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DE L A TERRA

UN PARALEL
Moltes vegades al fer consideracions sobre la
crúa, la lamentable situacib d e Torroella, ha vingut amb insistencia a la nostra memoria, la també
crúa, la també lamentable situacid del Estat Espanyol.
En I'Estat Espanyol, un Govern basat en la ficci6, oblida els alts interessos públics a favor dels
egoismes polítics; mostra una culpable desidia en la
resolucid dels problemes capdals i d'eficacia indubitada.
En I'Estat Espanyol, la política centralista plena
de vells resabis, de funestos atavismes, s'entreté
en ofegar les veus sinceres que clamen desesperadan~entper una més sblida actuaci6; s'entreté a
satisfer els baixos anhels del personalisme i lluita
sens treva pel mitja de I'intriga i de la camalleta.
En I'Estat Espanyol hi dominen les mateixes passions de quaranta anys enrera; les mateixes passions i els mateixos procedimetits dels temps borrascosos de la caiguda d'lsabel I1 i dels pronunciaments militars. I el pas-a-quatre de la política, es
es
evocacid d'aqueavui ballat per r b ~ ~ e g u patums,
lles altres que donaren el primer cop de mall en
I'edifici del Estat Espanyol, precisament et1 el lloc
on s'alqava la torre d'honienatge.
Els antics motllos gairebé no han tingut renovació, i I' Estat com una enorme carcassa, reb ferides
de mort, cada vegada que 'Is vents contraris, que
les onades de la vida, el rebaten amb furia contra
els esculls de la costa.
Una cosa semblant passa a Torroella, sempre
guardant les mides corresponents i sempre dintre
dels límits que volten la nostra existencia. Seria la
c a n ~ 6enfadosa si ara desgranessim, per centkssima vegada, el llarc rosari de públiques calamitats
i de vergonyes socials.
¿Perque aquesta llista de tristeses, si tots les sabem de cor, si fins en somnis atormenten nostre
honor de patriotes, i s e converteixen en motiu dz
neguits i de malestars?
No e s aquesta oportuna ocasib per a reincidir en
10 que vé siguent norma d e la nostra actuació, la
hem pregonat massa les nostres desventures; ara
ser6 qüestiq d e variar, d'imposar-nos una actitut
nova, de marcar-nos un altre cami, una altra con. - . - ducta.
..@.c.
.
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Es que les corrents d( opti~nisme que pugen del
nostre cor, floreixen en nostres llavis com una'aubada d' irracliacions esplendoroses. Es que no podem oblidar qlle som joves, que uns jover~tureterna fiviure la nostra anima; que una jovenlut florida con1 els camps al més de 111aig,ens ino~ldade
sentiments tlc generositat i d'esperan~a.

'

***

Torroellí~dCiem, abans d' aquesta digresi6, presenia grans ;~iioitatsamb 1' Estat Espanyol en lo
que's refereix a la trista realitat de la seva sitlracib;
deiern que podria establir-se un paralel entre arnbdues col-lectivitats, un paralel tal, que a les deficiencies ~ ' I I I Icorrespondrien semblants deficiencies
en I' altre; clue a les miseries del Estat correspondrien miserics semblants de Torroella; que a les
vergonyes tlel primer, correspondrien en la segona vergonyes també semblants.
Fins aqui el paralel, ara vé la divergencia en el
carni seguit; ara vinen les diferencies.
En la vicl;i pública espanyola, entre I' aldarull de
veus desaforacies qae demanen satisfaccions ~ g o i s tes, hi h i I:~~nbéveus serenes que proclamen les
exce!encies del ideal i de la puresa d' acció; e11 la
polirica esl);~~lyola
entre les fileres inacabables dels
inconscic.~lls,dels inútils, dels perversos, s' hi distingeisen :,ixi mateix, persones de mentalitat enlairada i scl-coa, de treball constant i en resllltats
pr6dic; perr;ows d' integritat i de virtut.
Aix6 1al11l)Cpassa a Torroella, i en aix6 també
s e g ~ e i xel paralelisme, pr6 sols per un instant, perque a tot 11ix0hi ha una segona part immediata.
En I' Est;~tEspanyol, aquelles veus serenes que
clamen sens parar, a q ~ ~ e l l persones
es
intel-ligents i
virtuoses, exposen solucions i pregonen carnbis,
solucions i cantbis que poden conjurar :mals inevitables en I';~venir;i que en I'actualitat quasi toquem
S . aquelles veus se perden cotn en
amb les ~ I ~ I I IPr6
la buidor tl'11n desert i aquestes persones se veuen
en la precisi6 de lamentar per endavant la desfeta
total que les circu~nstanciesimposen i que elles
preveuen.
No passi1 d'aital fais6 a Torroella, gracies sien
donades a la Providencia. Aquí les veus salvadores tenen un r e s 6 en el pit i en el cor de tots els
bons torroe!le~lcs;aqui aquestes veus tenen seguidors i son de tal potencialitat, que elles soles s'imposen, i cada dia s'irán imposapt més i més, fins
que ariibarhn a 'obtenir el més esclatant dels
triomfs.
.
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Aquesta divergencia en aquell paralelisme, e s
suficient per a consolar-nos dels mals del moment.
P r 6 110 parlem de mals, ni de tristeses, que no ho
consenten ni la nostra joven.tut, ni el nostre optimisme.
D'aqui ell avant oblidarem lo que ha sigut; fugirem de mals i de tristeses per a . combátrer-les verament; i si un dia ens acostem a uns i altres, ser4
amb I'intent nobilissirn de posar-hi remei.

PONS.

ció d'una biblioteca acondicionada : onada del
noucenfs.

