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les poblacions

a

més importants.

T7"OS
Sien les nostres

primeres paraules, a l'pbrir els ulls a

pública relació, paraules de salutació sincera
Amb aquesta sinceritat

la vida de
i franca.

-

EJPOKT
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algun record: d'estudis, de treball, de parentiu, d'amistat,''d'afectes... En canvi no podem conside¬

en serven

seva

aques¬

expressió cal donar-li la seva
amplitud extensiva i el
sentit de més profunda intensitat.
Girona» úni¬

gloriosa ciutat ducal,
pròpia comarca, ni el seu
bisbat, ni cap de les demarcacions
oficials limitades de qualsevol as¬
pecte; és el conjunt de totes
aquestes com més s'extenguin, la
reunió de totes les comarques, de
totes les encontrades d'aquella
cament la

ni la

fonts de vida i activitat

El nostre camp és

No excloem

marcans

fills
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on

abeu¬

obert.
ningú ni podríem
excloure'l. Tothom hi és cridat;
tothom pot considerar-se col·la¬
borador, cooperador o part inte¬
rar-nos.

entenem per «co¬

gironins» únicament els
d'aquestes terres o els qui
actualment les habiten; sinó tots
els que hi tenen alguna relació o

fesomià...

veus-aquí el nostre objecte;
fer més am¬
pla, més gran i més forta cada
dia la llaçada amorosa amb què
la mateixa naturalesa ens lliga.
Res de qüestions polítiques o
doctrinals que podrien desunir¬
nos, res de polèmiques particulars
que podrien separar-nos; les cièn¬
cies en totes llurs manifestacions,
les arts en tots sos aspectes, les
lletres, la poesia, l'història, el
folk-lore, juntament amb el tre¬
ball i la riquesa nostres, l'esport
i l'esbargiment, han d'ésser les

màxima

no

una

el nostre programa:

ta

banda... 1

«de nostra terra»

I

dit ben breument, amb dues pa-

»

com

pel sol fet d'ésser, de tro¬
bar-se 0 «passar» dintre els límits
comarcals, sinó tot allò que res¬
piri el seu aire, que senti el seu
regust, que porti el segell de la

publicació fer en el primer núme¬
ro la presentació dels seus com¬
ponents i donar a conèixer un
programa més o menys ple de
idealitats que se intenta realitzar.
Qui som nosaltres ho tindríem

Per nosaltres no és

rar

cosa

compatricis, als com¬

a

ST^·BSCÏ^IE'CIÓ:

r)E

a-TJ-^^JDÍ

panys de premsa, als lectors tots.
Es costum establerta en tota

raules:«deGirona». Però

IHFORAACIÛ

-

Sis rals trimestre-Estranger, vuit rals.—Pagament a la bes¬
treta.—Anuncis i reclams, segons tarifa i a preus conven¬
cionals.
Número solt: 30 cèntims.

nostrada saludem afectuosament
als amics i

1

ill dels oomaroans gîroïxîns

cï
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Pep Ventura
El restaurador de la sardana
(Rust modelat per LI. Puntís Donat)
4Fot.Gomüu)

ressada

en

a

la nostra tasca.

¡Salut, doncs, i avant!
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Notes

biogràfiques

(Extractades d'una bellíssima
crííico-biografía que publicà,
l'any 1906, el gran liíeraí, fer¬
vorós de
l'Empordà, josep
Pous i Pagès.)
Fill den Benet Ventura, natural de
Roses, i de l'antonia Casas," natural
de Manlleu, en Josep M.® Ventura
1 Casas. <En Pep», com l'anomena,
de manera familiar, carinyosa, la
gent de l'Empordà, nasqué el dia
2 de janer de 1818 a Alcalà la Real,
en la provincia de Jaén, on se tiobava de guarnició el seu pare, sargént segon d'infanteria.
Tot just el tendre infant tenia
pocs mesos, el seu pare anà de punt
a Roses, on llavors hi havia encara

forces de l'exèrcit de destacament.
1 el noi pujà i se féu home en terra

empordanesa, en aquella plana d'
Empordà qu,e [tant fortament havia
d'influir en la seva obra, marcant-la
amb els caràcters distintius del geni
de la raça.

Fadigosa fou la
Sinó abandonat

en

seva

infantesa.

absolut del

seu

pare, no mancant-se-n'hi gaire pas¬
sà la seva vida de criatura pels car¬
rers de Figueres, demanant de porta
en

porta el mos de pa que li feia

menester per a esmortuir la gana,
dormint sota els bancs del passeig

la llinda d'un

portal, fins que
una ànima bondadosa, un sastre,
qual nom ningú ha sabut dir-me, se
n'apiadà, ensenyant-li el seu ofici,
més ben dit, una part d'ell tânt sols:
la de calceter. I en Pep, d'aquella
hora endevant, se guanyà les quei¬
xalades cusint calçes per a els pa¬
gesos dels volts de la vila, per a
aquells mateixos pagesos que,
temps a venir, havia de fer dançar
airosament al compas de les seves
0 en

melodies.

ja

aquell temps, per això, tot
estirant l'agulla, les sentia cantar
en
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confosament dins

la

ànima,

Sort que el nostre music era un

enginyant-se en un rústec floviol,
que ell mateix s'havia fet, a treure-

d'aquells temperaments privilegiats
que supleixen amb la potença de

les enfora.

l'instint les deficiencies de la cultura,

Un

music,

seva

Joan Llandrich, fill
de Vilanant i cap de cobla a Figue¬
res, veient la seva dèria amb aquell
primitiu instrument, li preguntà un
jorn si li agradaria ésser music. Que
en

havé dit! I tant si li hauria

vingut de

grat an el pobre fadrí calçeter, posseit fins a l'obsesió pel follet de la
música! Una cosa Ien descoratjava,
fent-li mirar com impossible aquest
bell somni: l'ésser ja tant grandassot
i

no

saber

un

borrall de solfa. Més

d'això se n'aprèn fàcilment a tot
temps, mentres hi hagi voluntad i
disposició per a entrar-hi. I en Pep,
animat pel seu intens desitg i les
bones assegurances del cap de cobla,
que s'oferia galantment a servir-li
de mestre: començà a barallar-se
afany ós amb aquells misteriosos sig¬
nes cabalistics, que eren la clau mà¬
gica del món de cànts inefables que
pressentia.
Mig any de solfeig estudià única¬
ment, segons conten, entrant tot
seguit a formar part d'una d'aquelles
cobles empordaneses que reformà
per complet més endevant. I aquests
foren tots els

seus

estudis musicals.

