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CARTA OBERTA
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Honorables senyors i amics: Al possesionar-vos
del vostre cárrec, fent honcrr als vostres sentiments,
jo crec q u e h e u sentit demunt vostre el pés de la
responsabilitat anexa a vosaltres.
Es per aix6 que e2 uPonsn al dirigir-se avui a
vosaltres ho fa encomanant-se al vostre patriotisme.
Pro a més de comptar amb els sentiments a que
avans feiem referencia, creu que prccisa el capacitar-se un xic, dels problelnes que afecten al interes del comú, i que d'una ~rnmediata aplicaci6, poden reportar resultats beneficiosos més' palpables.
Es .clar que la vostra niissi6 esti en una proporció directa am'b el grau de progrés col.lectiu del
poble que's representa; es clar que devant de la
penuria esperitual del poble nostre, I'orientar-lo en
les qüestions 'que 'l'interessen, se fa bon xic difícil
sobretot el fer-ho amb acert; amb éxit; es clar que
especialment el corretgir' defectes, solsa~nent deficiencies, es cosa que requereix un cert desprendiment i una voluntat a tota prova.
Pro no hi ha més recurs; les aiitoritats han de
anar dignificant la tasca, i sobrepujant el retrassament social, han de millorar tots els aspectes que
poden significar un camí de millora.
I veus'aqui un assumpte que es una qiiesti6 de
vergonya, de descencia per tots nosaltres. Ens referim al estat dels camins veinals.
Gairebé pod afirmar-se que. I'estat dels camins,
igual que'ls modals de les persones en la taula,
son els que marquen el nivell cultural dels pobles.
Camins dolents, en situaci6 lamentable, indiquen
pobles poc cuidadosos de les seves coses; pobles
que est,imen poc les .seves comoditats; que no s'esmeren massa en el manteniment dz certs principis
de vergonya ciutadana.
El nivell de civilitat d'aquests pobles es baix; la
concien&aen l e s avenfatges :del progres massa esiepk i n valdr com a tot. poble, dinquifida,
tre l'ambien! i 'IM, exigen8es de la vida moderna
..~indiferencia~les~~cdses
pfibliques; la dessi: dia dintre la existencia .social,es 10 q u i marca el
!:J'LL:

.

pol? de la gent de casa; son ambdds els vicis ancentrals, que fan cada dia mCs irredeqpta la nostra vida col.lectiva; son ambd6s els defectes que
tenen una 1116s decisiva influericia en la trista situació a que ens veiem reduits.
Els que venen investits de la representaci6 dels
pables, els que ostenten el principi d'autoritat, son
els designats per a rectificar mals, corretgir defectes, com1,atre vicis; son els que deuen esforsar-se en n~illor¿~r
les coses d'interés públic, en mantenir
I'enlairan~entesperitual i material del poble.
- Vosallrcs, honorables senyors i amics, entendreu
la raó dc la nostra petici6 i esperen1 que procurareu atendre el prec que ara formulem, car ens
consta qllc algún de vosaltres con1 el nostre amic
Parcalde d'U116 senyor Bosc--ha incl6s dintre el
seu programa, I'adob pr6xim dels camins veinals.
Els be~leficisque obtindrem d'aquesta mida, cas
de que scriosamertt intenteu portar-la a la práctica,
son evidcnts.
Els que facin us dels camins veinals, els terratinents sobretot, amb una poca cnntribuci6 personal
que's la ~nolestiad'uns miserables jornals, trobarán be 5 els beneficis: estalvi de temps; menys
perills de volcos i en consequencia menys exposició de pkrtiua o perjudici de mercaderies; niillor'
conservacih de carro i guarniments, economia en
I'esforc dcls animals; un major grau de comoditats
i altres mil raons.
A mEs d'aix6, una raó que val per totes. Es una
ra3 de-patriotisme. Es 16gic que per irnpuls dels
sentirnenls ~nCspurs d' amor a les coses que 'ns
son propics; de desig del bon nom de la patria, es
16gic diern, que tots procurem I'ernbelliment de la
nostra terra; que tots fem un esfors pera demostrar un major grau de progres i civiiitzaci6; que
tots busquem el millorament en tots els ordres.
Res mes, honorables senyors i amics. Si rebeu
aquestes rallles amb I'afecte que nosaitres esperem,
i sobretot si preneu una mida de carActer practic,
comptareu amb el benepldcit d e tot el poble, haureu demoslrat que sabeu capacitar-vos del, vostre
cárrec i de les necessitats dels vostres represéntants.
De totes sorts, ens complauem en dedicar-vos
ets nostres millors sent~mentsde respecte.
. - Es vostre affm. -
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Sia com vulge, a semblanca de qui es llehcds
a nadm en aquesfos femps, ensagem un f i c a
la llenga Cafalana!!!
,quepermo/tsanys.

