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Costa i

Es sensible que avui

l'esport de rem sembli una afició
Aquest fet—tinguent en compte el nostre estat
cultura i la preponderància del nostre esport en ge¬

exòtica.
de

neral—constitueix

una

taca.

Ja sigui per l'absorció d'alguns determinats esports
exemple el futbol, o per defectes d'organització o
direcció, l'es¬
port de rem

El

de vocació es forma tot un caràcter, perquè
força de voluntat s'habitua a vèncer tot lo que
s'oposa a la seva afició. Ell sap vèncer la son, el fred,
la calor, els compromisos de tota mena, per a estar a
amb

remer

sa

l'hora
La

per

a

l'entrenament.

gimnàsia física d'aquest esport ès completa, ja que
es

sensiblement

músculs

aficionats.

cos

No per

això
queda sorto¬
virtuada

d'uns

grups

d'abne¬

mans

de exercitar-lo
una

que sa¬

m 0 V

a

i lluitar amb tots els obstaclés. Gràcies

a

ells ni

re¬

mori aquesta noble afició
i, malgrat les contingències dels temps, com tot lo deia
vida, passarà aquesta rufada i la constància sabrà vèn¬
totes les dificultats.

Per fer
ges eYi

e

nts

i
que no tenen
ponderació.
De Catalunya, figuren en l'esport de rem, Barcelona
Tarragona. Aquí comptem amb dos clubs importants:

vuit remers i timoner, | uanyador de les regates organitzades
pel Centre de Dependents

motament deu pensar-se que

cer

im

admirables

L'«outtrigger»

ben sacrificarse

elegància

i harmonia de

esport-

gats

de1
rema¬

dor; adquirint
temps

la

tasca

del

amb el

des¬

sament

en

articulacions i

perdent

va

posen

joc totes les

elogi del rem cal analitzar els
l'ordre físic i en el moral.
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seus avantat¬

i

el Club de Mar i el Reial Club Marítim.
Dé la organització i vida d'aquests clubs no

cal ara
parlar-ne ni estic autorit-zat per fer-ho. Sols en concep¬
tes generals i com a coneixedor del Club de Mar expo¬
saré el meu criteri, deslligat de tot partidisme i amb el

2
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sol

desig de què aquesta entitat pogués assolir un lloc
d'esport.
Desgraciadament, avui, el club de què fem referència,
en la
majoria de concursos de què forma part, presenta
una grisor
inexplicable, les causes de la qual no les
sabem. No podem sospitar
que hi hagin males volun¬
tats, però no dubtem que el Centre de
Dependents té
ben elevat dintre aquesta classe

de sobres elements i medis
per a fer lluir l'actuació cul¬
0 esportiva del seu Club de Mar
amb més brillan¬
tor que l'actual.
L'idea de què volguessin els elements
directors fixar
més la seva atenció en
tural

l'esport de rem, portant-lo per
viaranys i desplegar-hi la màxima extensió,
m'ha suggerit el projecte de
què una vegada llimats els
defectes actuals, molt fàcilment
corregibles, es podria
conseguir que l'esport del rem prengués increment en
més eficaços

altres indrets de les nostres costes.
Quin motiu hi pot haver

perquè Sant Feliu de
Guíxols, Palamós, Palafrugell, etc., poblacions tan im¬
portants, no comptin amb el seu club de rem? Jo crec
això podria estudiar-se i resultaria
factible, contant

que

No crec que hi sortissin dificultats
imperioses. N'hi
hauria prou amb què laPederació

d'aquí i alguns dels més
tenim es llencessin, per a que sur¬
gis un floreig de joves, desitjosos d'entrar en tan noble
i saludable esport,
pieparant-se per lluitar en els con¬
cursos que avui,
desgraciadament, són poc nutrits, en¬
cara que els elements
siguin valerosos i dignes de contrincar amb els millors
equips estrangers.
La fama mundial que avui hem
adquirit davant de
l'esport, ja sigui en futbol, tennis, polo, atletisme, etc.,
quedaria més completa si assolíssim més preponderàn¬
actius elements que

cia

en

el

rem.

No passa desapercebut a cap
nacions com les dels Estats Units

bon esportman que les
d'Amèrica, Anglaterra,
Suïça, França, Itàlia, donen més valor que nosaltres als
esports de rem. Lo qual vol dir que el nostre prestigi
podria quedar quelcom eclipsat, si no ho remeiàvem.
Avant, doncs, i GERIÒ acollirà segurament tota
orientació que se li proposi per fer
campanya a favor
d'aquest esport.

amb la bona voluntat de tots.

Caronte.

El "Castellet"

.

Torbaven la immutabilitat del apa¬

rent convoi

monolític, quiet i silen¬
ciós, alguns esquinços de claror i
les ganyotes de les llumetes,
quan

Fa disset anys.
n'ha

Sembla ahir, i si
engolit de dies el temps!

Els atzars de la vida me feien ro¬
dolar envers un país que hauria de
influir molt fondament en la meva

badallaven els finestrons de les
ses

arranades

Erem

a

a

Castellfollit de la Roca,

terme del meu

viatje:

psicologia.
Anava
ca

a

conèixer un'altra

gironina,

ca¬

l'abim.

per a

Hi estava embadalit!

Quantes belles

coses

grans; quan¬

tes curioses coses

blar-hi Natura

en

petites va aco¬
aquest predilecte

recó del Món!

Tens gelosia de mi, andalusa

pà¬
tinguis gens, que
encara t'estimo i
t'enyoro. Es que
aquesta terra, qu'és la meva núvia,
m'ha fet tant de bé a
l'esperiti...
tria aimada? No'n

Parlem-ne una mica de aquestes
humils curiositats, que semblen més
xiques, perque ningú en fa cabal.
Deixeu-me dir-vos breus mots,

eugues costa avall de
pregona emoció
me.

Veia

com un

can

estètica

Ferie,
va

seus

peus—enasprit, l'empenyé enllà de

i'altra

banda del Toronell.

Mes,

a

part les fantasies;

com va

esdevenir-neel «Castellet» la menys-

preuada Ventafocs de aquella su¬
megalitica?
En el número prop-vinent assaja¬

blim ostentació

cosa.

rem

de recercar-ho.