Diem, per això, que ben pocs ne
feien menester.per a entrar en aque¬
lles primitives cobles, compostes, a
tot estirar, de cinc musics: floviol
i tambori, gratlles o tiples i corna¬
musa"

Tota la llur tasca

tocar en diades de festa

diferentes

menes

se

reduia

a

major les

de contrapasos,—

qual partitura, per cert, s'havien
de saber de memoria per no havern'hi d'escrita, trametent-se directa¬
ment de mestres

deixebles,— sar¬
gaire bé sem¬
pre les mateixes, i alguna que altra
sardana llarga, nova combinació in¬
ventada de poc per un tal Pardas, de
Torroella de Montgrí, que musich i
a

danes curtes, que eren

balladors començaven

d'apendre.

arribant, per l'intensitat de l'emoció,
endivinar lo que no saben.
Quan començà en Pep a compon¬
dre les seves sardanes? Ningú me
n'ha sabut donar raó, ni he trobat
cap document que permetés fixar
una data certa. Més, tenit en comte
la seva inventiva musical, que, ja
abans de saber de solfa, feia que
ensagés-les senzilles tonades que
concebia en el rusteg floviol de què
he parlat, es de creure que ben poc.
després d'anar en cobla ja devia
posar-s'hi. Un detall confirma aques¬
ta hipòtesi: el nombre prodigiós de
sardanes que arribà a escriure, prop
de quatrecentes, de les cuals avui
encara es conserven la majoria. De
totes maneres, quan degué posar-se
de ferm a compondre, per força fou
després d'aver començat la reforma
de les cobles empordaneses. Abans,
com ja he dit de primer, la base har¬
a

monica d'elles

era

la cornamusa

o

dels gemecs, com gràficament
l'anomena el poble; i es fàcil de
sac

compendre lo malament que havien
d'avenir-se les seves allargades no¬
tes amb el ritme

sec

i trencat de la

sardana. En
tuin-la

ments,

a

Pep la suprimí, substípoc a poc per altres instru¬
contrabaix, fiscorns, cor-

netins, trombons i la tenora, que
importà delRosselló,—deixant a l'ultim l'orquestra de plaça en la matei¬
xa forma
que té ara. I aleshores,
comptant amb els elements d'expres¬
sió necessaris, ja pogué entregar-se
de ple a la composició de les seves •
magnifiques sardanes
I aquí cal remarcar com el temperamente privilegiat ve sempre a la
seva hora precisa, quan els precur¬
sors 11 han aplanat el cami, posant
af servei de la

seva

obra les llurs

fragmentaries innovacions. Així en
Pep, si hagués vingut abans d'haver

G

inventat

sardana

en

Pardas de Torroella la

R

E

ó

I
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de

rapsoda: ne feia també de crea¬
personal, i aquesta es potser, la
part més important de tota ella.
ció

de les

obres, peró sobre tot
aquell apassionat del començament
de La Capritxosa. Jo no puc oir-lo
que no em senti remogut fins a lo
seves

Turón de Per¬
pinyà la tenora, s'hauria vist en
forts treballs per a donar forma a les
seves populars inspiracions. En pri¬
mer lloc, la sardana curta, única que
era coneguda del temps antic, consta

sempre de la terra, de l'emoció que
els homes i les coses que el volten

més Íntim de l'ànima.

feien esbadellar

d'aquell

d'un

i aixó

llarga i

en

nombre fixe

de compassos,

el mateix: vuit de; curts per
setze de llargs. I es inutil insistir
sobre la traba que això representa
sobre tot per lo que diu a la curta
extensió de la dança, que a la força
té d'ofegar el desenerotllament de
sempre

tota idea musical d'una mica d'en-

volada.

En

cambi, en la sardana
llarga, d'un nombre de compasos
indeterminat, dintre de certs limits
i de certes regles, en Pep trobà e]
motilo apropiat, de la necessària amplitut, per a buidar-hi el tresor de
melodies que feien niu en la seva
ànima.I una cosa semblant pot dir-se
també de la tenora, aquest instru¬
ment dels grans espais per excelen¬
cia, que fa extremir de c?p a peus
a tot bon empordanès amb les seves
sonoritats dolces y vibrants a la ve¬
gada. Cap altre medi d'expressió
podia trobar en Pep que fos més
adequat al seu temperament artistic,
tendre i vigorós tot es una peça.
Parleu den Pep an el vells que
l'han vist anar de poble en poble en
diades de festa major, i us dirán la
joia amb que eren rebudes les seves
sardanes, l'anomenada que elles ha¬
vien donat

a

la cobla i l'encís de

sentir-les-hi tocar amb la

seva

digiosa tenora. «Semblava
adormia!»

vos

dirán amb

pro¬

que

s'hi

un

aire

d'intensa fruició que

fa resplendir
record, volent pon¬
derar la dolcesa que hi donava. I cerllur rostre el

en

tamènl havia d'ésser

cosa

inefable

de sentir les sardanes d'en

Pep toca¬
pel mateix Pep amb aquella
màgica tenora, llegendària en tot
l'Empordà!
des

La

popularitat que tingueren tot
seguit fou prodigiosa I es natural
que el poble les acullis amb entusias¬
me, perquè s'hi sentia tot ell, el seu
esperit, el seu sentiment i les seves
cançons. Aquestes les recullia en
Pep a centenars en les seguides es¬
tades en pobles i masies, enfilant-les
després en el fil d'or de la seva ins¬
piració. Més no es cregui que
s'acontentés amb fer obra senzilla
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Peró tant l'una

es

com

l'altra brollen

la

ànima;
precisament la raó de la
en

seva

excelencia.

seva

Anys i més anys seguí en Pep
corrent pels pobles de l'Empordà
amb la
i tot

seva

cobla, arribant-se fins

Barcelona cridat per en

Cla¬
amic, quan hi anà la
reina Isabel després 'de casada, es¬
sent aquell el primer cop que les
sardanes eixiren del petit clap de
a

vé, el

seu gran

terra catalana ont

nal.
arreu

I

eren

ball tradicio¬

sempre acompanyà per tot
al nostre music l'amor dels hu¬

mils, qual vida magnificava amb els
seus

Un

cants.