***

Somiar, somiar, i cop de genf a la Lluna.
L'enhorabona als llunaires, i que conquisfin
a fofa la genf que fingui alguna cosa per perdre,
que es la que té dever de presenfar-se com a
exemple davanf dels humils.
La gent, perd, de cabals i disfingida,desconfani algunes escepcions, més que passejar-se
per la Lluna, aima gronxar-se en cdmode balanci i fer la non-non.
LUCIANUS
BPdlEWB

-

LES REFORMES E N EL
CIRCOL DE CATOLICS
L'onada de culfura va creixenf en nostra vila.
Beneída la nova fam de saber, i que prompte
1' illusfració sia moda enfre nosalfres. Que
aqueixa insfrucció,ben encarrilada,no porfaría
pas, com per desgracia les modes, la disminució de riquesa moral i maferid en les families,
la ridiculesa en les poblacions, la vgnifaf i dissipació enfre 'I jo venf.
:i.
Q

*

Avui es el C h o l de Cafólics, que empr2n i
sembla en definifiva,el camí d'una culfura infensa i seriosa, per a freballarpels seus nobles
ideals. Es un alf exemple d'alfesa de mires, de
previsió per a l'avenir, el que esfa' oferinf el
menfaf cenfre:esmersa un grapat de monedes
per al foment de la culfura, aquí a on casi no's .
comprkn que la moneda quan sobra de /o esfricfamenfnecessari a la vidii, fingui alfre objecfe que comprar un mafxo o unes vessanes
de ferreny.
1 fanf més plaenfa ens es /'empresa del Cenfre, quan en ella hi veiem orientacions d' una
plena i adecuada cu/furifzació, segans I' enfen
en Lucianus i amb ell els pensadors que coneixen una mica ' I cor hum2 :obra d'insfrucció i
educació en fofa sa infegrifaf infe/lecfual, moral i fondamenf relligiosa, i diriem a no tenir
por d'alarmar, filosbfica, perqud enfenem que
filosofies com les confinpudes en El Criterio
d'un Balmes, haurien de ser pa de l'esperif de
les molfifufsplebeies, més que 'I Francds, ]'Esperanfo, els drames i les noveles.
X

**

Les sociefafs anfigues donaven capdal irnporfancia a un feafrefben neula, a una faula de
hillar i a coses per l'esfil. Encara n 'exisfeixen
de sociefafs antigues.
Els femps passen ;i veusaqui una societaf
que ans de pensar en /'adquisició d'un billar,
s e preocupa de /'adob d'un piano i de la forma-

GOMENTARIS D'AGTUALITAT

DEN ROMANONES
Mentres Catalunya amb aquell gran sentit que té
de la vida nacional i de les seves necessitats, anava
imposant son criteri de la discussi6 urgent dels
projectes económics, I' intriga, els procediments
mesquins de la politiqueria madrilenya, maniobraven a I'ombra. El Govern Dato caigué, inipotent
per a fer front a I'embestida de les oposicions, que
siguent minoria @gal, eren en realitat expressi6 genuina de la conciencia pública espanyola 'i catalana.
I veusaqui una altra grossa ficci6 de la polilica centralis4a.
Caigut el Govern Dato, després de dos anys de
inutilitat, després d' haver vist indiferent en plena
inconsciencia, com anava preparant-se la total ruina del Estat espanyol, que's veia desvalgut en mig
de la tempesta enorme que anava collg~iant la paorosa situaci6 del mon. DOS anys decissius eren
aquestos, i en els que Espaltya s'hi jugava tot el
seu avenir, i a pesar de tot, er, aquest espai de
temps, ni s'ha intentat un remei, ni s'ha sapigut recullir cap soltrci6 proposada per lot el país.
Recordéu l'acullida -que al cornenqaaent de la
guerra se dispensa a les proposicions salvadores
de la Mancomunitat de Catalunya.
Recordéu el fracás de la )unta d' Iniciatives, creada més amb finalitats politiq~respersonals, que amb
intents práctics i patri6tics. Recordeu el debat tingut sobre In qiiesti6 del Marroc, en el que tot el
Parlament senyala els rnateixos mals i semblants
remeis a aplicar, a pesar de lo qual el Govern no's
desvia un pás del carni que s'havia traqat. Recordeu la vergonya dels successos de Méxic, que
vingueren a demostrar una vegada més la feblesa
dCEspanya,d e I'Espanya de Madrid, que's la que
dirigeix (?) des de tants anys la nostra vida.
El Govern D ~ t mori
o
vergonyosament com havia
viscut; al morir s'emportá el pes d'una responsabilitat máxima: la culpa d' una possible ruina nacional.

***

Ha pujat al Poder el partit lliberal, amb el Comte de Romanones, i I'opinib ha expressat grans temors i ha sentit grans desconfiances. Era massa
conegut el Comte, per a- que's veges amb gust la
seva tornada al govern.
Fa quinze dies que'l partit lliberal es Poder, i el
primitiu se~ltimentde lYopini6, ha sofert un cambi,
El Ministeri que s'ha constituit ha merescut una favorable acullida, poques vegades tan ocánim; ell
está integrat per persones de representacib i de criteri propi; la seva designaci6 suposa un aliunyament dels antics n~otllosa base de personalismes i
clienteles; suposa una roptura dels vells procediments de favor i de ganga per als amics. Ara el
Comte de Rolllanones ha ofert dos carteres als
senyors Villanueva i Urzaiz, persones de relleu i de
criteri propi; ha designat al senyor Suarez Inclán,
com a Governador de Barcelona, que's un perfecte
coneixedor del problema eco~iómiccatalá; ha enca, dipurregat la Direcció de I'Industria i C o m e r ~ al
tat-petTerrmihQ%m
Sih* heme ~te&issi+&
qual gesti6 en podem esperar a b ~ n d o s o sresultats;
i per fi ha nomenat pel govern de Girona a D. josep Matheu, actual diputat, amb joventut i energies
i d'un profond sentit catalanesc.
Tot aixó son bons indicis; auguris excel.lents.
Sembla que'l Govern vol actuar seriosament, fent
labor positiva. En Romanones, recullint el sentit
unánim de l'opini6 dona preferencies als projectes
económics, h i c s que poden salvar el present i el
futur; Únics que poden salvar a Espanya.
Si no fos aixis, qui sab si se cumpliria lo que
molts temen, i aleshores els Governs Dato i Romanones, haurien potser escrit una página definitiva
en la Historia de Espanya.