Andreu Bonilla González.

tren fantàstic allà

penombra del cap-vespre sols

l'extrem d'una gegantina mas¬
que la fosca incipient del
crepúscule feia informe.
a

sa rocosa
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El «Castellet»

una

envaïr-

deixava entrelluscar el campanar del
poble, com una grossa xemeneia al¬

çada

generat pujolet rossegava als

en trotar les

al fons.
La

Diria's que en l'ànima alterosa del
Cingle s'hi senti fiblat, fins deixon¬
dir-se, l'orgull de nissaga i que, malavingut amb aquell garbuix de murulla,—missers pellingots que'l de¬

adreçats a remembrar la gènesis del
«Castellet»; d'aquesta gran petita

Tot just la tartana havia girat
pel

Montagut, i

població de Castellfollit.
avergonyit del rol modest
que li fou assignat en el superb con¬
junt escenogràfic que decora aque¬
lla contrada; pigmeu acoquinat en
mig dels gegants que'l volten, se
arrecona en l'angle extern
que di¬
buixen en llur aiguabarreig el Fluvià
Com

i el Toronell.
comar¬

que pogués esti¬
mar-lo tot, aquest tros de là terra ca¬
talana que canta el nostre GERIÓ.

trencant de

cavalca la

es un

turó minú.?-

col—gairebé ni ombra projecta—més
0 menys cònic, d'evidenta estructu¬
ra

basàltica.
Contrasten

GERIÓ

no

sols cl trobaran da¬

munt la taula dels

cercles

cafès, hotels,

recreatius i industrials

insignificança i
l'apilonament detritic dels materials
que l'integren, amb la imponent
alçària i majestuosa regularitat que

blacions de les comarques de
Girona sinó també fora d'elles.

ofereix al visitant, des del pas-a-ni-

Per tot

vell

sa

espatllat del riu, el Cingle

on

hi

de totes les grans i

on

petites

po¬

hi ha amics nostres

hi trobareu GERIÓ

G

L'ASCENSIo; A GIRONA
Vaig trigar molt temps a conèixer
ni saber que existís aquella quarteta
espanyola que amb poca diferència
més 0 menys diu;
Iiay en el afio
que relucen más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Cliristi
y el dia de la Ascensión.

de força petit ja sabia
l'Ascensió del Senyor era una

festa <de 1.*^ classe» si bé que no
arribava a la categoria de les qua¬

antonomàsticament

«anyals» ni dé les tres «de pontifi¬
cal». M'ho havia contat el

ho trobava

en

meu

els calendaris i

pare,

gallo¬

fes i m'ho confirmava tot l'ambient
de solemnitat de consueta que es
notava

arreu.

I això

intrigava una mica. Tro¬
bava massa petit el grau de «1.'''
classe» per una festa tan preciosa,
me

tan viva de

color, tan plena de flors.
d'aquesta insatisfacció meva
estava en aquesta qualitat última. Si
sempre és veritat que les idees en¬
tren primer pels sentits, quan s'és
petit aquests tenen la quasi total in¬
fluència sobre nostre. 1 aquesta fes¬
ta, encertant-se sempre en mig de la
florida primaveral, té una flaire de
roses i ginesta, de llorer i
farigola
que embauma els sentits i dóna ale¬
gria al cor.
Però té l'Ascensió—com quasi to¬
tes les grans diades—una part, o un
acte, especial, característic i a voltes
típic; aquest és, per la ciutat giro¬
nina, en aquest cas, la solemne
1 la raó

«Nona».
La «Nona»—com ja saben els lec¬
tors—és una de les divisions que del
dia feren els romans. Litúrgicament

l'iglésia dónaaquestnomal'última de
menors» del res
quotidià.
En aquesta festa, contra lo habitual,

les «Hores

a

les catedrals i

comunitats, és

se¬

parada de l'ofici i cantada solemne¬
ment, remembrant la tradició de què
segurament a aquesta hora Jesús
volà al cel.

Aquesta solemnitat, a la catedral
Girona, és realment incompara¬
ble amb la de les altres ciutats, on

de

-

a

Barcelona

feines

es nota.

com

prou

mateix
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hora entera, desde les
del migdia, estant el

una

Santíssim exposat en la custòdia
d'or, i ultra les solemnitats rituals i
de consuetud

ordinàries, la campana

grossa va tocant de tant en tant una
batallada i els turiferaris van can¬

va,

Però sí que

tre anomenades

a

R

viant i renovant l'encens i el foc dels
dos encensers que fumegen al peu
de l'altar constantment fins la reser¬

Tres jueves

que

Dura
dotze

E

-

amb

després de la qual—una hora

més tard que els altres dies—el bisbe
inicia la oració de r«Angelus» i les

esglésies de la ciutat el toquen.
Musicalment és també

una

hora

gran. Amb orquestra o a veus són
cantats l'himne i el primer i tercer

salms i alternant amb
gon.

l'orgue el

De «No·nes de l'Ascensió»

se¬
se

n'han compostes vàries, algunes no¬
tables, i de tots gustos, des de la
moda de les operetes i sarsueles fins
a les intencions de
purificació gre¬

goriana dels nostres dies.
Però per sobre de totes aquestes
solemnitats grandioses, la nota més
surant, més popular, més vistosa, és
segurament el «Carrer de Flors», del
què parlarem, si Déu vol, el vinent
número.

roleu.
Es doncs curiós

treballar

veure

aquets tractors agrícols que respo¬
nen al màxim de lo
que es pot de¬
Axí

manar.

un

nucli reduït

d'agricul¬

tors

pot produir suficients aliments
per atendre la elevada proporció de
persones

que

s'ocupen

altres

en

empreses.

Perquè no ho fem nosaltres aquí
això, si ho fan a Amèrica?
No obstant tot té el seu pro i el
seu

contra. Calculeu el cost de cada

aparell d'aquesta categoria, i que¬
esgarrifats. Per arrossegar-lo,
serien menester algunes parelles de
bous 0 de cavalls, per lo que és ne¬
dareu

cessari utilitzar els motors de vapor
0 benzina i els seus similars,
quin
cost de

combustibles, olis i

resulta

exorbitant.

grasses

Per altra part

tantacomplicació necessita un mecà¬
Així, doncs, aquestes grans ma¬
quinàries sols poden servir per els
països com l'Argentina on hi han
immenses extensions de terrenys i
els agricultors són generalment gent
de molt capital i empresa. Si un no
nic.

