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Oh! misser «Castellet»,

pujolet modest, pigmeu que
espellingat la esvelta majestat pétria del
Cingle de Castellfollit i, humil, te resignes amb el veï¬
natge del teu alteros germà de nissaga, exilât del seu
fites concirós i
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"Cststellet"
de intumescència que en

finir el període cretaci
part de la costa gironina,—a l'ensems de tota
la península ibérica—determinant la reculada del mar

mena

sufrí

de la

una

conca

del Fluvià.

l'altre banda del Toro-

feude

-

5

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

Granados, número 34, impremta, Barcelona
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Carrer d'Enric

Núm

Juliol de 1925

Hom

passeja l'esguard avi¬
pel desfici esbrinador, des
del^[Pla de Sa-Cot i el Pla de

esdevingueres la

vat

menyspreuada Ventafocs, de
aquella sublim ostentació megalítica?
Recerquém-ho.

les Preses fins més enllà del

reialme del
hom
des

remarca
aon

Llierca, i sovint
a

les encontra-

fou més intens el tre¬

ball de

denodació, com hi con¬
dipòsits con¬
temporanis les fortes clapes de
aquells sediments eocènics.
Mes, emprò, atrau l'atenció
de l'observador que ovira el
terrer que fou teafre de super¬
bes manifestacions^ geodinàmiques, l'immens lap basàltic
que tan tost forada la vella
capa numulítica, com éxtén ei
seu mantell a voltes compacte,
pintoresc del Fluvià als voltants de Olot
d'ací d'allà columnari, sovint
escorçós o esponjat, per sobre del sòl antiquissim d'es¬
trasten amb els

Qui sap si vosaltres, pro¬
traquitics del volcà de
Roca Negra, me justificaríeu—
là evocació del
paroxisme
de activitat interna amb què
fremí la crosta de la Terra,
corcada per mil indrets els boirosos
jorns del miocènlc,
emergint a la superfície i escampant-vos sobre els groixuts
Reco
bancs de caliça gairebé consti¬
tuïts per carapasses de numulits?
Aqueixos característics i abundosos foraminífers in¬
tegren capriciosament la quasi totalitat de aquella for¬
mació terciària que restà al descobert, després de una
ductes

A la

tructura foraminífera.

de

Imponentes corrents làviques gitades pels volcans
Puig Sa-Costa i Puig Jordà de Sa-Cot, en envair

plana central: La sardana inèdita, reducció
'

'

»
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piano, de l'Artur Buxeda
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G

els

plans esmentats, després del pe¬
quaternari mig, deixaren este¬
sa una gruixa capa de basalt que
omple bona part del subsòl de la
ríode

E

R
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i vapors, que les energies internes
acumulades projectarien lluny a vol¬

empenyent-les sovint menys
violentment fins el caire dels murs

tes,

vall olotina.

esberlats o les esquerdes que faldeSobre aquest mantell basàltic, a
javen les muntanyes; per a que se
les darreries del quaternari i en ple ~ llencessin carena avall com una
període pleistocénic, esclataren el riuada infernal.
Mont Olivet, que avui té el cràter
Aniria engruixint-se el mantell ba¬

esborancat; el Mont Sa-Copa, que
hom l'hi ovira una gola de quinze
metres de fondària i quaranta de
diàmetre, arrodonida encara i com
penedint-se de haver-se extingit; i
la Garrinada, amb tres cràters graonats, dels quals el més baix ostenta
aprop de vuit cents metres de cir¬
cumferència.

Boques closes que potser enmuen els primers jorns de
l'èpo¬
ca actual; escupint la moderna tosca

sàltic amb les onades ardentes i llefiscoses de
en

noves erupcions, quan
hores de convulsió soterrània re¬

tempesta que, assolit el paroxisme
de les seves furients energies, pro¬
jectaria a llargues distàncies i amb
un rapidissim moviment rotatori una
pluja d'enceses bombes volcàniques.
Avui no cal furguinyar gaire, *pér
a retrobar les bombes en qualsevol
indret d'aquesta sotraquejada co¬
marca gironina. Al peu del pont nou
de Castellfollit de la Roca, fa vuit
anys, vaig trobar-ne una per a la
Universitat de Barcelona. Era

lonada, amb les capes exfoliables

de la

fractura que

Garça. Les abundoses matè¬
ries ignies, d'eixos cràters escolades, [degueren anar relliscant
amb relativa rapidesa per una pen¬

concèntriques visibles, mercès a una
deixava al descobert
l'ametlla compacte de l'interior.
*

dent de tres cents metres de indi-

diren

com a

darrera manifestació de la

activitat, quan

La corrent lávica- baixa cap. a

a

se¬

en

Serra de

Aigua Negra; enriqueix el
rajades dels
Arrapats i Claperols, i se apleguen
pel mas Guardiola—al acabameni
del Serrat
anib les del Estany
Aixis fou la gènesi del subsòl de
pla de Begud.
Quasi tocant a Castellfollit aflueix
seu

Una nit,

miscats.

-

Salt del

Grau,

les fonts del Fluvià

vora

nació, durant un curs de sis kilóme-

*

bullents

*

qu'escumarien les llivanyes
Puig-Sa-Font, el
Pujastrol i els cràters bessons del
Puig de les Bisaroques.
de La Barraca, el

Espectacle de intensa força

emo¬

tiva, de. inigualable magnificència;

tipus de sublimitats dinàmica que
corprengué a l'home primitiu de
intel·lecte rude

en

l'auba del

*

*

*

seu so-

del Planeta i
vassallatge la fantasia del
l'ultra-intel·lectual modern, l'ample
llac de laves de la plana de Olot en-

11a d'eixos averns, el fluxe dels pous
de foc bressolaria grosses roques en

marcat de

lluita fantàstica entre la

jorn sots aquest
reduiria

reco

a

un

cercle dantesc de

1 mentrestant, en

incandescència,

i

el si de quisvu-

s'establiria

des de Cân Elies per un costat i les
de Batet per l'altre, en escumar-se

el sobreixement de babes

matiles

fragoroses, de boques hor-

rendes esbromant materials

en

fusió!