FIbOSOFIES

ADHESIQ"STUM*

Dit sia amb perdó dels veins, an aqui la diada de la Llengua Catalana; passa' casi desapercebuda. Ens han dit que només uns quants
VARIA
minyons de lfAtenéuhavien acordaf entussiasmar-s'hi; sens consegiiencies;
. -péró sembla que
els serenos seguiren impref2rrifscridant i'alerta
LES JUGADORES
a les hores, en aquell idioma que usen els cafa/ans quan fem el ridicol amb la cara' seria i feD E CARTES
rofge.
En pobre Lucianus fambé arriba un xic a
Aquestes dones que invariablement passen les
missesdites en el refre homenatgi a la seva
tardes
de les festesjugant a cartes, reunides en una
de Torroe/ja se /i encollenga nadiua: e/
entrada
fosca a l'hivern i al mig del carrer a I'estiu,
mana,. el cervpll se 1; espesseeix,
els peus se /i
de cu/turs constitueixen quelc6m típic digne d'observacib.
fornen de plom i aviaten
Després de rentar a corre-cuita els plats en pere/ canfide les
ipatriofisme anirá a
judici
de llur netedat, i de posar I'olla al foc pel sodem&
am,o,.s culfurals ipafriótiques quan
p
a
r
~
i
a
x u ~ s e els bracos amb el devantal, les
- els de fóra s'enfen -ja3Tomn.
comels que fingeixen afrag de corr2u i en- jugadores van compareixent en el lloc de consuetut.
viena pamic la fargefa de fe/icifació /iendem& Si a l g ~ n aes retiassa eS saludada amb Un igracies a
ma Deu! general, que denota clarament la fretura alab .
de ja festaonom2sfica,jo fambéavui
adhessió als actes patriófics celebrafs arreu de que era esperada Per a donar comen$ al joc. Un COP
CatalunYa per a demostrar a/s propisi a]s es- totes sentades formant rodona, coloquen entre ses
franys la nostra immensa
amor a 13
de genolls un garbell, designen entre'ls dos bandos qui
diritgirá el joc respectiu, cárreg que sol recaure semAuzies Marc i de Mossbn Verdaguer.
Mes ma fardanca f é una esp/icació, La qiies- pre en les dos jugadores de més llarga experienfió'de llengua, fins en els que combafen lapro- cia, i ConlenSa la tant desitjada bescambrilla. Despia, té deixos de cosa superior:'infe/]ecfua/,
pa- de aquell motnent lluís cinc sentits Son COnCentratS
friófica,flolGgica. Naturrr/, que aixís sia enfre e"el joc. Amb habilidosa gravetat, es ~ i q u e n les
nosa/fres disputa molt secundaria, ensopida i cartes: /'AS fent I'uiiet, el Tres movent imperceptifasfigosa, la de,si hem de decanfar-nas a Fidio- blemen: els llavis, el Rey amb un lleu nov vi ment de
~ ~ . jugt!en amb perfecta disciplina, obeint
ma den Romanones o an e/ den Prardela Riba, I I ~ U S CTotes
hafural que, pagesos f i s a/ mol/ dels OSSOS, respecfivament a la que dirigeix. --Tireu-me pefins a[ fons de /.anima,
nostres insrint~i /es dres- Poseu-hi 1.111 petit,- Tireu aqnell. Aquell es
nostres amors se'n fugin. o seln volin - si us !'AS, carta que té un poder immens. La dona que'l
apar més pokfic, - cap a /'auserda,
bous, posseeix es belluga nerviosamenl per la cadirz,
e/^ saraus i e/ riego. Quecnfraur&en Lucianus frueix ja interiorment el goig del triomf, i els seus
ulls guaitant maliciosament a les altres dones senide xiular si Fase no vol beure ?
Casi, casi, em sembla picar en ferro
cri- blen que diguin:-la vos arreglaré. Aquí vos espedar confra ' / sserenos i tractar de excirar ]a pas- '0. Per aix6 quan es dona I'ordre de tirar aquell,
per a fes coses
en aquesros de- la dona s'aixeca de la cadira i describint amb la
carta una fixiosa rodona per sobre'l seu cap, la tira
serts de l;Snima.
l e~n~ tdei
n t garbell acompanyant-la
&djarf
o aviat tincdepredicar, perguk a ~ i ~ t ~ r i ~ ~ ad na m
copia de piciencia fins les penyes més dures * m ~ - b e p m ~ h ~ % V
*
-la-da*
aquella, no's cambiaria ni per I'Hindenburg.
poden enp'unar-se...
Quan els llums de la vila s'encenen i les ombres
cridem, cridem, podé de fant cridar,
ve;ns alcarrer i se n~adonardntant mate,-x, de la nit succeeixen als últims reflexes del sol, allavols les jugadores fan els darrerspics i pressuroses
que professo de la culfura i la patria
per carrers i places. Mirem si de primer ser& s'en van a fer
Vensudes i vencedores se separen amigues fins
.badocs i després ens escolféncom an els cegos
espl,-quenles atrocjfats de/s.crimina/s o a i? festa vinent i d'aquella fins a I'altre i fins que
. ..
ensvenen,abomimb~es pepers amb groixds
, i la mort els emrnenicap a latomba, seg.uirán invaburricals couplets.
ri.abiément jugant a ¡a .desitjadaibescam~rilla.
,
¡Oh
.
santa
constancia
!. .
. ... . .
u Valedme, Virgen del Cielo
,
. . .
. . ..
.. .. .
. .
.
. .. . . para esplicar las. desgracias...
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ELS RODA-MON
Errants enlli les blanques carreteres, vorejant
rius i muntanyes, veient sortides de sol i clars de
lluna, la caravana de gitanos fa via sempre. D'en
tant en tant, lassats de lesaspres jornades quan-encerten prop d'u-na vila un lloc que'ls sigui plaent,
munten les tendes i reposen un parell de dies Será
que'ls gitanos a forqa de correr mon adquireixen
una nocib, un cert sentit de bellesa, que cap caravana que passa per nostra vila resisteix la temptaci6 de sojornar en les voreres del Ter, prop del
pont o en el calni de la resclosa. Allí, sota els arbres, guarneixen el miserable campament i mentres
els homes, amb catxassa, entre canq6 i c a n ~ 6 ,fan
trassudament paneretes, cistellels, espat;ta-mosques
elz., les dones s'esparramen per la vila a dir la bonaventura i I'aixam de mainada bruts i espitregats,
fressejen per les hortes veines, esvalotant als go$os i cometent petits furts de golosa fruita.
P
a
~
t
~
~
retorna a e~npendrela ruta incerta. Pelegrinatge de
dolor .i resignament, vida melangiosa de llibertat i
desamor, desarrelats del terreny on han nascut, els
gitanos fan via sempre errants enllá les blanques
carre teres ...
JUNY.
9 1 1 1 1 1 1