Josep Plana

i

Pou.

3isrO TOT IES CŒ5...
Tractors mecànics agrícols.

Efectivament, pensava jo, men¬
tre ullejava una important Revista
nord-americana, els tractors mecà¬
nics agrícols tard o d'hora tenen de
resoldre el magne problema que es
planteja per la despoblació rural.
Avui pocs són els que es confor¬
men a passar-se hores i més hores
èn ple camp, soportant freds,
calors,
pluges, vents, gelades El rústec
pagès afalagat per les comoditats de
viure a la ciutat, queda enlluernat i
s'emancipa, deixant la calma del
camp per entrar en la febre de la
ciutat.

hi arriba s'associen dos
s'el deixa

a

o

tres i l'un

l'altre. Demés hi han

associacions

agrícoles, que disposen
d'aquets aparells i moltes altres co¬
benefici i utilitat dels
asociats.

ses

en

seus

Z.

Un cap
Per

a

d'any

commemorar el seu

primer
aniversari, el Foment de la Sardana
de Girona, el dia 24, va organitzar
diverses ballades de sardanes, les
quals anaren a càrrec de les cobles
Art Gironí, de Girona i La
Principal,
de La Bisbal.

Aquest poblema de tanta actuali¬
tat com importància
preocupa als
governants de tots els països i té
una positiva
importància. La engi-^
nyeria agrícola força el seu ingeni
per suplir mitjançant les màquines
l'insuficiència dels braços humans,
arribant

aparells que d'un sol pas deixen per
exemple un camp de blat en perfec¬
tes condicions per ésser novament
sembrat; fa un aparell d'aquesta ca¬
tegoria quatre operacions a la ve¬
gada valent-se del rascle de disc, de
l'arada, del rascle de dents i del

a

construir

aquells grans

Al mati tocaren a la Devesa, a la
a la plaça de la
Independència,
i a la nit a la Rambla. Totes foren
molt concorregudes, però particular¬
tarda

ment

a

la ballada de la nit hi havia

grossa gentada.
resultaren petites per
una

cabuda

a

la gent que

Les Rambles
poder donar
dansava.

G
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De mutualisme
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produir el rètoJ d'alguns j establi¬
ments:

El prop-passat

dia 17 tingué lloc
Figueres l'acte mutualista que ha¬

a

via anunciat.

L'inteliigentn i dustrial, en Martí
Cànadell, entusiasta president de
l'entitat «L'Obrera» inicià l'acte amb

acurades

paraules

que,

plenes d'un

sentimentalisme, demostraven

actiu

palpablement l'exacte concepte que
de les germandats tenen les terres
empordaneses.
Els conferenciants exposaren du¬
rant hora i mitja els molts conflictes
que a les Societats de Socosros Mu¬
tus venen creant diverses disposi¬
cions legals i assenyalaren amb cla¬
ra visió del pervindre el camí a re¬
corre per a que les mutualitats una
vegada més puguin vèncer les difi¬
cultats que una incomprensió
table ve oposant.

lamen¬

,

-^Fàbrica de paraguas lEl Pa¬

raguaya; Merceria ^La Wagne¬
riana^; Canias para matrimo¬
nio de hierro; Pastas para sopa
^La Patagonia>; Camisetas para
niños de hilo; Alpargatería i.El
Triunfo de la democracia^; Le¬
chería <La via láctea^; Fàbri¬
ca de bastones <La tolerancia-»;
Salón de Limpiabotas €El Adu¬
lador*; Libros de texto <La Ca¬
rabina de Ambrosio*, etc., etc.
»No mereixerien aquests senyors
que els apugessin la contribució?»

NOCTURN CASOLÀ
Són les

onze

de la nit

i está el cel vessant d'estrelles.

Dintre el

piset encongit
el gat, dolorit,
són fora les'donzelles.

repara
que

públic mutualista que omplia el
saló d'actes de la Cambra Agrícola
escoltà amb atenció les paraules dels
senyors Colominas, Portabella i Fe¬
liu i volguent donar immediata reali¬
tat als fins que s'indicaren com a
mitjans segurs d'èxit, es nomenà tot
seguit una comissió encarregada de
portar a cap totes aquelles gestions
que precisen per la constitució de la
El

Federació de Societats de Socorros

Seguint la veu, qu'els
de nocturnes meravelles

ha dit

mot

plaent i exquisit,
la dança totes elles

un

per
corrent de
I

casa

han sortit.

tenen un dalit.
per les sardanes novelles
i avui, al carrer guarnit,
es

que

dansaran tota la nit
entre horxates i

groselles.

Avui i demà

majops
celebrarà la

seva

festa

major el poble de Maià.
El principal número són les

sar¬

danes.

Avui, demà i demàpassat la cele¬
brarà la vila de Sant Feliu do Palla¬
reis. I des d'allà diuen:
»Cada any son cridades les co¬
bles

orquestres de més anomenada
terra, i es allà on es¬
claten les primeres composicions
musicals de la temporada, i aquelles
que per llur indiscutible valor no
prescriuen. Enguany, les orquestres
«La Salvetana», de Cassà, i «L'Art
Gironí, són lesencarregades d'aques¬
ta tasca, amb la cooperació, com de
consuetud, de l'orquestra local
L'Avenç.
Conrea aquesta població, d'una
manera
especial, les seves tradi¬
cions, és per això que en aquestes
diades, mai manquen els típics balls
que executen els Cavallets, Gegants
i Mulassa, de Ball-pla, Matedegolla,
contrapàs i Sardana curta, emple¬
de la nostra

»

nant de satisfacció els amants del
Folkore nostrat, i plauen a basta¬
ment als qui desconeixen la valor

històrica

d'aquesta tradició.

»També
cions

se

celebren lluïdes fun¬

religioses, sardanes

per

les

tres esmentades

Mutus de la Província de Girona.
En tant al

Prometeu.

Festes

de

converses

sembla

pis, sens brogit
i portelles,

en un

orquestres, i lluïts
balls organitzats per la «Unió Feliuenca.»

llac convertit...

Ara l'aire renovella's

NEGOCI I EL SENDERI

EL

dins

l'ambient, emperesit.