Al

panteix dels gegants volcànics
plana respondrien els bramuls
impressionants de les goles arbora-

de la

fumejants
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datriu de.la

remors

pregones

de

Dolors Puig

una

força retargravetat i les titàniques
pressions dels gasos; en contrarrestar-la, permetria qu'els blocs sures¬
sin mostrant llurs apocalíptiques si¬
luetes; en minvar, que se capbus¬
sessin sorolladament, corejats pels
udols esgarrifosos del llac enfutis-

meneies

xe¬

la torrentada matriu la del

Puig
de Beguda--de sis a
set quilòmetres de llargada. 1 aquí
se fixà un braç làvic, arquejat, de
localització independent de la gran
massa que integra el pla, aon, arra¬
pat sempre a la espinada, el Toronell hi ha cavat el llit fragós de :Ses
aigües remoroses.
Aqueixa darrera avinguda amb
aportacions succesives, contribuí
fortament a bastir el lap imponent i
de visió admirable del Cingle de
Castellfollit, la qual arquitectura re¬
posa sobre un sostre de aluvioiis
quaternaris estesos damunt del
terreny numulitic de avior teriiàrt'à.
Cinc sostres sobreposats de basalt,
partit en prismes de quatre.à set rfiea

tres; bo i barrejant-se amb els mars
*

caudal amb les

—

la contrada.

l'any 1421, tot somiant
llunyanes jornades glorioses, ronda¬
ren com esperitades, fent bralar el
Camp de Tosca breus instants en
tres indrets esquerdillats; i sols de
pernabatre's, el 15 de maig trosseja¬
ren les viles de Olot y Castellfollit
que, esfereïdes encara, devingueren
esmicolades l'any següent per un
altre panteix de llurs pits endor¬

San

Joan Les Fonts embotellada entre la
muntanya de Santa Margarida i la

les postrimeríes del seu poder Natura els hi sig¬
na el començ del indefinit
repòs de
llurs entranyes extintes. Boques de
rictus aspre i perenne conminació,
covadores de possibles flagells per
va

ame¬

viscolessin les tensions dels gasos en
les ingents fornals del Puig Gelós i

una

Spn innombrables els articles
i mercaderies que es treballen
en les nostres comarques, però
no

tenen molta sortida

perquè

coneguts. Anuncieu en
GERIÓ i cada subscriptor
serà un comprador y un propa¬
gador vostre

són poc

ei

G

E
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Però la irreverent acció del
i dels varis

temps

agents d'erosió ha fet

modificació

profunda a la fàbri¬
primitiva, significant-s-hi de una
faisó remarcable les tasques demoli¬
una
ca

dores del Fluvià i el Toronell.
Una llima

potent de acció constant

Ó

3
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tres, verticals i arrenglerats, penta¬

gonals els més i d'altre nombre de
cares els menys, amb deu metres de
gruix cada sostre, acusen altres tan¬
tes riuades que se refredarien lenta¬
ment i a alta pressió, en condicions
quelcom diferents de les estretes
capes horitzontals que les separen.

I

DE

Oonferència d'E. Isern Dalmau
Divendres, 19 del passat, l'es¬
criptor empordanès i distingit amic

sista literari:

nostre, E. Isern Dalmau va donar la
seva anunciada
conferència sobre

sensualisme y les agrors que
devinen sovint entre les seves

«Joan Badia, prosista gironi».
Després de breus i encertades paraulas d'obertura del vicepresident
de l'Ateneu En Joaquim Pla, remar¬
cant l'interès que per Girona tenia
l'acte que es celebrava a la memòria
del que fou excel·lent escriptor gi¬
roní, el malaguanyat Joan Badia, el

fan remarcar-s'hi gaire¬
petit Benjamí Constant.
Digué que En Badia tenia el do
de l'estil i que per això les seves
proses eren clares i elegants, amb
un ritme—com digué Josep Maria
Junoy—graciosament noble, d'una
qualitat—a lo Ruyra—severa i gronxadora a la vegada.
Digué que Joan Badia era un ob¬
servador que no es deixà endur mai
pel sentimentalisme i que tenia so¬

és estat el duet que, cercant en sa
infantesa un aiguabarreix, es trobà

senyor

seu feudatari a pocs metres
de la muntanya de Baquer on s'enclastava el lap basàltic, tasconat,

conferenciant, fent-ne un estudi bri¬
llant y acabat en els aspectes d'home

pera equilibrar-se.
I la llima del Toronell, mancomu¬
nant-se amb l'acció denodadora del

Seguidament el senyor E. Isern
Dalmau va pronunciar la seva con¬

amb el

Fluvià, llaurà un jaç, de primer an¬
tuvi, vora l'aresta del diedre del

Cingle; i llepant sens treva, enfondi
el solc que, engrandit com un carre¬
ró, esdevingué a la fi una gorja de
molts metres de tall.
Isolat l'extrem del

Cingle, pluges,
vents, tota mena de agents atmosfè¬
rics desfogaren llurs rabiors amb el
misser desemparat; el maltractaren i
el malmeteren, reduint-lo a un garbull de sorres, pedram i vegetació
freu de ridortes: un pujolet degene¬
rat de vint metres de

alçada.

GFIRONA

unes

Rodriguez Grahit va llegir
quartilles de presentació del

d'acció cultural i de prosista.

ferència fent

un

estudi acabat de

Joan Badia, establint

paral·lel
entre els altres escriptors gironins
i aquest notable escriptor desapare¬
gut. Féu ressaltar la importància
que hauria tingut com a intèrpret de
la ciutat, i digué que En Badia és
qui millor ha vist la ciutat amb una
sensibilitat

un

tendrament

plena d'emoció, plena de

seu

seva

temperament
ironia, el seu

s'en¬
inge¬

nuïtats i que

bé

un

bretot el do de contenir-se, que per
això en el seu llibre no hi ha cap
atreviment.
Va fer

ressenya de la critica
catalana anrb motiu de la publicació
del

una

llibre «El pecat

de la novicia
contes», la qual va assen¬
yalar-li un lloc entre els millors es¬
criptors joves del nostie Renaiseu

i altres

xament.

torturada,

Acabà demanant als gironins que
honoressin la memòria d'En Badia

preocupa¬

i que

cions, amb un temparament format
enfla soletat, nodrint-se de la.quietud
de la mateixa Girona vella,
Féu ressaltar els trets caracterís¬
tics de l'obra d'En Badia

el

aristocràtic, la

com a

pro-

la Girona grisa, vella, immensa
que ell tan havia estimat els hi
agrairia.
Isern Dalmau va ésser mol aplau^
dit y felicitat pel distingit audi¬
tori.