COMENTARIS D' AGTUAbETAT

EL DRET DEL
PATALEfC :
Els diaris barcelonins ens varen sorpendre f i
pocs dies, alnh un fet que constitueix una vergonya
incalificable, un fet de inis en la ja llarga I!tsta de
atropells i de violencies, que venen a tnonopolitzsr
certs estols polítics dfexaltats radicalismes.
Es unánirn el crit de protesta i de fhstic que tots
els ciutadans d'honor senten, al heur; esment de
aconteixement tant denigrant; i no es cosa que els
que 'ns preciém de tenir un s i criteri de civilitat,
que'ns complavern en ostentar les n o r r ~ ~ eelemens
tals d' educaci6, que permaneixent callats, no cond e m p n e n amb totes les nostres forces aquests fets
que rebaixen a un nivell ínfim al nostre cor i que
denigren al nostre poble.
Els eterns perturbadors dels drets de ciutadania,
malgrat parlar amb grossa veu a les turbes ignares
de llibertat i de democracia, han comis un nou atentat an aquests principis de que fan gaia i que
per 10 vist els defensen amb calor quan sols a ells
son favorables.
BC han vingut dominant les colles lerrouxistes,
la ciutat de ~arcelo*aper espai d' anys i anys; bé
está en la conciencia de tots, el grau de desrnora-

-------------

litzacib a que han portat totes les coses municipals.- .
Quan ells dolninaven, quan ells demostraven el seu
mestratge en acaparar sous i . empleos; quan eren
majorin, vC sabien atropellarals contraris (i lo que
es pitjor els interessos de la ciutat) amb la forqa
del nilcucro. Aleshores la llei de la majoria era el
gran ressort, la llei indiscutible.
Pr6 v& ara un cambi i de dominadors passen a ,
dornini~ls;la llei de les majoríes, es un arma que
s'ha tornat contia d'ells .... El dret del pataleig se
imposa; i vingui la bullanga i I'avalot i els trets de
revblvcr i Iota mena dlalropells,... Tot es llegítim;
a la forqa del número sustitueixi la forca del cop
de puny. ... La qüesti6 es manar; els mitjans per a
arribar-lli es lo de menys.
I lnelitre aixd passa els principis de llibertat i
democri~cia,tantes vegades esbombats, senten desvaneix(-111entsde ~nort
.... i desaparexen per. sempre cnril llna realitat, si no 'Is sustentessin aquells
que prccisan~enten fan .menys ostentaci6.
Son ~ x ~ r a t ~buides
l e s i el ventksemcega,que-~ la sensació
~ del engany
~
k
~ la
~
dant sols
i el'ridicol
de
hipocresia i de la democracia.
1 1 . m . .

LA QUESTIO DE LES ESCOLES

CAP A UNA SOLUCIÓ
S'lla constituit el nou Ajuntarner~ti hora es ja de
embeslir d'una manera definitiva la solucib per, a
arribar ;I la constr~~ccib
de -les Escoles Públiques.
.Ara cs I'llora oport;lna per a resoldre-la d'una
vegaila. 1311 cl nou Consistori hi tenen estada elements joves; hi ha persones que allunyades de les
eternes rcnyines de política local, han proclamat la
forqa: I:I liecessitat d'un ideal i d'un sentiment. AIgii::S d1.l:; rtous regidors han vingut donznt bell
ese:nplr cle desin!erés i d'activitat en obres de cultura; ell clis collfiem si es que no volell deslilentir
eis seus cntussiasrnes juvenils, posats ara al servei
comunals. Sabem tan~bC,que els aldels iniv~~essos
tres regltlors, volen fer obra profitosa per Torroella, que ;111irnatsd'una voluntat excel-lent deixaran
de cant0 petits mhvils de partit i posaran el seu
mCs decitli( es for^ en atendre i dmarcl;unpliment
als sem rle~~res.
A 1116s la resolucib del plet de les Escoles, es inaplaqable. Es massa important el problema, es massa urgetli la seva necessitat, es massa vergonyds el
actual esl;~tde coses, per a que demorem I'apiicar
la solucil) definitivament; es gairebé un deiicte social I'annr cercant excusa, paliatius i demores al
assumptc de les Escoles. Si dintrepoc temps no hem
definit Irr soluci6, ni nosaltres, ni ells, podrem tenir
dret a dir-nos torroellencs ni podrem. aleai el .cap
amb I'orgull del deure satisfet, '
.
En'recents converses tingudes per nosaltres (que
I

