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CIENCIES

-

LLETRES

-

ARTS

Torroella de

-

FOLK-LORE

-

ESPORT

-

Montgrí.—L'ESTARTIT
(Cl. facilitat per la D, de ■íL·a Costa Bravas}

En la

pàgina central: la sardana, inèdita i autó¬
grafa, a piano, d'en Josep Ml Soler
EL PLA DE RABIOSES

En

la

próxima edició,

una
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sardana d'en Bou

cèntílTIS
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INSTRUCCIÓ WANGÜEMERT

COR"r3 CATALAN E:3, SSS

—

BARCELÓ NA

Filosofia i Lletres, Professor Mercantil
Batxillerat :: Comerç :: Peritatjes industrials :: Idiomes :: Taquigrafía Exornaments :
Preparatoris de Dret :: Medicina :: Farmàcia i Ciències :: Preparació per a Escoles especials :: Carrera de Correus :
Classes de nit ; Preparació pera ingrés : Als alumnes que ho desitgin se'l matricula en els Centres Oficials :
DIRECTOR:

Don Félix

Wangüemerí; Llicenciat

en

Pàrvuls: Primera Ensenyança:

Classes per a senyoretes.

OBERT

—

oficials, lliures, externs i mitj-pensionistes

Alumnes

Secció

Els oficials

::

van

—

acompanyats a les classes del

DIRIGIDA PER DON FLORENCI CASALS
Resultats

obtinguts

el

en

FÍSICA

F" A R iVl A C 1 A
Técnica Física.

BIOLOGIA

SOBRESALIENTS amb Matrícula de Honor

"T

NOTABLES

3:

APROVATS

13
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1

-=====--
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CoI'legl lVlunlclpal de 2/ Ensenyança de Granollers
Incdrpòrat ai Institut de Barcelona.

--

VEGUÉ

Director; PERE

=

Ensenyances superiors :: Comerç^:: Batxillerat Curs de preparació de Ingrés :;
^ Escola instalada en Casa-Torre, amb calefacció, dutxes, jardins, etc.

KÍTERNAT.

COL-LEGI
Mètode Montessori
TORIES

Fundat

'-Í

BATXILLERAT

::

Pensionistes

::

::

Comerç

Mig-pensionistes

;;

:;

Idiomes

Recomanats

::

::

PREPARA¬

Externs.

Ensenyança moderna ;: Projeccions :: Linguofono aplicat al francès
::
Pantoscop, relleus amb anaglífus.

l'P,

'"'é

::

IBÈRIC

en

el

curs

el señor Ros i

son

1870-1871 per el Llicenciat don Ramón Nuri; continuat per
fill e' Llicenciat senyor Argullós; i desde 1906 dirigit per

Don
ller

en

Miquel Marcel Carbonell

Meriiissimus en els estudis de Batxi¬
Sagrada Teologia, autor de varies obres de ensenyança. Direcció espi¬

Llicenciat

en

Filosofía i Lletres, Mestre,

ritual confiada al Llicenciat

don Ramón

Arrufat, pvre.,

com

representant

delegat de la autoritat eclesiástica.

Consell de Cent, 340 I Lauria, 49

C-.

.

.
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(Plaça Cerdà).-BARCELONA

REDACCIÓ

PREUS

ADMINISTRACIÓ:

I

Carrer Mallorca, 303,
Sucursals aTes

Sis rals

baixos

comarcans

La

gironins

de les localitats donades al bisbe de

tituí

a'i /

abans teriia i

que

trova usat des del començament

que es

del

de Fontanet

subs¬

.seu nom que

segle XI.

Pou erigida

i>arrôquia

en

Ciencies

-

Fills de
són

del

La

Rafel

Sant

Ofici ;

Guitart, lector jubilat
l'eminent jurisconsult

Comas del

gès

Brugar, el jesuïta P. Magí Pa¬
l'advocat Francesc Romaguera, au¬

;

tor dels coneguts comentaris

net

Dagues, del qual

les Sino¬

a

dals del bisbat de Girona ; el

l'any 901. L'any 1051, el bisbe de Girona
se-

Arts

-

Bisbal, dignes de menció,

Fra

:

cedí al comte Ramon

Berenguer I, el

Lletres

-

pintor Be¬

Mercader; i el músic Joan Carreras
ens

ocupem

més avall.

nyoriu de La Bisbal, reservant-se alguns

però aquesta cessió no degué te¬
total efecte, car en el mateix segle i

nir

POBLE DE MUSICS

a

diferents persones la

Ho és La Bisbal. Proves

el

senyoriu

Oruylle.s, qui pretenia tenir-ne
feu dels vescomtes de Ca¬

en

brera. K1 rei Jaume I donü al bisbe la

Més.

s'ha

especialitzat

popular empordanesa
vila

si

La

Bisbal,

de

castell, conegut amb el

un

Castell

de

nom

d'Empordà. Ui ha memòria de jiieus
tablerts

en

La Bisbal

en

carrers.

es¬

el segle XIII i

queda record del call "juic"
d'alguns

el

en

Laneres,

en

els

noms

En 1322 el rei .Taume II

li concedí la celebració de mercat tots els

divendres. En el segle

fortificació

la

procedí

es

i

s'ordenà

a

el

cònsols assessorats per un consell elegi¬

ble de 40 persones.
la

XIV
vila

regisme, que exerciren quatre jurats

seu
0

de la

vila el rei

1555 hi

En 1465 s'apoderà de

En Pere de

exercien la

brosos teixidors i

Felip III seguí la

seva

Portugal. En

indústria

nom¬

pellaires. En temps de
causa

de la terra i amb

aquesta ocasió encunyà peces de plata de
rals i de cine sous, amb Tescut de

cinc

"altres de

a

Joan
tor

música

de la vila

armes

era

propia

de

pels
daica,

del
llocs

bisbe

de

Fontanilles

La
i

cap

: una

creu

d'una batllia

Girona,
Bisbal,
Sant

les

exèrcit les Gavarres, i
derà el general

en

1810

se

n'apo¬

O'Donell. Darremment ha

alt a En Manel
En aquells
jorns de glòria de "La Principal de La
Bisbal'', la cobla meritíssima interpre¬
tava son repertori escollit i difícil d'exe¬
cució—com les sardanes inspirades en la
musica clásica d'En Garreta,—i totes les

compositors. Però les copies peti¬

haurien pogut tocar

110

antes

aixís,

i

nel

Llenas.

Ell

ven.

No

sabem

cap més compositor de La
però el número 1 la qualitat acre¬
dita a la pubilla del Baix Empordà com
a
sardanista de primer rengle.

Bisbal ;

«

de

*

♦

que
I si són de vàlua i nombrosos els com¬

no

ho són

menys

Morí fa uns vint-i-cinc anys

altres

musical

i deixà

una

figura al present
en el museu provincial de
Barcelona, ha¬
vent-se esi)argit malhauradament la no¬
col·lecció

que

d'antics

instruments

musica que havia reunit. Es també

En farem menció

la composició de misses pas-

dició

M."

Soler, compositor molt preuat ac¬
tualment, i de qui avui publiquem en la
EL PLA DE

RABIOSES ; sardana inèdita i autógrafa
dedicada

als

gironins de Barcelona.

manera

remarcable.

N'han

Josep Canet, també deixeble d'En Ca¬

formà part de la cobla "Prin¬
cipal de La Bisbal", és també un bon
compositor de sardanes; aixís com el seu

deien

revolució iniciada l'any 1869.

querir

a

nom

de llur

a

la tra¬

ciutat nadiua.

que

li

con¬

entre tants bons compo¬

en

la que

Principal de La Bisbal" a vans
l'escissió, que, disortadament espat¬
aquell conjunt que no ha tingut rival :

de

Albert Martí i
dir

Galceran.—Seria inútil

ha estat el tenor per excel·lèn¬
element de qui es vanta avui la

que

cia,

"Banda Municipal de Barcelona", i àni¬
de la millor orquesta de

ma

sardanas del
i casal de Catalunya; la cobla "Bar¬

celona". Malgrat i no ésser fill de La Bis¬

bal, bé mereix figurar

a n'aqucsta llista,
l'esplendor dels mi¬
llors temps de "La Principal", havent
assolit la màxima pei-fecció coneguda en

la

a

execució de les tonades de la tenora.
En

res

l'Empordà—també sapigué

un

sotenir-la encara,

figurat eminentíssims

qui tant contribuí

rreras, que

fill. director de "La Princlpai".
Eduard
Mercader—en
Tano,

a

predilecta i

fou "La

cap

Massanet, que ja és mort, composà
obres ; però es dintingí com a tèc¬

nic d'una

que no son

Bisbal, però uns i
jorns de glòria, i al¬

per

sardanístics

d'alguns

TENORS

llà

edició de "GERIó"

donat

la nostra dansa

a

Deixeble seu aprofitat, sortí En Josep

nostra

han

s'esforcen

guns

els instrumen¬

ciutat amada.