company

la

seva

ànima

perdre esterilment en
aquest fadigós treball d'encarnació
de l'idea, i un se pregunta, admirat,
després de conèixer la seva obra,
què no hauria sigut aquesta, d'haver
posseit els necessaris estudis tèc¬
nics, si, amb tot i no tenir-los, ja es
troben en ella tantes coses perfectes,
que semblen brodades d'un sol raig,
idea i forma tot en una peça. Aixó
sols se comprèn per lo que he dit
abans, per ésser fruit d'una podero¬
sa intuició, d'un gran
temperament
emotiu i sincera representació mu¬
sical del medi en que vivia.
De l'intensitat, de la fondada de
sentiment -den Pep, n'es bona mos¬
tra gaire bé la majoria del motius

en

sensual, baixament voluptuós:
plana per damunt un no
serenitat, de puresa, que
l'ennobleix. I heus-aqui una de les
altres grans qualitats que l'avaluen:
aquella puresa, aquella ingenuïtat
que dóna a certes sardanes un aire
de gracia exquisida. Fins en les
composicions humoristiques com
L'Esmolet vell, no s'hi troba res de
barroer: tot hi es d'un bon gust,
es

que en

Pep era un temperament tot delica¬
desa, tot poesia.
En l'hora de la mort

ne

donà bona

prova. Ell, que havia sigut el refor¬
mador de les cobles empordaneses;

ell, que era el genial creador de la
moderna sardana, no pensà en pom¬
pes

i honors

per a

el

seu enterra¬

ment: demanà tant sols an els com¬

el duguessin a
sardana, per a
si els morts senten, pogués oir
vegada més aquelles tonades

panys

de cobla

enterrar tocant

dels

seva

Pep

modalitat amorosa, que mai

es

guitarra, unie instrument que conei¬
xia fóra dels que tocava en la cobla.
Quina dolorosa lluita no representa
aixó entre la potença creadora i la
manca de medis, de cultura tècnica,
pera exteriorisar-ne els sabrosos
de

respecte

sempre hi
sé què de

que,

fruits! Lo mellor de la

bategui quelcom de l'ànima
gran sentimental que fou

Beethoven. I cal remarcar,
del sentiment de l'obra den

musicals les revela el fet de que
havés de cercar les armonies en una

s'havia

Sembla que

d'una distinció refinada. I

de cobla el pinta
en aquella época, la de la seva ma¬
jor gloria, com un home de mitjana
alçaria, secardí, aixut de cara, bon
company i bon amic, afable amb
tot-hom, peró seriós, de poques pa¬
raules, sempre abstret, amb cara
cle tempestat, segons grafica ex¬
pressió d'un dels musics de la colla.
Les dificultats en que es veia per a
donar forma a les seves concepcions
seu

ell hi

en

una

que

una

abans no el col¬
guessin en el sí de la terra que ha¬
via glorificat amb les seves melo¬
seus

amors,

dies.

L'ultim

desig del nostre music no
pogué complir-se. Havia mort en
diades que els preceptes de l'Esglesia no permeten altres cants que els
funeraris de ritual: el dimecres sant,
24 de març del 1875. I a l'endemà
passaven
les seves
ment dels

pels carrers de Figueres
despulles, seguides fidel¬
seus companys de cobla,

amb els instruments

com

li havien

promès, peró sota del braç, muts,
com eren

aquelles
cantat

mudes per a sempre més

veus

en

inefables que havien
Pep tan belles

l'ànima den

coses

J. Pous Pagès

G

A

En

Pep Ventu

p^OTSER cap cosa—a part
la blavor
cel, i la fran¬
insondable del

seu

quesa innata de les gents, i els ho¬
ritzons bellíssims que encerclen la
Plana

empordanesa

d'una

manera

—

especifica

més definitiva la

es¬

sència genuïna i ultravivificant de

l'Empordà, com la dança grega, reli¬
giosa i festiva a la vegada, que ell
conserva com amorós reliquiari, la
senyorívola i democràtica sardana,
esdevinguda el ball representatiu de
tota la terra catalana, «la dança mes
bella de totes les dances que es fan
i es desfan» com l'apel·lava l'estre
poètic de l'inmortal Cantor de la
formosa Plana.

L'Empordà, val a dir-ho, si és la
terra de llibertat, si és el bressol
de la fraternitat i en ella hi creix
ufanosa la

multifòlia

rosa

igualtat, és perquè

de

la

sap emmarcar

generosament tots els estaments din¬
tre el cèrcol de la

sardana, és per¬
què junyeix les mans i les ànimes
en les anelles de balladors, és
per¬
què sap agençar el ritme de sa vida
al compàs rublert de vida i de idealitat de la sardana.
1 fou

precisament En Pep Ventu¬
el popular «Pep» qui, amb sa
restauració oportuna, preservà de la
ra,

mort i de l'oblid la sardana empor¬

danesa i

l'infongué aquesta vitalitat
que avui treu fruitada esponerosa.
Voleu un lligam més fort, doncs, un
maridatge espiritual més legítim en¬
tre En Pep i l'Empordà?...
❖

Era la tarda grisa
de març

í rúfola del 24
de 1875, diada del Dijous

E

R

I

Ó

l'Empordà

a a

bel 11, seguien la comitiva tristos i

plorosos amb els típics instruments
sota el braç. Els vianants que acom¬
plien la visita de Monuments es pa¬
raven i en llur esguard hom hi llegia
la dolor de l'ànima per la pèrdua
sensible.

Què

era

aquell espectacle?...

els

carrers

monument

la legitima

glòria

li és pervinguda?
Sortosament, el jove Arquitecte
de la Ciutat, En Pelai Martinez,
acaba de llençar la idea de l'empla¬

que

çament del monument a la

Sardana

Pep a la plaça que ha d'unir la
vella Figueres amb la joliua «Ciutat
futura» que creix incessantment.
Cal que la pensada no caigui en te¬
rreny eixorc; cal que els figuerencs
i En

interessem tota la terra catalana en

Era l'enterrament del restaurador

la nostra obra d'amor i d'afirmació

de la sardana, d'aquell empordanès
de cor, ja que no de naixença, que
amb la seva tenora havia fet sentir

cabdal. Poble que no es commou

a

les multituds d'ací i d'allà dels Pi¬

rineus el calfred de la emoció repe¬
tint les melodies bellissimes de la

terra, que musicant les cançons po¬
pulars havia fet reviure «El toc de
là oració», les enjogassades

Figueres», el xinxiueix onomaquan s'ajocava»,
el regust irònic del costum de l'èpo¬
ca «totes volén hereus, sols per te¬
nir vianda», el farreny retrat de les
masies de la Plana amb el vigorós
«Arri, moreul, el trist i melangiós
enamorament del «Per tu ploro»; era
l'enterrament del qui fent sortir de

topèic del «pardal

la

seva

rutina les sardanes canço-

i monòtones, executades amb
inòpia esglaiadora d'instruments,
neres

les havia fet vives i interessants,
en l'ànima popular i
transformant la estructura de les co¬

infonguent-les
bles;

era

ses glòries, és
un poble
d'ànima morta, condemnat a la pro¬
sa eterna de les
terrosses de la

davant

vida.
Mn. AGUSTÍ BURGAS

Figueres, i abril 1925.

«Noietes

de

l'eclipsi mortal d'En Pep

Ventura...

Després d'En Pep, la sardana es
com fruit de benedicció, els
seus horitzons s'eixamplen i les ane¬
lles sardanistiques, creixent amb la
força de l'ideal i de l'art, salten els
límits de l'Empordà i junyeixen
creix

amorosament tota la terra catalana.