"

ens hem ocupat amb gran interés d'aquest problema) amb el senyor Rector de I'Universital, aquest
ha aprobat entussiasticament les nostres decisions
i ens ha estimulat en els nostres prop6sits, alhora
que ha ofed tot el seu valiosissim apoiament, mostrant ¡a seva satisfacci6 de que neixi a Torroella
una corrent d10pini6 que's preocupi d'aital questib,
car tenint encompte que de totes passades s'ha de
resoldre el problema de Igedificaci6Escolar, es cent
vegades preferible que ho fém nosaltres mateixos,
per iniciativa propia, que no pas ens obliguessin a
fer-ho manaments superiors. Total que amb - aixd
se ventila un punt de vista d'honor per Torroella.
Avans de concretar la solució, nosaltres entenem
que de moment s'imposa una mida previa.
El problema que 'es dels que deuen interessar a
tot Torroella, es d'una magnitut tal, que en la sevz
resolució tots hem de volguer-hi una part de responsabilitat directa. A més de que pels camins que
$han de seguir ]'Ajuntament no pot comptar amb
la seva soia intervenci6, amb tots els elements absolutarnent indispensables. Per una raó i altre, se
imposa la participació en I'obra en qüesti6, d'elements agens al Consistori, de persones que per lo
que valen i representen, vinguin a contribuir a I'obra que ha de ser de tots.
Aix6 es concretament el primer pas que nosaltres
proposem. D'aquesta unid entre els invest'lts de la
representaci6 popular, i els que representen alguna
cosa a Torroella, en pot neixer la soluci6, qtie es
indubtable tindrá amb aquest procedir tot el vaior
de la sobirania del poble.
Fem una crida a tothom, fem especialrllent una
crida al seny i al patriotisme dels nostres regidors.
Nosaltres no voiem creure que no escoltin la nostra veu tan desinteressada; nosaltres volem creure
que tothom sentint-se torroellenc, de veritat veuri
amb simpatia, amb efecte,amb dPvociÓ, el seriiit de
les nostres paraules.
El problema a resoldre val 13. pena, de que hi
posen1 el nostre esforq, val la pena de que despullant-nos de vicis i de petites mires, embestin~conjuntament la qüestió de les Escoles, la del Jutjat
municipal, i la del quarter de la Guardia civil.
Si ho feni aixis, el dia que ho' haureu aconseguit, ens sentirem tots més que mai, dignes del
nom que ostentem.

ELS REIS

TQRROELLA

El dimecres a les set del vespre, varen fer els
Reis la seva triomfal entrada a Torroella, convidats
.expressament per I' Ateneu Montgrí., La Junta de
aquesta societat els a n i a esperar an els quatre camins.
S. S. M. M. venbn precedits dels patges que
--

portaven del cabestre a les acsémiles amb canastres
pleñes de caixes-de joguines i dolcos.
Entraren els Reis per 1' histbric portal de Santa
Caterina, com si volguessin fer acatament d' especial homenatge a la vella TorroelIa. El passeig de
I'!glesia bullia d'una generació immensa. El cop de
vista que oferia I'ample avinguda era veritablement
soperb; materialment cobert de fanalets de tots colors, inquiets, bellugadissos, en les mans febroses
dels infants ...
Crits de joia dels menuts; exclamacions d'adrniraci6 i de sorpresa; brugit de tota merla de veus;
cants d'infants barreja d. esperanCa i d' il'lusió, de
neguit i de frisansa, de sobressalt i encongiment...
era el clam de tot un poble, que s'enlairava al cel
en mig dels acords vigorosos de I'orquestra.
I mentrestant la regia cabalcada, anava devallant
pausada i niagestuosa .per entre una interminable
filera de fanalets, de cares esverades d'infant i de
somriures de gent ,de més edat ...
Pel carrer de I'lglesia avall, tombi la comitiva
pel carrer de la Codina, i atravessant 'Fora Portal,
enfilá el carrer d' Ullá, passi la Plassa, curulla de
gent, i voltant per devant de la <Lliga Republicana.
i baixant el carrer del Co~nerqanA a parar-se devant
del ateneu Montgrí..
El ba!c6 d'aquesta societat, bellament adornat
amb fanals i soberanament cobert per I'ensenya barrada, oferia un bonic cop d'efecte.
Els balcons s'ompliren dk gent i en el carrer se
apretava una multitut brugidora i abigarrada.
Els Reis apzregueren a rebre I'entussiasme popular, i en nom d'ells i de I'Ateneu, un company nostre digué unes paraules d'agraiment i dresperan$a
pels infants, acabant la festa amb ur, crit frenétic
als bondadosos i magnífics Reis.
La multitut se disolgué i ana a escampar per tota la vila la joia de que vessaven tots els cors.
I mentrestatit, poc després, al voltant de la tzula,
els pares radiants de satisfacci6, tenien que acallar
a n ~ bparaules amoroses, i' irnpaciencia i I' esverament dels tendres fillets de son cor...
I tot sigui mercés a I'activitat i bon zel del Ateneu, que tant bé sab estimular les santes tradicions
populars, i atendre els sentiments sacratissinis de
compassi6 i caritat pels pobres i pels necessitats.
Després del Ateneu, grans mercés als que coratjosament I'ajudaren en tall bella festa. A Joan Fontquerna, Joan Sais, Rafel Torrent, Arseni Rigau, Genis Pujol i loan Guillamet. Mercés també a en Ramón Galibern, Josep Mascort i Ramón Séculi, per
la seva cooperació. I un somriure plé d'agraiment
i de delicadeses a les senyores Vda. de Roig i Pujol de Blasi i a les gentils senyoretes Maria Lluisa
~ o i g Maria
,
Puig, Maria Pou, Lluisa Séculi, Pepita
Simón, Clarita Mercader, Maria Carreras, Maria
Vila, Dolors i Rosa Hospital, i Serafina Pujol. També mereix un elogi entussiasta, el tienéfic Roper dei'
Nen Jesús de ~ r & a , que tan bella tasca ve realit-

zant. El comerciant en loan Candal ens feu ofrena
d'un lot de juguets. Tambi la casa Matas ens feu
importants descom~tesen el mateix article.
Renierciem tambk a la modista senyora Julia Sim6n, als nenspatges A. Rigau, J. Guillamet i G. Pujol, a I1AdministraciÓ de -Carruatges i als senyors
Candal, C. Frou i N. Matarrodona i a tots els que
amb donatius i amb treball' contribuiren a tant bell
acte.
Vegis ara la llista complerta de donants:
LLISTA DE DONANTS

.