On son les folles canpons,
les fecondes iffusions,,
abracades i pefóns
i rialles i alegria?
.
0 1 1 cs aquell esfimar,
arlr~elldesig de sembrar,
aquell generós fruifar
i C/ Sol clar que'ns beneia ?- .

'

'

'
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Ai la fredor com se ' n va' !
I,' encis ferrible es desfd,
(.I desig fa palpifa'
L i v 7 r p ftrdmfa ifap.Ln carn f é en lloc de blancor
/1.~717sparencies
d'ambre i flor,
i ~ n j o r sde passió,
i cs desglaca, i es desglaca...

j
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Ilcsembre abans de morir
/la esfimaf,i en el seu s i
rlc fruifes que han de venir
s 'cndú la semenf, i ploren
cls dolcos ulls !
Al fancar
/¿I porfa l'any que se ' n va',
..'endevina el riure clar
cl'hns afmafllersque's desfloren.

DESEMBRE

MASSO VENTOS

P E R L A LLENGUA C A T A L A N A
Hem icbut ulla fulla solta, el text de la qual, reproduiii~i ~ i l ~viu
b interés.
Senyor Director d' Emporión

i Ai Desembre congelaf !

Ara '1porfic ha passaf
i a I' enforn s'ha desfullat
I' herba humil so fa 'I peu d' ella.
E.HoLLrzd81.- s ~ 1 ~ ~ 1 1 L b l a . r ~
lliris blancs el pif suau,
neu blanca el cabell que cau
i el cos genfil emmanfella.
-

'

-.

Al mig del camp desolat
bull Desembre congelaf
bcn alta i nrja ha resfat
enfre la casfa nevada.
firilla el cos de marbre sol,
~I'IISque sentint-ne condol
esqueixa els nuvols el Sol
i amb bes de foc /' ha besada.

JOSEP

La verge de gebre vé;
la ferra que la sosfé
va congelanf-se fambé
sota la seva pefjada.
El seu frisf alé de ge/
mafa en fJOrfof bell anhel,
i cau desde da/fdel cel
en una casfa nevada.

.

1 lonorable ciutadá:
- -

.

RFccTt s i s E 6 IZSFSrTncünEsES CEq 7 6 3a-estar
objecle la llenglla de Catalunya al Parlament espanyol, 11iia fet c~Cixeren la opinió catalana el sant
anhel tlc glorificar el nostre idioma i de restitutr-lo
al lloc sobirá que li pertoca i que la imposici6 tiráníca dl. I ' Estat unitari s' entopdeix en negar-li.
M o ~ i ~per
t s aquest anhel, els representants de
les enlilatats catalanesques de Barcelona, reunits en
assaml)lea celebrada al .Centre Autonomista de Dependents del C o m e r ~i de la Industria* el 4 de desembrc corrent. va adoptar per unanimitat les conclusions se güents:

Interessar dels poders públics que a la major brevetat sigui establert.
Primer. Que en les escoles públiques de Catalunya sigui obligatori ensenyar als dixebles en idioma
'catalá.
Segóo. Que en les Universitats, Instituts i Escoles Normals de terra catalana s' estableixen cátedres, també ob~ligatories,de Llengua; Historia i Literatura catalanes.
Tercer. Que per a exercir qualsevol cárrec públic a Catalunya, sigui :amb6 obligat, conéixer
perfectametit la ltengua catalana parlada i escrita; i
Quart.Que sigui respectat i reconegut oficialment el dret dels catalans a usar son idioma propi
en tots els actes de l l u r vida publica-i privada.),
Cal ara que el poble de Catalunya ratifiqui aquestes conclusions i realilzi i' esforq necessari per a
fer-les triomfar. Amb aquesta finalitat, ha estat pres
I' acort d' organitzar la <Diadade la llengua catalana. que ha de celebrar-se a tot Catalunya el dia
de Cap d' Any.
Per a solemnitzar la Diada patriótica i per a
manifestar la voluntat popular favorable a les conclusions adoptades, aquest Cotnité ha decidit adrecar-se a totes les entitats autonomistes de la nostre
t'erra, pregant que organitzin, per al dia de Cap d'
Any, els actes següents:
a) Petició a I'Ajuntament, feta per una cotnissi6
previament designada i acotnpanyada pels ciutadans de la localitat, perqué en la vida municipal
sigui usada i honorada la nostra llengua nacional.
b) Peticib feta per comissions de pares de fatnilia als rnestresde les escoles públiques'i de les privades on no sigui empleada la parla catalana com
a llengua d' ensenyanFa perqué al liirnys ensenyin
als petit; deixebles de llegir i escriure correctament la llengua nadiua,
c) Reunions públiques en les quals siguin ratificades les conclusions de la Assamblea de Barcelona.
d) Tots aquells altres actes i festes que en cada localitat es creguin oportuns , encaminats al
enaltinlelit de 1' idioma catalá.
De vos i de I' entitat que dignament presidiu,
esperem un concurs decidit i entusiasta a la *Diada,,.
Per la gloria de nostra llengua, anima nostra; per el
e ~ d e ~ e n i d oder la cultura catalana, que necessita
l'instrument insubstituible del Ileuguatge propi;
per la dignitat, i per la llibertat dels catalans vos ho
demanem amb fervent prec.
Visqueu molts anys per la causa de Catalunya.
Barcelona, 14 de desembre de 1915.
Per la ,Uni6 Catalanista, doctor D. Marti i Juliá;
per la Lliga Regionalista, Raimbn d' Abadal; pel
Centre Nacionalista Republicá, Pere Corominas;
pel Bloc Republicá Autonomista, Francesc Layret;
pel Centre Autonomista de Dependents del Comerg
i de la Industria, J. Puig i Esteve; Per I' Academia i
Laboratori de Ciencies Médiques de Catalunya,