Sant, i una trista processó atravessava

d'un

A la memoria d'en

Pep Ventura
Mig segle fa que la mort s'empor¬
seus domenys la genial ins¬
piració de l'avi Pep. I cincuanta anys
d'absencia definitiva no han allun¬
yat del nostre esperit el record vi¬
ven de l'instaurador de la sardana
llarga, ni han apagat la nostra devo¬
tà als

ció per

les coses nostres.
Una sentor de ruralia, una emoció

camperola
canes

amb

y un
un

perfum de flors bos¬

sentit de popularisme

genuí, tremola en les seves magni¬
fiques sardanes, i parla tan endins
del nostre cor amb una abrivada de
sentiments de joia i de tristor, que
arriben a commoure'ns i a enrielar¬
nos i a fer-nos espumar els ulls,
transportant les nostres ànimes amb
una suavitat i delícia franciscanes.
Dolça virtut dels homes predestinats

de l'allavors Vila de

les seves obres, filles del

seu amor a

la de procurar-nos

aquestes

els fúnebres salms de l'enterra¬

Catalunya i, d'una manera més
especial l'Empordà, estan en deute
amb el record d'En Pep Ventura, el

delícies inefables!

ment i tot l'ambient era amarat del

recreador de la sardana. Barcelona,

doble dol de la diada i de l'acte trist

el cap

que s'acomplia. Rera el senzill
fent via cap al Cementiri, s'hi

i

desplaçat a casa nostra, empeltà
tant el seu esperit de ferma catala¬
nitat y sabé assimilar-se tan destrament la singular bellesa del nostre
viure, que bé el podem considerar
com un germà de pàtria pel gran

Figueres.
La clerecia
va

figuerenca salmodia-

taüt,
veia
un espectacle estrany : els músics de
la Cobla d'En Pep, uns anys abans
aplaudida a Montserrat, quan la vi¬
sita

a

la Moreneta de la Reina Isa-
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i el cor de Catalunya, en breu
alçarà un monument al músic humil

providencial; però... i Figueres, la
tota la honor de
la terra que es
veu plasmada en la Sardana, ja es
recorda d'eternitzar en les pedres

terra que en copçà
la tasca d'En Pep,

En Pep

Ventura, a qui la seva
podia fer-lo semblar

forasteria natal

delectances que
la posteritat. Les dolces

tresor de pregones

ha

llegat

a

G

melodies de les

seves

sardanes, són

la més valuosa executòria de l'avi

Pep, humil i auster, que, avui com
ahir, produexen en el nostre cor vi¬
bracions insospitades i ens deixen
fruir el goig de llur immortalitat.
Perxò

ens

de dedicar

escau

un

pietós record a la seva memòria,
i enguany tenim el deure de fer-ho
amb más delit, perquè encara que
sembli paradoxal, cal dir de Pep
Ventura, que aquest mig segle de
mort, li ha tornat la vida. Una vida,
però, espiritual, inamovible i eterna,
en

la terra dels vents, tramuntanes

i ginesteres, i un reconet de parti¬
cular admiració en el cor de tots els

catalans.

Si les ventades que sacsegen les
vestes florides i immaculades dels

boscatges, no són pas cer¬
tament genesiaques y semblen indolar més aviat planys geremiacs, bé
nostres

necessitem enfortir-nos amb aques¬
tes melodies per

augmentar la con¬
vicció, reformar l'ideal i enflairar
tothora el nostre pensament amb la
flor tremolosa I odorant de la sarda¬
na.

Els cants de la tenora i del fla¬

seva

memòria i el lliurament del

cor

a

les

seves

melodies.

Recordem-nos de què així com avui,

dissort, tenim germans oblidadissos, vàrem tenir un foraster que
devingué catalanissim i que ens
llegà un tresor inesgotable de sarda¬
nes. Y quan passem per la plaça del
Pi, tan plena encara de la vida de
Guimarà, el record d'aquet gran pa¬
triota s'ajuntí en el nOstre cor amb
l'ombra de Pep Ventura i, al ritme
de la nostra dansa, neixi de l'unió
de dues glorioses forasteres, devingudes esperit de Catalunya, el mirall
d'una noble i digna exemplaritat.
Domènec Juncadella
per
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ser, al sentir el so de la tenora, sen¬
tirá desvetllar-se al fons del cor les

dolces que no tornaran més. Per mi,

artistes,
federals mal avinguts amb las doc¬
trines del gran mestre, però sempre
assenyalables per la seva austeritat.
I aquests homes són el que són
perquè han sapigut, per gràcia del
llevat racial que duen dintre, escatir
els tanys que fa créixer la vida vul¬
gar i apendre, en la precissió del
paisatge, un sentit exacte de les
o menys

coses.

Entre els aventurers de
de la

l'esperit

terra, el més il·lustre de
és, potser, en Pep Ventura. Es¬
meva

voluntat,

disposició de la seva
volguer ésser acompan-

en

joventut, aquelles hores

l'elogi d'en Pep Ventura és l'elogi
d'un aventurer de l'esperit; l'elogi de
l'iniciador de

la

racial. Perxò les
per

meva
seves

catalanitat

sardanes són

mi les millors sardanes, són les

sardanes del record ballades al des¬

pertar l'adolescencia, en les eres
dels pobles, en les diades de festa
major i en les viles, en les nits de
clar de lluna de l'istiu... Perxò jo
sento

en

les sardanes d'en

Pep Ven¬
de les

tura el cant de la raça, la raça
terres esbandides d'Empordà.

E. Isern Dalmau

LES FESTES DE SANTi CRED DE FIGDERES
La històrica ciutat d© Figueres, la
joliua capital del alt Empordà, cada
any, per aquestes diades, es vesteix
de gala, convida les amistats i els
estadants dels pobles veïns i s'omple d'admiradors de tot arreu.
A l'entrada mateixa del

mes

de

les

flors. Figueres obre la sèrie de
de festes i fires que tanta glòria i
profit han donat i que, continuant-se
per les altres ciutats i viles en els
mesos dels dies llargs i l'abundor de
llum, acaba Girona al començar el
novembre funerari.
Les Festes de Santa Creu, tenen
una nomenada històrica; han tingut
sempre una importància gran;
ressò s'escampa per totes les

el seu
roda¬

repercuteix arreu.
que, com és natural,
podem inserir detalladament—pot
eco

El programa

a

B> R I O

significança diversa. Per un l'elogi
d'en Pep Ventura és l'efogi d'un
compositor gloriós; per altres el del
renovador de la sardana. Algú, pot¬

traris, música, més

no

O

amb els instruments sota el braç,
emmudits per la litúrgia...
Els elogis tenen per a cada u una

hores de la

lies, el seu

Suscriviu-vos

yat a la tomba al só d'una sardana,
com la millor
que pugui escriure's;
i estimo més que qualsevol altre ri¬
tual, el dels seus companys en
acompanyar-lo, camí del repos
etern, un dia gris de Setmana Santa,

trobareu homes deliciosament arbi¬

timo la última

nostre

5

L'Empordà és la terra dels aven^
l'esperit y dels mestres de
l'anècdota, que saben perfectament
com han de respirar,
que és el se¬
cret del viure y de la poesia. Per la
seva còrpora ossuda
respiren l'aire
de tots, l'aire de terra; però per la
seva ànima clara, amarada de
llum,
respiren tramuntana i, si no en fa,
respiren blau del cel i blau del mar.
Perxò a cada poble empordanès hi

tots

la

Ò

turers de

dels ocells que ens
Cal doncs que no

a

I

Elogi d'en
Pep Ventura

biol, bé poden esdevenir el cant

anuncien l'alba.
obliden aquesta
segona vida de Pep Ventura, vida
de gloriosa aurèola i d'immortalitat,
amb el desig de què tothora ens si¬
gui [dolça companyia, fent que no
manqui mai la caritat d'una pregària