do

^lartí i Galceran. Fou també molt
a

notra

com¬

positor de sardanes i entre elles de dos
sinfonies p*3r col·la que actualment les té
l'Albert

les sardanes
petites necessita¬

composava

senzilles que les cobles

nats precisament a La

biblioteca

compositors,

aquest buit vingué a omplir-lo En Ma¬

tistes de

table

les sardanes d'En

d'En Garreta i demés grans

guanyà una plaça de mestre de
capella a Barcelona ; si no estem mal in¬
formats, a l'església de Santa Mònica.

sigut també teatre d'algun fet d'armes,
quan la primera guerra civil i quan la
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Barcelona, dedicat a

a

compositor original.

sicions

En

guerra de la Independèn¬
cia, hi deixà Saint-Cyr, la impedimenta i
els bagatges per a atravessar amb son

viu

volem passar per

110

positors

poques

pordà. Quan la

I

Llenas,

aficions predilectes prengueren
aípiesta modalitat musical, que per opo¬

Matajud'Em¬

Avui

indústria.

una

seves

formada

Iscle

cone¬

i Dagas, bon composi¬
religiosa, les quals com¬

la reforma gregoriana ; tant és

aficionat

conté les

que

segur els hi farem pre¬

posicions foren molt estimades

torils.

que

sardanes,

Carreras

de

CIPATTJS

floronada. En 1698

altre

sentalla de signatures que els hi hauran

Gatalunya i la llegenda abreviada PRIX-

CATALONIAE, en l'anvers,
1 en el revers, probablement, la llegenda
OPPIDUM EPISCOPALIS,
al voltant
d'una creu de punts i anelletes, carregada
en el centre
amb un escudet, en cairó,

musica

cap

molts gironins deuen ésser

per

passat desapercebudes.

de

Martí

com

ciutat catalana, avui pot o.stentar

0

enfront mateix del

Sant

la

en

i,

estol de compositors de

un

guts,

de

informació

-

Pep Ventura, d'En Serra, d'En Morera,

plena jurisdicció civil i criminal sobre la
vila, lo que fou vist amb mals ulls pels
comtes d'Empúries, els quals aixecaren
poblet

sosté quatre

:

orquestres.

gué moltes qüestions, particularment amb
la família

Esport

tes, integrades per cinc, sis o set músics

guarda i de¬

fensa de? Castell de La Bisbal i que tin¬

sitors.

grans

el següent consta que el bisbe encoma-

nñ

-

copies grosses, com vulgarment s'han ano¬
menat, sol·licitaven les sardanes dels

drets ;

en

Foik-lore

-

cèntims

30

BISBAL

Bisbal, al principi de la Reconques¬

Girona, d'aquí prevé el

SUBSCRIPCIÓ:

solt:

Número

LA
ta, i quan la dominació Carolíngia, fou

DE

trimestre.-—Estranger, vuit rals.

Pagament a la bestreta.—Anuncis i re¬
clams, st g ms tarifa i preus convencionals

poblacions més importants

Publicació quinzenal dels

una

Núm. 8

Barcelona 15 d'Agost de 1925

Any I

nors

Oalvet és altre de les grans figu¬

que

poden arrenglerar-se entre el te¬

de primer ordre.

Robert

Mercadé, bon tenor i violí. Fou

director de "La

Principal".

GERIO
I

nombrem, liiialmeut,

a

Ku Collboiii,

merescut més

o

molts

entre els tenors de relleu ; més ell fou el

son

primer cronològicament de T^a Bisbal
distlngir-se com tenor.

per a

en

I

en

De relleu excepcional podem
a

mencionar

n'en Rafel Godo.

CORXETINS
Es feren conèixer abans de la divisió

Magne
Saló.

"La
hi

Lopart,

Bosch,

Son

Viia,

:

Jaume

germà fou director també de

Principal"

aquells temps

en

en

que

figurava l'Albert Martí.

munió

també

ni

han

popular <S'/.«eí,

una

nom

amb

se'l coneixia més.

Sisó de Cornellà. També
seu

fiorit

considerable.

Narcís Cos. El
que

popularitzà el

sobrenom.

En

Ciaret

fou

un

fiscorn

de

lo

més

reciprocitat al

En Saló qui

s'ha distingit extraordinà¬
riament després de la divisió i ha dat
jorns de glòria a La Bisbal ; .si bé és fill
de Girona.

En Garcia. Altre dels bons fiscorns, des¬

prés de la divisió de "La Principal".
*

*

més" els
hauran brillat
a La Bisbal; però hem
volgut fer es¬
ment d'aquells que per la seva llunyania
dels actuals, la seva popularitat o els
seus
mèrits excepcionals han conquerit
Indubtablement que són molts
instrumentistes que

seu

apreci

a

"GE¬

contemporanis conreuadors d'aquest art
excels, junt a una ferma voluntat, qua¬
litats que En Magne Bosch atresora, po¬
dia sortir-ne airós de la feixuga tasca

de

fent

ell

que

representava

Cal

fer

ens

"L'Antiga Principal de La Bisbal",
un
petit resum històric d'aquesta
cobla-orquestra.
Aquesta entitat musical vingué a la

constar,

d'allavors, la entitat de què

lar, "La Principal" de la ciutat que ens

modestos

A principis del dit

any,

dels components de

obligats

cuita els

"La Principal"
separar-se'n, fent
treballs consegüents
a

quatre
es ve-

a co¬
per a

a

No

"Antiga Principal de La Bisbal".
Amb èxit ben falaguer, per cert, feu el
seu debut a la plaça major de la ciutat
que la hostatja i com a obsequi a la po¬
blació, el primer diumenge de quaresma
de l'any esmentat.
Al cap de pocs dies debutà a Barcelo¬
na, essent molt aplaudida i felicitada ;
aplausos i felicitacions que en particular
recollí l'infadigable senyor Bosch, eü

principal organitzador d'aquesta nova en¬
titat orquestral. Bé s'ho mereixia; puix
sols un home de la seva capacitat artís¬
tica, de molt temps reconeguda pels seus

W

Cl
œ

{-(

O

8

«a

d'l
d

s

del

i

obe¬

qui hi

Bosch.
'

En les festes

Bisbal,

que

majors d'enguany,

sap

ocupar

a

i petites, "L'Antiga Prin¬
cipal" també hi pren una part activíssima, amenitzant els festeigs de la pres¬
tigiosa associació, "Ateneu Fi i Margall".
*

Adjunten
balencs,
com

i

en

*

*

nostra edició, a n'aques-

alguns treballs literaris de bis¬

tes notes

que

acusen

com

la sentimentalitat és

l'art els mou,
en

ells seriosa

exquisida.

La fruita madura
O, la fruita madura assaonada
plena d'ufana i gran frescor per dins,
de pell de seda i gerda de rosada

amb delitesa els dematins !
el teu si, tota dolçura

s'ha subtilitzat d'una faisó excels
qui dóna i deixa als llabis, on s'aturay
la dolcesa i fragància de les mels.
Amb goig jo et miro en l'arbre que et
[rumbeja
esperançat de que et podré gaudir,
calmant amb tú ma boca qui sedeja
d'una set que sols tu pots fer morir.
J. BARCELÓ MATAS

La Bisbal

Lo
"Lo bosc

palau encantat
que'l volta és molt negre;

tant negre, que hasta fa por ;
sort que'l Príncep obre via
amb sa espasa de puny d'or

guarnit femb pedres precioses
que, cada cop que les mou,
enlluernen i
o
M

Lj

S
£.
C/3

C a
G S
w ^
G a
o

G

^

o

H fT
d
w

o
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La

totes les seves

cobles grosses

que copsa
Avara, en

T)
50

d'ells, profltosos

les indicacions

a

figura corn a cap de colla, el director,
que ho és de fet, i meritíssim, senyor

la novella entitat el nom

de

molts

dients tots

altra. L'ànima de

l'orga¬
nització fou el conegudíssim i excel.lent
músic. Magne Bosch. Com que d'entre
els components de la nova corporació,
n'hi figuraven cinc que havien format,
temporalment, com agregats, dintre "La
Principal" i el senyor Bosch era l'únic
fundador que hi havia quedat en aquella
una

ens

ha anat creixent d'èxit en èxit
tots els indrets de la nostra terra.
en va hi figuren artistes, encar que

ocupem

per

ocupa.

que

el miracle.