H. Puig i Sais; Per I' Ateneu Barcelonés, doctor Josep Maria Roca; per la joventut Nacionalista $e
Catalunya, Ricart Giralt i Casadesús; per la Joventut Nacionalista, Carles Jordá; per la Joventut Nacionalista Republicana, Albert Solsona, per la Joventut Republicana Nacionalista, j. M." Pi i Suñer;
per la Junta de Afirmacib Catalana, Josep Caner;
per I Associació Protectora de I' Ensenyansa Catalana, M, Folguera i Durán; pel Centre Excursionista de Catalunya, Jaume Mass6 i Torrents; per Icorfe6 Gracien, Marti Matons; pel Col-legi de Sant
Jordi, F. Flos i Calcat; per La Veu Catalunya, Josep Moratb; per El Poble Catalá, Pere :Cororninas;
per L' Esquella de la Torratxa i La Campana de
Gracia, A. Rovira i Virgili; per Ranaixetne~~t,
M.
Alcántara i Gusart; per La Naci6, joaquim Delclós;
per El Teatre Catalá, Francesc Curet.
NOTES.-Per a I'organitzáció dels actes esmentats, convéque a cada localitat es constitueixin
Comités o comissions que deurien estar fortnades
a poder ser, per representants de totes les associacions autonomistes i dels orfeons, peribdics, entitats culturals, etc. Que en cada població hi hagi
qui prengui la iniciativa i que tots els que esti~nrn
la nostra parla s'acoblin al seu redós.
-A les comissions o comités locals, se'ls prega
que es posin en'relació amb aquest Comité Execut i u que té son estatge en el casal del C. A. de D.
del C. i de la I., Rambla de Santa Mbnica, 25. El
Comi16 Executiu de Ia'Diada de la Lleilgua Catalana, es cornpla~rráen donar a tothom les instruccions que se li demanin i sobre tot agrairá que se
l i demanin i sobre tot agrairá que se li facin assaber tots els actes que arreu s' organirzin, i un cop
i immediatament de celebrats els mateixos, I'éxit
i importancia que hag!n tingut. Aixb podrá fer-se
per lletra, telegrames o telefonemes, etc.

VARIA
DE L A FESTA DE STA. LLUClA
Santa Llucia es I'advocada de les modistes isastresses, d'aquestes malicioses fades de I'agulla que
lo mateix cls hi espurnegen els ulls de dolga picardia que s'els hi humiteigen veient una pelicola sentimental o llegint una novela de contrarietats amoroses.
Les nostres gentils cosidores, celebren cada any
aquesta diada amb gran gatzara, gatzara de la que
en participa Torroella teta, declarant-se tothom en
festa. Al mati, passada pcr la cobla acompanyada
d'un bell estol de noies endiumenjades, que recullen els ciris que áriimes devotes ofrenen a la Santa
perqué 'Is guardi la claretat de la vista. Després
solemne ofici; I'altar rellúu de resplandor i I' iglesia
de cares hermoses que segueixen devotament-l'ofici amb un escaient mig-riure contingut a flor de
llavis. Moltes resen ferventment, resen perque Santa Llucia els guardi de males punxades i els hi
dongui un novio

....

EMPORION
Acabat I'ofici llevant de taula, cosa típica perb
no lloable per ra6 de que ataca directament I'armilla. Es veritat, emper6, que vos ho demanen tant
bé i vos ho agraiexen ensenyant-vos les dents (en
el sentit nlés poétic de la frase) modulant un dels
seus n~illorssomriures, que fins vos considereu
ditxosos de poguer fer semblants obres i d' obtenir
semblants premis.
DesprCs d'haver pait el dinar greixosament extraordinari, cap a placa a ballar sardanes, que enguany han sigut poc Iluides, perqué la tramontana
-aquesta vella malcarada i rondinaire, enemiga naturalment de la joventut i de la gentilesa-li ha
plagut posar en joc la seva furia per deslluir-les.
Prou s'han venjat per aix6 a la nit amb el ball de
Santa Llucia, curull de gent:vessant anirnaci6, alegria i trolrlpades per arreu. han ballat el ball del
ram i el del puro; s'ha fet la tradicional rifa de la
flassada i el tapa-boques, coneguts vulgarment per
per la flassada de Santa Llucia i el tapa-boques de
Santa Llucia, i després de tantes i tantes giravoltes,
el ball ha finit i amb ell la festa.
L'endemá cap a tornar-hi; a reanudar la prosa
cotidiana, bo i paladejant eis records de la passada
festa, i vinga gastar fil, forsa fil, perqué es creencia
arrelada, article de fé en tots el tallers de cosidores,
que la que té sort d'acabar un rodet, abans de I'any
tindrA novio. i Un novio! ; la s1:prema aspiraci6 de
aquestes malicioses fades de liagulla, el sublim anhel
d'aquets ulls que 10 mateix espurnegen de dolqa
picardia, que s'hurnitegen bellament per una impresi6 sentimental.

