desconegut en nostres costes.
El portaren a Torroella, on I'exhibiren essent
objecte de pública curiositat.

.

.

SE VEN U I R CASfi

en esta, immillorabe i
en condicions ventatjoses. Passeig del Marqués d e
Robert. Donarán raó an aquesta Administracib.

Efectes del calor.-Dies passats se barallaren dos subgectes un dels quals fou mossegat 'pet
seu contrincant.
L'últim dilluns se barallaren tanibé dues dones
que mogueren un gran escindol per una qiiesti6 d e
poca importancia.
De Gualta ens comuniquen que uns joves arribaren a les mans per haver amagat alguns d' ells una
roda de carro.
Cal recomenar dutxes als forts de sang que s e
sentin batalladors.
De l a bohemis.-Uns bohemis artistes actúen aquests dies Fora Portal.
Se dediquen a tots els genres teatrals i tenen
non~brbs públic que acut a admirar un espectiicle
tant selecte com econórnic.

Primera comunió.-Demá,

dilluns, tindrá
lloc en I'lglesia dei Mercadal, de Girona, el; mig
d'una gran solemnitat, la ~ r i n i e r acomunió del nen
Francisco de Llobet de Foxa, prinioginit dels
nostres excelents amic$D. Lluis i D." Pilar.
Desirjern que aquest acte sigui per ell i per s o s
pares auguri del goig d'una llarg8 vida.
Premi.-El senyor Marqués de Camps, lin 'dels
agricultors catalans 1116s eii~inents,ha afert ¡a quan-.
titat de 100 ptes. per a pr.e~niarel nlillor~exeinplar
de toro de remonta que's presenti en el concurs d e
bestiar que anyalment se celebra a Girona per les
Fires de Sant Narcís'
L'exempie com el que dona el culte
deurien tenir imitadors.

De viatje.-En

el

;apar

.Infanta Isabel de.
B o r b b ha sortit cap ~ m é r i c ael nostre 'bon amic
Jauale Maj6,-que tants .bons records de sjmpatk
va deixar a Torroella el 'passat istiu. .
je'i un
No cal dir quan li desitjem un feli
retorn no Ilunyá.

E l temps.-Els calo.rs d'aquets dies han sigut
sumament favorables al sembrats.
Tots els pagesos se dedican a I'a sega. La cullita,
sense ser desgraciada, no es tampoc molt abundosa.

Pamilia desgraciada. -Dics passats la nen a Antonia Bellido fou mossegada per un gos que
li produhi ferides al cap'i la cara. Se temeren al
principi greus complicacions, doncs s e desconeixia
si'l gos era rabi6s i les ferides eran de cuidado,
~forillnadament'semblaque la nena se va posant
be.

:

El pare de la nena se magulla un peu, poc dies
despres, treballant en unes obres.

dres, que's reguin les parets ;7mb aigua de cals,
sulfat de coure, etc.
Cal cjbserirar que tot aix6 representa un refinament de que no necessita una vila, que amb sa poca llirnpiesa dona motiu a solts com el precedent.
Aqui els cartells de IdAcademia d'Higiene tan
mateix son ben irbnics.

planta baixa.¡ un
pis, terrat i pati;
quadra, confort. Situada en un dels
millors carrers, SE LLOGA.