Des

palestra artística l'any 1923, arran d'un
coïffllcte hagiit en el si (le la seva simi¬

s'acordà donar

eminent.

bons

assolir aqueixa glòria.

constituir-ne

fiscorns

que

lluiten

que

josa d'En Magne Bosch, actual director

rre

De

més sabem

elements

permetem lloar la tasca corat¬

geren

FISCORNS

renoms,

els

aquella organització.
l'afició a l'art,
despullada de l'interè material, feu en

RIO",
TIPLES

avui

ens

encisen

igual que fossjn de foc...
¿On deu anar tan depressa
sense cavall, i tot sol?
¿On deu anar qui així deixi
aquella ciutat del nord
on fa set anys que l'espera
el seu pare, ple de dol,
perque dels fills que tenia
l'estima a n'ell més que a tots?
Ai ! Ja ho sé ! Entremig dels arbres,
hi ha un palqu maravellós
que set fades construiren
sols perquè servís de dot
a una princesa hermosíssima

GERIO

que es

diu... Ai! Xo sé qujii nom!

TORROELLA

Ara la pobre donzella
dorm un somni com de

mort,
per un gegant encantada
que vol ser el seu e.spòs.
Lo dolent ! sols per queda r.«e
son castell i sos tresors,
que, montres ella no'ls gosi,
ell tampoc gosar-los pot...
Ja hi som ; ja veig ses daurades
parets que brillen al sol
i el seu jardí ple de roses
i de màgics surtidors...
Mes el príncep res se mira.
ni s'atura gens en lloc,
fins que arriven a una porta
on jau dormit un dragó...
Poc a poc, perque no'ns senti
entrem a dintre tots dos;

dia 7 d'Octubre de l'any 1883 es
descobrir en "la muntanya gran", de
Torroella de Montgrí, en el Pla de les
ral·loses una galeria soterrània, que fou

El

va

explorada

varis particulars, sots la
l'apotecari de la vila, en Baldomer Mascort, i després per la Gomissió provincial de monuments. Entre uns
i altres hi trobàreu a més de gran nombre d'ossos humans i d'animals, tres ganivets
de
sílex—que malhauradament
s'han perdut, però se'n conserva còpia,—

sj l'una sala és bonica,
l'altre encara molt millor
i en la més rica de totes,
la bella princesa hi dorm.
Encisat per sa hermosura,
10 príncep cau de genolls ;
la crida amb els noms més dolsos
11 besa les mans i èl front...
Si és que pot desencantaria
deur.in casar-se tots dos..."

"Mare... Per què em despertaven?
Tant que em divertia jo !
Are no he pogut saber-ho,
ni ho sabré maimés tampoc,
si se

casa amb la princesa,
aquell príncep tant hermós !

TRINITAT ALDRICH
La Bisbal

A

ma

per

direcció de

alguns petits fragments ceràmics, una
punta de banya de cervo treballada, i sota l'estalagmita, agafats a n'ella, tres eranis dolicocèfals, un sencer, l'altre quasi
sencer/i el tercer bon xic fragmentat.
D'aquests objectes, resulta que es tracta
d'una cova funerària deis darrers temps
prehistòrics. Del temps de la dominació
romana s'hi trobaren en la Meda, grans
enterraments fets de teules i fragments
ceràmics dels quals també se'n recullen a
La Fonollera, prop de la desembocadura
del Adaró. Dels orígens de Torroella, en
l'Etat Mitjana, no se'n sap res. Les noves més antigues fan referència a la capella de Sant Pere i Santa Maria de Coreer i després de la Mar-, noves del segle IX. De l'any 1123 són les primeres
mencions de la família senyorial de Torroella ; mes en dit temps, es menciona, a
part del castell de Torroella, el de Roca
Maura; els dos d'una mateixa família. Al
començar el segle XIII era senyor de Torroella Ponç Guillem al qui degué succeir
en el senyoriu Bernat de Santa Eugènia,
el qual fou designat governador de Mallorca per En .laume I, en vistes del seu

esposa...

Lema: Intima...

En ton perfum rosat de nena,
jugant amb ton cabell,
hi ha'l perfum que m'encadena
de tendresa gran segell.
i

De tant penetrant essència,
n'es de tots el més hermós
el perfum de ta inocència,
que

té

baume sanitós.

un

I

eix perfum que's font de
es la nau del meu destí ;
és la branca més florida,
del roser del meu jardí.

vida,

Es la broca que assenyala,
la fermesa en el treball ;
es el lema que encapsala

l'honradesa per mirall.
I és també llum
que

et

va

ma

misteriosa,

arrivant-me fins al cor,
fer

ma

regina,

dolça

esposa,

mon amor.

Llum excelsa, llum divina
que

aclareix

mon

pensament ;

ferma mà que m'encamina,
m'encamina rectament.
I així amb dolça placidesa,
és ma llar un paradís,
adornada amb ta tendresa,

perfumada amb ton encís.
Es la vall evocadora
hi niíia l'amor sant,
amb força generadora,
renovada a cada instant
on

I eixa força esclatanta,
refermada pel teu bés,
com més va, més s'ageganta,
com més va, s'enlaira més.
XAVIER SERRAT I BERTRAN
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Castell de Mont¬

grí, des de Santa
Caterina
(Clixé facilitat

la D.
brava)

per

deia Costa

de

MONTGRÍ

comportament en la conquesta d'aquella
illa; i el seu germà, Ramon de Torroell.a,
fou el primer bisbe de la illa conquerida.
Pou fiila i hereva de dit Bernat, Dona
Sanxa de Torroella ; però aquesta senyo-

l'any 1269 va permutar el senyoriu de
Torroeila amb en Dalmau, fill del vescomta de Rocaberti, pel de Vilademuls ;
i també, per permuta d'En Dalmau amb
i'infant En Pere, en l'any 1272 la baronia de Torroella quedà convertida en una
Procuració reial. Quan l'infant fou rei
d'Aragó, l'any 1285 hi tingué presos als
infants de Mallorca. Jaume II, en 129·1,
va manar edificar el castell de Montgrí,
al cim de la muntanya d'aquest nom, que
va quedar sense acabar, però lo que en
queda, remarcable mostra del què fou
l'arquitectura militar del segle XIV, mereix una descripció.
El castell de Montgrí forma un gran
(piadrat cenyit per altes ' muralles coronades de marlets, acabats en punta, amb
una torra rodona en cada angle. Es tot
de pedra picada, col·locada en filades horitzontais. No té més entrada que una
porta oberta a mitjorn, perpendicular, en
la qual al cim del mur hi ha un matacà.
En la mateixa pared de mitjorn, s'obre
una finestra, partida per una columna
amb son corresponent capitell. A l'exterior, fora les aspitlleres, no s'obre cap
més obertura. L'interior està sense edira

ficar.

Tingueren el castell pel rei, primer,
Dalmau de Ca.stellnou, l'any 1301; i des¬
prés, Pere de Liibià i els seus descendents. Ei mateix rei i els seus-successors,
sobretot Joan I, mostraren per la vila

GERIO

SARDANA PER A PIANO
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JOSEP

M A

S O LE R

GERIO

"GERIO"
Dia l'>

lònla".—Carrer

Matí : Carretera de Sans, "Los Aínericos".
Cobla
"Cathalònia".—Càstell
"Vell Vila. Cobla "Barcelona". Gra¬
cia; Carrer Villafranca. Cobla "Bar¬

Arlbau.

Cobla

"Bar¬

celona".—"Penya Sardanista Barce¬
lona", íBa)- Medlterrà), Passeig de
Colom.

Cobla

"Barcino".
Dia 23

cino".
Tarda: GulnardO. Cobla
Barcelonina ".—Agrupació

Sardanista
Barcelona"; P. Palau. Cobla "Catha-

Matí : Camp
d'en Grassot. Cobla
"Principal Barcelonina". — "Entitats
Excursionistes de Gràcia", Plaça Rius

lònla".—Castell "Vell Vila. Cobla Bar¬
celona".—Turó Park. Cobla "Barci¬
no".
Nit: "Foment de la Sardana de
Sans" :
Passatge del Círcol. Cobla

Taulet. Cobla" Cathalònla".—^"Or¬
feó de Sans". Cobla "Barcelona".—
Gràcia: Plaça Diamant. Cobla "Bar¬
cino".
Tarda : "A rrupacló Sardanista de

"Barcino".—Penya Sardanista Barce¬
lona" ; (Bar Medlternl) ; Passels Co¬
lom. Cobla "Principal Barcelonina".—
"Agrupació Sardanista Barcelona" ;

Barcelona", P. Palau. Cobla "Prlncll)al Barcelonina".—Gràcia: Carrer de
Sta.
Eugènia. Cobla Cathalònla".—

Cafè
Comtal.
Castell "Vell
na".