...

JUNY

mII

L A moda femenina, sugesfionada per

la
guerra, ha adopfafel frajo milifar. Les
dones porfan jaqueles Joffre,abrics Kaisser i
faldilles o valades i ben curfes a fall de capol,
fot ben guarnif amb bofons de metall per fer
mes F efecfe.No dubtem que, a seguir les esfra vagancies de la moda, nostres dames porfar&n; acabada la guerra, els vestifs adornats
amb creus negres, i que I' dlfim figuri serd un
vesfif ben folgat, imifació sudari, guarnif amb
un criini i dos fibias, fai ser& l' inffuenciaque
deixar2n els immensos cemenfiris dels camps
de la guerra. / aquets vesfits, que porfariin el
record de 10 frsgic serviriin per anar al ball...

.
- -Els rrns carregats d' una conformació acosfumado esperaran amb resignació que la deua
fortuna vulga un alfre any remeiar la seva dissort. ílguesfa lepra nacional que ' s congria més
que ' I pram i que es més encornenadissa que ' I
cblera i la verola.
Els demés, aquets forts de geni que no deixen pnssar-ne cpp sense fer senfir e1 seu clam
de pro festa aixequerAn la veu en el cafZ davant
dels arllics que cada nit volfen la faula predicant amb aprovació dels que l'escolfen que es
un ab&, una sangonera pel poble, una explofaci6 10 que fii e1 govern de la nosfra benavenfurada Espanya amb la Lofería Nacional.
I passada aquesta foguerada imifanf als prime?s, per6 amb més afany i amb més bona f2
que aqrlclls d'un benestar que ' / s vingui d' una
rifa corr~praránun dZcim més del día dels Reis
amb el qual de segur no hi guanyardn alfre cosa quc ' I goig de les vigiiies el somni daurat
duna clnsiada fortuna.

-

ELSaimants de Terpsícore en nosfra vila

filreixen d'un nou ballable: el skafing.
Aqurbsf ha conseguit molta popularifat no
solzarrlcnf enfre la jovenalla, sinó també enfre
la gen1 veterana.
A p c ~ ~ cs'anuncia
s
el skating des de el fablado quc lcs parelles ji esMn a punt. Els joves
prenen la mB de les balladores respecfives,disposafs r? no perdre un sol compds.
E!s cspecfadorsja han formaf un rofllo:
Un gran silenci regna en fofa la sala, fofhom
afina l'c~fenciÓ
com si fingués que realifiar-se
una cosil cxfraordinaria.
In~~olr~nfariamenf
recordem la xerradissa del
públic, cn el feafre, adhuc en les escenes més
inleress'rnfs.
1~ C I I S C I I Ique si no poden crificar-se les aficions'r.oreogr&fiques,
podria reservar-se un poquer d't~qllellrespecfuós silenci per coses que
amb tof'l segurefat fenen més imporfancia que
fots els>sltatings.

SOBRE ETNOGRAFIA
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I FOLK-LORE DE CATALUNYA

El calcdrátic d' Etica de I' Universitat de Barcelona, nostre entranyable i distingit amic en Tolnis
Carreras i Artau, que en els tres anys que explica
aquella tlisciplina, ve donant -com cap altre pro-fessor - mostres de la seva illtel'ligencia i activiUE soc desgraciaf tampoc he tref la tat, ha llen~atal vent una nova iniciativa, que ofea reix donar resultats excel*lents, alhora que es un
grossa! Aixd, es lo,que s' ha~vrdn'dif
mils de milers d' espanyols al llegir en el seu projecte d'estudi de gran trascendencia cientffica.
Se trílcta de crear un Arxiu.d'Etnografia i Folkdiari la senfencia que va condemnar a mori les
lore de Catalunya, qual missid se concreta en la
seves ilusions.

iQ

EMPORION
memoria-circular amb les segaets paraules: .recercar, recollir i sisiematit~araquelles manifestacions
espontánies i populars, actuals o histbriques, reveladores d e la psicologia moral del poble catalá en
ses relacions amb els altres pobles ibérics*.
ES aquest ei primer assaig que's f á a Catalunya i
Espanya, d'estudiar el Folk-lore amb una finalitat
cientifica. Dels fets i d e les paraules del poble, ferne un recull, ordenar-les amb sistema, i d'aqui deduir-ne conclusions referents a la psicologia i al
carácter popular. Es semblant aquest' projecte- sempre guardant
les proporcions degudes - an aquell que nosaltres
un dia varem exposar sobre Folk-lore comarcal
com un aspecte del total projecte que anomenavern Localisme. Lkstudi que ala farán des de Barcelona, e s sobre lo mateix que nosaltres ens proposarem, i que tantes suspicacies i que tants rezels
promogué no sols en la turba inculta dels nostres
rurals sin6 que també entre certes persones que
tindrien ICobligaci6d'una determinada cultura i que
en aquella ocasid esgrimiren contra nosaltres les
seves ires.
. L' Arxiu en projecte sol'licita de tots els aimants
de les nostres coses, que cooperi en les tasques de
recolecció de materials. An aquestos cooperadors
corresponsals els hi concedeix una serie de ventatges.
En la nostra comarca, i. mercés principalment a
la campanja iniciada per nosaltres i en especial al
fet de que la nostra obra trascendeix ja a altes esferes, els fundadors del Arxiu en qiiesti6 s'han dirigit a dos dels nostres companys: en Eduard Vihas i en Joan Puigpey, en espera del seu concurs.
A rnés amb la creaci6 del Arxiu d' Einogra~fi'ai
Folk-lore, la nostra acci6 se simplifica. Con] h e m
vingut fent fins ara, i ara més que n~ai,iré~nrecullint dades folk-Ibriques, i despris ja acuniuia!~eis
materials, amb la cooperacib que a la vegada sol.licitarém a Barcelona, enlairem a la altura proposada
les nostres particulars conc!usions, que podrir. deduir-se del Folk-lore de la conlarca; quan aquest
treball sigui fet, aleshores ens co:nplaurém en publicar-10, i d'aquesta manera I' auxili i múlua cooperació, será d'utilitat reciproca.
Per fi, després d'elogiar com se mereix la tasca
importantissima que's proposa el rneritissi~nDoctor Carreras i Artau, adjuntem les nostres més fervents paraules d'elogi tarnbé, per un altre volgut amic en Josep M." Batista i Roca, treballador
infatigable, que ha honorat les pagines d ' Empori6n arnb la seva col~laboració.
H 8 W W B
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Com. I'any passaf, I'Rfeneu s e proposa festejar rarriuada a nostra oila deIs venerabIe5 Reis
d'orient.