*
*

*

De mutualisme
Recances de la

pretèrita grandesa;
segell de avior; reste frèvol de va¬
nitat; ironies del desti?... Qui:sap!
Ara,, quatre prismes mig tombats:,
com una cimera espellifada, befen
amb ridiculesa impia la majestat cai¬

guda del «Castellet».
Andreu Bonilla González.

L'èxit
d'una
tecció
cada

GERIÓ no depèn
empresa sinó de la pro¬
i col·laboració que tots i
del

un

de nosaltres hi posem,

propagant-lo flns

als

més indiferents
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Es fonamental principi de la Socio¬
logia Cristiana el que capital i tre¬
ball són factors inseparables i im¬
prescindibles per a una resolució
justa i harmònica dels pobles socials.
El capital és com la primaverenca
pluja que fertilitza i fecunda la terra
si aquesta ha estat abans adequada¬
ment disposada per la rasposa mà
de l'obrer.
Es precis

—

deia Mr.

Eugène

Schneider, que a les grans empre¬
ses industrials, l'últim dels peons i
el més humil dels dependents es
sentin estretament solidaritzats amb
directors i propietaris i que tots ells,

guiats per un mateix seny, es pre¬
ocupin com cosa pròpia de les con-'

tingèndes del negoci, de sos pro¬
gressius desenrotllaments i de les
transformacions que aquests exi¬
geixin.

No són
no

persecucions, no és l'odi,
és el tractament recelós i des¬

confiat el que porta a

l'unió dels ho¬
és, pel contrari, l'amor, la cari¬
tat, aquell amor i aquella caritat
universal que Crist predicà, l'únic
lligam que pot ajuntar classes i es¬
mes;

taments interessant-los mútuament
tots per a cada u i cada u per a tots,

constituint

d'aquesta

:

manera una

sincera, perenne i humanitària Mu¬
tualitat.

Prometeu.

G
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PRELAT EMPORDANÈS
amb més
relleu ha vingut representant el po¬
ble empordanès en el transcurs de
l'història, és la de Perelada.
Aqueixa noble vila, plena de be¬
Una de les viles

que

antigues, que serva encara
majestuoses relíquies del més pur
art romànic, rònegues muralles, si¬
lleses

centenaris i esvelts
casals silenciosos que constituïren
nuosos carrers

la llar de la fina aristocràcia d'una

esplendorosa vellesa, és de les que
ha engrossit la galeria de catalans
il·lustres, donant a la pàtria guerrers,

diplomàtics, homes de lletres, mú¬
sics i

prelats.

actualment l'hono¬
elevada categoria
eclesiàstica és monsenyor Josep
Clos, S. J., a qui les circumstàncies
l'han portat ignorat dels catalans i
fins oblidat dels mateixos pereladencs. Els seus quaranta set anys
d'absència ens disculpen la inadvertència de aquest distinguit compadels que
amb aquesta

Un

ra

trici.

Josep Clos sortí de la vila
l'any 1878, quan totjust contava
dinou anys, ingressant al noviciat.
Després començà els estudis eclessiàstics, veient-se obligat a interrom¬
pre'ls per motius de salut. Es tras-

destinat

Filipines, l'any 1897. Allí,

a

entre altres càrrecs, va ostentar

coMegi

més

gran

(Filipines), a l'extensa diòcessi
Samboanga. Té algunes obres
escrites, essent una de les més me¬
ritòries la que escriví en cooperació
amb el P. Alguè «El Archipiélago
Filipino», publicada a despresa del
nao

de

Govern dels Estats Units del Nort
d'Amèrica.
L'il·lustríssim

prelat empordanès,
després de vint i vuit anys de no
haver estat a Catalunya, fou el nos¬
tre hoste durant dos dies de l'altra

Tinguérem

setmana.

espiritual reflectida en llur fesomia;
un esperit cultíssim i un entusias¬
ta de Catalunya. Amb manifesta
emoció ens digué que portava ben
comptats els quaranta i set anys que
fa que no ha estat a Perelada, i amb
els ulls espurnejants ens assegurava
que a les darreries de juny, tornant

és

de Roma, on anava a

despatxar as¬
sumptes amb el Sant Pare, es cum¬

plirla el seu freturés anhel de visi¬

I^ect-u-ares

tren

la

«L'estany de Banyoles=^
Hem

tingut avinentesa de llegir
un bell llibre: es titula «L'estany de
Banyoles» i n'és autor en Joan Vi¬
dal, intel·ligent veterinari d'aquella

l'honor

de conéixer-lo, i podem dir d'ell que
és un home senzill i d'una noblesa

tar la seva vila natal.

a

i acreditat de

l'Orient. En 1920, fou nomenat bisbe
i traslladat a la gran illa de Minda¬

República Argentina, on
en tres anys d'estada es guarí per
complet. Tornà a la nostra capital
on estudià Filosofia i Teologia, or¬
denant-se als trenta-tres anys. No¬
vament professor al Col·legi del Sa¬
grat Cor de Jesús, on ho havia estat
abans à'anaxjà Amèrica, féu el ter¬
cer any de tercera provació, que en
diuen els Jesuïtes, i a les hores anà

ladà

el

de rector de l'Ateneu de Manila, el

d'esperar que la culta vila,
sentirà un interès pregon davant
l'arribada d'una eminència que li
pertany, i no cal dubtar que sabrà
retre-li homenatge, i que davant l'illustríssim compatriota vibrarà d'emo¬
ció i d'orgull.
Es