Cobla

"Principal

Cathalònla".—

Vila"; Cobla "Barcelo¬
Dia Ki

Matí : Carrer Koger de Flor, entre
Indústria 1 Passeig de Sant .Joan. Co¬
bla Cathalònla".—Castell "Vell Vila".
Cobla
"Barcelona".—Gràcia:
Plaça
Diamant. Cobla "Barcino".
Tarda: "Agrupació Sardanista Bar¬
celona". P. Palau. Cobla "Cathalò¬
nla"—Castell "Vell Vila". Cobla "Bar¬
celona".—Turó Park. Cobla "Barci¬
no ".
Nit: "Foment de la Sardana de
Saus".
Passatge del Círcol. Cobla
"Barcino ".—■" Agrupació
Sardanista
Barcelona". Cafè Comtal. Cobla "Ca-

1

"Orfeó de
Sans".
Cobla "Barcelo¬
na".—Turó Park. Cobla "Barcino".'
Nit: "Foment de la Sardana de

Sans", Passatge del Círcol. Cobla "Cathallònia". — "Agrupació
Sardanista
de Sans", Cafè Comtal. Cobla "Prin¬
cipal Barcelonina".—"Orfeó de Sans".
Cobla "Barcelona".

"Barcelona".
Dia 17
Tarda:

"Propietaris del Guinardó",
Cobla "Principal Barcelonina".
Nit: "Agrupació Sardanista Barce¬
lona". Cafè Comtal. Cobla "Principal
Barcelonina".—.Gràcia : Plaça del Sol.
Cobla "Cathalònla".

"Agrupació Sardanista Barce¬

Matí 1 tarda: "Orfeó
de
Sans".
Cobla "Barcelona".
Nit: "Agrupació Sardanista Barce¬
lona", Cafè Comtal. Cobla "Princi¬
pal Barcelonina".—"Casslno de Sans"
Cobla Cathalònla.—"Orfeó de Sans".
Cobla "Barcelona".—"Orfeó Renaixe¬
ment", Carrer de Galileu. Cobla "Bar¬
cino ".

Dia 2Ó

Matí: "Orfeó de Sans", Cobla "Bar¬
celona".
Tarda : Sans. Carrer de Riego. Co¬
bla "Cathalònia".—"Orfeó de Sans".
Cobla "Barcelona".
Nit "Agrupació Sardanista de Bar¬

celona", Cafè Comtal. Cobla "Princi¬
pal Barcelonina".—"Orfeó de Sans".

nla".—Gràcia:
"Barcino".

Dia 19

Carrer de Tarragona.
Cobla "Barcelona".—"Centre d'Il.lustracló, Sant Andreu, 146. Cobla "Barclno".
Nit: "Agrupaclóó Sardanista Barcelona' ', Cafè Comtal. Cobla "Prlnclpal
" Barcelonlna".—Gràcia:
Plaça
Rius i Taulet. Cobla Cathalònla".—
Carrer de Tarragona. Cobla "Barcelona".
Dla 20
Matí 1 tarda

Nit:

Sans",

:

"Foment

Passatge

de

la

del

Sardana

Círcol.

de

Cobla

"Principal Barcelonina".—"Agrupació
Sardanista
Sardanista
Barcelona",
Cafè Comtal. Cobla "Cathalònla".—
A les 9; "Colom A. N. Radi-dlfussió".
Cobla "Barcelona".—A les 10: "Pe¬
nya Sardanista Barcelona", (Bar Medlterrà. Passeig Colom. Cobla "Barce¬
lona".—"Foment de la Sardana de
Barcelona", Plaça de la Cascada. Co¬
bla "Barcino".
Dia 22

Tarda : Tibidabo. Cobla " Cathalò¬
nla".
Nit: "Agrupació Sardanista de Bar¬
celona", Cafè Comtal. Cobla "Catha¬
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bla "Tarrassa".—"Foment de la Sar¬
dana de Sans, Passatge del Círcol. Co¬
bla "Cathalònla".
Dia 31

Nit :,

"Agrupació Sardanista Barce¬
lona", Cafè Comtal. Cobla "Principal
Barcelonina".
AFORA

DE

BARCELONA

Dia 15

Mati: Martorell. Cobla
Barcelonina".
Dia 16

ça

"Principal

Matí, tarda 1 nit: Badalona. Pla¬
de la Ciutat. Cobla "Principal Bar¬

celonina".
Dia 17
Tarda:

Hospitalet. "Centre Catòlic"

Cathalònla".
Dia 18

Tarda : Cambrlus. Cobla " Principal
Barcelonina". — Hospitalet ;
" Centre
Catòlic. Cobla Cathalònla".
Nit: Vallvldrera. Cobla "Barcelona"

Dia 19
Tarda: Camblus.
Barcelonina".

Cobla

"Principal

Dia 21
Nit:
nla".

Vallvldrera.

Cobla

"Cathalò¬

Dia 22
Nit:

Badalona. "Foment de la Sar¬

dana", Rambla Cobla "Principal Bar¬
celonina".
Dia 25

Nit: Carrer d'Arlbau : València. Co¬
bla "Principal Barcelonina".—Centre

Matí : Sant Genis d'Orclnells, Carre¬
tera de la Rabas.sada. Cobla "Cathalò¬
nla".
Nit:
Vallvldrera. Cobla "Cathalò
nia".

d'Il.lustracló". Sant Andreu. 146. Co¬
bla Cathalònla".—"Agrupació Sarda¬
nista Barcelona". Cafè Comtal. Cobla
"Barcino".

Vallvldrera. Cobles
nla" 1 "Barcelona".

"Barcino".
Dia 26

lona", Cafè Comtal.

Cobla "Cathalò¬
Carrer Vlch.
Cobla

Sardanista

"Principal
Barcelonina".—"Agrupació Sardanis¬
ta de Barcelona", Cafè Comtal. Co¬

Cobla

Cobla "Barcelona".—"Centre Catòlic
de
Sans", Fernández Duro. Cobla

Dia 18

Cobla "Barcino".—"Penya
del
Poble
Nou".
Cobla

Dia 24

thalònia".—Castell "Vell Vila". Cobla

Nit:

Audicions i ballades
del 15 al 31 d'agost

LES SARDANES

i

Dia 28
Nit:

"Cathalò¬

Dia 27

I

Nit: "Agrupació Sardanista de Bar¬
celona". Cafè Comtal. Cobla "Princi¬
pal
Barcelonina".—Tibidabo.
Cobla
Cathalònla".—"Foment de la Sarda¬
na de Barcelona",
Plaça de la Casca¬
da. Cobla "Barcino".—A les 0: "Co¬
lom A. N. Radl-dlfussló". Cobla "Bar¬
celona".—A les 10: "Penya Sardanis¬
ta

Barcelona", (Bar Medlterrà), Pas¬

Dia 29
Matí 1 tarda : Villafranca del Pe¬
nades. Cobla "Barcelona".—Molins de
Rel. Cobla "Barcino".
Nit: Badalona. "Foment de la Sar¬

dana", Plaça de Ciutat. Cobla "Princi¬
pal Barcelonina".—Villafranca del Penadès. Cobla "Barcelona".—Molins de
Rel. Cobla "Barcino".

sels de Colom. Cobla "Barcelona".
Dia 30

Dia 29

Nit:

lona",

"Agrupació Sardanista Barce¬
Cafè

Comtal.

Cobla

Cathalò¬

nla."
Dia 30

Matí: "Foment de

la

Sardana

de

Sans", Carrer Gayarre.—Carrer Cordenya. Cobla "Barcino".
Tarda : "Agrupació Sardanista do
Barcelona", P. Palau. Cobla "Tarrassa".—Turó Park, Cobla "Braclno".
Nit: "Penya Sardanista Barcelona"
(Bar Medlterrà), Passeig de Colom.

Matí : Villafranca del Penades. Co¬
bla "Barcelona".
Tarda: Teyà. Cobla "Principal Bar¬

celonina".—Molins de Rel. Cobla Ca¬
thalònla".—Villafranca del Penades.
Cobla "Barcelona".
Nit : Villafranca del Penades. Co¬
bla "Barcelona".
Dia 31

Matí,

tarda 1 nit

:

Villafranca del

Penades. Cobla "Barcelona".