ha fesfa no findrfa cap frascendencia si no
['acompanpés un fi de caritat pe1 quaI demanem
Ia cooperacid de Ia genf generosa de Ia aila.
ollan e1 poble menut U ~ Usafisftzfes se5 IUSions, quan fot5 e15 pares segons ses possibilitat5 prOCUren Safisfer e k anhels deIs sells ffIlets, queda un marge de genf humil que amb
greu fristssa no pot atendre la veu deIs seus
infants.
I aquesta tristesa i el desconsol deIs contrariats menuts ressaIta mes deaant !'alegria de
la aenturosa quifxalleta.
L'infanfó pobre en reb una punpenfa sotregada que6[ predisposarií a I'enueja i a1 odi.
Ris pares que coneixen OI goig que61s rensxe la ingenua satisfacció deIs seus fiIIs, a tofa
persona caritativa demanem una pefita aImoina
que dificilmsnf podria esser miIIor aplicada.
Els que I'any passat no rsgafejaren un donatiu no esperariín ~ne'lsdemanem personalmsnf
10 que desinteressadament uoIdriín oferir-nos,
peIs infanfs pobres.
L'Rtenen sufragar4 OIS gasto5 de rscspci0 i
compIetará la quantifat que 's pugui recaudar
en la suscripció quina Ilista publicarem czn el
próxim niírnero.
NOTR. Eb donants poden indicar noms dels que's troben en
sitnoció de mereixer I'ntenció dels Reis.
E!2EESla

Ajuntament.-Sessid
de segonrr convoratoria, 2 de Desembre.-Presideix
I'.lrcalde Sr. Si1n6n i assisteixen els Regidors senyor Sala, Elias i
Koense.
...
.
S'aprova I'acta de la sessici ailterior.
S'acorda celebrar el dia 30 del corrent les subastes dels drets del Matadero i pescateries a les
deu i onze llores respectivame~~t
i en cas .de quedar desertes el següent d i a a les :nateixes hores
per el preu minin1 de 2100 ptes. la primera i 350
ptes. la segona, regint el mareix plec de condicions
del any actual el que estará exposat al ptiblic en
la Secretaria per terme d e de11 dies, azonciant-ho
al veinat per preg6.
S'acorda el procediment d'apremi contra els deutors per consums, alcohols, arbitres municipals i
pensions de Censos dei corrent any i atrassos concedint llasta el 13 d'aquest lues pera que puguin
pagar sense gaslus, acordant-se aixis rnzteix l a
multa de deu rals als amos de goqos que fins dit
dia no hagin passat a registrar-10s.
S'acorda passi a la Corniss16 de Foment I'instancia presentada per D. Pauli Valls deuianant
pernis per a fer obres de reforma en la seva casa
del carrer del Marqués de Robert cantonada al d e
.Sant Josep. . .
.
.~

-

,

.

.

S'aprova un compte de 30 ptes. per jornals invertits en regar la p l a ~ aels dies de la festa major,
traslados de mobles d e I'escola db nois i neteja
dels baixos del Quartel de la Guardia Civil.
Dia 9 de Desembre
Presideix ldArcalde Sr. Si1n6n i assisteixen els
Regidors senyors, Garcia, Sala, Elias, Roense, Mas6 i Gali.
S'aproba I'acla de la sessi6 anterior.
Se concedeix per~nisa D. Pauli Valls per fer obres
d e reforma en la seva casa del carGer del Marqués de Robert, amb arreglo al plánol presentat
i demés ccndicions que li senyali la Comissi6 de
Foment, i miljansant la compra del terren.y que
resulta sobrant de via pública en el plano1 d'alineaci6 del carrer de Sant Josep aprobat per idAjuntament.
S'acorda quedi sobre la taula per estudi I'expedient sobre ,medici6 del terreny de via pública
ocupat per donya Gertrudis Bosch al construir cna
paret de tanca en un camp frol~teris amb el carrer
de Santa Caterina.
S' acorda quedai enterat dels comptes del Dipositari de I' Ajuntament, dels ingresos i pagos verificats en el mes de Novembre Últim important les
sumes de 1185'78 ptes. i 1541'18 ptes. respectivament.