Josep Roch.

interessantíssim. I
consti que no estem acostumats- a
l'ús dels superlatius; però davant
el

text,

d'una obra de les condicions de la

que'ns ocupa no podem menys que
exclamar amb tota sinceritat: «és un

sari del Dr.

perquè sí*.
glossar merescudament
la suggestiva publicació que ve a
enriquir el preuat tresor de la nos¬
tra bibliografia, i per això sols cal¬

una

dria

xamosa

ciutat. Porta

un

pròleg-glos-

Josep M." Mascaró i
gran profussió de gravats ihlus-
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llibre interessant

Voldríem

transcriure, sense comentari.

l'aplec de matèries diverses catalo¬
gades en el índex i que fan de l'obra
del senyor Vidal una veritable mis¬
celánea banyolina; però, això sol,
ocuparia un gros espai en les planes
de GERIO. Ens concretarem

a

do¬

als

llegidors de la nostra revista
un petit avenç de ço qu'és el llibre
per a palesar-los-hi que no serà ma¬
laguanyat el temps que emprin en sa
lectura, ni les quatre pessetes que
val 0 millor que'n fan pagar, car val
molt més la riquesa que atresora.
«L'amor a la població aon es viu,
empeny i obliga—diu en Vidal—a
remarcar totes aquelles coses que
tinguin un caire suggestiu que les
distingeixi de les que's troben a tot
arreu». Aquesta idea central és la
que mogué a l'autor a publicar el lli¬
bre; retent fervorós homenatge, de
cordialíssim afecte, a la ciutat de
Banyoles.
En «L'estany de Banyoles», s'hi
apleguen - talment gentilíssima garnar

landa de enciseres i baumoses flors

camperoles —tots els coneixements
comprovats i
àdhuc alguns d'amagats referents a
la formació del terreny de la comar¬
ca banyolina amb la seva hidrogra¬
fia pròpia; parlant-se a l'ensems de
l'utilització de les aigües i dels fets
més remarcables, de l'agricultura in¬

fins avui descoberts i

dústria i comerç; excursions que po¬
den verificar-se des de Banyoles;
divertiments per

als veïns i foras¬
ters, etc.; aprofitant l'avinentesa per
a

retre merescuts honors

benemèrit

pòstums al
patrici banyolí en Pere

Alsius i Torrent, renomenat historia¬
dor i geòlec, qui tants secrets pogué
esbrinar de

coses banyolines i del
qual era íntim amic el senyor Vidal.
A n'aquest fi remembra les observa¬
cions fetes per l'Alsius en obres se¬
ves i en treballs publicats a diverses

revistes i dóna

a

conèixer altres tre¬

balls inèdits del gran

home de cièn^

eia; enriquint tot aquest munt de co-,
neixements amb notables recerques

compte propi hi afegeix el
senyor Vidal.
Hem llegit detingudament «L'es¬
tany de Banyoles» i no'ns podem
que per

estar de recomanar la seva lectura a

tots els catalans i
comarcans

especialment als
gironins. Val la pena,

(Sedueix ada ¡¡land 8)
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uNa plana..., un poeta
PLOR DE

SANG

Te'he vist aquest matí, fascinadora,
les trenes rosses sobre el pit turgent,

l'esguard seré

l'aigua del torrent,
gràcil com l'Aurora,
creuant el bell jardí que'l sol colora.
De sopte, d'un roser magnificent,
com

i el riure clar i

en

ta roba flaírosa y

transparent

s'hi ha clavat la branca

punxadora.

fins les flors més belles i flairoses
amaguen el verí amb sos petolls.
Si vegessis, oh dolça aimada meva
com restà malmenat mon pobre cor!
Romeu de la vida aspre i feixuga,
amb l'esperit sedejant d'emocions,
seguint camins, viaranys i dreceras,
que,

m'he só aturat
si

no

he fruït

en

les fonts de l'amor:

pressentides dolceses

he tastat del fe la forta amargor...

Gojós acaronant ta formosura

Avui

s'estremeix el
quan romps,

llaviets, el nectar goridor:
aixis, ben apropet, videta meva,

Retolis vermells

fins

roser en sa

follia

amb enuig, la ilaçada dura.
plouen amb melangia...
El gai roser perduda sa ventura
vessa la sang per l'infidel aimía.
ÍNTIMA
Aixis, benapropet, videta
Deix

qu'estrenyi^'tes

angelical nineta,

que's fonguin

en un nostre

jorn

es

gris. La boira

va

lliscant

per l'arbreda de fulla esgrogueïda;
els rematsTomanen pasturant

lliris en flor,
que ton pit nivi sobre el meu reposi,

i

escoltant els forts batecs del meu cor.
Deix que xucli, golut, en ta boqueta

Ja la tenora

no

convidant

fer la rítmica anella

la

i

mans,

dolça mel dels teus divins petons,
que'ls meus llavis eixuts tot es refresquin
al sol contacte dels teus llavis roigs;
que m'enmiralli en tos ulls de fada,
amb brill d'estels, dolços i somniadors.
Deix que jugui amb tes trenes enejantes
promesa d'inoïdes illusions;
deix que t'amanyagui i petonegi
capçant, ma bella aimia, la dolçor
qu'exalen tes carns blanques i rosades,
vida meva, ho mon preuat tresor,
conhort suau de mes crudels sofrences,
Regina de grada i formosor.

fuig l'oronel

soc,

nineta gentil i encisera,

a

per servar

la'vida.

s'ou refilar,

les marjades no brolla el cantar
dolç i melodiós de la pastorel·la
a

Per

l'aspre vessant coberta d'abims
carros amb les portadores,
escampant l'olorMels daurats raïms
trencats per les mans de les cullidores.
baixen els

Més jo enyoro el cants de l'ocell joliu
i el riure franc que m'embadalia,
tornant dels aplecs, adés a l'istiu.

aquell temps joiós que

Oh,

Jo

petons..

