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Tots els trevalls firmats són de la

responsabilitat dels seus autors. No 's retornen
els

Ciutat, ha preocupat molt temps
al nostre Municipi.

ta

Desde que 'Is nous medis
fensa de la plassa varen esser

's

de de¬
posats

donar per
inútils les muralles, la Ciutat de Gi¬
rona, vegé un medi pera millorar la
capital, tant pel sanejament de la
mateixa, com per 1' engrandiment
de la població, sobre tot en la part
plana del Mercadal.
Els concellers o representants de
la ciutat, no varen perdre mai cap
ocasió pera que '1 govern central,
d' una manera o altra, concedís autorisació pera enderrocar les mura¬
lles, de la mateixa manera que s' es¬
tava fent, per tots els demés punts
fortificats, ont el sistema de muralles
donat per inútil, estava encai-a en
pràctica,

y

varen

copia d' insistir, y paswanl
temps, se logrà, per íi, una autorisació, espressa o tàcita, però de totes
segura, pera procedir al derrumbament del cèrcol murat que

maneres

oprimia '1 desenrotllo deia població.
I^a nostra Ciutat,
a diferencià
d' altres poblacions, feu la tasca,
tant a poc a poc, y tant econòmica¬

concretà a derruir
algun Hens de muralla que privava
el pas del carrer, o practicar alguna
obertura pera comunicarse amb un
altre. Fetes aquestes senzilles millo¬
res, que eren les úniques que hem de
suposar permetia 1' estat econòmic
dels fondos municipals, se deixà pas¬
sar llarg temps sense pendre cap re¬

ment, que sols se

la

part

principal de 1' assumpte, fins
que comprenent la necessitat d' en¬
grandir la població per la banda del
Mercadal, que es la que-donà més
provabilitats d' esser la nova Ciutat;
els rei^resentants de Girona varen
procurar influir amb el Govern, per¬
què cedís els terrenys de la fortifica¬
ció; y aquí va comensar el problema .
El ram de guerra, tractà am Gi¬
rona com si fos un verdader propriemés

tari de les murallas y

rarlos

a

terra, y

terrenys que

si realment
murallés pera ti¬
terrenys pera millo¬

ocupen; y gironí,
havés de comprar

com

la

població.
qüestió en aquest estat,
que es tal com la tenim avui, la solu¬
ció es difícil y gravosa; ja que Giro¬
na, després del crescut gasto que ha
tingut y tindrà pera aterrar els murs
y anivellar el sòl, haurà de sacrificarrar

Posada la

se

extraordinàriament pera comprar

els terrenys que ocupa la fortificació.
I íiixò no es just. Els terrenys que
ocupa la
estat mai

vella fortificació, no han
posseits per 1' estat, ja que
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Extranger

proporcionarlos,

y

pagarlos

am

oJ^4 per subvencions dels concellers
yl^u'ohoms de Girona.
Si

les

èpoques posteriors, algu¬
pagat el Govern, no ha
es'tat, sinó 'I refer o edificar novamént, lo que 'Is setis que ha sofert
en

na cosa

ha

iciutat, havia deixat

la

això

no es

ruines;

justificar la

prou pera

sessió dels

en

y

pos¬

terrenys que ocupen les

1

sep

t£

t, y la Ciutat pod destinarlos a vies

P

ibliques

njanera que

les

cions.

murallar

la Ciutcit,

autorisaren

imposar tota classe d' exaccions
pera adquirir terrenys, y materials,
y pera pagar obres y fer prestar ser¬
veis personals als veins y a més, pe¬
ra imposar tota classe
de penes als
que no volguessin contribuir, a qual
efecte nombraren poders pera exigir
quotes als proprietaris y fer la tassació de les finques que devien ocu¬
par els murs; y a 1' ensemps pera do¬
nar més forsa a P imposició facultant
als Jutges, baguers y oficials, que
quan demanessin favor y ajuda, ho
podessin fer sempre en nom del rei.
D' aquesta manera trovem, que
tant les muralles de la part vella,
com les del Mercadal,
varen esser
pagades pels jurats y Concell de la
Ciutat, am la contribució pecuniaria
y personal dels veins, fins a 1' ex¬
trem, que també feren contribuir al
clero, qui pagà la seva part corresponenta; y no sols pagà la ciutat, les
obres y els terrenys, sinó que també
'Is funcionaris públics, (pie \'aren in¬
tervenir en les contractes, plànols y
estats, que foren retribuïts pel muniCÍ])Í.
Y encara més; tot cl recinte del
jVIercadal am sos fossos y ses toi-res,
va esser aixecat a costa dels veins,
sense necessitat de convocar concell,
bastant sols que 'Is jurats s' enten¬
guessin com se varen entendre, amb
ells, pera pagar la part proporcional,
y fer personalment els trevalls, aju¬
dats, no obstant, pels veins de la ro¬
dalia. En el segle següent, continuà
líi fortificació en la part alta y baixa
de la ciutat, sempre a costa de la
mateixa; mai per medi de pressu])Osts
de la Ciutat, ni per contractes fetes
pel govern, ho més cedint, pagant y
subvencionant el nostre Municipi, ja
am l'epartiments entre els ciutadans.
pera

un

it dc sobres.

O*

reis, considerant la necessitat

hagi de bestraucapital que ja té pa-

sense que

novament

r(

'

En

aquest sentit, els nostres

llfésentants tindrien

"re-

influir amb
Govern, pera que comprengués la
justicia de la causa, y com ha succeit
en> altres poblacions, desistir de ferse
prbprietari de les muralles y deixar
que la Ciutat, les destini a milloi-ar
'hij població, que prou gra vós li seià
tenir que feries desaparèixer y fer
aplanar els terrenys.
Creiem que si desde '1 seu comensament, s' havés partit del supòsit,
de que la proprietat era de la pobla¬
ció; tots els trevalls que s' han fet,
hauríeu sigut més profitoses, y avui
que

el

no

'ns trovaríem

am

les dificultats

sembla vol posarnos el ram de
(|uerca, am les pretensions d' esser
ej proprietari de totes les muralles,

que

fasses

y terrenys que ocupa la forti¬
ficació, sense més títuls que 'Is que
li han donat una possessió tranzito-

pod crear mai un estat
perpetuu de dret de propi ietat.