El nou G o b e r n a d o r . - P e r a el Govern Civil de Girona, ha sigut nomenat D. Josep Malheu
Ferrer, diputat a Corts per Cerbera.
El nxnenament del senyor Matheu, ha sigut acul l i t amb grans simpaties, esperant-se molt de la seva joventut i activitat. Fem vots per a que aixis
sigui.

D'Oposicions.-El nostre benvolgul amic en
Josep F~garola,ha guanyat les oposicions que feia
per a ingtesar en el Magisteri Oficial, figurant en
¡es llistes de mérit anlb el número onze.
Felicitem coralment al nostre, amic per tant seynalat triomf.
Visita

sense efecte.-Quan

el Director

d' Agricultura senyor Castel, de conformitat anun.-

ciarern en passades edicions, estava en camí de Ciirolla, rebé noticia d' haver-se declarat en crisi el
Govern Dato, tinguent que tornar precipitadament
a Madrid el susdit senyor Castel.
Aquesta foll la causa de que no pogués tenir
efecte la visita que varem dir faria a Torroella.

kra Festa d e Santa blucia.-Con1 els demes anys, va celebrar-se aquesta simpatica festa
de sastres i modistes, amenitzada per els Montgrins. A la nit tingué I!oc el sarall al sal0 ]ou ballant-se el ball del ram, el qual fou ofert a la senyoreta Laieta Frou pel viatjant de cotnerq En Lliris
Raymont.
6asamknt.-EI dia 13 va tenir lloc acambrils
I' enllás de la senyoret2 Joaquima Rigau, filla del
que fou inspirat con~positor de sardanes .D. Pere
. . . d'aqueRigau, amb D. Miquel Llover,as comercia~~t
lla vila.
El nou Tribunal.-El dia primer d' any pendran possesi6 de sos cárregs D. August Mercader
i D. Rarnir MarquCs, de Jutge i Suplent respectivament i d' Adjunts D. Anselrn Casellas, D. Roc Vilá,
D. Josep Puig, D. Joan J. Pla, D. Llalnbert Presas i
D. Antdn Elias.
i-

Els P r e s s u p 0 s t o s . - E n els baixos de la Ca-'
sa de la Vila estan exposats els pressupostos que
deuran regir per a I' any 1916.
Materla1.-S' han repartit a les escoles de la
vila deu t;~ulesbipersonals, d e melis.
Felicile~na I' Ajuntament que s' ha volgut preoproblema escolar tant necupar del i~~teresantissim
cessitat d' atenció;
Robament Dies passats desaparagué un
carro n ~ n bel corresponent animal; carro que perteneixia it nostre volgut suscriptor D. Pere Massa:
guer arc:\lde pedarii del Estartit.
Se .ns di11que despres de varies diligencies lo
robat ha lornata son posseidor.
Els a m i c s de 10 ag6.- Fa una temporada
que s' ens anuncien varis robaments de viram realitzats ell les rnasies veines i en diversos pobles d e
et~con~ri~da'
Dies lxlssats els aprofitats senyors que 's dediquen a 1 ~ 1 1 1productiva ocupaci6, pretengueren enentrar pcr segona vegada al mas Faveta, empro
despertarcn a la gent del [nas ans de lograr el seu
intent.
No cal dir que'ls visitans nocturns enprengueren
rápida f ~ ~ g i dUna
a . parella de la Guarda Civil que
vigilav;~1111 encreuernent de camins, prop d'ullb,
detinguC, cn aquelles hores a un subjecte que portava un;^ Inarxa nass sa rápida. El detingut maniMarti Rsymond i alegá dedicar-se
festi nor~~cnar-se
al contr;~l)andper esplicar ses noclambules aficions.
Fou 1u)rtat a Bellcaire i d' allí a Girona on segurament sc l i exigirant mes complertes explicacions.

.-

'

E l Temps.- Durant la quinzena el temps ha
fet varics variacions, obsequiant-nos amb dies
primnver;~lso molestant-nos arnb frets, tramontanades i 1)ltljes.
Merc;ilf c o n c o r r e g u t . - C o m
de costúm el
~nercst;1111eriora Nadal fou anirnadissim, fent-se
innonlbl ;~l)lestransaccibns.
Desi~fio.-Per a qüestions de joc se desafiaren
dos st~l~joctes
de I' Estartit els quals feren un atrevit gasto ctc bofetades.
Albi~t.-Nostre bon amic en Marti Vidal ha passat pe! l ; ~pena de perdre la petita filleta, tot just
nada.
.4 les f;t~nilies Vidal i Torres I' expressi6 de
nostre co11do1.
Fanit1 a n o n c i a d o r . - E n el restaurant de D.
Josep Hosl)ital s'ha irlstalat un fanal anonciador.
El b r ; ~ scolistruit en el taller de cerralleria de
D. h'\ic]~~cl
Marti es velitablement remarcable, aixis
conl 10 1c:slant sortit del taller del acreditat industrial D. I(;tmhn Ors.
Desg(racia.-Un
escura-xameneies popular
en nostl ;I vila, mentres exercia la seva professi6
ficat a clir~sd'una xameneia, l i caiguéuna teula produint-li llna greu ferida al cap, havent d' esser
trasllad;~l;II Hospital.
Segolls nlanifestacions del interessat, creu qne
la teula 11 fou tirada intencionadament.
El grcmi de f u s t e r s . - E l susdit gremi ens
prega fe111 avinent al public, que desde primer
d'any no colocarin cap obertura; ni demés treballs
de conslr1rcci6, da procedencia forastera, aixis com
tampoc, lrcballarán en cap obra en que se n'hi coloquin.