LLORENÇ RABOSO

GERIO

i)redilecció i lii visqueren tempora¬
l'antic castell senyorial, convertit
en pa'iau. En tais condicions es comprèn
que la vila cresqué en població i privile¬
gis, convertint-se en la més important del
Ilaix Empordfl i desenrotllant-se les arts
industrials, particularment la fabricació
de panyos. E'any 1359 tenia la vila 178
focs reials. Després els canvis polítics, les
guerres i la pirateria feren minvar la se¬
va preponderància. E'any 1698, formaven
la Prociíració reial, els llocs de Torroella,
Gualta, Fontanilles i Sobrestany.
Avui Torroella, amb quatre places
i
nombrosos cai-rers paral·lels i llargs, té
regular caseriu ; i compta amb tot el que
pot fer còmoda l'estada en una població :
il.luminació pública, hospital, dues esco¬
les públiques, quatre de privades, dos pro¬
fessors de música, teatre, cinematografia,
dues orquestres, tres fondes, i ordinació
diària a Figueres, Girona, L'Escala, Bagran

des

en

gur, Palafrugell, Palamós i La Bisbal; i
no hi manquen els arts i oficis més ne¬
cessaris.
El poble de L'Estartit, al davant de les
illes Medes, és de fet el port de Torroella.
Seml)la que les embarcacions de cabotatge i de poc calat, arribaven, en l'Etat
mitjana, Ter amunt, fins a la vora de
Torroella mateix ; però la reculada del
mar, i les sangries fetes al riu des de
Colomers per a regar i moure molins que

han disminuit considerablement el cab¬
dal del riu a la seva desembocadura, —
han portat que avui no repugin el Tel¬
les embarcacions.
A fora de la vila de Torroella hi ha
l'ermita de Santa Caterina, en la munta¬
nya

de Montgrí, fundada l'any 1392, i que

dahça En Joaquim A'allespí i En Vicents
Bou. Aquest darrer especialment, és un
dels més populars i també del més discu¬
d'avui.

tits autors
La tasca

d'aquests dos artistes,

co¬

for¬

part integrant de la mateixa.
consignar també el respecte 1
posat a Tacte de ballar la sarda¬
na. Si be actualment per influències estra
nyes, hem degenerat
queicom,
podem
men

Cal
l'amor

encara

un

bou estol de balladors

home de lletres En J. Massó Torrens ,en
el qual s'ensenya de comptar, de ballar
i

dé repartir la sardana d'una manera
discreta, que el domini de la dansa

tan

està

Més
recentment
encara.
Farà
cosa
d'úns dos anys, responent a la crida de
l'il-lustre musicòleg empordanès En Sal¬
vador Raurich, va constituir-se a casa
nostra un grup pro-restauració de Tantic

contrapàs, havent-se realitzat dues ba¬
llades públiques amb èxit falaguer.
No pecarem, dones, d'il.lusoris, d'exage¬
rats, si davant d'aquests ante^deuts "mgurem per a les sardanes de la festa
major d'enguany, la importància que nan
de tenir, que han merescut i tindran per
sempre més a la nostra vila.
JOSEP

Mes, no ; que ja les coses són dins meu
llevors d'estels en vostra claror bella ;
la Paraula que un jorn nàixer-les feu,
en elles toma cants de meravella.

en

La formosor dels sers universal
el vas de mon ànima s'escola ;

i roser de mil roses

I així els

l'atractiu del
platxeri i del viure bullanguer. Puix la
nostra vila és més aviat un lloc de calma
i de repòs. De meditació gosaríem dir.

Qui aspiri a embaumar-se en perfums
d'antigor, vagi a Torroella—diu mestre
Blasi en la guia de la Costa-Brava... I
així mateix.
No cal doncs retreure
ui^ vegada
els records de 1^ nostra passada grande¬
sa. Val més que parlem, encar que sia
somerament d'algun dels aspectes de la
Torroella actual. Res més a propòsit per
això fer, que orientar-nos envers la pro-

Iier^ festa major.

La teniu aprop. El 25 d'Agost. I si bé
hores d'ara no s'ha fet públic encara
el programa de festeigs, no dubtem pas
l>erò que tret dels actes esportius que
pensa celebrar el Club Deportiu Montgrí
a

.—^fútbol, boxa,
interès portarà

cursa

en

ciclista, etc,—^poc

si la festa major d'en¬

ta, sempre semblant, sempre el mateix ;
que reviurà sens dubte amb la solemni¬
tat acostumada. Ens referim a les sar¬
danes.
Torroella té una tradició musical prou

Suprem Homer,
voldria

amb força

cantar el vers intern

arreu

No'm tentis amb tes pompes, món ijer-

[v.ers,

són mos besos sols per l'Amor Santa
jo tinc per regalar-te un Univers
que dintre meu com una alosa canta.
que

ascend'ir d'Amor

Salm d'amor

L'amor divina

Caldes de Malavella)
meus

en

Torroella

de

l'alta

serra.

VIVER, Pvre.

Montgrí.

;

Ara,

com Déu, só caritat, só amor,
cor dominant sobre la terra impura ;
a dins dels camps d'Eternitat en flor,
en

terra,

et omnia

m'h^ rublert el sí

flaires i

;

uUs, oh Voluntat,

F.

orgue de mil veus dins meu ressona :
el concert de les coses és en mi
i só el gran Himne que la terra entona.

que en

més pro[funda,

d'aqueixa Amor Sagrada que m'inunda,
i m'arroeega dins son vent etern.

en

a

:

que en tu estava tancat
amb mi me'l só emportat

colors perdura,

magnífic sol plasmat en viva llum
que'm sobreíx en espurnant riuada,
goig i dolor junyits en un perfum ;
estoig de meravella insospitada.
Vos sou la Vida, oh Déu, jo era el norès
amb una gota sols de vostre essència,
en flames eternals m'haveu encès,
i divinal m'heu fet^ l'existència.

Esclats
Amb goig rebérem ja el primer número
de "GERIO". Com no havia d'ésser així
si de bones a primeres—a part del text
molt ben xafat i oportuníssim—hi veiérem

estampat

un

treball gràfic d'un bis¬

balenc molt estimat.
L'amic Puntís, que

forma part inte¬
grant d'una família bisbalenca molt co¬
neguda, estatjada avui a Barcelona, pot
estar-ne contentíssim de la distinció amb

què l'honorà aquest ja popular quinzenal.
Com a bisbalencs, en rebérem una gran
satisfacció i ja se'ns féu altament sim¬
pàtica la revista.
Però, deixant de banda aquesta satis¬

Tan plenament transfigurat quedí,
oh Virtut sobirana indescriptible,

facció íntima que com a bisbalencs sen¬
tim per lo manifestat, ens plau fer cons¬
tar ben sincerament que "GERIO" és, en
nostre modest entendre, una publicació

que de mon sér no subsisteix bocí :
àtom só en Vos de Hum indivisible.

importantíssima, per la tasca que s'ha
emprès, molt convenient i necessària.

En

baixesa

quin misteri encloc?
espurnegen mos uUs, mos llavis cremen ;
mon cor s'agita en oceans de foc ;
de ser tan prop de Vos mos membres tre[men.
ma

coneguda. En l'història de la sardana, la
figura d'En Pardas s'hi destaca vigorosa
al costat del gran Pep Ventura. Vingué
més tard el mestre Pere Rigau (Barretó) autor d'un sens fi de sardanes alguna
de les quals no podrà morir mai. Ço pa¬

[prem
d'aquestes meravelles tan estranyes
d'estar més prop de Vos que en un Betlem
d'ésser estel que us ix de les entranyes.

lesa la consistència del seu valer i de la
seva obra. I actualment tenim els dos
joves i ferms conreuadors de la nostra

El no-res d'algun dia, ja
la vostra Amor és sols pa
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Sant Francesc

que'l troç de cel

^ ^

rosa

com

[estimo

No m'atreuen tos

guany.

No obstant; hi ha un número de fes¬

tots

que encarnes en belleses de la

és

més,

sers

Tamor divin^ a tots mels fa germans;
i de la sola estrofa que jo rimo,
la terra, el cel, els móns són consíonants.

son

altres viles germanes,

ideals,

vida dolçament pel temps rodola.

ma

CASTELLS

Torroella de Montgrí, Agost 1925.

Deus

Torroella, ben cert que no pot oferir

del món.