ria,

que no

ràpidament dessota unà bandera d'un
patriòtic que havia restat, si no

d'una curta

mot

Patria,

Patria catalana. Y

cientment

a

P altre

avui, els adietes cons¬

aquesta sagrada lluita de

an

targada, són

numerosos y

patria ale¬

incomptables,

baix el

màgic encís de la sonoritat d' unes
paraules que retrunyen al fons del cor dels
selectes y

dels escullits,

càntic de

com un

victoria.
Y

es

s' hi agita,

que

nostra activitat

en

el fons de la

política nacional,

ele¬
incontestable, que en và pod demanàrseli '1 concurs pera qualsevol ideal, si
no'l porta ja encarnat en sí mateixa: y
aquest element es l'optimisme. Per raó de
la forsa que encomana fins la més petita
acciu, dóna Sfgurétiil de li iomf als Ideals
nostres; fa menyspreuar els desenganys
inevitables que van adherits a tota lluita
pública, y estimula enèrgicament la vo¬
luntat per prosseguir la continuació en to¬
un

ment

tes les

Y

seves

empreses.

l'optimisme, qüestió de vida

ideal,

no

's

crea

pas

per

tot

exclusivament

guanyant eleccions, y fundant centres, y
escampant periòdics: l'optimisme naix de
l'ànima del

creient, de la fe de P iniciat,

de P entusiasme del neòfit. En và les idees

monàrquiques poden trovar
vida

la

en

tenir medis

en

altres

y

de
và les

a pesar

regions;

poden

ressò de

un

joventut catalana,

idees retarJataries

en

cercar

abnegats

veements, a pesar de tenir vots y prenip-

oradors, y banderes y casinos, per¬
què viuen artificiosament a P ombra del
seu fracàs, sense apostolats ni optimismes.
Podia trovarse P optimisme més gran,

sa, y

primitius cristians, carn de circ y

en

els

de

martiri; més no'l trovaren pas entre 'Is

actualment menassen un trabuc ro¬
el hoicoyttage: s'havia pogut refu¬

el cjr dels espanyols a Astúries,
temps de Pelai, però no '1 trovaren pas
entre les multituts espanj-oles que viuen
en

en

Vélite

tantsols enunciacions mal definides?

justicia,

Perquè Pevolució ascendenta que han
lograt amb el curt espai de temps en que

que

mot

un

restaurar l'immens casal d'una

d'ajuntar, per la seva propagació y
defensa, les penses més preclars de la
Patria nostra; que aunen la voluntat de la
joventut més forta, y tenen un explendorós seguici de neòfits, suficients a lograr,
pel dia de demà, un triomf indiscutible, en
(il terreny pràctic, de lo que avui són
vii'tut

predicant la nova doctrina, no se

a

que's juntà

y

ressucitar Publidada anunciació de la

de pa

Pamor

el

Mig segle escàs lia passat d' ensà que
Catalunya al costat del

Què hi hà de tant profondament humà
politics, que tenen la

com es

en

escriurcs el mot

altre moviment polític,
en una

base sentimental

la Patria.

Naturalment

ha sigut sempre Pamor. a la Patria'1

fnovilisador de les grans

multituts

y

eV

d'ordi y de quejios.
a Catalunya,
y majorment entre
de joves que estant blandint armes

Mes

els nostres ideals

màxim fimdantse

ha succeit

com

de

ideal nostre.

giar

EN POLÍTICA

liavia vist de cap

resurrecció

o

vellat y

L'OPTIMISME

se va

renovació

aquesta bandera,

que

en

multitut aplegada

una

mort, aletargat durant tant temps, al cap

per

ccünenada la defensa

humanitat,

color

defensa de la

èpoques veiem còm se feren les
nostres muralles y demés fortifica¬

a

tant

De manera, que tant com les mui-aíles han sigut necessaries per la

plassa, natural es, que
estiguessin en poder del ram de gueiTj^ ja que la ciutat les feu pera '1

accions; però, podser,
vegades s'haurà vist, en l'historia

escasses

de P

va

transcorregueren

de

Núm. 6

creador de les grans

m|irallês.

organisme militar, a qui està endel país: però
UI a vegada la tàctica,
demana nous
seus castells y
construint recintes piocediments de defensa, y se decla¬
murats, cosa que 's feu com se com¬ ren inútils les actuals fortificacions,
prèn, am cabals y trevíills dels súb¬ n( hi hà cap dubte, que al desaparèidits. Per lo mateix, no podien esser
x<|r aquestes, els terrenys que ocupaproprietat de 1' estat.
vi m tornen a esser propris de la Ciu-

peu.
A

va

diners particulars
dels veins de Girona, y la construc¬
ció de les muralles, va esser obra
també dels veins, per medi de talles
y de serveis personals.
V, entant es aixís, que consultant
els nostres arxius, troveni que ja en
1' època primitiva quan el poder feu¬
dal se va creure tant superior o po¬
derós com el rei, va comensar la for¬
tificació defensi va, abandonant l'ofen¬
siva que tenia avant, guardant els
va

Els

solució definitiva respecte

l'SO Ptas. Trimestre

Fora

ANUNCIS A PREUS CONVENCIÓNALS

sols la ciutat

Aja qüestió de les muralles d'aques¬

SUSCRIPCIÓ

Qirona

originals

LES MURALLES DE GIRONA
en

REPUBLICÀ

NACIONALISTA

per

la Patria y per la Llibertat, í que hi
optimisme més sincer, y que

fructifica P
serà

originari de grans accions y de fécon¬
Perquè, els nostres ideals,

dés iniciatives.
són els

qui tenen més base de realitat per

encarnarse en

les

multituts, sedentes de

y fer que les aurioli '1 sol de les
grandeses patries.
Si no defallim, y el defalliment no es
p issible en qui sent la necessitat de la
lluita

com

la d'un aire confortant y pur,

la victorià coronarà 'Is nostres esforsos, y
els llorers fioi-iran al damunt

les

petjades

nostres.
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El cwpo

do l'any actual

s' ha fixat

75.000 el número d' homes

en

que

de la

quinta d' aquest any han de prestar el ser¬
vei actiu de les

En temps

normals^
actuals, jamai s' havia demanat
un contingent tant gran de soldats que repi'esenta aprop de tres quintes parts del
total de quintos espanyols.
A què serú deguda aquesta tant formi¬
dable quantitat d' homes? La política in¬
ternacional, no té, afortunadament, cap
armes.