TARDORAL
El

meva...

cerco

tos

en

sempre es

de dia.

els jorns de tardor
pregonant la mort de Naturalesa...
res'Ti val que hi hagi de fruits abundor,
ha fugitJ'Amor, i tot es tristesa...
que paorosos

de ta bailesa, joliu trovador,

Lluís G. Bover.

tu, llum de la vida tristoia i lassa,

(Cantaire de la Garrotxa)

amb tes mirades

ignies de passió,
impresiones les cordes de ma lira.
i vibra per a tu un cant d'amor.
Si vols mon bé, apropat vida meva,
deix qu'estrenyí tes mans lliris en flor..
Cercant amor, corri valls i muntanyes,
vaio apagar ma

sed pels rierols,
estriparen mes carns punyents espines
i en lloc trobí, ai las, el dolç conhort.
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(*)

En aquesta secció procura-rem
publicar un recull de poesies d'autors
comarcans contemporanis.

G

6

En el número vinent
per a

E

R

I

Ó

publicarem la sardana llarga, reducció
piano, del mestre Juli Garreta, titulada "Frisança"
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7

SARDANES

Dia 8

El Carnet Sardanístic posa en co¬
neixement dels sardanistes les se,

ta de Sant

Nit:
na»,

«Penya Sardanista Barcelo¬
(Bar Mediterrani), Passeig de

Colom. Cobla Barcelona.

bla «Cathalònia».

de la Sardana de

«Penya Sardanista Barcelo¬
(Bar Mediterrani), Passeig Co¬
lom. Cobla «Barcelona».—«AgrupacióSardanista», (Cafè* Comtal). Co¬

lona», (Plaça

del Círcol). Cobla «Principal Barcelonina».
«Foment de la Sardana de Barce¬

Dia 11

Cobla «Barcino».

Nit:

«Penya Sardanista

Barce-

.lona», (Bar Mediterrani), Passeig de

Dia 4

Colom. Cobla «Barcelona.»

Nit:

«Penya Sardanista Barce¬
lona», (Bar Mediterrani), Passeig

«Joan Blancos». Cobia
«Principal Barcelonina».—«Foment
de la Sardana de Sant Andreu, 146).
Cobla

Matí:

«Aplec, Foment Sardanís¬
Andreuenc». Cobles «Principal

Park.

Nit:

«Penya Sardanista Barce¬

lona», (Bar Mediterrani), Passeig de

.«Foment Sardanístic Cu-

Colom. Cobla «Barcelona».

niçenc», Cobla «Principal Barcelo¬
nina».—Sarrià, Pedralves. Cobla
Cobla

«Cathalònia».—Turó

Cobla «Barcino».

de Perelada» i «P..Cassà la Selva».

Park.

;

A fora de Barcelona

Foment Sarda¬
Dia 1

relada» i :«P. Cassà la Selva*.

Nit:

A Rubí. Cobla «Barcelona».

lona», (Bar mediterrani).

Colom. Cobla «Barcino».—«Foment
de la Sardana de

Dia 4

Sans», (Passatge

del

Círcol). Cobla «Cathalònia».—
«Aplec, Foment Sardanístic An¬

dreuenc». «P. de Perelada» i «P. de

Badalona», (Plaça de la Ciutat. Co¬
«Principal Barcelonina».

bla

Nit:
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Tarda, a les quatre: «Somriure»
Saderra, (Terrassa).—«El pardal»

Ventura, (Peps).-«El gegant de!
Pi» Lambert, (Perelada).—«Jo en sé
una cançó» Serra, (Terrassa) «Cam¬
prodon» Manen, (Peps). - «La gran
ballada» Guanter, (Perelada ). —
«Gracienca* Soler, (Terrassa). —
«Juny» Garreta, (Peps).—«La Flor
del garrullar» Blanc, (Perelada)
«El Bac de les Ginesteres» Toldrà

(Terrassa) «Lluny» Casals, (Peps)
xerrameca

dels vailets» Junca

(Perelada) «Egarenca» Carreres,
(Terrassa) « La. Tómbola de la festa
major» Llobet (Peps) «La filla de
l'hortelà» Serrat, (Perelada) «La
sardana .de

casa»

Morera (Totes

Els anuncis de

GERIÓ duren

més d'un dia. Cada número és

Dia 7

Agrupació Sardanista
(Cafè Comtal). Cobla «Barcino».

Toldrà,(Peps).—«Tocd'ora¬

Ventura, (Ambdues cobles).

«Foment de la Sardana de

Dia 11

«

Ciseta»

tres)
Nit:

Cassà la Selva».

Nit:

Mati, ados quarts d'onze. «Som¬
gentil» Lleonsi, (Perelada). —
«Records de ma Terra» Serra,
(Peps). —«Humoresca» Pujol, (Pe¬
relada).—«Unes noies que jo sé»
Planas, (Peps).—«Gegants i nans»
Botei, (Perelada).—«Juga i no plo¬
ris» Cervera, (Peps).—«Mal d'amor»
Blanc, (Perelada).—«El Bosc de Can
Feu» juncà, (Peps).—«La Font de
l'albera» Morera, (Perelada).—«La

«La

nístic Andreuenc». Cobla «P. de Pe¬

«Penya Sardanista Barce¬
Passeig

(Sabadell)

PROGRAMA

ció*

Tarda:

Dia 6

Nit:

Bosc de Can Feu,

Dia 12

Colom. Cobla «Barcelona».

«Barcino»; —«Aplec,

Cascada del Park).

Cobla «Barcino».

lona», (Plaça Cascada del Park).

«Cathalònia».-Turó

Barcelona, 19 de juliol de 1925 al

Sans», (Passatge

«Foment de la Sardana de Barce¬

«Cathalònia*. —«Foment de la

Tarda:

de

«Foment

Dia 10

Sardana de Sans», (Passatge

tic

de Sabadell. Foment de la Sardana

ni

na»,

—

-

Círcol). Cobla «Principal Barce¬
lonina».—«Agrupació Sardanista»,
(Cafè Comtal). Cobla «Cathalònia».