J. M.a Gólnez de León

Pere Blasi .
Joan euigpey
loaquim de Camps
T. i 1. Carreras Artau
Joan E. Sala.
Joaquim Capellá ,
Josep Adroher
, .
Salvador Lloret , .
Eduard Viiias
, .
losep Pujol
Pere Marqués
.

.

. .
.

.
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.

Pere Climent
losep Rubau.
Josep Castelle
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.
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Ignasi Capellá
Vicens Folgado
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DE TEATRE

El dia de Cap dlAny va donar-nos una gran funció teatral I'AgrupaciÓ Dramática del Ateneu Palafrugellenc, amb la cooperaci6 de la notable actriu
Carolina .Soto.
Hi acudi una concorrencia extraordinaria que demostra unit vegada més I' apreci i la simpatia amb
que conrprcn en nostra vila els bons companys del
Pessetes
Ateneu Palafrugellenc.
1'00
Es posi en escena la tragedia del gran mestre.
1'O0
Angel
Gui~iierá#La Boja..
1'00
..
1'O0
Es una obra com totes les del eximi dramaturg;
2'50 els sentimcnls hi volen; la forsa dramhtica, arre!a1'00
1'O0 da fonda~llcnthi traspúa amb una intensitat mara1 'O0 vellosa. Potser a moments arriben els seus trsgics
1'00 personatges a la inverosimilitat, pero arreu hi do50 mina l' origiiialitat plena d' un gran valor literari i
1'O0 teatral. Cal fer constar no obstant que'l seu assump1'00
50 te amagat per entre aquelles escenes tant ben mo50 @ d ~ s i i Z c Z s S i r mT O T S ~ Z t a t c m ~ d e e c m k q mt
50 del ptíblic que no coneix fondament el verdader
1'O0 caracrer dcl anacoreta. En tot es una obra que ha
2'00 fet molt e l l pro de les lletres catalanes.
50
L'interpretaci6 fo~:bastant cuidada; es a dir; com
2'00
1'O0 aficionats L'S nrostriren possesionats d'un gran co1'00 neixement teatral i donáren proves d'un bon amor
1'O0
50 i un fort estudi. Cal reconeixer que's una obra de1'O0 licadissima per aficionats i en tot en tregueren molt
1'00 de profit especialment el Sr. Bussot, en Germh Al1'00 bert; el Sr. Plaja en el Danri5; i el Sr. Morat6 per
1'O0 sa vis cbniica amb el Blasi. Molt bé els senyors
25
Colls i Solés.
2'00 Gruart, P:~g~lina,
En els prospectes llegirem: ~Verdaderacreaci6
50
25 de dorlya C;lrolina Soto, i aixis fou, val a dir-ho.
1'O0 ]a sabirlm pcr referencies i per haber-ho publicat
1'00
1'00 varies revisles teatrals, que es la senyoreta Soto
50 una de ¡es 1116snotables actrius de I'escena catala50 na, pero calia véure-la per convéncers's pel seu
1'00 treball fins allí on arriba no elis en queda pas dub1'00 te que del dificil tipo de ejoana~en fá una creaci6.
1'O0
2'00 Quan riog;~I'ocasió de parlar de coses de teatre
1'00 sabren! posarla en el lloc que pels seus mérits li
2'00 pertoca.
I '00
A ' Q Q - Per fi dc festa ens donáren el sairiet uLa vida al
1 '00 encant-qmToungm&Mmi&es;--.--Endressbm desde aquestes columnes la més co1'00
1'O0 ral felicitacih als bons amics del Ateneu Palafru50 gellenc, i que per molts anys puguin continuar
2'00 aquesta neta empresa en bé de la llengua catalana,
1'O0
2'00 ara sobre tot que ha sigut ultratjada ignominiosa-.
2.00 ment.
50
...
PALET
25
50
1'00'