els

com

enigma

desxifrar mitjansant les armes:

a

al Marroc, podria presentarse una revifalla guerrera, però que tampoc
justifica P exageració de P actual recmpli'is.
tantsols,

cap

Si estès
nir les

si

militar

es

una

obligatori,

equivoca¬
amb un cupo tant
moltes més les redempcions a
inós P ingrés al Tresor en

Es natural

gran, seran

metàlic,

provatura de servei

y

es una gran

que

aquest concepte: però, en cambi, hi haurà
el pressupost
rents

ni remotament, compensat

no

serà

per

P ingrés de redempció.

pas,

A més: la

compensa pas am

no

la satisfacció de saver,

joventut espanyola, saludar

la

militar¬

ment.

alguns dics de preparació

se|ço-

Solidaritat

Obrera, de Barcelona, com anunciador
d' algun fet extraordinari. I aixís ha succeit: per insigniílcanta majoria de yots. Va
decretar la vaga general a
1'

Barcelona, àm

equivocada intenció de secundar la pro¬

testa dels obrers miners bilbains.

La vaga

ha sigut un fracàs, tantsols,
dilluns, va irnivarnos de la prempsa bar¬

el

celonina.

Aquest fracàs ha d' haver srg'ut
profitosa llissó pels directors deDïiío-

viment social

Barcelona,

a

servir meravellosament

Ts hi pod

y que

altres ocasions

en

Aquesta formidable

general, la méë potenta

rill d' anularse
si

moderna de

arma

poden esgrimir els obrers,

que

en

les

seves

Ni s'

feme ús.

no saven

vegada la formidable demanda del
ministeri de la Guerra, es en previsió de
fets extraordinaris, quins preludis semblen
pressentirse aviat.—-Hàmlet, actual, cam¬

panaiila de la seva frase immor¬
justa: «Hi hà quelcom de podrid a Di¬

biarla una

namarca...»

La reforma dels districtes electorals

corre

'1 Th¬

propries

mans

improvisa

una

reco¬

coaccions, sempre des; ètiques. [La
vaga general, no 's crea per 1' influeucRi
personal ni pel capritxo de quatre dij,íJiftitors; podríem dir que té, sempre, una ge¬
neració espontània en el cor de cada obrer
y sempre, que '1 motiu, sigui jn-oporcioiiat
a ia magnitut de 1' anormalitat que repre¬

La

Diputació provincial de Girona, ha

proposat algunes reformes en la divisió
de's districtes electorals: són els següents:

Que Bagur

y

Pals deixin de pertenèixer al

de La Bisbal y

passiu

a

integrar el de To¬

la capitalitat del de Vilade¬
muls, passi a Roses, y que 's denomini
amb aquest nom: que Llagostera vingui a
rroella:

formar

senta.

que

part del de Girona; y que Casa-

no

general, facilitar més

vaga

podien

contra '1 govern

però

no contra

nada

comarca

va

'Is patrons d.'

fabril

o

la

provabilitiijts

d'èxit als de Bilbao: la. vaga
directament

am

general ya
de 1' estíjt,

una

minera. S'

detcrn|iexplica¬

perfectament la del juliol de 1' any pas¬

sat, perquè era una enèrgica protesta a la

marroquina,

guerra
morirlii

aon

devfa
prolett

forsosament

preferentment el fill del

vells, Foixà, Rupià, Parlabà y Peratalla-

riat:

da, passin al de La Bisbal.
Totes aquestes reformes, mereixen la

quan cap

relació hi cavia entre ella

cedir als

patrons viscains. Més haurien fà-

nostra

aprovació; algunes eren necessa¬

altres,

tant. Però, nosaltres, hem
sincerament la nostra opi¬

no

de manifestar

nió, y consignar que són tant migrades les
modificacions que 's p"oposen en relació a
les que

's devien haver plantejat pels nos¬
tres diputats provincials, que quasi no va¬
lia la pena, per lo que han fet, de moles
tarse.

fes

mes

no

als

vorescut
una

era

propicia per una divisió

districtes electorals, que
desaparèixer totes les deficeucies de
provincia

un

conciensut

estudi, per part dels diputats provincials

P administren, de la geografia políti¬
ca de la nostra provincia, y corretgir,
anular, crear de nou, districtes o capitali¬
tats, creuen aquests ilustres estatistes
que carabiant de nom al de Vilademuls y
portant el centre electoral a Roses, donen
més facilitats pel ràpid coneixement de la
marxa d' una elecció, dels abusos que s'hi
que

pugui cometre d' evitar coaccions, de ferhi

propaganda?
La primera qualitat d' un districte elec¬
toral, es la de que estiguin, totes les po¬
blacions que '1 composen, contingués ado¬
rnés que tingui unitat física o històricaí
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explicava la d'

obrers

en

durar la

del

pA*

ara,
y

fer

cedintloshi

vaga

trevallant, durant els dies
general,

fer

no

res.

que

que no am

havia rje

la solidarisât

despunten s'en¬
lairen y refilen joganei'es. El sol abrillan¬
ta '1 joncar immòvil, endaura les boires
lluu

y

Menys mal si'1 fiacassat intent logra
a la realitat dels qup, tal
volta, desconeixen la veritable potenciali¬
representació entre 'Is

ele¬

ments obrers.

Y, de passada, poden fixarse també e'n
les

raons

na

ha

que

'1 partit radical de Barcelo¬

exposat al combatre la vaga. «Per¬

què perjudicaria 1' èxit del futur congrés
radical...»

obrers,

es

1' èxit d'

que

Si
els

afavorir

a

creuen

que

interessos

la

vaga

podia

materials

dels

comparable, aquesta vcntatja,
un congrés, per més
pirotècnijc

sigui?