Tabast de tothom. No

podem com¬
prendre davant d'aquest fullet, com hi ha
qui Testrefaci i la vulneri.
a

(Viola d'or

com

a mon cor remors

és mon cor cel·la d'auster asceteri,.
perquè. Senyor, les coses j^ no són
desde que m'omple els dins vostre misteri.
que

cal. En Joan

Tauler, que en sap un
niu d'aquestes coses, temps endarrera va
publicar un fullet prefaciat pel conegut
com

té un bonic retaule. El lloc és d'una solitut pregona, i allà hi sentí un dexondiment la inspiració selvatgina de la nos¬
tra Víctor Català, que culminà en la se¬
va obra cabdal.

Torroella i la Sardana

No arriben
ve con¬

densada en la vàlua artística de la
bla "Els Montgrins" ja que un i altre

mostrar

en diàlegs del món no diré un mot,
jo visc de Vos i és vostra ma paraula.

Mon Déu

:

no'm lleveu mai el goig su-

ho és tot;
de ma taul^

Fer cultura en tots els ordres de la
vida. Dedicar una part pricipalíssima a
la divinitat d'un art excels, com ho és
el musical, és fer feina positiva, profito¬
sa, molt digna
La comarca

de tenir-se en compte.
gironina ha trobat en
"GERIO", la bandera cobejadora de sos
fills més distingits, aimants tots de les
coses
i costums de nostra
terra.
Cal,
doncs, estimular als entusiastes mantene¬
dora de les nostres tradicions, entre les
quals hi figura, en primer lloc, la for¬
mosa i popular dança la sardana, sorti¬
da del més important indret de la co¬
marca ; l'Empordà.
Considerem, doncs, que és un deure

GERIO
protegir i propagar, amb tot l'entuslasme,
l'obra d'uns quants abnegats, que bri¬
llantment i amb un desinterès digne d'es¬
tima, s'han emprès la tasca de divulgar,
enaltir i honorar • tot lo bo i digne que
surti

i

labori

es

dintre nostrès

*

*

*

comar¬

ques.

considerant-ho així, procu¬
rarem, per tots els mitjans, portar-hi
nostre gra de sorra. Que tots els fills de
les comarques gironines facin igual i no
cal dir que l'èxit está assegurat.
Salud, confeccionadors de Geeiô! Nos¬
altres vos admirem ! Vagi per vosaltres
Nosaltres,

nostra més coral felicitació !
La Bisbal.

MA&NE BOSCH

-

DE

MUTUALISME

Ja

és problema que preocupi sola¬

no

això Thury xiot afirmar que "la
qüestió de l'atur forçós es confundeix
amb la qüestió social".

per

l'Anglaterra el dels "sense feina",
constituint, demés, especial ob¬
jecte d'estudi pels governants de les al¬

ment a

sí que ve

tres nacions.

L'home té per naturalesa dret. a un tre¬
ball adequat que quan menys 11 propor¬
cioni els necessaris elements de vida i

perquè és indiscutible 'aquest dret, és el
ciutadíi, és la societat, és l'Estat els que
dintre dels seus respectius límits deuen
assegurar
l'existència d'aquells ciuta¬
dans involuntàriament privats de treball.
L'incumpliment d'aquest deure porta no
poques vegades a greus trastorns socials;

Les nacions han fugit sempre d'una so¬
lució francament estatal que amb excés
seria gravosa a l'economia pública. Han

preferit més adoptar el sistema de les
subvencions a les associacions obreres i
entitats de colocacions o-asseguradores de
l'atur forçós.
I Bèlgica, França, Alemanya, Norue¬

Dinamarca tenen organitzat aquesta
base de l'ajuda del pres¬
supost nacional. Però l'àmplia llibertat
que donen les lleis a l'obrer per aprofitarse d'aquesta protecció fa
que un gran
sector de trebaliadors es mantingui al
marge de la seva aplicació.
Es sols Anglaterra la nació que obliga¬
tòriament imposa als obrers de més de
16 anys de no poques indústries i treballs
el segur contra l'atur forçós, però, no
obstant els seus fonaments de justícia i
dignitat, en no poques circumstàncies es

ga,

assegurança

absolut de la psicologia dels obrers que
ofereixen i de les necessitats industrials
de la casa que sol·licita i, demés, estan

mancades, principalment, d'aquell enllaç
que, formant compacte trama entre tre¬
balladors i capitalistes és converteix en
lieugera però irresistible coacció que evi¬
ta no pocs abusos i liiura de no menys
defectes.
Ha sortit de la sociologig anglesa la
forta corrent que assenyala a les Associa¬
cions de Socors Mutus per a resoldre el

problema ja

que reuneixen aquestes les
dues condicions indicades : coneixement
mutu i vigilància caritativa ; la primera

perquè les germandats estan integrades
en sa major part per elements d'una ma¬
teixa professió ; la segona per estar reduidg la seva actuació a cercles locals.
Aquesta solució mutualista per la sosolució del problema viu i greu del se¬
gur per l'atur forçós que preconitzen mo¬
dernes corrents sociològiques és la què
nosaltres presentem en antitètica postura
a

les orientacions de les lleis socials d'Es¬

panya.

PROMETEU

converteix aquest^ intervenció de l'Estat
en seriós perill per la tranquilitat del

país 1 el nivell econòmic.
*

»

♦

Un gran
Qualsevol que sia la solució que els
governants adoptin per a resoldre el pro¬
blema esmentat serà sempre aquella una
feixuga i inútil càrrega per a l'Estat per¬
què les organitzacions amb basements
burocràtics parteixen del desconeixement

llibre deturisme

-

"La Costa Brava"
benemèrita

La

(Album-guia)

entitat

barcelonina

"Ateneu Enapordanès" acaba de publicar
i repartir entre els seus subscriptors

només, el
Costa

ments és
que
no

seu

Brava",
una

anunciat àlbum-guia, "La
que, dit sense apassiona¬
de les

s'han editat
dubtar será

propis i estranys

coses

més reexides

a Catalunya i que
el millor guiatge per

a

a

desitgin conèixer bé
tan ijròdigament embellit per
que

aquest recer
la natura en tots els
tables encantaments.

seus

detalls i délec¬

Avaloren el llibre

un conjunt de duescinquanta fotografies dels més no¬
tables professionals i aficionats; orles,
vinyetes i dibuixos de J". Dalmau, Joan
Bordàs, N. Rubió, P. Vidal i pintures de
J. Dalmau, P. Vidal, J. Lloret, J. M. Mascort i E. Meiffren, reproduïdes en tricro¬
mía superbament.
La part descriptiva i literària la sig¬
nen així : Blanes, J. Coma Soley ; Lloret
de Mar, Pere M. Soliguer Pujol ; Tossa,
Jesuald ; Sant Feliu de Guíxols, Enric
Bosch i Viola ;Calonge, Josep M. Pou i
Sabater ; Palamós i Sant Joan, LI. Bar¬
celó i Bou ; Palafrugell i Pals, Alfred Gallard ; Bagur, Salvador Raurich ; Torroe¬
lla de Montgrí, P. Blasi Maranges; La
Escala, Sant Martí dEmpúríes, Joan Ba¬
llesta : Sant Pere Pescador, Mossèn Lluís
G. Pla ; Castelló d'Empúries, Andreu Bas¬
ses; Roses, August Pi i Suñer; Cada¬
qués, Carles Rahola ; Port de la Selva,
Josep M. de Sagarra; Selva >!o Mar, P.;
Sant Pere de Rodas, Lluís Portabella ;
Llansà, Colera, Port-lou, E. Isern Dal¬
mau, i Figueres, J. Puig Pujadas.
L'edició total va feta en català, castellà'i francès i ja s'està ara'procedint a la
repartició d'una grossa quantitat d'exem¬
plars que gratuïtament seran entregats
entre la premsa barcelonina 1 comarcal,
Societats
Excursionistes de Catalunya,

centes

Hotels i

Pondes de Barcelona 1

de les

principals ciutats de la Península, Enti¬
tats culturals i d'esbarjo barcelonines,
etc. També se'n destinarà una forta par¬

S. Verdaguer
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BARCEU-OIMA

tida per a la propaganda a l'estranger.
A n'aquest fi totes les nacions que tin¬
guin representació oficial a Barcelona
rebran per mitjà de llur cònsol un petit

contingent d'aquests llibres, que una vol¬
ta escampats en aquelles terres poden

GERIO
ésser motiu d'uií corrent cle simpatia en-r
vers nosaltres i esquer segur per a esde¬
venir demà els nostres millors hostes.
Al saludar cordialment als amics de
1"'Ateneu Emioordanès" que han tingut
l'encert de realitzar semblant obra de pur
no podem menys que felici¬
tar-los efusivament en nom de les comar¬

patriotisme,

gironines que

ques

en

premi al esforç es¬

merçat no es cansaran mai d'esguardar
aquella santa casa amb tot l'afecte de
consideració i

nombrosos regals adecuats als alum¬

L

1 llnrs famílies

nens,

la

en

Escola

la

a

a
Barcelona i particular¬
l'Escola, fou emocionant. La sa¬

es

reflectava

mutualisme

el

de

Mo-

de

en

totes les

afeccions,

confiances,

cares

com

un

semblava

que

casa".