R

E

sintetitzarse

en

Ofici, premis

-

els actes següents:
a

la virtud i el tre¬

ball i

inauguració de l'Exposició Re¬
gional d'art fotogràfic, el dia 2.
Concurs de bestiar porquí. Extra¬
ordinaris partits de futbol els dies 3,
5, 7 i 10.
Gran «Cosso Iris» amb batalla de

flors, els dies 4 i 6.
Curses de braus, el 4 i 5.
Gran

concurs

de sardanistes el

dia 7.

Festival
bena»

a

infantil, el dia 8, i

«ver¬

la nit.

Gran festival musical i de la

sar¬

dana, a honor del malaguanyat Pep
Ventura, el dissabte, dia 9.
Castell de focs artificials, el
dia 10.

Sardanes, concerts, passants i
públics; operetes, atraccions,
cine, etc., diverses societat^.

balls

S'han editat
mes

bon

uns

bonics progra¬

amb anuncis, que

denoten el
gust tipogràfic del seus autors
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Anem

la

muntanya, que ara ve el bon temps:
Primavera, - ve la Primavera,
la-larala-la-la-la-la,
hores d'alegria, hores de tristor.
Ai del qui sen va i no tornarà!
També més ai! del qui perd l'amor!
ve

a

la

La-la-la.
També més ai!

qui perd l'amor!

Adéu, rosa d'Abril!
Adéu, rosa encarnada!
Demà, lluny del teu rosé,
d'anyorament me moriré.
Quan te diran la meva fi,
plora per mi, que per tu ploro;
plora per mi més dolçament,
que amargament no es el teu plor

Aixuga el plor,

no

ploris gaire,

que te marciria el pas de l'aire.
No ploris gens, no ploris, no.
Per tu i per mi, jo, que
bé puc plorar mellor.

ja

en

sé,

La-larala-la.

Joan MARAGALL.
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SEDASSERIE8 BENEVOLES

E

R

I

Ò

SANTS?

NEGA'LS!

*

EI nostre bon amic i company,
ei Dr. Joan jordà Caballé, metge

M. Z. A., ha
clínica particular ai

nocturn de ia C.'" de

establert ia
carrer

sabtes

Miiior
*

seva

pral. I eis dis¬
a Girona, Santa Ciara, 10.
que no i'hàgim de menester.

de Baiién, 119,

Mn. Salvador Riera

ens

ha

en¬

senyat un farceii de papers piens de
notes moit interessants que eii ha
anat recollint entaforant-se per i'Arxiu de ia Corona d'Aragó. Diu que
ja en tastarem. Eis lectors hi seran
Reig, mestre del
Llobregat, va rebre i'aitre
dia una visita deis de i'«Escoia de
Bosc» que ii va plaure moit. Però
Prat del

eiis també diuen io mateix.
Uns amics dei nostre encara

més amic

Miquel Ventura Suriñach,

l'administrador de ia casa, voien que
tant si com no dongui un selecte
concert dintre de poc.

està
*

Però eii

ara

atrafegat amb ia calderilla.
Mn. Hermenegiid Bosch, be¬

neficiat xantre dei Pi, ens ha fet
ofrena d'un cartell, o

abecedari,

o

meu

poble nediu des¬

prés d'haverne estat absent durant
eis millors anys de ia meva jovenesa, una de les coses que m'ha cri dat més l'atenció ha estat ia actitud

actual de'n

Quel. En Quel és un
subjecte que si hom té precisió de
veure'l, només ei pot trobar dintre
l'esgiesia, que d'eiia no se'n mou
quasi mai. Parian de'n Quel, el sacristà el cobreix d'alabances i sol
dir que

és ei miiior parroquià que

tenen.

convidats.
*
En Pere Pia i

*

Ai tornar ai

«alfabeto»,

beceroles,
o

o

«alefato»

creiem que ens anirà moit bé
instruir-nos. Agraïts.
*
Ai nostre benvoigudissim amic
en Joan Puigdevail i Simon ii ha
marxat ei seu germà factor de l'es¬
tació d'aquí, a la de Fiassà. I sabem
que alií, ultra ia C.'" de M. Z. A., en
vol un'aitra de més dolça, pescada
a son temps a Quart. Felicitats.
Nostre benvoigudissim Fran¬
cesc Goday ha deixat els aires de ia
mar per la tramuntana seca. 0 sia;
que del «Crèdit Lyonais» de Barce¬
lona se n'ha anat a ia sucursal del
«Banco Urquijo Catalán» Delegació
que

per

*

de Palamós.
*

Alguns amics ens demanen que
fem «preguntes i respostes». No ho
trobem malament, però... que co¬
mencin.

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¬
Els

pre va a parar en mans

de gent

coneguda.
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Qui, doncs, endevinaria en eii
aquell Quel que jo havia conegut
tan iiiurepensador, incrèdul i de boca
depravada que feia servir el nom de
Déu només per avant- posar-lo al
objecte més roi?
Intrigant-me, com he dit, aquest
cas que vaig suposar devia ésser
interessant, no he parat de pregun¬
tar a la gent del poble per satisfer
la meva curiositat, però ningú me
n'ha donat cap raó que pogués convence'm. Per fi avui he emprès al
Mero, qu'és el fill únic de'n Quel,
un mossàs alt, fort, molt ben plan¬
tat, el qual, exposats els meus de¬
sitjós, ha somrigut i a tingut a bé
complaure'm.
—El

meu

pare,—començà dient

Mero,—abans era, com sap tot¬
hom, un home forçà estrany. No
s'avia volgut fixar mai en les coses

en

que'l podien fer rumiar una mica.
En els treballs de marineria si que
sobre sortia com a bon patró, i per