Casamf

'"'9

Intent dp robo.-La

nit del dissabte, dia 12,
un lladre intent5 penetrar a la casa d'en Joan Costa
ba higiene.-Se'ns diu que per I'arcaldia se
(Meusia). A pesar de que la familia se posi en.sopendrán mides per a que sigui un fet la llimpiesa
bressalt, repetiren per segona vegada I'intent amb
deIs carrers de Torroella.
la pretensi6 de forsar una porta de les golfes.
Ens posem al costat de la Corporacid si es vriAmb aquest motiu hi hague gran alarma en $1
tat que 's decideix a respondre a nostres queivehinat. Acudiren els Srs. arcalde i jutje, serenos i
xes.
Guardia civil, pro no fou posible agafar al atrevit
bes sigues.-Acabat el notable pou manat subjecte quefllei midant teulades.
construir per la companyia d'aigues, sembla que
Suic1di.-La passada setmana pos'á fi als seus
aquesta tornará a facilitarles als keus abonats en el
dies
Joan Saugro Serra natural de La Escala i de.
present mes.
27 anys d'edat.
Gitanos.-Una nolnbmsa caravanz invadi dies
Estadl~t1c:a.-Durailt el. passat mes de Maig.
passats la nostra vila.
s'han
registra1 en els diferents districtes d' aquesta
Desitjem que la seva estada sigui ben curta i
provincia, les tnalalties infeccioses següents:
que no menudexin les visites.
Figueras, 134; Gerona, 53; La Bisbal, 29; alot,
G u e r r a a les mosques. -Per I'inspeccib 44 i Santa Coloma de Farnés, 60. Les malures pre-,
mllnicipal de Sanitat s'ha fet plantar pels carrers, i dominants foren grippe, 218 invasions; tuberculos'han repartit a les escoles uns cartells predicant i sis, 44; catarro, 27.
orientant la lluita contra les mosques.
Se recomana la llimpiesa setmanal de les quaReuuncia.--Ha renunciat el carrec de Directora de I'Escola Normal de Mestras de Girona, donya Dolors Pastor.
,
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PORTIC, primer llibre de nersos
ARCA D' IVORI, llibre de nersos.
C O N T E S D'ANDERSEN, tndnccl6.
LA DONA D'AIGUA, Andersen.
LES S E T PR I NCESES, de Maeterlink

ptes.
,,

. 0'50 ,,
. . . 0'50 ,,
. O's0 ,,

L1HORATRANQUILA,llibredenersos.3

1cl6d' EMP
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Visita. -Al objecte d'inspeccionar les plagues
denunciades per la Junta local de Bañolas, estigueren en aquella vila el Comissari Regi de Foment
B. F. Casadevall i I'enginyer del servei agron6mic
de la provincia.
Nomenament.-El Sr. Lluis de Llobet, concejal de I'Ajuntament de Pirona, ha sigut nomenat
president del eCiicul Lliberal. d'aquella ciutat.
V1slta.-Varem tenir 'el gust de! saludar dies.
enrera ,ai nostre benvolgut i
loan M a s s b
Ventós acompanyat de la en
senyorc
-

.I

'

Josefina Millet i de la seva familia, de pas d'unaexcursi6 per la nostra comarca.
VOICO.-EI passat divendres per la nit a la sortida del Estartit, volcá I'autom6vil del nostre distingit amic el Marquis de Garcillán D. Rarn6n de
Berenguer, en el que anaven els coneguts propietaris de Mediñá senyor Marqués de la Torre i
Francisco Colomer, i el selectissim poeta gironí
En Miquel de Palol.
Afortunadament sortiren tots ilesos del accident.
Gasament.-Per
omissi6 inv~luntaria en el
passat rlÚmer0 viren; deixar la fausta nova del Casarllent de nostres distingits amics En T o m i s Mayoral i na Carolina Surbs.
La festa, malgrat celebrar-se en I'intimitat de la
familia, tingui el carácter d'una veritable solernnitat. Beneí l'uni6 un canonge de la Seu barcelonina,
en la capella del Palau Episcopal, siguent padrins
els nostres amics En Josep Carreras, En Francisco
Surbs i en Antoni ~ o v i r a .Després d'un esplkndit
dinar, servit pel Restaurant S u i ~ sorliien
,
eis nuvis
en viatje de noces per a diferentes, capi:als d'Espanya.
An els nous esposos, aixís com a les families
Mayoral i ~ u r b s els
, hi fem present la nostra mis
coral felicitacib.
B a n y i s t e s d e s p r e o c u p a t s . - A l g u n s jove.
nets despreocupats se banyen en el riu ben aprop
de la vila.
Com que solen tirar-se al sigui molt lleugerets
de roba, les persones que's dirigeixen de passeig a
la rescloa, tenen que conteniplar' el poc edificant
espectacle.
Supliquem al Sr. Arcalde procuri evitar I'abhs.