LITERATURA

TRAMONTANA
Es mig

de
El

dia. Sobre un cel bc-n serè y

'
beji

petit núvol apareix allà pel cim
Recasens. En la plana res se mou.
mar
oneja en 1' immensitat manya);

blau,

el brassai de la

en

Les

maresma.

un

y

fustatges, dringuen les cadenes y cruixen
lligams que subgecten els taulons a les

els

més alta del

entre

es-

bandides de catifa. Les penyes,

els castells
els pobles de més ensà s' oviren neta¬

y

ment

la miraculosa diafanitat de l'aire.

en

Y fins l'ànima vostra

participa d' aquella
transparencia, d'aquella pau y d'aquella
tebior que submergeix les coses.
Però la ruta s' ha extès: el núvol de

Recasens ja no es

sol;

en

l'aturonada cima

de la Mare de Déu del Mont y a
del

Pirineu

ne

apilotats

lo llarg

d' altres. Són
flonjos que clapegen de

cops

paperets. Les regolfades
xoquen contra 'Is murs amb un terrible

colpejar de

cosa tova y aprofiten a les dòpels carrers; les hi aixequen les faldi¬

nes

lles

les hi

0

emmotllen entre cames, em-

penyentles, desgrenyantles, fentles córrer
com un
drap entre '1 riure dels homes qui
ti'anziten embolicats

punt.

remat

dispers

a

—Nasi, sembla

heusaqui

quelcom insòlit. No

—Ara

'Is

se

les paraules

bre'l

1'

d'una vela

gada

estranya desorientació

gavines; qui sab si l'aleteig
'1

vora

sorral, vela qui

precipitació mentres

am

forsa de

avansa a

en

rems

els bous

y

ple¬
el llaud
es

en una

closa

aixequen la testa y ensumen de cara
nord, vibrant a intervals les orelles en¬

al

cornamenta,

quelcom que s'apropa

y

estorats per

poc

un

ells pressenten.

Allavorès vosaltres pareu ment que
saules

branden,

que

Y passen.

abrigall

endevinen

cassador, el saluden amb

temps d' ànecs!
Gil, sí, quin goig dóna partir allavorès
cap a mar animats per 1' exclamació expontania del franc empordanès!
De

giats

lluny ovireu els

ten la

traidor. Bufa la
nal

vostres

en

natranta

gen,

s'arremolinen les aloses.

corn

de

empeny

primera ratxa tramonta-

orelles, freda
agulles.

Desseguida
coses

la qua enlaire y que

en

prenen un

com neu y pe-

Ilunyadansa totes les

aspecte mustinat: palide-

s'oculten o's destaquen en 1' encorti¬
polsaguera qui torna a aixecarse
llarg de les carreteres allà baix en el

a

lo

límit de la

plana.

Alhora la

mar sense una

de bromera y

vela's cobreix

roncà foscament; les aigües
lluíeu com espills

embassades que avans

s'entelen d'

sinistre,
viren

un

glauc intransparent, briít

y

els bous prop de les cledes se re¬
d'esquerra a 1' oratge. Eis v cureu
y

amb el llom estarrafat

pasturant les herves.

maiinesque sots el morro's

remouen

a

vatzegades intermitentes.
L'

enrenou en

1'

Empordà

en

aqueixes

diades devé formidable. La tramontana
enf-dleix poc a poc com
tats

se

volcats

propries paraules. Els

carros

són

pels camins, les campanes batelfe-

gen

soles

gen

de les teulades, les soques velles

en

els campanars, les teules fu¬

y
sa

cauen

fins al dir de la gent el tràngul arrabas¬
la qua als gossos.
En l'extensió immensa de

conreus

tot

y confusió. La palla s' es¬
dels pallers y giravolta enlaire lluen11 com fils d'or, els pilots de carioques són
desfets y escampats, el boll dansa per les
eres amb algun espig.ill de blat-de-moro
sec, les tofes de gram mustiu rodolen pels
terrosars que polsegen lleument y no més
resten immòvils en els camps els rascles
de pues lluentes, els raleus aplanadors y
los pedres de batre.
En el riu les aigües bullen agitades, escumejantes, y els verns y pollancres de
les hores s'abaten y 's retorsen fuetejant
am llurs cimals la ratxa impetuosa que
xiula al passar hoirrssona y enverinada,
es

bellugadissa

capa

mentres esbulla la crinera

de les eugues

aigües escumejantes

plana. Ni

1' horitzó. No més darrera

entre les

mans.

El sol

de la

vela per

una

tanca

una

parella de carrabiners abrigats
mantes romanen

limi¬

que

llaurador pels camps,

un

pels camins, ni

un carro

una

sengles

am

asseguts amb el fusell

tarde

grogueja pels con¬
segueixen vellugantse 'Is grupos
de xiprers, les mates de
tamarins, els
blats y les oserdes. Una moixeta arran
reus on

d'

un

llaurat persegueix les

camp

cogu-

llades qui volen d' esma,
penosament, en¬
tre 'Is terrossos.

Caminen

dalit, inclinats, ajupida

am

la testa pera vèncer millor les

impetuoses, mentres els dos
armòniques
nevat s'

y

de la

flautes

com

tota la fredor del Canigó

filtra per

us

rebufados

canons

escopeta canten sonorament

Ont anireu

les robes.

a

fer 1'

saver

si 'Is

¿iguàit? Si ho pre¬
guntessin al company santperenc qui us
guia no obtindríeu pas una resposta cate¬
gòrica.

certs homes exal¬

s'ubriaguen ells tots sols amb el ressò

de llurs

ni

grans navilis refu¬

la badia de Roses y la franja de

en

oscilen

us

una

—Bon

les

'Is joncs velluguegen,

falconada brusca

foraster que

un

frasse engrescadora:

garses

Una

espateguen al darrera,

Y són ells que al trobar

les verdoses

dels marges

'Is hi obstrueix la boca

que

els cimals de les figueres seques les

arran

arnes.