idea, puix solia
dir que un home sense un ideal era
no

estar sense una

féu Iiiurepensador.
n'era,, però jo afirmaria
que mai va sabèr el significat d'a¬
questa idea; però allavors els mes
eixelebrats de la població s'ho titulaben, i com l'ésser Iiiurepensador
equivalia a home d'ideals avançats»,
el meu pare volia ésser dels avan¬
çats, i encara que no s'hi amoïnava
pas paire.
La única preocupació del meu
pare era que no li faltés tabac a la
petaca, i per obtenir tabac hauria
fet llargues hores de cami. Precisa¬
ment el tabac es la causa de què ara
es trobi en el cas en què es troba,
«un no

res», es

Ell deia que

tan embabiecat amb les coses reli¬

gioses.
D'això farà uns nou anys... si,
justos, perquè jo en tenia vuit i ara
n'he complert disset.
Havien passat uns

tramuntana, i

una

dies de forta

matinada que a

punta de dia havia anat com tenia
per costum ai Codoiar a pendre
mides dei temps, tornà a casa amb
ia nova de què per ia costa s'hi
veien moltes estelles d'embarcació,
cosa que donava per probable un
naufragi, com efectivament axi fou.
Un vaixell sortit de Port-Vendres

s'encertà amb ia tramuntanada i nin¬

gú no ha vist més a cap dels infeli¬
ços que l'havien tripulat.
Ei

pare, amb la taieia de què
podia trobar tabac, em manà seguirlo, i amb la llanxeta d'anar a calar
les sepieres sortirem en busca del
meu

cobdiciat

tresor-combustible-fume-

rivol. Mentiria si

no digués que jo
vaig tenir saliveres, de les
ganes que em vingueren de fumar
una bona breva. Com que em tenia
d'acontentar fumant d'amagat eis
cigarrets que em feia amb fulles d'
estepa qu'embolicava amb paper
d'estrassa! Y, pensant amb les bre¬
ves, quasi bé ja hi anava de tan
bona gana com el pare.
Amb l'afidó qüe tots dos bogávem no trigàrem en arribar a les
Plenasses. No se'n vefa poc de fustam sobre els esculls! Quanta des¬

també

trossa! Però

com

nosaltres només

hi anàvem per la «fumera», no fèiem
cas de res que no fes flaire de ta¬

bac, El pare, col·locat a la banda de
popa, al timó, i jo a la proa, anàvem
resseguint-ho tot, inspeccionant els
objectes d'a flor d'aigua i fent sortir
amb

l'ajuda del xalabret els que es

veien més endinzats, quan a

mi

em

vingué a les mans una caixeta molt
ben tapada lligada amb un fil d'aram
en el que al cap s'hi veia un plomet.
—Aquí si que hi hauran «havanos»,
—pensava jo. Amb quatre colps de
martells aviat vaig tenir-la oberta;
però quina desil·lusió! Estava plena
d'estampes! Crido al pare i li dic: —
Mireu: em pensava qu'era una caixa

L

G

d''havanos» i només està

plena de

Sants.
—Sants?

féu el

-

Nega'ls!
En vaig treure
tirant-los ben

en

un

meu

pare

—

bon grapat i,

l'aire, anaren cai-

guent, sembrant aquell espai d'aigua
de paperets que semblava el Corpus

passar-hi la processó; els res¬
tants, amb la mateixa caixa anaren
deseguida al fons, i al fi, avorrits de
no trobar ni un trist caliquenyo, ens
entomàrem a la platja. Jo, descon¬
tent i cansat d'ensalivar; el meu
pare, maleint a tots els Sants perquè
després de no haver-nos ajudat en¬
en

s'havien mofat de

cara

nosaltres

mostrant-nos els seus retrats.
—

dir

Els hem

negat, pare.

—

vaig

jo—.
Si, però el cas és que hem fet

—

la feina

en va.

Mes, veliaquí que en arribar a la

platja, entre els badocs que vingue¬
ren a veure què havíem trobat, tam¬
bé hi havia un foraster, un d'aquells
ambulants que periòdicament van
pels carrers dels pobles cridant;
«quien vende plata i oro». Aquest
fulano s'adonà deseguida d'un cromo
d'aquells, que s'havia quedat en¬
ganxat en un escalam. El va agafar,
i dirigint-se al meu pare li digué.
¿Què en voleu, d'aquest paper?
El meu pare, veient qu'era un
Sant d'aquells que haviem negat i
tement de què hagués ressuscitat, li
—

contestà:

—Tregui-me'l del davant i esta¬
rem en

paus.

Aquell foraster es posà a mirar al
pare amb un aire tan estrany,
que fins a mí em vingueren ganes
de riure, i ficantse el paper a la but¬
xaca de l'infern, es tragué una mo¬
neda d'or que entregant-la al pare,
afegí:
—Això és una unça i us la donc
en paga. del paper que desprecieu.
Si per vós no val, jo li dono aquest
meu

valor.

R

9

ó

I

jo acababa de contar, després de
preguntarme si sabia de lletra i ha¬
ver-li dit que no, ens proposà tor¬
nar en busca dels Sants que per
orde del pare jo havia negat. Vàrem
tornar-hi tots tres, i en el lloc on
havien estat surant llarga estona, no
s'hi veia ni senyals; prou vàrem

sondejar per tot i raixegar per tro¬
bar la caixeta; va ésser temps per¬
dut, no trobàrem un Sant per mos¬
tra; es a dir, sí; enganxat a una es¬
tella n'hí trobàren mig, que no essent-hi tot no tenia valor. Retornà¬
rem a casa

amb el

cor

tot entréstit,

doncs si bé n'haviem tret una unça

paraules d'aquell foraster,
podiem haver estat riquissims. Els

segons

Sants

eren

Bitllets de Banc. No

digué del valor qu'eren, però ara sé
que són iguals els que'he tingut
ocasió de veure, de cinc centes
pessetes.
Aquell dia si que el pare va ru¬
miar de veritat. Va adonar-sè de què
per la seva mala creència había re¬
but una bona i molt cara lliçó de
Déu, perquè si hagués viscut com
els més de la població, hauria res¬
pectat els Sants i no m'hauria orde¬
nat negar-los. També s'adonà de
què jo creixia sensa la més petita
instrucció i des d'aquell dia em pro¬
curà bona ensenyança, perquè si jo
llavores hagués sabut llegir hauria

aquells papers no eren
estampes. Y anà çapficant-se cada
dia més de què allò era un càstig,
í que per reconciliar-se amb Déu li
era precis purgar els pecats come¬
sos. Abandonà els ideals y tot allò
que abans apreciava tant, i enca¬
minà els seus passos a la rectoria a
entès que

consultar el seynor rector L'endemà
anà a missa matinal i sempre més
ha asistit

a

totes les funcions de

l'església

sense que

des de fa

nou

com

unes

jo vàrem obrir
taronges, i vaig

jo qui començant a parlar vaig
explicar tot el que ens havia succeit,
i que si per un Sant d'aquells ne
donava una unça, jo que n'havia
negats tants, havia llençat moltes
éssra

unces.