Nit:

Agrícol Industrial. Cobla

«Barcino».

del

Dia 2

Molins de Rei.

Segona Festa de Germanor Sarda¬
nista, orgatnitzada per les següents
entitats: Conreadores de la Sardana,
de Tarrasa. Foment de la Sardana,

«

-

a

Andreu, 146. Cobla «Ca-

Dia 9

Agrupació Sardanista »,
(Cafè Comtal). Cobla «Principal
Barcelonina. «Centre Popular Ca¬
talanista», (Sant Andreu, 146). Co¬

bla

Popular Catalanis¬

thalònia.

Dia 1

;

«Centre

Nit:

güents ballades;

Nit:

El mateix dia

«Foment

»,

A Badalona. «Foment deia
Sardana». A la Rambla. Cobla

«Principal Barcelonina».

guardat per la major part de

subscriptors i peis amants de
les

sardanes, avui tan
brosos

nom¬

O

8

(Coniinuaciô de la plana 4)
puix és una deliciosa llaminadura
pels bons gourmets. Els capítols que
més ens han captivat (enc que tots
siguin interessants de debò) són els
següents: «Origen i formació de l'es¬
tany de Banyoles».—«El mar Numilític». —«El période diluvial».— «El
llac de toba».—«Dessecació de l'es¬

«Efectes dels terratrèmols
a Banyoles».—«Fenòmens geològics
i metereològics esdevinguts a l'es¬
tany».—«El fenomen de i'enterboliment cendrós dels estanyols».—
«L'estany intermitent d'Espolla» —
«Estanys de la vall de Sant Miquel
de Campmajor».—«Procedència de
les aigües subterrànies que alimen¬
ten els estanys i estanyols descrits».
«L'estació prehistòrica de Se¬
rinyà».—«La barra d'home fòssil de
Banyoles (tipo Neardental) i els seus
caràcters».
«Agricultura, indústria,
comerç i excursionisme».—«Tradi¬
cions banyolines».
Ens complavem felicitant amb en¬
tusiasme al senyor Joan "Vidal per la
tany».

—

—

bella tasca realitzada. Tandebò el

públic sàpiga correspondre
del publicista.

a

l'esforç

LL. B.

E

K

I

Ò

El "Foment Sardanista

panyats del seu mestre, nostre vol¬
gut amic en Pere Pla i les nenes de

Andreuene"
Per el dia 5 del corrent

juliol

ens prepara

Els nois de l'Escola n.'' 1 acom¬

mes

de

aquest Foment,

l'Escola

dirigida per
efectuaren el dia 23
«Escoles del

a

Mallorca

La anada dels Orfeons de Cata¬

lunya i cobla «Barcelona» efectuada
com anunciàrem, el mes passat, va
constituir un gran èxit com era d'es¬
perar.

Arribaren

a

Mallorca

a

les set del

matí, ont els esperaba una gran gen¬
tada í la Banda

Municipal; a les dotse se'ls féu una ^gran recepció a
l'Ajuntament, mentre la cobla «Bar¬
celona», tocava la sardana «juny»
del mestre Carreta, que va ésser
escoltada amb molta atenció i

va

agradar molt, com ho demostrà l'haver-la de repetir.
A la tarda

va

tenir lloc

un

concert

els Orfeons junt amb la Banda
Municipal, i en els entremitjos la
per

Serra, «Davant l'Verge»
den Morera, i «Primavera» den Ca¬
sia Casademunt, les cuals vàrem
ésser interpretades amb molta ma¬
jestat. Felicitem als organizadors.
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a

foren

una gran «Festa de la Sardada», en
el lloc de la «Torre del Baró». Matí

i tarde les Cobles

part dels Directors i professorat i

relada» i

alumnes.

molt ben rebuts

i

on

obsequiats per

«Principal de Pe«Principal de Cassà de la
Selva» amb la cooperació del Orfeó
«Eco de Catalunya» dirigit per l'ex¬
pert mestre Josep M. Comellas,
faran els concerts i ballades; i a la
nit, en el estatge del «Centre Ilustració» (Carrer de Sant Andreu, 146)
tindrà lloc una gran audició de Sar¬

shall, la nostra simpatiquísima suscriptora Carme Bracons Duran, ami¬
ga de la no menys xamosa damisella i compatricia Montserrat Moner
Busquets, ha obtingut primer premi

danes.

amb distinció

SEDASSERIES
benvolgut amic i col·labo¬
rador el compatríci Manel Valldeperes ens interessa la publicació de les
següents ratllés:
«El dia 1 d'agost sots el títol
d'Arts apareixerà una publicació mesal

dedicada, exclusivament,

les Arts i

En els exàmens recentment cele¬

brats

a

totes

la

qual colaboraran les
millors firmes de Catalunya.
>Per tal d'ajudar en la tasca d'enen

en

l'acreditada Academia Mar¬

el

professorat de
piano i primer premi amb distinció,
també, d'armonia. GERIÓ participa
d'aquests èxits i felicita a la tan
aprofitada i talentosa damisel-la que
honra

ens

Nostre

en

en

gran manera.