ARA ES HORA
Ja quasi podem ben dir que és arribada I' hora
de que I' agricultor, sense confiar en ningú, vegi
la manera d' arreglar-se ell mateix en totes les calamitats, penes i tribulacions que massa sovint li
esdevenen.
Que venen ventades i pedregades.
Alabat sigui Deu, són coses del temps.
Que no's pot vendre el vi. Nosaltres en tenim la
.
culpa per no saber10 elaborar.
Que els adobs están molt cars: La guerra en té
la culpa.
~ u noe hi ha'sulfat de coire: ~ u hi
e farem, si
necessitem l'hcid sulfúric per a fer municions i rnatar-se.
Per6 aixó no és tot encara. No fa gaires .dies,
al Govern civil de Barcelona, hi va tenir lloc .una
(creuni6 important O , convocada pel senyor governador, on estaven representades totes les forces
econbmiques de Barcelona segons ressenyes que
la' premsa va publicar, per6 amb la rara casualitat, que no's va convidar a ningú ,que representis
l'agricul tura.
Que vol dir aixb? A cada moment ho pmsem,
a cada moment ho diem, quan d'agricultura es
parla. Hem de valer-nos de nosaltres mateixos.
No hem de confiar amb ningú. Tenim la Llei de
Sindicats i d'ella ens hem de valdre.
El superfosfat de cals de 11 a 12 pessetes els
100 kilos; sulfat de coure, potser no'n vindrá, i
si en vi, I'haurem de pagar de 6 a 8 rals el kilo,
I tant el superfosfat com el sulfat de coure, que no
cal dir si ens son necessaris, podríem tenir-lo els
agricultors ga6rebéa preus inverossimils, si amb
una mica d'empenta ens atrevissim a montar una
fabrica cooperativa per a elaborar aquells productes, i junt amb ells el sulfat de ferro i I'hcid sulfúric.
Els Sindicats agricoles que en son els consumidors, podrien fundar-la, i deixant apart els interessos que cobrarien del capital que hi aportessin,
podrien fruir una ventatja de preu en el superfosfat 18-20 de mes de 10 rals per cent kilos en époques normals; i de més d'una pesseta ara; en el
kilo de sulfat de coure.
Ens queixem continuament que no hi ha cap
pagés-que es faci ric, per6 és que despreciem o
no fem cas de rnaltes coses, que podrien ésser uns
formosos instruments per convertir-nos-hi.
Sabem que hi ha qlti es preocupa de portar. la
idea a la práctica; sabem que hi ha .hagut algun
Sindicat que fins ha ofert posar-hi tot seguit cinc
.mil duros per comensar;
Deu faci que els agricultors es desvetllin; que
es capacitin de que la salvació ha-de venir de la
.font cooperativa, i si tantes vegades s'ha dit que a
llacabament de la guerra tot es transformará, crec
que és hora que els agricultors comencem de demostrar-ho.
. .
,.
.
Un pagés
. .
.,

..

@CIR..
.

.

.

.

4 u n t e m e n t . - s e s s i 6 del dia 16 de Desembre
de 1915.-Presideix 1'Arcalde Sr. Simón i assisteixen els Regidors Srs. Sala, Elias, Garcia, Mundet, Clotas, Roense i Gali.
S'aproba I'acta de la sessió anterior.
Se presenta l'expedient sobre mediacib de terrenys de via pública ocupat per Da Gertrudis
Bosch en el carrer de Santa Caterina, el qual estaba sobre la taula per estudi, acordant-se després
del examen del mateix rebaixar hasta 125. ptes.
I'import de la peritacib quantitat que deurá abonar
I'interesada en cas de conformar-se amb aquest
acort.
S'acbrda socorrer amb 10 ptes. a la vehina Caterina Rosés.
S'acorda concedir al Dipositari del Ajuntament
200 ptes que li serán abonades durant I'any 1916
com a gratificació, i rellevar-lo de I'obligació que
se li va imposar al pendre possesió del cárrec de
abonar per a gastos d'un escribent en cas d'esser
necesari la suma de 150 ptes.
23 de Desembre 1915

Presideix el primer Tinent dlArcalde Sr. Sala i
assisteixen els Regidors Srs. Elias, Garica, Roense
i Gali.
S'aproba I'acta de la sessió anterior.
S'acorda quedar enterat de que el planol, presupost i memories de les obres de reparaci6 de les
Escoles i Quartel de la Guardia' Civil han estat
exposats al públic i anonciats al B. 0. per terme
de quinze dies sens haver-se presentat cap reclamació en contra.
S'acorda quedar enterat d e haver-se presentat a
l1IntervenciÓdrHisenda dos solicituts firmades per
I'Arcalde interessant se practiqui la liquidaci6 de
10 que deu IIEstat a aquest Municipi per les ventes
de bens de propis efectuades, i I'ealissió i entrega
de les inscripcions nominatives que corresponen
pe: dites ventes, com també el resguart dels interessos devengats.
S'aproben els cotnptes de recaudació dels Consums del present any.
S'acorda passin a la Comissió dLHisenda varis
comptes presentades.

'

30 de Desembre 1915
Presideix IrArcalde Sr. Simbn i assisteixen els
Regidors Srs. Sala, Elias, Garcia, Mundet, Clotas,
Roense, Bofill, Masó i Gali.
S'aproba I'acta de I'hltima sessió.
Se dona compte d'haver sigut adjudicades provisionalment les subastes celebrades en el dia d' avui,
dels drets de matadero i pescaterias per- a..,Ic any
1916, a favor de D. Josep' Planas :-Mont --i d e . Don
Joan Parés Barnosell per els preus de 3005 ptes i

301 ptes respectivament, acordant-Se adfudicar-10s'hi en definitiva.
S'oproben els X o r t s de ICAjuntament de' mes de
Novembre Últim.
S'acorda quedar ellterat d'h'aver sigut presentat
en el dia d'ahir al Govern Civil I'expedient demanant autolisaci6 per a la venta de Iáminas, i els
planols, presupost i memories de les obres de les
Esco:es i Cuartel de la Guardia Civil.
S'aproben varies comptes per valor de 1908
pessetes.
El Sr. Mundet demana que se tregui a l'arrenda. tari del local llogat a I'Ajuntament en el edifici conegut per Convent per amenacar rsina a fi d'evitar
responsabilitats, s'acorda que abans de procedir al
desauci se nombrin dos périts per a que examinin
e1 local i presentin dictamen per a que en vista del
mateix pugui 1'Ajuntament acordi lo procedent,

Promolatges.-Ha
sigut demanada la má d e
la gentil damisela Joaquina Pijoán, pel nostre bon
amic, el distingit jove i ferm ateneista Benvingut
Vives.

- Taml)O ha sigut demanada la de la simpática
Josefa Bolc, pel jove Narcís Pey.
A

li' mes

enhorabona.