La t;-amontana s' emporta
dites a crids a travers de

mentres els panys

que en

am

fugen les

que no vas a marc'?

polsalguera al lluny a 1' indret de
Figueres; podser una ratlla d' escuma somar o una

Manca

llevat el tauló del
xofa tindrà

trobareu

Rec-Sirvent, si

la beta.

els

en

apariencia tan
cal

en

Car¬

1' Amassona y si
fi pera aposentar-

rems... en

al mig del joncar

vos,
en

pescadors hauran

que

verdeja enfront
tranzitable

y manyre y

d'aqui y d' allà, embarcaves,
improvisar passeres, atravessar aiguarulles y tangeigs saltant de mata en mata;

U8

anar

obrir y

tancar rastells

ses

la

per

la

cara en

nut roixim

els

cledes

petacajats

maresma

montana que us

y

y

giragon¬

per

la tra¬

rebot el pedragolleig per¬

sorrals,

us

cobreix de

riberes.

me¬

les gorgues

insondables y
revoltes, us ag^eu damunt les serrades, us
fa plorar ells ulls quan hi aneu de cara,
us

vora

fa volar quan

hi

els

llavis,

encartrona

la fas

resseca

marxeu

d' esquena,

us

ascrivella la pell, us
gebrantla y ni menys

us

podeu parlar ni fer

cap

ganyota expres¬

siva.
L' hora de 1'
tre

indecisions

aguàit arribava aixis en¬
temptatives

Era de neeessitat tenir

en

y

incidents.

compte la fosca.

qui s'abeuren, esfiora '1 llis plomatge de
les oques y

a

—Que hi vagi Déu.

ta una

el volar de les

platgeriós

totes Jes bruixes

que

bé que

va

•—Tià,

Tal vol¬

es i*es encara.

llurs

0 si són peixeters:

de sobte noteu

que

cap y tot am

un comentari

s' han penjat.

de fona. Alguns s'esfilagarsen desfets
Y

y

y

la mateixa forsa invisible que

emmena.

poble tot són udols, remolins

de vilordes

tapaboques amb

com un

les

quals balandregen
esquitxos y xarabots.

Dins el

ombres les vessants de les montanyes y se

per

flotadores

morregen

envelen cel amunt

en

en tres en una maleixa es-,

retruquen foscament unes amb altres
més amunt en la passera grinyolen els

bótes

Canigó nevat són clai-es,

barques amarrades de dues
de tres

taca

montanyes, desde Cap de-Creus a la punta

.

fer obrir els ulls

en

1' actual. Era T hora de fer

s'

part de la jornada que podien guanyar

tat de la seva

L' ocasió
de la

dror dels blats que apenes

nada de

Els obrers barcelonins

ries:

dues y

fo'îta

y

general, ni 's déu lograr mai

vaga

golf. Les calandries pel cim do la ten-

tra la

parescudes.
la vaga

Les

núvols

general a Barcelona

neixia '1 moviment anormal de

el

rrent a

Tal

tal y

|

Amb

una

despreciable de
trevall que representen 75.000 homes duraiTt dos anj'S, perduda miserablement per
P agricultura o P industria, en P antihigiènic reducte de les casernes y sales hos¬
pitalàries de yeneriologia, es una l'orsa
immensa d' activitat nacional, que no 's
quantitat

reeligiííau,

'Is

1' article 29, de la llei <Íen

per

L' intent de vaga

de manutenció y gastos inhe¬

aquest formidable exèrcit, que

an

que no

Maura.

possibles futures lluites socials amb

error seu:

distrito;

convensuts de que

tots,

a

P ànima del Govern preve¬

en

aquesta ostentació armada, seria un fatal

ció

Estan

del

Les blanques gavines revelen en

^ille jgament.

a esser pos

's vu|gui
contrarrestar, amb el pes de les idees i|¡iortes, patrimoni de les petites poblacions
montanyenques, 1' esperit lliberal dels
pobles grans.
í
Però, no es estrany aqnesta pocajiraportancia que s'ha donat a la reforma lels
districtes, per part de la nostra Diputació:
tots els nostres diputats provincials, telpen
conciencia de que ho fan molt bé, de
[jue
administren molt bé, de que són insulfetituibles; y, per lo tant, com que jamai i|auran de fer
propaganda electoral, no tenen
necessitat ni de modificar, ni de conè^er
als districtes y pobles administrats.
el centre

en

de la Guerra

Pel ministeri

la capitalitat radiqui,

que

NOTES POLITIQUES

robot pels esmotxats de les
Prudenci Bertrana

CATALANITAT

DELS JOCS FLORALS DE

re

SANT FELIU DE GUÍXOLS
PERA'L «EL PROGRAMA»
No

era

'1

nieu

propòsit intervenir

en

el

de

Guixols, celelirats en primei-s del mès
passat; afer que ha vingut mantingueut
algú, com si necessités una popularitat, i
la volgués obtenir
sigui com sigui: i que no
ha passat d'esser converses de
compares i
comares.

Es enutjós pera mi E
ocuparmen,
desde El Programa d'aquella

més
població, se
me convida,
i, pesi a mi, he de ferho.
Jo he d'aclarir, no obstant,
que se.rá la
primera i darrera vegada de paríame; que
altres

coses

més

trascendentals reclamen

secretari

del Jurat pregantli

que

junt amb el senyor Albert anessin en nom
meu a demanaria.
I això passà '1
dijous,

"II Ens hauria agradat vèurJ,
faid al

no havés vist, rant de
'1 cognom de Batet era una pla¬
ca de
simpatia pel públic avansat, no hau¬
ria fet res en contra; mes
allavores, amb
una excitació d'
histèric, alsà creuada

aquest cognom i comprometé a una
senyoreta, oferintli—^sensc com va ni com
consta—el nomenament de
Regina I de
aquest nomenament no va pas donarmen
compte a mi. Ell, mossèn Viver, blandía
per enlluernar als prossèlits, el nom meu:
tant li feia que jo fos blanc dels
insults,
mentres la

rebeldía:

meva amistat no se li tornés
i el dia que en casa '1 senyor

Bertrana, li vaig demanar comptes de les
veus volantes, que
per Sant Feliu corrien,

avui, estade Cluerra la clàusula de refe¬

Nosaltres hem sentit el goig del seu
propri, y tuntsols, humils ciu¬

triomf ben

tadans gironins,

*

deplorem qiic'l nostre dis¬
pugui presentar a' seu diputat a
Corts, am l'orgull am que ¡;oden aclamartricte

-i

que

contra

ram

renda.

21 Juliol.
Si mossèn Viver

terra,

odiós afer dels Jocs Ploráis de Sant Feiiii

la

al

3

A Girona tot ho

fem

La «Cámara de

a

l'engrós.

Comercio de Gerona»

picada d'amor propri al dirli V Ajuntament
qut no hi hauria festes per les fires, reuneix
als seus socis en Assamblea
general... i salva

f«|lionrilla.