En Vicens

Puig de Vilamaniscle
corresponsal de
GERIÓ a'n aquella encontrada, i
ben segur que de les seves excel¬
lents informacións els nostres lec¬
tors en gaudiran sovint.
ha estat nombrat

LA TORRE VALENTINA

portar a cap des d'aquesta publica¬
ció

un

estol d'aimants de les

Ets oh Torre Valentina

coses

de la nostra Terra, demanem que

ver

tots

aquells

tres

una

pura i blanca com gavina
i l'amiga dels vells pins,

que senten com nosal¬
veritable fe per l'Art, co¬

operin a dita obra remelent llur suscripció (5 pts. anyals) per escrit a
l'Administració, carrer de Sors, 21 b.
(Gràcia), car fent-ho així faran
menys carregosa la tasca de divul¬
gació artística de què tan mancada
es troba Catalunya.
»Per tant, doncs, esperem de vo¬
saltres, aimants de les belles coses
nostres, que comprenent la necessi¬
tat de la dita publicació no regateijareu la vostra ajuda, de la qual us
en deurà agraïment l'Art.
«Confien en la vostra adhesió,—
El>^ organitsadorfí^

orgull dels calongins

que amb son balancejar
al remor'de'Jes onades
sembla
units

vulguin dançar
grans rodones.

en

jo t'he vist molt alegróla
l'encis d'un jorn.d'aplec
tinc el cor rublert de joia
per que t'aimo i et conec,
n'ets la perla la més rica
que'n serva l'Empordà
i encare que molt xica
no es pot, ella valorar.
en

jo t'he vist xica molt xica
al redós

d'un'muntanyol

jo t'he vist,'xica"molt xica
porta franca i el cap alt.

cobla «Barcelona» tocà la sardana
«Idili» den

excursió

Bosc»

les

nobliment artístic que es proposa

La cobla «Barcelona»

Na j. Pedrerol
una

El nostre

1

jovincel subscriptor en
Isidre Roig ha obtingut el segon
premi en els exàmens de música

vibrant de tradició

efectuats

li

en

la Academia Marshall.

L'enhorabòna.

com ronca

campanada

la brusca tramontana

porta una cançó.
Lluís Pallí.

G

PENSAMENTS I

E

R

I

<)

ó
XXV

XX

CABÒRIES

L'atolondrament destrossa tot lo
XVI

què toca.

Diga'm qui t'admira i et diré el
vals.

que
XXI

valguessin ^diners,
els mals pagadors serien arxi-

Si les
tots

milionaris.

Tems

n'enduguis de cassera gos¬
t'espantin la caça. Tampoc
vulguis, al lloc dels teus esplais,
companys que t'espantin la butxaca.
que

fulano i t'amagues fins de
ombra? No hauran estat

L'astúcia és la caricatura de l'ha¬
bilitat.

XXVII

a

seva

sempre
vers

No te

sos

XVII

la

XXVI

excuses

ben legals tos actes

XXII

en¬

A ratxa d'inventors,

ell.

per

XVIII

més

feina

als alienistes.

vegades que enraonem molt,
total per a dir que no hem dit lo que
hem dit.
XIX

Fes que jamai hagin de
fiar dé la teva honradesa,

descori-

busca
de fortuna i al poc temps tornen ha¬
vent-la ja trobada, no'ls preguntis de
quins mitjans s'han valgut per a ad¬
quirir-la, p.erquè els faries mentir.
n'aquells

puix no

adquirir pas la mateixa
confiança per molts anys que vis¬
quessis.

tornaries

A

que marxen en

Ramon Masifern
La mar,

XXVIII

Marit terc i muller sossa,

pels

es¬
Emili Albert.

els cal bossa.

Coses de

l'Empordà

llit d'alga

cada branca es

en

dos

Del braç amb la prenda meva
seguíem tot costejant;
la campana de l'ermita
tritlla que

tritllaràs.

Quan topàvem algun marge
alterós i embardissat,

jo

esforços, pots esser-li d'utilitat en
l'empresa que es proposa.

i nogal,
gronxien
aucells aparellats...

en son

i

bon tros lluny, bleixava

traspassa e! portal

senyar, ensenyem
deuríem.

a

no

que

teva, rara vegada ho fa amb
l'intenció incondicional de protegir-

Amagant lo que no volem en¬
lo que amagar

XXIV

talvis

poderós

casa

te, sino perqué sap que, pels teus

XXIII
Hi ha

El
de

coll

a

meu

1 als dos bots

POESIES PER

En Ramón Masifern
(El Cantor de l'Empordà i de la Sardana)

l'encamallava
ja'érem dalt.

□ D □

un niu de perdiuetes,
de graves més enllà;

Aquí
un

els marges

vessant aromes,
lesjonts corrent 1 cantant...
Un roseret que

floria

al bell

mig del caminal

ens va

dar totes les

al

roses

punt que vàrem passar.

En

sa rossa

PRIMERA PART

cabellera

l'hi

posí dos 0 tres rams;
les>ltres, feta una toia,
damunt son pit tornejat.
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L'AGLENYA
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T S O z-i

el

partit

rona

E

R

I

Joaquim Buscató, Figueres. — De
no podem servir-lo tal com

l'Unió Deportiva de Gi¬
Sportiva de Figueres
jugar el dia de Sant Joan.

que
i l'Unió

tenien de

moment

desitgeriem pero per correo rebrà un

escrit que interinament pot ser-li util.
Es una cosa que no ens en havíem

Kritat.

( IDesd.e :p^xg"va.eres )

Dissabte 20.—Partit dolent,

ó

ocupat i tindrem molt de gust en eomplaurer-el una vegada resolt.

fàcil

per l'Unió Sportiva per a poder as¬
solir una bella victòria sobre els ma¬

anglesos per 8 a 1.
Diumenge 21.—Diferent del par¬
tit d'ahir va ésser aquest. Enre nivellades les forces com ben clàres
demostrà pel resultat d'empat a 5

Correspondència

Sr. Roch, de Barcelona.—Tal com
va demanar hem procurat servir-

vostè

rins

gols.
anglesos tots jugaren bé, sodret i el porter
que va substituir al que jugava a la
primera part i que va haver-se de
retirar a causa d'una entrada d'en
Pels

bressortint el mig ala

figuerencs sobresortí
fou el millor dels 22,
Felip, Suñer, Balansa, Romans i

Romans. Dels
en

Prats que

Giner. Malissimament Humbert, Prat

regular, els altres compliren. L'àrbitre regular.
Dimècres, 24.—Suspès va ésser

lo, doncs ens consta que vostè ens
vol molt i nosaltres aixis tambe volem

Puig, de Vilamaniscle.—
Els detalls qu'ens envia referent als
aplecs de l'Empordà son de una pre¬
ciosa valúa, per a la redacció de un
article referent a'n aquest assumpte.
Sr. Vicens