Casament. -La vigilia deis Reis contragueren
matrimoni nostre apreciable suscriptor don ~ o s e ~
Boera a n ~ bla simpática damisela barcelonina Maria Fontallals.
Ens coulplavem en.desitjár-10s-hi moltes prosperitats i velltures en son nou estat.
Deiunci6.-Víctima

d'un sobtat atac, diumen-

ge dia 2 mori la herrposa nenancadota Matas He-

reu, filla dcl nostre dilecte amic en Lluis Matas,
A n ell, ;I la seva amable esposa i demés famjlia
Primer. de janer 1916
els desilgcln cristiana resignació per soportar proSe celebra la sessi6 inaugural del nou ~juntáment,
va tant terrible.
havent quedat constituit en la següent forma:
Arcalde President: Don Josep Sala Fortiá; P r i n ~ e r
D*Eleccions.- A propósit dels trebails inceTinent dlArcalde: D. Narcis Creixell Bernatallada; sants en 1)separaciÓ de les eleccions generals próSegón Tinent: Don Evarist Elias Mir; Sindic: Don xirnes q11r fan alguns candidats, comencen a barrei l u i s Matas Pascual; Sindic suplenl: Don Josep jar-se rloll~sde possibles candidats i cada h 6 se
Roense Nadal; Regidor 1.er: Victor Radressa Rigau; permet dir-lli la seva, carrent aixis tota serie de
Id. 2.on: Genis Frou Rodó; Id. 3.er: Joaquim Bofill versions, fir~sles rnés disparatades. Per are pot
Bassach; Id. 4.rt: Eduard Viiias Matarrodona; 5.t assegurar-se solsament, que va 2 la reelecció 1' exJosep Gali Mir; Id. 6.é Joan Bernés Casadernont; diputat dor~Juli Fournier.
Id. 7.m Genis ~ e r e uGich.
S'acorda celebrar les sessions ordinaries els diDenuncia reproduída. - Els veins de la
mars de cada setmana a les nou de la nit i les de plassa de les Mesures tornen a pregar-nos que resegona convocatoria els dijous a la mateixa hora.
produial la denuncia que varem fer una vegada.
El mateix dia celebra el non Ajuntament sessió
Ens rclcrim al abandó en quecs té la peixeteria i
extraordinaria per a la formació de la llista dels a l a olal;~[llor que 's sent, a conseqiiencia de les
Concejals de I'Ajuntament i majors contribuients tripes t l t Ics escrites i altres residuos que's deixen
que tenen dret a la eleccib de Coapromisaris per zbandon;~ts.
la votació de Senadgrs.
.Al rcpoduir aquesta den~lncia,esperém ser mes
Eta Diada de la blengua.-Torroella a l igual a f ~ r t u n a k .El nou Arcalde. senyor Sala, atendrá
s
de Catalunya, aquestes veus de I' opinió, si vol ser un Arcaide
que la generalitat de les c i ~ ~ t ai tviles
ha celebrat amb gran entussiasme la Diada de nos- conscierll (tels seus deures. Aixis ho esperém.
tra Llengua.
Rurirligrs.- Alguns veins del carrer del CoAI mati fou izada en I'hostatge de IIAteneu la
s'e~lshan queixat de la insistencia de que per
mers
Bandera barrada i endamasats els balcons.
d'nlguns
rurals es posa en molestar-los, copart
A la tarda es celebri un lunc que's vegi molt
l i t uporqueries
t
en les tendes allí esconcorregut, llegint-se al final varies poesies i dis- metent ~ ~ l ~ ~ l de
tablertes,
particularment
en
la
rellotgeria
Rig?u.
cursos alalusius al acte. S'acordá la celebració d'un
Espelk~nque les autoritats tractarán d'evitar en
Concurq comarcal per a noies, de lectura i escripdura en nostre idioma. Dit Concurq e s celebrará el 10 successiu semblants ruralies.
proper istiu, oferint-se valiosos premis.
VislCa.-Dies
passats visitfi I' Ateneu, I'ilustre
A la nit per final de la Diada, hi hagué selecta
Catedrátlc
de
la
Facultat
de Filosofia de la Univerfunció de Teatre Catalá.
sitat de I!arcelona, don Tomás Carreras i Artau,
Topada. - En la carretera de Palafrugell, dies acompanyat del seu germá don Joaquim.
passats toparen violentment un carro carregat de
'De Tctatre. - Per la propera temporada d e
suro i un carret de Palambs. A.mbd6s vehicols soa,
en el ~ e a t r eJou
una important
-:
friren greus desperfectes, no resultant afortunzda- ~ u a r e s ~ nactuari
.
.
.
Companyia de drama i. comedia.
ment cap desgracia personal.
.
.
. .
.

Festa d'inauguració de la bandera d e l

Desgracia.-Dies
enrera, un veí de Torroella
nomenat J. Bataller, se li va esquivar prop d'Ulli
el cavall del carro que menava, volcant anlb tant
mala sort que's va ocasionar contusions de pron6stic reservat en diferentes parts del cós.