a

dióles"

i bé

es

mereix la Granja

els

en

quals

es

la;

remarca

domicili que tants bons resul¬

a

estfi

tats

donant

els distints

en

paissos

i americans.

europeus

Aquestes guardioles, que són unes cap-d'acer, la "Caixa d'Estalvis" les.

setes

disposició de tots els Imponents.

posa a

posseïdor d'una guardiola pot empor-

tar-se.la
en

al domicili, quedant la claueta
poder del Banc, i per això tota la mo¬

neda

dipositada
imposició

una

presentar-se,

mesos,

s'obri,
ni

a

a

la

en

al

La

com.

guardiola

bon estat i haurà

cada quatre-

menys

"Caixa"

del

Banc

perquèi)resència de l'imponent, i s'abo¬

la llibreta

a

considerar-se

pot

realitzada.

ha de conservar-se

de

Be's mereix la Direcció, que tant apre¬
cia la obra de nostra modesta Revista,
benaurances ;

aquí,

importilncia que té el servei de "Guar--

Tot

volia dir; "ja som

alumnes

Mercantil

hores

poqnes

Granja, amenitzades amb VOrques-

brollador

aprofitats de

unes

L'arribada

Una diada d'esplai
els.

una

obsequi al

trina Rocadalvi.

tisfacció

mereixedors

sal
en¬

personal de la casa, que tanta cura sapigué posar en fer agradosa la estada dels

i

n'eren

fotografies,

"traca" s'organitzíl un ball en

ment

Be

treure

alguns globus i fer esclatar

gegar

mereix.

estima que es

Després de

nes.

l'impost de l'estalvi.

Granja "Flor
Maig'F
Sardanyola..
(Edifici priniòal)
de

derna ;

que

el

per

curs

dels

traballen coratjosament tot
poder un jorn ésser mo¬

a

la

en

seva

professió.

La

Direc¬

"Flor de Maig" el pergamí que en agraï¬
ment li

dedica

la

Escola

Mercantil

Mo¬

derna.

respondre'n,

insignficants detalls, sap correspondre
sempre al zel de les famílies dels edu¬
cands, i volgué obsequiar a uns i altres
amb una festa simpàtica, una diada d'es¬

fou
de

L'habit de l'estalvi

fora. Marc excel.lent per un qua¬
germanor i comunitat d'afectes
l'escullit: la Granja "Flor de Maig",

tots

els

El nostre

alumnes

amb la

Direcció.

Després d'un viatge platgeriós d'anada,
s'arrivà a la Granja, i l'eplai de joia,
en
trovar-s'hi amb els pares de molts
sorollosos i sincers
ho és la joia infantil. Tota aquella

alumnes,
com

esclataren

alegria del viurer que

senten la canaen els jocs que

prengué forma
improvisaren pels volts. L'Administrador
de la Granja, excedint-se de lo tractat,
lleta

i contagiat de la

preparà

un

joia dels jovenets els hi

dinar excel.lent. I la Direc¬

en

a

de¬

o

abans si vol l'imponent ; i allave obligat a retornar-li les

el Banc

pessetes que havia dipositat.
Espero doncs, volguts companys i
amics, que, ara que se'ns presenta tan

distingit company Pere Pla

i Reig, mestre del Prat, ens ha remès un
treball d'un
les

seu

alumne, llegit

passades festes,

res

modificacions

produïm
nova

gustosos

que,

que

en una

són del

per

cas,

tractar-se

estar per

d'una

altra part nosaltres de confor¬

s'adueixen.

No

re¬

modalitat de la virtut de l'estavi i

mitat amb les consideracions que en

Als

de

amb les lleuge¬

meus

fa

alumnes

Diu així:

volguts

l'escola

companys

que

adquiriren tots una d'aques¬
dipositar allí nostres

petits cabals.
No

em

cap pas cap

altres,

com

tància

que

d'escola
els

dirigeix nostre

que

tots

vos.

tatges que reporta per lo molt que sobre
d'ell

hem

sentit

dies

que

en

un

a

parlar, i

dels temes

no

fa molts

que

diària¬

presentar al nostre

mes¬

tre, parlàrem precisament de l'Estalvi i
de les

guardioles, dient, entre altres co¬
la guardiola és un excel·lent cal¬
culador, ja que ella repeteix invariable¬
ses, que

ment 2 12 són

d'Estalvis" del Banc de Viscaia, que
des de fa temps compta amb una sucur-

són

xa

dubte

jo mateix, ja sabeu l'impor¬
té avui l'estalvi i els avan¬

ment tenim de

molts dies circularen entre
de

ell

bona ocasió,

tes guardioles per a

una
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o

deurà retornar.se al liquidar la

volgut mestre uns prospectes de la "Cai¬

nes,

d'extraviar-se

llibreta,

ció de la Escola,

després del àpat, donà
sorpresa amb un ball de serpenti¬
destapant-se un aparell d'on sorti-

cas

una

per

Banc i

vors

i els infants

Sardanyola.

Tila

la guardiola és

la llibreta

7

a

A les vuit del matí sortien del garage

a

teriorar-se. La guardiola és propietat del

de

dre

conservar

imposició mínima de 7 pessetes,

ció de la Escola, acurada en tots els més

plai

Per obtenir i

condició precisa tenir

4; 4 i 2 són 6; 6 i 2

8...

La guardiola és un tresorer, car guar-

GERIO
quant se li entrega amb la parti-

lla tot

l'Ularitat

que

convertint els cèntims

va

pessetes 1 les pesetes

en

duros. Jjíi

en

presència és un toc d'alerta per a els
el joc, en la beguda 1 en

seva

que pensen en

diversions.
esteu

Confleu.li

segurs

que

estalvis

vostres

lia

no

SEDASSERIES

1

malgastar-

de

los.

No .sempre resulta assegurat el fiar-se
dels llibres.

guérem

guardiola

què
sió

també

era

l'ordre ;

i

evitant

un

moralista,

per¬

la economia, la previ¬

ensenya

ens

dèiem que ia

que

límit

posa

les despeses

a

dissipacions inútils i dóna inde¬

pendència, decisió i dignitat personal.
Es conta d'un jutge que
tenia per
visitar

costum

íreqüència,

als

ço que

segueix

alguna

amb

presos
:

En l'espais-d'alguns mesos va trobar-

àe amb què

un

1

rebel·lió

del

vi.

l'autoritat

contra

El

jutge pregunta

baralles

:

efecte
ell i li

per

per

dir que era un home casat i amb

varen

dos fills ; però que s'embriagava cada
festa. Un dia el jutge el féu comparèixer
1 li

digué :í
ja sé que a part de la embriague¬
sa, és un obrer honrat i molt hàbil i per
això vaig a demanar-li un
favor sl és
que vol fer.me'l.
—Jo

—De

tot

aortirà

de

la

dintre quinze dies vostè
presó i tornara

amb la seva esposa

so

és el favor

a

i fills, i

reunir-

sap

quin

li demano? Es aqueix:
guardiola d'aquestes que
valen 10 cèntims, cada vejada que sen¬

Compri
ti

la

que

una

necessitat de la

beguda tiri

la

a

guardiola él diner que vostè calculi ha¬
via

—

Enric Bosch i

Viola, que no és Sant Elm,
"Telm", probablilíssimament. La
qüestió à dilucidar-se queda, doncs, ober¬
sinó

riostra,

ta per part

com

per la de L'Avi

M une. En Baldomer

Balot, autor de l'ar¬
ticle, és d'això irresponsable. Ho rectifi¬
càrem nosaltres, confiats en un historia¬
dor de vàlua.

Uns tals Narcís

Sagner i Camil Geis,
gironins, que, de tan amics
nostres que són, no sabem ni reverenciarlos, ens han caigut sobré el barri del
Born Tun i sobre el Guinardó l'altre, com
pluja baixada del cçl. I creguin que la
pluja a les altures hi és tan necessària
comarcans

com

de

malgastar-hi. Per Nadal trenqui
la guardiola a la presència de l'esposa

Taire, i l'aigua dolça prop de la sa¬
mar és imprescindible
per a

labror del
la vida.

recordava,

se

li presenta dient

lar-se

com

tendència

el

garment. Però
rona

a pujar, a "enfi-

carbasser",
un

com

diem vul¬

nostre bon amic de Gi¬

ha comprès que

hi havia

una mane¬

de pujar nova: abaixant-se. I, en efec¬
te, farà oposicions per a soxantre — que
és la veu més baixa que es coneix — i
dels cims de les oficines de la secretaria
ra

del

Bisbat baixarà fins al faristol del
chor baix de la Catedral. I, com
d^iem,
tot per apujar-se precisament.

rien,

la nena i

en¬

riara

queden cinquanta pessetes.