Tot té
Retallem del nostre

colega
«Catalunya Social» el següent pa¬
ràgraf:
«Si

car

recordem malament, el Di¬
rectori va ordenar que fossin revi¬
no

les

Els

L'Ajuntament hauria de fer el

mateix amb els cartells anunciadors
i amb els rètols de les

botigues.
»Mireu que hi ha gent que té ben
poc sentit comú!
»Pér

a

demostrar-ho

anem
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a

re¬

dins, als peus del llit,
pobres sabates velles.
Eusebi Rodríguez.

s'exhibeixen als
telons dels teatres, per aconseguir
que alguns d'ells estiguin més ben
»

caient compungit;

i allà

sats els anuncis que

redactats.

un

tot espera les donzelles:
el gatet mix adormit

botiguers, comerciants i ne¬
gociants deuen tenir sempre present
que «El que no anuncia no ven». Els
anuncis a Gerió no es perden car
aquest s'estén per tot arreu y sem¬
pre va a parar en mans de gent
coneguda.

El proper diumenge, dia 7, festa
de la Santíssima Trinitat, la cele¬
brarà, com de costum la vila de
Cassà de la Selva.
Es tan

important aquesta festa,
teníem pensat dedicar-li un bon
espai, tal com es meréix; però a
que

l'hora de tancar la edició

ens comu¬

niquen que falten

moltes da¬

encara

des del programa a concretar i no
voldríem caure en omissions.
De totes maneres, la impressió ge¬
neral és que serà encara més resso¬
nant

que'ls anys anteriors.

G

E

R

I

ó

Na plana..., un poeta
ELOGI D'UNA TARDA

POSTA

D'ISTIU

Oh tarda d'istiu formosa

que'l sol pàl·lidament s'amaga
tenyint de roig el núvols de ponent;
Ara

com un

ara

talment apars una rosa
talment ets un madrigal.

i

que

l'aucellada me'ubriaga
vent,

somni celestial,

somiqueja, adalerat, el

perfumada
l'oratge ponentí,
com me plau el fer estada
baix ton cel diamanti.

Tarda d'istiu
m'ha sobtat el

record d'aquella dona

prest, va oferir l'ànima al jueu,
d'aquella dona que, de massa bona,
no gosà mai en oferir-la a Déu.

que,

i santa a la

Va ésser muller

vegada

de dolors.
L'ésser mare va dur-la a la dotada
florint una poncella de sentors

sofrint tot un calvari

dolcissimes i vida
que

per

Com me plau la neguitosa
cançó dels pins i del vent
com me plau, tarda xamosa
de joies i de turment,
endreçar-vos, consirosa
la flor del meu

enjogassada

fou la trista posta

d'uns amors.
POMET A

EL BROLLADOR

de

com me

oïr ta

guarní

dar-me per

la taula mia.

gentil

ma casa

L'AIMIA

pomet de llessamí

Un
vares

Brollador

pensament!

Al ésser

xica,

en

va caure,

plau, tranquil,

on

musica.

el gerret

poc a

poquet,

jo escrivia.

pensament, enfosquit
fort i trist neguit

Mon

per un
El teu

s'entervolia,

raig humil

quan

versifica
madrigals a mil

apar

en

la teva

va

i

pica.

gosadia.
aquella formosor
la pura i bella odor

Tota
i

Talment és cançó,
talment és
la clara

que
va

neguit

remó

fa'l raig petit
d'aquell brolladó
de dia y de nit.

del

GERIÓ

s'espargia,

portar a mon

cervell

dolç i bell
per a l'aimia.
El poema diu:—Amor
aqueix somni extassiador
que dins mi nia,
m'l inspirà'l llessamí
que vas dar-me per guarní
un

que

L'èxit

aquella gran blancò
inspiració

donar-me

no

depèn

sinó de la pro¬
col·laboració que tots i
un de nosaltres hi posem,

poema

la taula mia.

d'una empresa

tecció i
cada

propagent-lo fins als amics,
més indiferents
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En aquesta secció procura¬
publicar un recull de poesies

d'autors comarcans

contemporanis.
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"GERIÓ'' 1 LES SARDANES
J

cia ritmica i per l'originalitat i traça
amb què hi és tractada la instrumen¬

0-Q-32Dreta.

-o-li

tació, La rondalla, Somni dolç,
En

mig de la munió, potser
cessiva, de compositors que tian
drit amb les

seves

ex¬
no¬

obres els reperto¬

trastava amb tot ço que

generalment
se sentia, la cançó fàcil; el ritme me¬
cànic, els tons nassals de la fusta,

des¬

les estridències del metall. Els ba¬

amb un relleu particular,
obiradores entre totes les altres, com
a les més representatives, les figu¬

lladors castissos protestaven, i els
músics mateixos ho miraven amb un

ris de les

cobles,

nostres

es

taquen

d'En

Pep Ventura, Serra, More¬
Garreta; sense que pretenguem
escatir la major o menor vàlua dels
demés autors de sardanes, alguns
d'ells meritíssims, creiem que tots
poden agrupar-se entorn dels quatre
consignats. Doncs bé, ço que carac¬
teritza al compositor de la sardana
que avui publiquem és, no sols l'ha¬
ver sigut qui abans que ningú es pro¬
posà aixecar de la seva humilitat pri¬
res

ra

i

mitiva la música de la nostra dansa

catalana, sinó el qui més enllà ha
avençat en aquest camí d'ennobliment de la música sardanistica, afe¬

gint, amb audàcia per ningú supera¬
da, una valor d'obres simfòniques
opulentes i refinades al caràcter ba¬
llable de les
Bé
retre

sardanes.

fan, doncs, els sardanistes en
tribut d'admiració a aquest

mestre
no

seves

empordanès

excel·lit

que,

amb

un art

ha
la duresa
dotant al
formen de suavitats i

encara

entre nosaltres,

trobat el secret de superar
dels instruments de cobla,

conjunt que

pastositats delicadissimes, i obtenint
amb ells rics i sorprenents efectes de
colorit que semblaven reservats als
conjunts orquestrals més complexes.
Fou en una època que sols s'es¬
crivien sardanes a base dels motius
més humils i de les harmonitzacions
més rudimentàries que en