Ateneu.-Com fou anonciat en el número anterior, el diumenge dia 26 se celebri la festa d'inauguració de la bandera del Ateneu.
Un públic numerosissim s'asociá'al acte omplenant de gom a gom el Sa16 Jou on se realitzava.
Donatius.-Nostre distingit amic de Girona, el
Ocupaven la Presidencia D. Joaquim Simón, Arconegut literat Francisco Montsalvatge ens ha fet
calde de la vila, el diputat de la Mancomunitat Caofrena amb destí a la Biblioleca del Ateneu d'irptalana, D. Vicen~Folgado, D. Lluis G. Batlle Preportants revistes i obres de cultura. Merces.
sident del Sindicat Agricol, els concellers D. Victor
N o u Arcalde.-El nostre distingit consoci i
Radresa, D.,E. Viñas i D. Lluis Matas, D. Josep
Barcelb President de ]'Ateneu de Palafr~lgell, don col.laborador D. Lluis de Llobet, després d'una forPere Blasi per ]'Ateneu Montgrí i D. Josep Castells ta lluita, ha sigut nomenat Arcalde de Girona.
El nomenament del Sr. Llobet, ha sigut rebut amb
per la Comissió organitzadora.
mostres
de carinyo i simpatia en la ciutat inmortal.
Aquest doni compte dels treballs de la Colnissi6
amb sentides paraules remercia a tots els que con- de tots son conegudes les dots que adornen al nou
tribuiren a la suseripci6, i acaba amb una enérgica Arcalde, i la ciutat de Girona, espera molt en la
salutació a la bandera, que li'meresqué grans aplau- gestió de la seva primera autoritat, plena de joventut i.dcinteligencia.
diments.
Seguidament s'aixecá a parlar D. Pere Blasi, el
Per tal motiu enviém al Sr. Llobet una entussiásqual analiiza les raons geografiques i históriques tica felicitaci6,alhora que fem vots per a que'l triomf
que imposen al Torroellencs un deure de cultura. I'acompanyi en el desempenyo del seu cárrec.
Explica com I'Ateneu havia atés aquest deure i feu
b 6 A j u n t a m e n t d' Ull&-L' Ajuntament del
historia del procés de nostra entitat.
veí poble dlUIIa ha quedat constituit de 'la segiient
Nostre intima relació amb el Sr. Blasi ens veden
forma: Arcalde, Pere Payet; Tinent d'Arcalde, Lluis
les alabances de consuetut. Fem constar no obstant
Subirana; Síndic, Joaquim Valentí.
que'l seu parlament fou 11101t aplaudit pel públic.
Tots ells son bons amics nostres i que fan espeParlá després el President de 1'Ateneu de Palarar molt d'acert en la missió que'ls hi pertoca, tefrugell, D. Josep Barceló, el qual glosi unes intenint en compte el seu zel i la seva reconeguda horesantissimes normes de civilitat.
norabilitat.
Fora llarc seguir les moltes coses importants i ben
expressades que explani el Sr. Barcelb.
El públic premiá I'eloquent discurs de I'oiador MERCAT DE TORROELLA
amb una salva perllongada d'aplaudin~ents, SeguiCELEBRAT EL DIA3 J A N E R 1916
dament la Secció Dramatica posi en escena la' co- Blat .
- de 21 a 22 ptes. quartera
..
. de 9 a 9'50 U
<(
media d'en Folch i Torres titolada, ~L'oncleRector,, Civada.
de 9'50 a 10'00 <<
a
amb la mes justa interpretació per part de tots. Ordi .
Faves .
de14'50a15'00~
S'hi distingiren fes Srtes. Boix de les quals esperem Esparcet
de 00'00 a 00'00
parlar-ne mes detingudament quan poguem jutjar- Favó .
. de 15'00 a 16'00
CC
les amb una obra de mes trascendencia. Feren moli Besses.
de 15'50 a 16
U
. de 33 a 34
<<
bona feina el Srs. Lloret, Castells, Viiias, Plaja, Ca- Mongetes .
Mill .
de 16'00 a 16'50
c
pelli, Vert i Rigau.
Blat de moro
. de 15'00 a 15'50
I per liltim el sainzt d'en Santiago Rusiñol obtin- Bestiar porqui .
de 18'OC a 25'00 << un
gué un éxit el mes falaguer pels seus xistos i hu- Oli
.
de 16'OG a 16'50 el mallal
morades.
Oli nou
. . de 14'00 a 14'50 c( el mallal
Fou una vetllada interessant que deixari un bell Ous .
. de 1'60 a 1'65 dotzena
Gallines
.
de 8'00 a 10'00 parell
record als bons aimants de la cultura.
.
de 3'00 a 5'00 a
U
Pollastres .
Ascens.-En virtut de la correguda d'escoles Anecs
. de 5'00 a 7'00 U U
realitzada ultimdment, ha sigut ascendit a la cate- Cunills.
. . de 2'50 a 4'50 u a
Oques
. de 5'00 a 7'00 K una
goria de mil pessetes el mestre de Torroella don
Patates.
. de 4'50 a 5'25 u quint5
Josep Thomás.
Aufals
. de 3'50 a 4'50 U U
,b6~r6alde
de Torroella.-En la sessió de Tocinos grassus.
de 15'00 a ' 15'50 a arroba
constituci6 del nou Ajuntament va ésser elegit ar- EQUIVALEXCIES : La quartera equival a60 litres ; la
calde, el conegut propietari senyor Sala.
carrega (pes) a 120 kilos ; el quinta, a 40 liilos; 1' arroba
Al felicitar40 per tal nomenament li expressem a 10 kilos; el mallal d'oli, a 11'200 liilos o 12'40 litres.
El nzallal de vi, 15'48 litres.
la nostra confianca de que la seva gestib al devant
del municipi ser5 altament profitosa p e k comuns
Imp. de P. Ribas. - Palafrugell. - Teléfon 362
jnterkssos d e nostra vila.
Representant a Toroella : D. Eduard Vinyas, Carrer de Sant A~urtlJ
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