L'hi remerciem el

seu

correspondre.
Sr. Buxeda, de Sarrià.—La seva sar¬
ens ha agradat molt. Vostè creu

dana

podem dir res per fer-li elogis,

que no

interès i bona

voluntat.

pero hi ha un ocell que ens en dirà
moltes de coses de vostè que per

Sr. Palli, President de Germanor Ca¬
talana d'Autors Novells. Hostafrancs.—

nosaltres en son molt d'interessants.
Si perdonem la seva reserva es perque

guixolenes acostumen a gastar la
a dosis massa prudencials.
Sr. Bonaventura Maimi, de Barce¬

els

falta material d'espai
no haguem publicat abans el seu trevall
a pesar nostre. Sons inmerescudes les
frases d'elogi qu'en fa degut al seu
Perdoni que per

modestia
lona.

fort entusiasme com tot bon fill de

Calonge. No cal dirli que tot lo que
de nosaltres depengui, en pot vostè
disposar. Conforme lo dels segells i
que no

—

Creiem

amb

els

seus

trons.

Imp Lit. A. Suárez E. Granados. 34

deixi de recordarnos ben sovint.

Coses de

l'Empordà

POESIA PRIMERA

L'Empordà
Si el món trobeu desert,
on a

el

tot temps

jo sè un oasi,
hi ha alegrois i cants;

primer bes del sol allí se'n vola

i el mar llatí

Com

un

s'hi brassa al bell davant.

recó de cel bonic el troba

qui amb franquesa es don la mà;
qui hi posa el peu tan sols una vegada,

tothom

els ulls f el cor hi deixa, enamorat.

POESIA SEGONA

Hibada
Era

un jorn de primavera.
L'acompanyava un cel blau

tan serè com la mirada

d'una

nena

de quinze anys.

L'alosa, tot fent l'aleta,
cel amunt

anava

pujant;

lluïa sobre les fulles

P

u

b1 i

c a c

f0

n s
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«

Gerió

»

bons

concells perque son sincers i no deu
duptar que procurem satisfer-lo. Estem
em vostè cada dia mes i lo demes son

la rosada matinal.

3

IMPREMTA i LITOGRAFIA

g»o»oooo»oooooooooooooooooo»ooooooo^o»ooocg

i

::

::

MITGES, MITJONS":: ::

DE

|

Ií

I • ÇAM'ARRETES; ELASTICS, I
I :: :: GUANTS DE PUNT :: :: |
LLANES

PER

A JERSEY

CASA ALBERT
SANT ANTONI ABAD, 16 » BARCELONA
(S

I

Artur Suarez

í

Î

f

I

@

de Perfumeria

î I
ESPECIALITAT EN TARJETES,

7N

í

FACTURES, MEMORAMDUMS,"

Merceria

ESQUELES, TALONARIS, CAR¬
TELLS, CATALEGS I TOT LO

©

le Punt

Î

REFERENT AL ART DEL LLIBRE

I

IMPORTANT.—Tota persona
que presenti «Gerió» al verifi¬
car el pago de la sèva com¬
pra, te dret a una rebaixa de
quinze cèntims per cada

©

I

pesseta.

I

OOOOMMOOO^OO

OOOOOOOCOOi

Enric Granados,

|

D'ANUNCIS

TARIFA

r

34. Barcelona

ÍAPREATA, LLIBReRIA.
PAPERERIA/ l EFECTE5
b'E5CRlPT0RI ^

MAbEVALLlI

glJOSÉP

coI^I^Es^'03S^s.â.XJ X)EX.

F>Al_AU, 4.7 i

"s-EKXò"

Vll-AF-Á .NJT, I i S3

-

Cada inserció val: ^

pàg-

Per 24 insercions

40

pag. 1/4 pag.

25

1/8 pàg. 1/12 pàg.

15

9

7

t

TELEI^ON, 452
»

12

.

»

45

30

20

12

9

»

50

35

25

15

11

ptes
»

Especialitat eii tota ciàsse de
traPaliscoinercidls impi-essos
:
:
militars i civils
;, :
liimaes assortit cr\ Devis tes
de Modes de totes classes es-

[lanuoles i estrangeres - Oran
variació en Tarjes postalsS'admeten encó'rrecs de

Litografia i l?elleus, Segells de
:
goma i Plaques esmaltades :
S'admeten tamPé susripccions
i
:

renovacions, a totes-tes,.
> ' revistes i periòdics - ;
: '

ROMPTITLIT EN CL5CNCADRECS

r

1

Q

CJ
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R

»

6

Tindrà

un

»

augment del 25 % ia quarta pàgina

dq la coberta.
El

pagament d'anuncis és anticipat.

L'impost del timbre O'IO ptes. per inserció
va a

càrrec de l'anunciant.

H o T Ë L

Camisepís

riTO

INTEl?NÂCIONÀL

CAré

REBübES LE5
CJLTiHEJ NOVETATJ BE LA :
•
:
TEnPORABA
ESPECIALITAT EN
: : LA MIDA : :

REJTAtIKANT

SITUACIÓ

JNMILLOPABLC

Habitacions confortables amb aigua
:
:
corrent, calenta i freda
;
:

QÈNEKE5

CAA\BI?A

GITANS

:

:

DE

BANY

Cuina fraitcesa I espanvolo
SERVEI ESNERRT

;

:

: :

C 0 (ABATES

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

:

:

/WOCADOPS

: :

T J 0 N S
MITGES : :
ELASTICS
: : PARAIGÜES : :
BASTO M S
M

Combinació an^b els autos

:

de Eont-Pomeu

i les Boullousses.
Cotxes a tots els trens. Telèfon n.° 54.

I

:

PI^EC13

LIAITATJ

Jaunr^e

del

SERVEI
:

TOT

I,

i I
BARCELONA

BENET COTXET^

Hotel

PCJNT

NOVETATS

CAMISES

: ;

DE

Comerç

ESMERAT

CONFORT

I

A
:

SITUAT AL CENTRE DE
:
LA
POBLACIÓ :

FIGUERES
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