Garreta
començà a escriure les seves. Per
primera vegada els instruments de
cobla

van

deixar oir les

tonades

abillades amb ropatges sumptuosos

l'istii dels que rumbeja la músi¬
popular en les obres dels grans
autors estrangers; l'aire de les pla¬
ces va palpitar a l'impuls d'una ale¬

per
ca

esverament fet d'una mica de

cert

respecte i
ells

en

una

mica de basarda;

Garreta

era

una

mena

per
de

Wagner de la sardana-aixi l'ano¬
menaven

molts

-

no

sols per ço que

Wagner té de genial, sinó per ço
que hi trobaven d'enigmàtic. Per
ells, en Garreta era un home inquie¬
tant, la seva música era obscura. El
primer pas, amb tot, era donat, i els
pocs empordanesos intel·ligents que
conexien en Garreta, besllumaren

amb satisfacció una època nova en
què els compositors de talent escriu¬
rien per les nostres cobles, i, efecti¬
vament, no trigaren els millors mes¬
tres catalans a compondre sardanes
bellissimes, algunes de les quals han
arribat a gaudir d'una manera remar¬
cable popularitat.
El reconeixement públic dels mè¬
rits d'aquest autor ha vingut tard;
però ha vingut amb tots el honors
que li pertoquen. Les seves compo¬
sicions, premiades en els certàmens
de la Música Catalana, entusiasma¬
ren als públics i sorprengueren als
critics, fent-los adonar que en aquell
home modest, el nom del qual era
desconegut o conegut vagament, hi
havia una personalitat interessant
de debò, que s'alçava per damunt
de la mediocritat ambient amb geni
veritable, inspiració brillant i istil ben
personal. Però la consagració solem¬
ne li ha vingut del mestre Pau Ca¬
sals, el qual ha distingit amb evident
predilecció les seves obres, incorpo¬
rant-les als programes de la Orques¬
tra que porta el seu nom, glorificant
aixi al compositor i fent l'apoteosi
de la nostra dansa.
Ha

escrit

en

Garreta

unes

cin¬

nada de sonoritats i harmonies no¬

quanta sardanes, totes les quals po¬

bles, i els oïents, avesats a la rusti¬
citat, restaren, uns embadalits, la

den

major part desconcertats. Allò era
un llenguatge nou de la cobla; con¬

dre. Recordem
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qualificar-se sense exageració
de chefs d'œuvre dintre el seu or¬
com

a

notables per

la bellesa dels motius, per

l'elegàn¬

Somni gris,

Zaita, Griselda, Enyo¬

La Matinada, Llicarella,
La dedicada a en Pau Casals,

rança,

Primavera, Nydia, Isabel, Juny,
Dalt de les Gabarres, etc.
La

plenitud musical d'aquestes
composicions ies ha fet a propòsit
per arranjaments a gran orquestra,
augmentada amb tipies i tenores.
Executades en aquesta forma, han
pogut, en els programes dels con¬
certs més selectes, sostenir "digna¬
ment el veïnatge de les composi¬
cions

clàssiques.

No content amb això, volgüé en
Garreta enlairar là sardana, desen¬
rotllant-la

forma de poema

sinfòllargues dimensions. Aquest
intent el portà a cap en la seva obra
Mediterránea, que obtingué un
dels premis més honorífics en un
en

nic de

Certamen de la Música Catalana.

Ha

escrit,

demés de sardanes,

belles cançons, que és
restin inèdites, i altres

de doldre que
obres de gran
volada, com són Impressions Sim¬
fòniques, Pastoral, poema que, en
ésser interpretat fa un parell d'anys
per la Orquesta Pau Casals, meresqué pet part dels critics elogis entusiàstics; una Sonata per piano i
violoncel, interpretada, aquesta dar¬
rera, pels mestres Casals i Blai Net.
En totes les

composicions d'aquest

autor s'hi veu un coneixement pro¬

fund dels grans

clàssics i moderns

estrangers, el qual no li priva d'és¬
radicalment català i

empordanès.
compositors catalans
l'ha influenciat ben poc, i ha sigut
també molt superficial en éll la in¬
fluència del folk-lore, a desgrat del
qual és fortament popular.
ser

L'obra

Hi

dels

ha, sobretot,

en

les

seves com¬

posicions, espontaneïtat; circula en
elles a grans onades l'aire i la llum;
s'hi mouen amb un àgil deseinbaràs
els motius més sorprenents; el ritme
hi és ferm i enjogassat i els croma¬
tismes rics i subtils. Hi ha aquella
fàcil abundor melòdica que hom pot
admirar en Brahms; qui sap si degut
a això, li ha sigut retreta recentment

Ci

8

una

procediments amb

semblança de

aquest autor.

E

I

R

Ó

sats, si convingués, un
fariem nostre paper per

tit

'

dia també

donar a Gi¬

altre titol d'immortalitat..

rona un
ti:

biogràfiques? Les que ens
dóna D. Josep Qrahit en el seu do¬
cumentat Recull sardanístic, són

IX

recordant-nos de nostres avant-pas-

Si els badalls alimentessin, que

tips anirien els pobres!
X

Pau Rodríguez.

Dades

coses

Feliu de Guixols
de 1875. No tingué
aitre mestre de música i composició
que el seu pare, Esteve Carreta
Roig. Ell mateix amplià els coneixe¬
ments adquirits, treballant amb fer¬
vor i constància.
La seva primera sardana, La Pu¬
billa, fou executada el 28 de juliol
de 1897. Viu encara a la seva ciutat
nadiua, exercinl l'ofici de rellotger i
donant lliçons de música.
Va néixer a Sant

el dia 12 de març

llades.