.
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EMPOWION-

Funció teafra1.-El dia de Cap d'Any tindrá
lloc al Teatre Jou, una funci0 teatral a carrec de
la Agrupació dramática del Ateneu Palafrugellenc,
representant I'hermós drama d'en Guimerá .La
Boja. i el sainet aLa vida al encant.
Per a dita funci6 tenen contractada la notable
primera actriu D.a Carolina Soto.
Relligioses.-Un
d'aquets dies han vestit
I'habit de relligiosa en el convent de la Divina Providencia de nostra vila, les Srtes. Trinitat Vilalta,
de Manresa, i Maria del C a ~ n ~Fontanella,
e
de
Sors.
Vetllada.-Probablement
per la diada dels
Reis, se celebrará en el Círcol de Católics una solemne vetllada, amb motiu de ICinauguraci6 de les
reformes que ha emprbs dita entitat.
Trasllat.-El
conegut barber erl Joan Pagés,
ha traslladat el seu establiment del carrer Orient a
unes portes més avall del local que havia ocupat el
sastre Vilallonga, en el mateix carrer.
Pesebre.-Els
aficionats a visitar pesebres,
podran aquest any també admirar el de les Germanes Vetlladores, que amb tant atractiu procuren
presentar-10.

U LLA
~

-

Ens co~nuniquend'aquets poble, que dies passats, un senyor foraster, correctament vestit, que
passaba pel poble, va agafar-li un treball molt aparatós. Transportat a la casa d'en Francisco Casanovas se l i prestaren per part de tots els vehins els
auxilis necessaris. Veient que malgrat de tantes i
tantes fregues no retornava en si, tement que fos un
atac de sangs, parlaren de sangrar-10, per6 sentir
aixó i posar-se bó I'aludit, fou tot hu.
A la cuenta es tractava d'un artista en 'fingir treballs per despertar els senti~ne~lts
caritatius de la
gent. Segons després se sapigué, ja venia actuant
en diferents pobles de la encontrada amb bor? pro-

Ateneu Montgrí
Diumenge 26 desembre 1915, XVlll vetllada Intima amb motiu d e la inauguracib d e la Bandera del Ateneu, amb
la cooperaci0.-de ¡ e s notables actrius
Germanes ~ o i x .
PROGRflnR.

I *Consideracions al entorn de I'obra del Ateneuw; pa:lament per don Pere Blasi.

I1

comentaris a unes normes de civilitat.; per

don josep Barceló, president del Ateneu Palafrugellenc.
111 Representació de la comedia en dos actes, original del mestre e11 gay saber, don M. Folch
i FarrCs.
-

REPARTIMENT
Maria..
. Srta. R. Boix
'Sra. M. Boix
Sra. Lena .
Mossén Gabriel.
,
Sr. Lloret
Francesc
Pf aja
Feliciá
.
Viñas
Sr. Denis .
D
Vert
Salvi.
w Capellá
Gatzireta ..
w Castells
Un escoli
Noy A. Rigau

.

.

.

.

IV Acabará la vetllada amb el sainet de D. Santiago Rusiñol.

fit.

MERCAT DE TOWWOELLA
CELEBRATEL

Blat .
Civada.
Ordi .
Faves .
Esparcet
Favó .
Besses.
.
Mongetes
Mill
Blat de moro
Bestiar porqui
Oli
.
Oli nou
ous .
Gallines
Pollastres .
Anecs
Cunills.
Oques
Patates.
Aufals
Tocinos grassus.

DIA20 DESEMBRE 1915

de 20 a 21 ptes. quartera
de 9 a 9'50 u
a
de 9 a 10'00
a
de 14.50 a 15'00
de 14'00 a 15 00
de 00'00 a 00'00 u
a
d e 1 5 ' 0 0 a 16 U
de 34 a 35
<<
de 15.00 a 16'50 u
a
. de 14'50 a 15'00 u c
. de 18'00 a 22'00 e un
de 16'00 a 16'50 el mallal
de 14'09 a 14'50 u el mallal
de 1'75 a 1'80 u dotzena
de 8'00 a 10'00 a parell
de 3'00 a 5'00 a
de 5'00 a 7'00 a o:
de 2'50 a 4'50 a
a
de 5'00 a 7'00 a una
de 4'75 a 5'25
¶"int4
de 3'50 a 4'50 a a
de 14'00 a 00'00 a arroba
EQUIVALENCIES : La quartera equival a 80 litres ; la
cArregn (pes) a 120 kilos ; el quinta, a 40 kilos ; I' arroba
a 40 kilos; el -mallal d'oli, a 11'200 kilos o 12'40 litres.
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El mallal de vi, 15'48 litres.
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REPARTIMENT

Caterina
Notaria .
Sra. Engracia
Bartonieu
Peipoc
.
Sr. Notari .
Alcibiades .
Civil.
Marguerida
Agneta .
Joan.
Jordi.
Genis
,
Pau

.

.

.
,

---.

PREUS

Sra. R. Boix
M . Boix
N. Xiob
Sr. Viñas
Castells
Verf
Capellli
>,
Plaja
Una nena
))

Un nen
>>
>>

. . . .
. . .. .. ..

ENTRADA I BUTACA
ENTRADA GENERAL ,
MITJA ENTRADA

w
w

w

75 cts.
40 n
20

D

NOTES. - La Vetllada s e donara al Teatre Jou. EIS Socis i families tenen entrada gratuita. -Solament
els que vulguin butaca tenen d' abonar 15 cts. per cada
una. Les butaques estaran en poder del cobrador, fins a
les 7 del vespre; passada aquesta hora s e posaran a la
venda pdblica-

imp. de P. Ribas.

- Palafrugell. - Teléfon
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Representant a Torroelh :D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant Agumti 36 '