Estranyat el «Plataioro» del que
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fet efecte sense ell adonar-se'n, em
sembla que jo, veient-lo tan sovint,

faci altre cosa

anys.

Quel,—vaig dir jo,—el
compadeixo!
Què hi farem? No se'l pot con¬
trariar; diu que no ho ha purgat en¬
—Pobre

deseguida.

n'hauria atalaiat

me

Es que,

—

devegades la vista en¬

ganya.

—Ja ho sé, però quan se té bona
se té bon nas...
Potser tinguis raó—vaig dir per
acabar, —comprenent que en Mero
vista i
—

la conversió del
Però del que si, està convençudíssim, és de què en el cas de

hi

creu

seu

ben poc, en

pare.

tornar a trobar una

altra caixeta ple¬

d'estampes, no se li escaparien a
Quel les sacrílegues paraules que
en mala hora va llençar quan, en
dir-li que erent Sants, va contestarli:—Nega'ls!
na
en

Emim Albert.

ens

—

Tant el pare com
els ulls

E

Els artistes de casa
de La Bis¬
avui honra la nostra primera
plana amb la reproducció del bust
de l'immortal Pep Ventura, és prou
conegut de tots nosaltres i no cal
entretenir-nos en fer-li elogis. Sols
per aquells que no han tingut ocasió
de seguir la seva evolució artística
els hi adressem les següents dades.
En Lluis nasqué a La Bisbal i ja
desde molt petit els seus pares varen
notar-li aficions a les arts plàstiques
Ingressà a l'Escola menor de Belles
Arts de dita ciutat baix la direcció
d'en Joan B. Corominas.
Conptant sols amb coneixements
En Lluis Puntís Donat,

bal que

de dibuix als 13 anys va

emprendre's

difícil de modelar el bust
d'En Francesc Pi Margal!, obra en la

la tasca

revelà el seu fort temperament.
Continuà treballant en altres

que

coneguda la del
patrici Francesc Serra i Sans, que
figura en l'Ajuntament de La Bisbal.
obres, essent la més

tota la
Barcelona, empren¬

Amb motiu de trasl ladar-se
seva

familia

a

gué en Lluis noves orientacions,
perfeccionant les seves naturals ap¬
tituds a l'Escola d'Arts i Oficis de

cara...

Llotja, essent deixeble de En Pa¬

—Qui et diu a tu—vaig dir per
animar a en Mero—que havent-s'ho

rera

amb tanta bona fe no ho hagi
purgat ja, potser sense haver-se'n
donat compte!
—En tot cas — replicà en Mero es¬
clatant una grossa rialla,-si U ha

lantment

pres

i N'Anton Alsina.

Pep Ventura que gaha cedit reproduir es

El bust d'En

una

ens

obra d'art, que

ha de perpetuar

entre nosaltres, lajesonomia d'aquell

que

tant bé va interpretar els cants
d'un poble.

í emocions
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La fi de les bruixes de les

Dr. J. Jordà Caballé
Medicina general
Malalties del Pit. Tuberculosi òssea

"Baumes de Caixurma"

Tumors blancs

GIRONA

BARCELONA

Bailén, 119, pral., 2.®

A la banda de llevant del cingle
basàltic de Castellfollit de la Roca
i arrencant del pont

de Turmell, serpeja muntanyeta amunt un corriol,
que l'herba esborra sovint; de ve¬
gades s'enfila pels marges o deixa
pas als reguerols.
Per aquest cami—ja fa catorze
anys—fèiem cap a les Baumes de
Caixurma en Josep Masó—alesho¬
res
un
vailet, —el malaguanyat
Francesc Plana y jo. Anàvem a ma¬
tar les bruixes de Caixurma.

Voleiava pel

poble una tradició
malastruga. En nits de lluna i en el
roquisser del lloc feréstec, les brui¬
xes estenien llençols, tovallons, mo¬
cadors... i qui podia haver una peça
de roba qualsevulla feia la seva fe¬
licitat. Però les devotes de r«aquelarre»

no

volien ésser amoïnades,

i... ai del

qui s'iii arrisqués!
El metge, home de vasta cultura,

somreia

a

la bona fe dels contaires...

Em feia pena de sentir-los aquells
homes que me informaven tan serio¬
sament.

Jo era foraster que m'arre¬
lava al poble de grats records, d'es¬
perit coratjós, i els vells—més atre¬
vits en la seva joventut—endavinaven que'm sentia
capaç de repetir
la proesa d'entaforar-me, com algun
temps ells, a les Baumes. Es veritat
que, esporuguits a l'esvair-se el
gemec de les pedres que feien rodo¬
lar al fons d'una timba que no debia
tenir fi; esfereïts pensant que les
bruixes se les engolien, recularen
y mai més ningú s'atansà a les ga¬

una

batuda

a

lo irraonable, una em¬

ronava.

I

d'aqui nasqué aquella Setmana
Santa la idea d'esbrinar l'estada ig¬
nota, eternalment misteriosa, potser
profanada un temps pels lladres cè¬
lebres que una nit assajaren robar la
rectoria de Castellfollit.

Pujàvem coratjosos; calia donar
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Clara, 12

Consulta diària: De 3 a 5

Consulta els dissabtes:

(menys els dissabtes)

De lo a 1

penta forta d'endinsar-se en la fos¬
del subsòl.

ca

Per

primera volta

em

l'abim—inescrutable

en

vegi penjat
a

la gregue¬

ría

poruga—confiant en la muscula¬
farrenya d'un brau. El pobre
Plana ho era, un brau. 1, pocs me¬
tres avall de la bocana, la gola de
solitud esfereïdora, el pou on de
sobte el ressò dels còdols s'hi fonia,
queda obturat per un llit de sedi¬
ments calcaris estovats per l'hu¬
tura

mitat.

L'artista Manuel

Pigem de Banyo¬

les, conegut i bon amic nostre, aca¬
ba de fer, en nostra ciutat una expo¬
sició de 32

quadres, d'assumptes
banyolins i de Santa Pau en sa ma¬
jor part, que li han conquerit un èxit
ben fort

L'exposició era a les «Galeries
Arenyes», Granvia, 670 (al costat
del Ritz).
Rebi la nostra enhorabona.

No sé si les «Coves de Baguer»
consignades en l'Estadística de la
Geografia d'en Carreras Candi, ter¬
me de Montagut, són les Baumes
esmentades, de les cuals, a precs de
la meva germana, vaig donar-ne un
plànol a Mossèn Faura, fa nou o
deu anys, confeccionat després
d'una tercera investigació.
Des del punt de vista espeleolò¬
gic, ja que són ben interessants, vos
en parlaré en un altre número.