PENSAMENTS I CABÒRIES

Hi ha

La condénela és el

vegades que, no essent pos¬
la veritat de cer¬

sible dir clarament

que se'ns pregunten, cal
tenir més talent per a contestar a
tes coses

criatura que a un

una

els que aimants
literària de GERIÓ el

I també salut tots

llegiu.
Lluny de la terra on vàrem ésser
nats, al començar la publicació
d'aquest quinzenal i a l'ésser invitat
a coliaborar-hi amb els meus mal
girbats esforços inteliectuals, he
sentit, a l'ensems que la vibració de

sentimentalis¬
ta, la enyorança de la terra mare.
He sentit el goig que produeix la
germanor dels que esbarriats pel
món s'acoblen per parlar de la terra
que els ha vist néixer.
cGirona aymada!» En Vicentet
"Bou, com a bon gironi, ha pogut
amb son art exquisit descriure'ns
litat i

sardana tota la idea-

III

Carreta ens la descriu
«Juny». Vosaltres, companys
de GERIÓ amb el vostre esforç,
amb el vostre amor a Girona, al
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no

volguer fer masses
estalvis, és causa de què es malme¬
tin grans fortunes.
IV

XIV

Qui sap ben
ben sovint, el

Les

gastar, economitza;

passions maten a aquells que,
posseir-les, ja s'haurien mort

de

no

de

fàstig.
V

Existeixen

subjectes tan extraor¬

dinàriament valents que no titubejarien en ficar-se dintre una gàbia ple¬

canvi,
per res d'aquest món s'atrevirien a
passar pel davant de la casa del seu
de lleons famolencs, i en

na

El dia que nomenin rei a l'orgull,
cada mortal tindrà el seu rei.

sastre.

VI

XV

L'home veritablement bo,

fent bo¬

obrar

nes

obres, sempre creu no

prou

bé; el dolent, per mal que

sempre es pensa que

faci,

obra digna¬

Abans de que falti pa als fills, el
bon pare accepta les més ridícoles
condicions que li imposa son tirà.

ment.

Emili Albert.

VII

Com el gran

portar a terme aquesta publicació
heu fet quelcom per a tots nosaltres.
Avant! No resteu aturats; continueu
amb fermesa l'obra començada i re¬
cordem-nos tots de que som giro¬
nins i de què per tots conceptes i
siguem on siguem tenim sempre
present la visió sublim de nostres
muntanyes, de nostra costa brava, i

duro és sempre un duro; un
és home sempre que hau¬
ria d'ésser-ne.
home

L'impertinent sol lograr el seu
propòsit solament el primer dia;
l'endemà, i sempre més, veu tancarse al davant d'ell les portes més co¬
negudes.

poesia de nostra petita terra.

en son

XII

XIII

les fibres de mon cor

sa xamosa

pressa.

semblants.

GIRONINS!

en que

son

Un

qui, per sa noblesa de
logra despertar l'enveja dels

cor,

matalàs

reposa; per això, quan aque¬
lla està agitada, la son en fuig de

la

home.

II

seus

SALUT,

XI

I

Ditxós de
V. Piera.

amb

surten en la conversa aquelles
que haurien de teñirse més ca¬

pre

aquestes:

de la tasca

compliment sem¬

En les visites de

Pmt I.luhi'ognl.

Quant més temps passem donant
a unes paraules que pensem
dir, menys paraules diem; lo que
equival a suposar que, si hi pensés¬
sim prou, callaríem quasi sempre.

voltes

Son

innombrables els articles

freballan
comarques, però

i mercaderies que es
en

les nostres

no

tenen molta

VIII

sortida perquè

coneguts. Anuncieu en
QERIÓ i cada soscriptor

són poc

Desconfia d'aquell que abandona
els seus interessos sense més mòbil
que la sana intenció
els interessos teus.

d'administrar

el

serà

un

comprador

y un propa¬

gador vostre

G

E

R

Ò
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Audicions i ballades des
del dia 1 al 15 de
Dia 11

Dia 1

juny

junts «La font de l'Albera» i «La
seguit, en la
gran esplanada de l'Avinguda de
Mossèn Cinto tingué lloc una audi¬
ció de sardanes que foren dansades
per una gernació immensa. A la tar¬
da es féu una segona audició amb
font del Roure», i tot

Matí;

d'Espanya — Coll
Blanch. Cobla «Principal Barceloni¬
na».—«Mundial Esport» (DiagonalMuntaner). Cobla «Barcino».
Tarda: «Agrupació sardanista de
Barcelona (c. Ample, tocant a Cor¬
reus). Cobla «Principal Barceloni¬
na».—«Joventut de les Corts» (c. Ga¬
lileu) Cobla «Cathalonia» — «Turó

Tarda:

Plaça

Park» C. «Barcino».

«Agrupació sardanista» (Cafè
Comtal). C. «Cathalonia». —«Orfeó
Nit:

«Turó Park».

C.

«Bar¬

cino».

Nit:

«Foment

de

Parc de Barcelona.
—

la

Sardana»,

C.

«Barcino».

Cafè Comtal. C. «Cathalonia».

el mateix èxit i el mateix entusias¬

Dia 14

seu

—«Ateneu Democràtic
del Poble Nou»

Regionalista
(Vall-Ras, 208). C.

El «Foment» de Sans

anunciem en son lloc, e'
la nit hi haurà ballades al

Com ja

Cathalonia

dia 4

a

ar¬

Sans,
(Passatge del Círcol). Aquestes se¬
ran les primeres de la sèrie que pels
mesos de juny, juliol, agost i setem¬
bre organitza amb la cooperació de
les cobles «Cathalonia» i «Principal

comarques,

Barcelonina». Tindràn lloc tots els

Palma de Mallorca.

jous i diumenges a la nit, dels es¬

«Foment de la Sardana», de

A fora de Barcelona

Dia 2.

«Agrupació sardanista» (Ca¬
Comtal) C. «Principal Barcelo¬

Nit:

Per als dies 1

i

2, matí, tarda i
nit, la benemèrita cobla «Barcelona»,

integrada pels millors elements

nina».

Dia 3

tístics de

està

«Agrupació sardanista» (Cafè
Comtal) C. «Barcino».
Nit:

les

llogada

Per

a

està la

a

nostres

les nits dels dies 6 i 13 ho

mentats mesos.

«Principal Barcelonina» pel

«Foment de la Sardana» de Bada¬
a la plaça de la Ciutat.

Dia 4

lona

Nit: A les nou, a Colón,

organitzadors pel

encert.

Tarda: «Turó Park». C. Barcino».

Sarrianenc» C. «Barcino».

fè

Felicitem als

me.

Corresponsal sardanístic

lefonia. C. «Barcelona».—A les deu-

1 la cobla «Cathalonia» ho està el
dia 11, a la tarda, a la «Colònia

hem

«joventut sardanista Pep Ventura».