Veus aquí que amb una generositat inccaifícable, se 'n va a l'Ajuntament i li diu:
Té; no pateixis, aquí tens siscentes pes¬

setes; divertèixems:—»
•

.Ta's necessita

abnegació dels senyors de
litf Cámara pera desprendres de siscentes
pessetes.
•i»

V

Després de molt llarga discussió, (V hi
péxfaven tant cariño!), el consistori ha re¬
solt, abandonar, per ara, l'emprèstit d' un

no

lo 'Is vendrellenes: el districte de
amb el seu actual

Girona,

representant, s'ha fet, a
si mateix, una broma
pesada y de mal
gust. Ni andalusos ni gallegs li han de
treure l'estigma de 1' immortalitat
que la
capital, fa un segle, porta a sobre.

NOTES

ARTÍSTIQUES

Regna gran entusiasme
giment del Teatre Català.
del

pera

'1

ressor¬

Les empreses

Principal i Romea de Barcelona, tenen

contractats els mellors actors i actrius
atenció; i que, si he deixat pas¬ sobre les dues reines:
pe¬
argumentant i escusar sense
protesta (corn a mostra de més santse,
rada futura temporada que comensarà a
digué «que la carta meva lí havia milió de pessetes que tenia en cartera.
cultura i superioritat que 'Is meus ene¬
rebuda tard (cosa faisa) i que ell
darrers d' aquest mès. D' actors hi
La raó més poderosa
tampoc
figuraque han trobat, ha
mics) tots els insults que a baixa veu, res- m' havia dat
i-an 1' Iscle
cap nom de reina, perquè...
Solei-, en Carles i Jaume Cap¬
sigut la de que, amb administradors com els
trerament, se m' ha vingut llensant, no no 'n savia res, puig havien
sigut
els
amics
actftals,
no
hi
hà
cap
home
de
devila,
en
seny que deixi
Santaularia, en Viñas, en Díi re¬
m'han de fer torbar, en el meu
cami, els d' ell els que obraven» però que no dubta¬ unü
pesseta a Girona.
qui
i
molts
altres. D' actrius, 1' exquisida
que ara novament puguin donarme.
va de que la cosa no tenia trascendencia.
Serà un altre dia!...
Jo he tingut sempre'l front
Xirgu, la àlorera, la Parreno, la Josefina
alt, i ell ha
Donantme, jo, per satisfet de les espli-i"'
:í: íH
fet que sobreposantme al meu caràcter
cacions que 'm donà '1 senyor Viver: va¬
Santaularia, etz. Han ofert obres 1' emi¬
En la presenta setmana s'ha reunit la Di¬
contemporisador, havés tret, en aquest ren venir els dos a resoldre '1 conflicte,
nent Giumerà, 1' Iglesias, en
Rusinol, en
afer, una energia i una voluntat que m'ad¬ dient, que «ell veuria a 'Is seus amics, que putació Provincial, havent tractat i resolt
unà pila d'assumptes, dels
Gual,
en
Crehuet,
en
Pous
y Pagès, alter¬
quals n'ha donat
mira; energia que va imposar la raó, i la els hi faria veure la raó, i que la reina se¬
nant am traduccidns
compte
la
prempsa
diaria,
i
que
am
tot
i
franceses,
angleses i
veritat, reconegi des pel promovedor sen¬ ria la senyoreta Rosa Batet, com li perto¬
esse^' interessants i numerosos, no han tingut italianes, entre les quals s'estrenà La Ver¬
yor Viver, en el dia de la festa i en casa
cava—això era dilluns, 25 Juliol, i l' en¬
ocïikutts als Diputats, no més que una hora
de la Reina dels Jocs P'iorals
ge folla den Bataille. Amb aquest elements
senyoreta demà de Santa Cristina dia que va visitarde m tarde.
Rosa Batet, quan vingué a donarme satis¬
se a 1' altra
no cal dubtar
senyoreta o sigui 4 dies més
que serà féconda la propre-^Jhora necessària pera que posessin la ra
faccions, que jo no creia necessaries, en el tard del nomenament de la senyoreta Ba¬
temporada.
finida 'Is que saven d'escriure.
sentit de que «estava obcecat en el curs de
tet,—mes, que a fi, ¡¡de contestar als diaris
í':
la qdestió, i reconexia'l meu dret indiscu¬
contraris an ell, si un dia 1'
atacaven, jo
Algú
's
queixava
del
monument
de
Sani
tible «aixis com en nom seu i de la Junta»
li prometés defensarlo. An
aquest fi,—do¬
L'ilustrc diputat don Lkiis de
Ag stí, veritat? doncs, ara, ja es cosa feta
Zulueta,
saludà a la Reina i li demanà mil
perdons nant prova de la meva amistat,—vaig es- de
\ue n'alsaran un altre per les dònes de
segueix
gestionant
activament
els
trevalls
per lo que s'havia conspirat contra seu.
criureli la carta que obra en el seu
poder, Sai ta Bàrbara.
Jo ci-eia que am les paraules
pera dotar, a Barcelona, d'una Biblioteca
aquelles, i que ve a dir «que sentia que '1 retràs
Tenim l'esperansa, no obstant, de
i celebrada la
que
Moderna. Es altament lloable la tasca del
d'
una
festa, ja no hi havia motiu
carta, havés donat lloc a una mala
el ] rogecte serà
degut a l' arquitecte munici¬
de recomensar l'afer, quan més am la
pa¬
diputat barceloní interessantse pera la cul¬
interpretació, i fent que insinuessin, ells, pal i això
ja es un garantia de que 's deslesa confessió dels meus
contraris; mes a una senyoreta si volia presidir la festa;
tura-de la nostra terra, i mereix tots els
plo ni desseguida.
avui me ti-obo en que s' han donat a la
i demanava que m'escusessin davant
*
'
aques¬
nostres més sincers elogis.
ÎÎ! 4*.
ta senyoreta (que ella si té talent
prempsa, en forma d' articles, totes les
ja 's fa¬
Es deliciosa una sessió
enraonaduries del carrer, escrites per in¬
d'Ajuntament, en
ria càrreg de la cosa,) i que dongués mer¬
el 1 osfre poble. Sobre tot
per
l' oratoria fiodocumentats les unes, i per energúmens
cès als amics pel seu interès: però la reina
En Pau
ricvfi
dels
senyors Consellers.
les altres; i per això, finalment
a
vaig a —com li deia en la carta—es la senyoreta
,^'hi hà, que convindríeu, en que són uns
historiar l'asumpte.
Batet.
Castélars quecos; no baden boca que no re¬
Desde dijous se trova entre nosaltres
Mes ans que tot, he de protestar enèr¬
Aquesta carta, com se veu, complimenpeteixin
sis
vegades
la
paraula.
el leader del socialisme
gicament de que s'hagi fet qüestió política tosa, donava fi a tot.
espanyol i diputat
A nosaltres lo que més ens enfussiasdel fet; he de protestar de
Mes a 1' esser a Sant Feliu, se
a Corts per
que — precisa¬
Madrid, don Pau Iglesias, al
repensà me, es el gracejo castellà
que tenen tots; no
ment per un poeta—s' hagi
arrossegat la mossèn Viver, i m' escriu: «Es impossible
qual
hem
tingut
1' honor de saludar.
poesia entre'ls comentaris de la plassa pú¬ una avinensa» qual informalitat donà lloc sembla, sinó, que 'Is hi dongui Hissons de
Divendres
donà una conferencia en el
blica, i de que de tota una joventut, que a que respongués indicantli, «que jo, de gramàtica un municipal vell.
local de la Dependencia Mercantil, entre
Creuríem que ho fan e.ipressamentperquè