AMPURDANESA

FAMÍLIA
aceptarla

senyor o

inatrinioni

a

tot

estar, formal i de bones referències.

Dirigir-se

a

l'Administrador de Gcrió

A La Bisbal

es

constitueix

una

«Associació de Música» que es pro¬

Cap al tard d'aquell dia, riallers,
satisfets, bruts de fang, però amb la
promesa de tornar-hi, entràvem pel

posa inaugurar les seves tasques ar¬
tístiques aquest mes de maig.
Desitgem a la novella Associació,
una vida próspera i eficaç, perquè
pugui aixi honorar amb la seva ac¬
tuació el bon nom de la culta pobla¬
ció empordanesa, i vingui a acréixer
l'antiga tradició musical de la seva

Carrer Vell.

comarca.

L'endemà tothom estava assaben¬
tat de què... ja no hi havia bruixes
a

les Baumes de Caixurma.

leries subterrànies.

L'esperança de trobar-hi algun
reste prehistòric; l'interès espeleo¬
lògic; el desig d'esmicolar-hi als
cervells esquerps les incrustacions
del fanatisme cec; tot això m'espe¬

Santa

Andreu BONILLA

La sardana den

Pep Ventura «Per
publiquem en aquest
número, amb la lletra que hi posà el
gran poeta Maragall i arreglada per
a piano per el mestre Lluis Millet,
ens ha estat amablement cedida
pels
seus editors-propietaris Galí-Presas,
de Figueres, i la Llibreria Verdaguer
de la Rambla, dipositària aquí a Bar¬
celona. Agraidíssims.
tu

ploro»

Han

elegits els següents
senyors per a formar la Directiva
del Sindicat d'Orquestres d'aquestes
terres: president, Josep Blanch; vo¬
cals: Francesc Civil, Jaume Túria,
Pere Aubert i Joaquim Vallespi.
estat

que

Llègim de Lisboa que els artistes,
fa poc foren tant aplaudits a
Barcelona, Figueres, Sant Feliu,
que

Palamós, etc., en ses concerts

or¬

ganitzats per la novella «Associació
la Maria Barrientes i
en Tomás Tesan, han obtingut un
de Música»,

ressonant triomla fa

capital lusitana.
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r>E> ]M[OTUArvISME>
La cristalització més

Colominas Maseras, Francesc Portabella i Vicens Feliu, President,

genuïna de

l'amor entre els homes són, certa¬

Tresorer y

ment, les germandats, o Societats
de Socorros Mutus, que tan abunden
a

OH TU, LECTOR...

Secretari general, res¬
pectivament d'aquella Federació.

nostra terra, v
*

Aquestes estan aplegades en el
que fa referencia a les entitats de la
provincia de Barcelona sota l'ajuda

*

tualitat

D'aquesta manera els naturals
sentiments de germanor obtindran

de la Federació de Societats de So¬

mig de les vàries manifestacions
produeixen circunstàncies psico¬
lògiques i socials particulars, aque¬
en

Mutus que infundeix a les
Societats adherides l'esperit d'ín¬
corros

tima unió y

t'

que

solidaritat.

lla unitat altament necessària per a

tingui utititat el dinamisme
pi de tot sentiment.

que

enrobustir-se, si

no

a

créixer i

li falta aliment i

regadiu.
1 això és lo que tu deus donar-li.
Si ets literat, escriu-hi; si possaps noves,

o

art, presta-n'hi; si

assabenta-'ls-hi; si tens

influència, atorga-l'hi; si portes ne¬

de

Tots els qui

Girona, Lleida i Tarragona per
quina finalitat treballa activament

hagin rebut aquest

número, sense haver-s'hi encara
subscrit, és que han sigut posats en

la Directiva actual de ia Federació

de Barcelona. El
naran

està destinat naturalment

seeixes ciència

Prompte serà un fet la constitució
de les Federacions a les províncies

sobre

proposada i amb la pulcritud
íntegra que els seus autors han de¬
sitjat.
Que Gerió, com tota cosa viva,

pro¬

PROMETEU

a

Oh tu, bon amic lector, que has
passat els ulls per aquestes planes,
atén i reflexiona:
Que cap publicació, per important
ni per petita que sigui, pot sortir, en
el seu primer número, amb la pun¬

llista per alguns amics «de la colla».
Deuen remetre'ns el butlletí com

pròxim dia 17 do¬
a
Figueres unas conferencies
mutualitats els senyors Joan

més aviat millor-

gocis, anuncia-t'hi; si tens diners,
deixa-n'hi.
Tot lo que per Gerió facis,
ràs per tu i els teus amics.

ho fa¬

Imp Lit. A. Suárez E. Granados. 34
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TARIFA

^

D'ANUNCIS

lAPREATA, LLIBRERIA
papereria, 1 ERECTED
:
b'E5CRlPT0Rl :
o I

tIJüSEP MASDEVALLi
coTaxaBar-oars-a-Xi x>x:xi "O-EKIÓ"

F»AL.AU,

i Vll-AF-AJMT, t i 23

Cada inserció yai: ' págPer 24 insercions 40

25

15

9

7

ptes.
>

TELEFON,452

-

Espeecialitat en tota classe de
traballs comercials ■ impressos

>12

»

45

30

20

12

9

6

>

50

35

25

15

11

»

militars i civils
;
:
Inmnes assortit en Devlsles
de Modes de totes classes es:

:

panyolas 1 estrangeres

-

Gran

Tindrà

variado en Tarjes postalsS'admeten encàrrecs de

revistes 1 periòdics

:

augment del 25 7o la quarta pàgina

El pagament

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

S'admeten també susripccions
1 renovacions a totes les
:

un

»

de la coberta.

Litografia i Delleus, Segells de
:
goma i Plaques esmaltades :
;

pág. 1/4 pág. i/s pág. t/12 pág.

va a

càrrec de l'anunciant.

:
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CAAV5ERÍA

riTÒ

INTERNACIONAL
REBÜBEÒ LE5
aCTlIiEJ NOVE¬
TAT J BE LA :
;
:
TEMPORABA
E5PEC1AL1TAT EN
: : LA MiBA : :

CArÈ l^EJTACJRANT

SITUACIÓ

\

INMILLOPñíSLC

HaDiracíons conforraDles amb algao
:

:

C A M B I? A
:

:

:

I

BANY

I

corrent, calenta i freda

DC

;

Cuina francesa i espanyola :
SERVEI ESHEDAT

:

QÈNEKE5

í

GRANS

DE

P(JNT

NOVETATS

;

j

: Menjador propi per famílies :
:
Hospedafge des de lo pessetes
:

|

Jaume

I, M
BARCELONA

Hotel

del

SERVEI
:

TOT

Comerç

ESMERAT
CONFORT

I

A
:

SITUAT AL CENTRE DE
:
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LA
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