Güell» de Santa Coloma de Cerve¬

Abadia de

C.

lló; i els dies 14 í 15, festa major de
Molins de Rei, dematí, tarda i nit,
per la «Joventut Catòlica» d'aquella

designat al bon amic Narcís
Llagostera, representant
de la cobla «Cathalonia» en aquesta
ciutat (Ruiz de Padrón, 8, botiga.
Sant Martí) per corresponsal de la

població.

nostra secció sardanística. A ell deu-

radióte,

«Barcelona».—«Agrupació sar¬
(Cafè Comtal) C. «Catha¬

danista»

lonia».—«Foment de la sardana, de
Sans» (Passatge del Círcol) C.

«Foment
sardana, de Barcelona» (Parc).

«Principal Barcelonina.»
de la

Un

dirigir-se totes les entitats i sar¬
en general per tots quants
assumptes vulguin notificar-nos.

aplec pel 28

Tenim entès que

la «Joventut sar¬
Pep Ventura» prepara per al
d'aquest mes un gran aplec.

Agraïment
El

danista

Dia 7

Tarda:

«Turó Park». C. «Barci¬

no».—«Ateneu de la
mília»

dia 28

En el número vinent donarem més

nia».

Sagrada Fa¬
(Passatge Font). C. «Catha¬

el número passat,

danistes

C. «Barcino».

Nit: Cafè Comtal. C. «Cathalo¬

en

ran

—

Dia 6

Com dèiem

detalls i indicarem el lloc

on es

Per endavant felicitem

la

tut

Pep Ventura»

per

la

a

farà.

«Joven¬

devem, i ben entusiasta i coral,
faciliten els

tots el amics que ens
carnets de sardanes.
a

Que per molts anys en puguin
ajudar en semblants bones obres.

seva actua¬

ció.

RRORIEITARIS

lonia».

Nit:

«Foment de la Sardana, de
Sans». C. «Cathalonia.

L'aplec del «Gracienc»
Un èxit esclatant

ésser

Dia 10

l'aplec
organitzat pel Grup excursionista de

«Agrupació Sardanista, de
Barcelona» (C. Comtal). C. «Bar¬

l'Orfeó Gracienc el dia 24 passat a
Valldoreix. Sortint de l'Ofici, l'Or¬
feó i la cobla «Cathalonia», dirigits

cino».

pel mestre Sr. Balcells, executaren

Nit:
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Administració de

finques

a preus

reduïts.—S'avecen els arrendaments
i

compra-vendes de finques

Hipoteques
R.: Mallorca, 198,

pral. 2.^.
(De 3

a

4.
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G
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Als lectors
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Ò

santuari-col·legi del Collell es
noces del jove advo¬

celebraren les

Dr. J. Jordà Caballé
Medicina genera!

cat senyor

Des
ran

ció

d'aquest número deixa¬
de rebre nostra publica¬
tots els qui no ens hagin
remès el

encara

formalitzat la
ció. Aixó

butlletí

seva

sense

o

suscrip-

exceptuar a

els

pagament, emprò, po¬

i

Gustau

Forns, organista de l'església parro¬
quial del Mercadal de Girona.

nistració, per gir o segells,
bé

que

Felicitats eternes.

pel córresponsal o amic
*

els hi hagi proporcionat

Hi han homes dels

quals hom diu
«l'escriure els fa perdre el lle¬
gir*. Del nostre amic empordanès
Mossèn Piera, voldríem saber què
és ço que li ha fet perdre Vescriu¬
que

a

Clara, 10

Consulta els dissabtes:
De lo

(menys cis dissabtes)

a

1

ACTES

CULTURALS

Els dies 27, 28 i 29 d'agost tin¬
a la Normal de Mestres de

dran lloc

Girona les conferències

pedagògi¬

anuals, que la llei preceptúa.
Enguany versaran sobre els se¬
güents temes: -De quins mitjans es
val el mestre per formar el sentit so¬
ques

cial dels alumnes. Educació estètica

Per el càrrec de consiliari de la

SEDASSERIES

fins

*

*

els números.

re

Santa

Consulta diària: De 3 a 5

Secret, farmacèutic. Va

tre, directament

l'Admi¬

GIRONA

BARCELONA

Bailén, 119, pral., 2.®

d'Espanya; i de la núvia,
senyors Carles Cusi, ex-senador,

beneir la unió el reverend Ferran

a

òssea

Tumors blancs

macèutic i director dels Laboratoris

dran fer-lo dintre el trimes¬

0

Malaities dei Pit. TubercuiosI

del Eord

ningú.
El

Ramon Xifra Riera de
Girona, amb la gentil i simpàtica
senyoreta Joaquima Heras Daniel,
filla del propietari senyor Abdon
Heras, de Figueras. Varen ésser pa¬
drins: del nuvi, el senyor Agustí
Riera, ex-conseller de la Mancomu¬
nitat, i el senyor Joaquim Cusi, far¬

l'extrem de

no

Junta de govern de l'Acció Popular,
organisme diocessà de cultura i pro¬
paganda social, ha sigut designat
nostre respectable amic i compatrici
Dr. Josep M.® Llovera, canonge de
la

barcelonina.

seu

*

veure's fa

anys el seu nom sota de cap poesia
ni article literari. ¿Es tal volta el

capteniment pels neunies gregoquals ell és un llaminer i
un actiu propagador? Sigui el que
es vulgui, nosoltres, que no'ns con¬
formem a no veure la.seva signatura
en aquestes planes, ens permetem
avui reproduir l'article que publicà
fa alguns anys sobre en Garreta,
introduint-hi per compte nostre al¬
guna modificació lleugeríssima—
sempre preferible a certs blans pe¬
rillosos—per la qual esperem que el
nostre amic no ens farà cap retret.
Consti, així i tot, que no és
aquesta col·laboració tan poc espon¬
tánea, la única que ens refiem d'ob¬

L'amic Baldomer Balot, mestre de

Montagut, l'hem designat corres¬
ponsal d'aquelles encontrades.

rians dels

El

entusiasme

seu

ens

augura

bons èxits.

bors constitueix

un mitjà per aug¬
mentar l'assistència escolar i conve¬

niència de

què a les escoles de ne¬
subjecti aquest ensenyament
a un programa pedagògic, i mitjans
pràctics de fer interessant, eficaç i
de possitius resultats l'ensenyament
de la Geografia a l'escola primària.»