,

N o u s establiments.-Se'ns
diu que molt
aviat s'inaugurardn un bar i una xocolateria en el
carrer Major.
Trasllat.-En Joari Candal traslladará la seva
lliberia al carrer de la Porta Nova.

,

,

Civil de Palam6s de les obres ,que han de fer-se; i
considerant que entre les mateixes hi ha algunes
que toca fer-les als propietaris per referir-se a la
conservaci6 de les cases, s'acorda ent;egar copia
de la relaci6 als propietaris o ;epresentants i se'ls
interessa que diguin si consenten que IIAjuntament
fassi algunes d e les obres per son compte, quines
estan disposats ells a fer si s'avenen a firmar un
contracte d'arrendament per cinc anys, condici6
que requereix la Guardia Civil.
S e concedeix permís a D. Josep Hospital per a
fer obres en la seva l a s a del carrer de Pi Margall
cantonada a n'el del Lavadero.
acorda assistir en Corporaci6 a la professb
del Corpus.

-

Sessió de 10 de Jmy.-Presideix I'arcalde senyor
Sim6n i assisteixen els regidors Srs. Sala, Elias,
Garcia, Clotas,'Roense, Bofill i Mas6.
Se nombra el concejal Sr. Bofill per a el cobro
dels suministres del corrent any.
S'akorda quedar enterat de la compta del Dipositari del Ajuntament referent als cobros i pagos,
del mes de Maig.
S'acorda I'arreglo del carfer de Sant Agustí.
S'acorda quedi sobre la taula per estudi la carta.
i programa enviat per el Director de I'Escola d e
Administraci6 Local de Barcelona, convidant a I'Ajuntament a la setmana municipal que tindrá lloc
en dita ciutat del dia 5 al 10 de Jdiol vinent.

REGISTRE CIVIL
Movimerzt dc població del mes de ~Maig.

P4AIXEMENTS.-Dia 2, Josep M." Marcl~Marlí;
dia 3, Joan Puig Guillb; dia 9, Joaquim Sans Boada; dia 20, Pere Sais Duch; dia 22, Matia Payet
Sagrera; dia 30, Enric Ferragut Creixell;' dia 31,
Carme Ferrer Domingo.
DEFUNCIONS.-Dia 3, Maria Palomeras Ferragut, de 2 anys; dia 1, Pera Fábregas Pi, de 7 3 anys;
dia 11, Josep Cristofol Pubol, 75 anys, i Joan Pijoan G6mora, de 1 mes; dia .23, Joaquim Sans Boada, de 15 dies; dia 31, Joan Masferrer Clos, de 75
anys.
MATRIMONIS.-Dia 22, Pere Salis Puig amb
Pilar Marull Verdaguer; i Joan Garcia Bornbard6
amb Rita Serra Matas.

Ajuntament.-Sessió de 1.er de Juny.-Presideix rialde de Sr. Si1n6n i assisteixen els Regidors
Srs. Sala, Elias, Garcia, Mundet, Radressa i Roense.
El President dona compte d'haver traslladat an
al Quefe de la Guardia Civil de la provincia I'acort
de la sessi6 anterior referent a les obres quel'Ajuntament prajecta construir en les dos caseiquQ habiten els Guardies d'aquesta vila, Ilegirit-se una Imp. de P. Ribas. - Palafrugell. - Teléfon 362
relació ~ r m a d a - ~ele rl.er Tinent de la ~ i i a r d i a %epresentant'a Tonoella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agusti 3.k
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