Ja

rio

em

un

tornaré pas

cap

abric

més

a

per

posar

els peus a

taverna.

—Doncs

tampoc tornarà a posar els
peus a-la presó—contestà el jutge,—i
serà home de bé, i li prosperaran els
negocis i farà la felicitat de la família.
I

l'obrer, regenerat ja

per

la influèn.

eia de la guardiola, resolt a pregonar son
savi

consell,

s'acomiada del jutge pre¬

gonament commogut.
JOAN

Compreu

PURSET

establiments que
anuncia "GERIO", íitiliseu les ofer¬
en

el

dels seus anunciants i favoríreu
la nostra Revista que viu d'amOrs
a les comarques gironines i del sa¬
crifici dels seus organitzadors
tes
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demana

—

farà. Esperà¬
seves rimes amb
es

l'arribada de les
anhel. Gràcies per la complaença de que
ens fa objecte. Al modest "GERIO",
que
sap apreciar-la, no el faci mai víctima de
les seves distraccions ; encara que ja sa¬
bem que amb nosaltres serà pietosa.
vem

Sr. .Antoni Dot Arxé, d'Olot. — Complaguts. Suposem en el seu poder els
exemplars que ens demanà. No hi ha què
dir

reberem

:

amb

satisfacció

quai-tel les. Reservem les
per

aviadet,

les

seves

envià
i compartim amb vostè la
que

ens

satisfacció.

Sr. J. Vidal, de Banyolas.—La seva se¬
remesa de notes de Besalú són eri
poder nostre. Envii les restants, i per¬
doni'ns que tai;dem tant en publicar-les.
Es que

el molt original

que espera torn,

és

tant d'actualitat que si el reservem
haurà perdut l'oportunitat. Vostè sabrà

dispensar-nos.
Sr. Pere Clara Farrarons, de Calonge.
Hem tornat enviar. Li farem una visita
dins pocs dies.

Sr. Enric Bosch i Viola, de Sant Fe¬
do Guíxols.—Rebuda la seva tarja¡
Mercès per l'aclaració del mal entès, i
els felicitem per la edició extraordinàr
liu

Baldomer Balet, de Sant Antoni
Calonge.—GERIO" el fa objecte de
les seves grati tuts per lo que vostè s'hl

interessa.
Sr. Ricard Manaut, de

Palamós.—Amb.

amics com vostè, "GERIO" aviat
hauria vençut els obstacles que l'estorben per aviure ricament. Feliça tempora¬
da d'estiueig.
pocs

,

,

Sr. Pau

Rodriguez, de Prat del LlohAir
gat.—^Gràcies per l'advertència. Es lamen¬
table; però cregui que ha estat inyoluntari el descuit, i iio succeirà més. Li en¬
viem carta particularment.
de La Escala.—Es
havem sabut abans que
estiuejava en la població simpàtica de la
nostra Costa Brava ; puig la pressa nos¬
tra, en assabentar-nos ens priva de que
la seva ploma col·labori, amb l'intensitat
que vostè i nosaltres desitjaríem. Mer¬
cès per l'ofrena de "La fruita madura".
Sr. Barceló Matas,

CORRESPONDENCIA

Senyor: 'Ja vaig complir la promesa.

bates pel

vostè

de doldre que no

:

Per Nadal he trencat la guardiola i d'ella
n'he tret un vestit per la doña, unes sa¬

com

Sr.

L'obrer

se'n

Srta. Trinitat Aldrich, de La Bishal.
Tal

de

dels fills i compti el diner estalviat.
Àixò és tot quan volia dir-l'hl.

ajupí el cap i va retirar-se.
l'any següent, quan el jutge ja ni

pensió de la Revista, el 15 del iiassat.
Mercès per la cura que se'n pren.

ria de "L'Avi Muné".

1

A

coso.s interessants d'aquest
terror. Ja haurà vist el motiu de la sus¬

gona

señor Jutge—li contes¬

cor,

bé ;

Sant Telm

Guíxols.

Tothom té
:

no

lega L'Avi Miiné, el seu director l'amic

ta.
—Doncs

i

obrer hávia sigut

jove

els mateixos delictes

per

—

Ara resulta, segons escriu en nostre col-

portat quatre vegades a la presó i sem-'
pre

Sant Elm

parlant de la punta de Garbí de Sant Fe¬
liu de

Recordo, finalment,

En el número passat escri-

gnin's forces

Sr. Magne Bosch, de La Bishal.—Ens
són grats els vostres elogis. Bones fes¬
tes.
Mn.

F. Viver, de Torroella de Mont¬
De lo primer, gràcies, igual que de
lo segon i de tot plegat, agraïts. Anotem
les seves observacions i les complirem
amatents. Dongui mercès als companys
tots, col.laboradors en nostres tasques, al
senyor Castells, especialment. La seva
idea ens agrada molt i l'acceptem. Pot

grí.

començar quan vulgui.
Victor Català.—La vostra gentil lletra,
rebuda quan lluitem amb les dificultats
d'una tasca, si noble, tot just comença¬

da, ens dóna coratge per a vèncer-les.
Serà, tal com és arribada, l'exornament
més preuat que enjoiarà l'edició vinent
de "GERIO". De segur que vos fareu
càrrec de lo molt que ens ha complagut
la vostra galania.

Sr.

Ramon Masifern,

de Barcelona.—
Un company es posarà a la parla amb
vostè, per a puntualitzar la forma de
publicació de les seves poesies.
Sr. Vicetits Puig, de Vilamaniscle. —
L'amic Bonilla li agraeix la alusió. Di¬

Sr. Amadeu Roig,
Moltes gràcies per les
ens dona en sa carta.

de Palafrugell.—^
orientacions que

Sr. Joaquim Buscató, de Figueras.—Ja
haurà vist el motiu del nostre retard, que

justifica l'exclusió

per

haver perdut' opor¬

tunitat.

Sr.

Antón Palomeras,

de Mcmtagut.—•

Cumplim el seu encàrrec.
■I. Blanch Régnait, de Castelló d'Ampuries.—Desitgem que tot seguit la seva
sardana "Mal d'amor" pugui sortir. Mer¬
cès per la seva prometensa i consti que II
agraím.
F. G. Pvre.—La seva prosa ens plau.
Però tindrà que esperar torn. De tots mo¬
dos la inserirem lo més aviat possible.
Lluís

Palli,

Mes de moment

de

Barcelona.—Gràcies.

ha estat impossible
I)ublicar-ho, malgrat que'ns agrada,
Xavier
Serrats,
de
Barcelona.—Per
excés d'orjginal no li publiquem totes les
composicions poètiques que di demanàrem
Animis, que ni han molts que ho fan
més malament que vostè, i escriuen.
ens

Col·legi i Pensionat Ibèric

Primera i

Segona Ensenyança,

Comerç, Idiomes.
Admet interns desde

INCORRORAX
DE

2.=*

ElSISEINJ

SALMERÓN, 177.

A

L'ÍNSXIXUX

YAISIÇA
—

Edifici

a

DE

BARCELONA

ADVOCAT
EM

CARRERES ILITARS

ASUIVIPTES

ENGINYERS INDUSTRIALS-

CIVILS I IVIERCAIMXILS

CARRER

DE

BAILEN,

145,

250 pessetes cl trimestre

quatre vents. Aules airejades. Jardins. Gimnàs.

JOAN ENRICH
ESPECIALITAT"

ISIACIOrsIAL

ACADEMIA

S E G O.N

RAMBLA DE CATALUNYA. 113

BARCELONA

PARCERISAS I C/
Construccions

—

Mobiliari

Fusteria

—

—

Decoracions

Mecànica

FÀBRICA DE PARQUET-DUELA
Enric

Granados, 90

Telèfon 2570

-

G.

BARCELONA

Casimir Vicens
Fàbrica de Productes

Ceràmics, Rajo!eles i
articles de construcció

DESPATX

FABRICA :

:

CABRER TAIiRRRS, 72.

CARRER BENAVENT
(Vora la Travessera) SANS

BARCELONA.

TELÈFON:

TAI.LEIÎS

GBIPICS
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