FAMÍLIA EMPORDANESA
Acceptaria senyor 0 matrimoni a tot
estar, formal i de bones referències.
Dirigir-se a l'Administrador

*
*

l'escola

nes se

*

*

primària. Iniciació de l'en¬
senyament de la química a l'escola
primària. Si l'ensenyament de lés la¬
a

*

de Gerió

Els amics

gironins del Prat

ens

diuen que el grup d'infants «Mos¬
sèn Cinto», sola la direcció d'en
Francesc Itarte, el proper dia 7 de

Juny i

a

celebrarà

Sta. Coloma de Cervelló
una

festa teatral amb resi-

tats de

diàlecs, i cants amb gestos,
rítmica, etc., portant la part de piano
la simpàtica i estudiosa nena Tere¬
sa

Biblioteca Catalana
d'Autors Novells

Estalella.

El nostre

volgudissim amic en
Bover, mestre de Sellent
de Montanissell (Lleida) ha sigut
Lluis G.

nomenat Director-Gerent del grup

editor de la

tenir de Mossèn Piera.

-Biblioteca Catalana

d'Autors Novells» de
*
*

*

publicació in-

minent.

A Sant Boi de

Tots els
número,

qui hagin rebut aquest

sense

haver-s'hi

encara

subscrit, és que han sigut posats en
llista per

alguns amics «deia colla».

Deuen remetre'ns el butlletí
més aviat mellor.
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Llobregat, d'on és
noia, el dissabte passat
es -trencà el coll» el jove amic nos¬
tre, d'ascendència empordanesa, en
Joaquim Clutaró i Gras, germà de la
senyora professora de la Normal de
Girona, Mercè Clutaró.
la

xamosa

L'enhorabona.

Suscrlvlu-vos

a

G E R I o

o

Els anuncis de

GERIÓ

duran

E

R

borador, la redacció
complimentar-ho.

més d'un dia. Cada número és

ó

I
es

11

cuidará de

Tant les preguntes com les res¬
postes s'han d'avenir al caràcter de

guard per la major parí de suscripíors i pels amanís de Ics
serdanas, avui íaní nombrosos

GERIÓ.

Pregunta n." 1 .-Trobant-me a
vaig veure vendre un
partit de peix, i el venedor digué:
Aquest rap va d'«axaus». La pa¬
raula «axaus» què vol dir? quin sig¬
nificat té, que no The sentida en cap

Obrim avui aquesta

secció a la
són convidats tots els lectors.
preguntes aniran numerades i
podrán ésser contestades per qual¬
sevol, fent constar el número refe¬
rent de la pregurita.
Si al cap d'uns quant números no

més encontrada?

que hi
Les

has' rebut contesta per cap

-

Un Viatjan.

Pregunta n." 2.—Essent jo molt
«miope» i havent provat un produc¬
te italià que frotant be les celles als
pocs dies vaig notar que veia molt
més clar, ho vaig sospendre per te¬

col·la¬

es
na

Oideo.

Desitjaria

entesa

que una perso¬
contestés si em podria

perjudicar més tart,
—^Jonás Llarg-

Lâ Escala

PREGUNTES 1 RESPOSTES

de que

si ho feia seguit em po¬
gués perjudicar. El preducte al ludit
mor

o

si'm seria bo.

Pregunta n." 3.—GERIÓ és el
d'aquell personatge que la mi¬
tologia grega el representava com
un gegant de triple cos i passava
per ésser el més fort dels homes, i
Va ésser mort per Hèrcules que li va
robar els seus ramats? —L. S. T.,
nom

subscriptor.

mp

Lit. A. Suárez E. Granados. 34

-A

TARIFA

D'ANUNCIS

lAPREATA, LLIBRERIA
PAPERERIA, 1 ErECTE5
b'E^CRlPTORl •
:

ilJüSEP MÀSDEVÂLLig
issx,

F=>A1_AU,

"o-rbiaiò"

i Vll_AF-A.MT, I i 23

-

militars i civils
:
:
Irimnes assortit en Pevlstes
de nodes de totes classes es:

panyolas 1 estraitperes - Oran
variació en Tarjes postalsS'admeten encàrrecs de
Litocirafia 1 Delleus, Segells de
:

goma i Plaques esmaltades :

S'admeten també susrlpcclons
i renovacions a totes les
:
:
revistes i periòdics :
:
PROMPTITUT EN

r

i

Q

ü
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ELSfcNCARPCCS

E

R

E

Per 24 insercions

1/2 pag. 1/4

pág.

1/8

pág. 1/12 pág.

40

25

15

9

7

ptes.

9

»

TELEFON, 452

Especciailtar 6P tota classe de
traba Ils comercials Impressos
:

Cada inserció ïal: Ipàg.

J

G

»

12

»

45

30

20

12

»

6

>

50

35

25

15'

Tindrà

un

11

augment del 25 7o la quarta pàgina

de la coberta.
El

pagament d'anuncis és anticipat.
L'impost del timbre O'IO ptes. per inserció

va a

càrrec de l'anunciant.

>

^ HOTEL W

Camisería

nïO

INTEIÍNACIONAL
Cy\rÈ

/

KEJTACJKANT

^

ME

REBClbE5 LE5
CJLTIMEJ NOVE^

TATJ DE LA :
•
'■
TEHPORABA.
■

^

^

SITLIACIO

INMILLODABLC

l laDiradons conforraDles amD
:

:

eorrcnt, caieata I frecla

CAMBRA
:

:

DE

;

;

BANY

Cuiua frciiicesa 1 espaiwola ;
SERVE! ESNEPAT

:

:

gitans

raiqcEKDA

^RFNFTfOXFT^

Hotel del

: :

PÜNT

DE

novetats

C A M I S C5 : :
COMBATES

MOCADORS : :
M I T J O N S
: :
A\ I T G C 5 : :
ELASTICS
: : PARAIGÜES : :
BASTONS
;

s.

:

2^^

^

LIAITATJ

J3ume

I, |l
BARCELONA

Comerç

ESMERAT I
TOT CONFORT

A

SERVEI

:

SITUAT AL CENTRE DE
:
LA
POBLACIÓ :
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lilbA

LA

: :

PEEÜ5

:

:

:

QÈNEKE5

aigua

Menjador prop! per famílies ; :
Hospedatge des de lo pessefes
:

E'5FEC1AL1TAT EN