jo crec culta^, no n'hagi sortit una sola veu paraula, no més ne tenia
una; que 1' havia
el públic no'ls
un públic bastant numerés i
ben disposat
entengui.
que hagi trencat Hanses en pro de la be¬
donada a la senyoreta Rosa Batet i
ella,
,8i això continua pensem enviar 'I taquí¬
a les idees
llesa, defensant a una senyoreta que se 0 ningú més, havia d' esser la Reina».
socials, que com apòstol infadigrafa les sessions, pera poder puhlicar els gable va sembrant arreu de les seves esl'ha ultratjada per les idees
Deixant
politiques que
apart formulismes que s' han
discursos enteros y pronunciados.*
pugui tenir el seu pare.
cursions.
passat per alt, i faltes d' atenció i d'amis¬
H;
'j
^
^
El senyor Viver—pOeta i
capellà—anti- tat, jo he callat sempre, fent cas omis de
Dissabte, a les dèu de la nit, donà una
Bfha publicat, a Girona, el primer nú¬
gentil i superb—amic meu, m'acumula da¬
1' insult i de la difamació que se m' ha
altra conferencia societaria en el Centre
mero d'un «periòdic
quinzenal d'acció catò¬
tos, provant de reivindicarse en aquell llensat en veu baixa; perquè pensava
que
lica» titulat El Criteri i que ve a esser una
d' Unió Republicana.
fet,—primer de l'Historia de Sant Feliu— el senyor Viver propagaria la veritat i a
antítesi
del
seu rètul.
i com que no ha d'haver
Ortogràficàment es un
Avui, a les tres de la tarde, en el Teala fi se 'm faria justicia sense jo demanarcap polèmica, lo
present, ja que la veritat va triomfar en el la; mes sembla que per part d' aquest modèl; de sintqxis, una esperansa; i de sen¬ tie Principal, parlarà al públic gironí en
tit comú, ai!, pobres elements catòlics!
seu dia, vaig, no més a
un
aportar els meus.
senyor, dura encara la rencunia política, i
míting grandiós, en el que confiem vèuVegif aquest deUciosis.^im retall:
Si necessita rebut de lo que
dic, senyor allà ont això se fica, no hi hà possible
rehi un ple a
iLa pútrida mercaderia, V han passada 'Is
vessar, pei-a tributar un
Viver, disposi.
arreglo.
eneníics amb expressos i nosaltres a la sant av.'fiaplauso
al
gran
orador
i home recte, en
El dia de publicarse '1 veredicte, trobo
Sort que la Ciutat de Sant
Feliu, donà tat 11 duem en vagons esgavellats de càrrega, sinó
Pau
Iglesias.
al senyor Viver a casa
la nota sensata, el dia de la festa,
meva, am la nova
aplau¬ en C( rreta pera més vergonya...»
de que se m'ha donat la flor natiu-al a la
dint a la reina senyoreta
Com
se
Esperem que fructificarà prompte la se¬
veu, tot es a la major pena de
Batet, i aquell
va noble tasca.
poesia Jo pecflífor... Venia (no sé am quina aplauso va esser la més forta protesta con¬
representació) a veure si aniria a la festa. tra 'Is mixtificadors de 1' art, i els antipa¬
No vaig sospitar res de la visita del
triotes.
senyor
En Jaume Carner,
Miquel üe Palol
Viver, més donant preferencia als senyors
—11
de Sant Feliu, vaig preguntalshi si havien
Un explèndid triomf ha coronat la llui¬
indicat, ja, cap senyoreta per a reina, cosa
ta
que va negar el senyor Viver, afegint, que
electoral, on cl districte del Vendrell A Girona se pubiic[uen els diaris següents.
a lAvor del prestigiós nacionalista
«fins veui-ia, ell, am bons ulls
Diario de Gerona, La
repu¬
que fos giro¬
A propòsit de la llei de cesió de
Lucha, El Xorte,
muralles, blicà, don Jaume Carner.
nina 0 barcelonina. Al
despedirnos, no recordem una anècdota deliciosa.
Ciudadanía. Cap d' elis ha establert el cam¬
Molt ha costat, aquesta victoria, obteobstant, vaig dirli, que's vegés amb el meu
E'l una taula del cafè,
bi am catar.anit.\t.
un conceller
niria: també la satisfacció, quan obtingu¬
bon amic senyor Albert del
jurat, i si ells d' allavores, individua de la comissió que
En prenem compte, pel
creien que hi havia una senyoreta
companyerisme
da, es més gran.
que reu¬
anà a Madrid a gestionar la
cesió,
se venta¬
S'
ha redimit un altre districte de la
nís condicions de reina, que me
que 'ns demostren, y desde avui de.xem de
l'indiques¬ va del triomf (!) obtingut, i discutien els direpresentació conservadora y centralista envialshi '1 nostre setmanari.
sin, car estava a les seves ordres, pera jo .ferenfs articles de la llei
que en aquella data
anomenaria pera millor lluïment de la
que
semblava acapararlo, per reintegrarlo
els diaris publicaven, en un sentit de
júbilo, a la
festa.
política enèrgicament lliberal y cata¬
que esparverava.
Ahir, avui i demà, els veins del carrer
El senyor Viver va cont^estarme
lana. Aixis va consolidantse '1 trevall
que la
En això un dels tertulians
digué, tot emo¬
de la Cort-Reial i Plassa de 1' Oli celebren
seva condició de capellà no li
actiu, propagador, de les nostres idees;
permetia ficioné:
carse amb aquests petits
la seva festa major, havent contractat
són ja forses els districtes
detalls, i que se¬
—Fixeiise què diu aquest article: «Les
que voten, cons¬
pe
rien els meus amics els qui ho mirarien.
cientment, als meteixos ideals, fent augu¬ ra amenisar els festeigs ia banda del Re¬
anteriors cesions seran a cambi de... tal
A Sant Feliu, no tenia altre amic en
rar la desaparició de
cosa
i tal altra, i sense
petites capelletes po¬ giment d' Assia i 1' orquestia La Farnense
aquesta condició
els Jocs Florals, que '1 senyor Albert: (he
litiques, de grai;S caciquismes y de perso¬ de Santa Colcma de
I' Ajuntament no pod possesionarse de res...»
Farnés.
de fer aquesta aclaració perquè va durar
nalitats, a compàs del ressorgiment de la
A lo que va contest ari i l' exconceller de
uns dies que tots els joves d'alli... eren
nostra potencialitat nacional
y democrà¬
referencia amb una veu deliciosameid mali¬
El diari local La Lucha s' ha associat
amicN meus) i el senyor Viver no avistanttica.
ciosa:
se amb ell pera
a I'
cumplir el meu encàrreg,
homenatge que tributa Catalunya al
«Aquesta condició rai, ja 'Is hi esta¬
L'actuació política del Sr. Carner, com
era de suposar
que refermava les seves
triomf
del diputat electe pel
farem!...»
a diputat, farà que jamai més el districte
VendreH,
paraules «de que no intervindria per res
An aquell senyor, que de què no 'I tor¬
P ilustre nacionalista don Jaume Caj-ner.
del (Vendrell vulgui doblegarse a
que
'1
amb el nombrament de reina»; i
nem a tenir en el consistori: li va venir d'un
coneguent
repjesenti una nulitat llegisladora, y un
jo a la senyoreta Rosa Batet, vaig escriu¬
vot.
hone sense sentit moral.
IMPKEMl'TA D' E SIJIÓ.--G1R0XA
meva

Iglesias

•

•

diputat

HEBOOMAOARIES

—

i
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Agustí Gallostra sastre»* VIUDA Y FILLS DE S. FORNES S. C.
Trajos exclusivament a mida =

=

Peixeterías Velles, 13.—GIRONA

Besado 2, y

®

PLA

L. DALMAU

TALLER DE

®

Pedres del

^

GIRONA

—

GIRONA

MIQUEL QUINTANA

METGE

Rambla d< Alvarez, 2, segon.

WÂRBRES

cialitat

país

y

extrangeres.

©

LLANSl

T

Espe-

VOLEU VESTIR ELS NENS ELEGANTS Y AM

i VI

COLL

TÒNIC NODRITIU

:

^
^
^

'1^

'

■ ■ ■

'

ECONOMÍA?

Raimonda Creuhet $

=

^

#

® Cort-Reial

làpides

en

VinSj Alcools, Tartres y Olis #

#

#

ALIMENT FISIOLOGIC COMPLERT, perfectament asimilable y per lo tan, de re- iW
sultats admirables, en Ies ANEMIES, CONVALESCÈNCIES CLCRC-|^
SIS, PÉRDUAS DE FCRSES, etc. etc.
Ik

SOMBRERERIA

faniai-FARMACIA COLL-3 PESSETES FPvASC

y

BODEGA LLACH
E5PflRD2NyERÍfl PARISIÉN

jjiiiiaiiiffl
SOCIEDAD

:

:

:

:

Especialitats extrangeres

:

ANONiAAA

Indeformable, Tenis, Liséré, Preven-

Suero

ab

salas, Trepóinte per senyoretes etz.,

Vacunació

-

model pera

del

bestiá

porquí

BALLESTERlES, 26-GIRONA

fer

M

€1^

E. SIMO Y GRAU
lANÜFACTÜfiA DE LLIBRES RATLLATS

Perruquer ==
Ciutadans,1 pral.-QIRONfl

z=iiz;

de

paper

i|;^ ]

%íw

<i> #> # # #
ii# %y w %y r.# %y

Bernardes, 2. GIRONA

:

L. de LLOBET

:

:

Telèfon, 203 :

Articles d' Escritor!
OBGETES

Segells

goma y

,
Análisis

PERA DIBUIX

metall

Llibrets de paper

-

Plaques esmaltades

KIOSC
MAIIÛU.

w

Farmacia del Mercadal c#

>

Impkempta, Papekcría
borses

^

Narcís Dalmau

SniiiiMniil

i»

de

:

:

Progrés, 20, 2.® I.\ GIRONA

Fábrica

cassa-

y

dors

garantia

:

:

escnrsionistes

rops y

qnimics,

aigües

T

m

.

minerals, oxigen pur,

reconstituients de primera qualitat :

:

:

•

especincs,

:

vins,

:

xa-

¡Venda
de periòdics
I
f

:| VisteS nacionals

:

y' re-

y eX-

de fumar marca

Escrnpulositat en el despaig de receptes

SIMÓ V eERUtroft

.

:

:

:

:

:

1

:

Despaig: Ciutadans, n." 5
Telèfon. 16

I
^

#1I
^

^ dL

m

I

trangeres:

:

:

:

:

:

>1% ^ #1% i'l% éh S'admeten suscripcions
d'aquest periòdic
<l'Alvar.!.-GIRONA
«'"M.

CATAüflHiTAT
SETMANARI

PREUS DE SUSCRIPCIO
Girona.

rsO Ptes. Trimestre

Fora

2

"

"

12

"

Any

preus

convencionals

.

Extranger
Número solt, 10 cèntims
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NACIONALISTA

è

REPUBLICÀ

Redacció.

=

Pujada

a

la Catedral, 2, primer

Administració.

=

Portal Nou, 18

Tots els trevalls firmats són de la
seus autors.
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