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Demaneu-ne prospectes a ia Direcció General:

«
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CARRER

VALENCIA,

945.

BARCELONA,

TEL.

1845

Q

Col'legi Municipal de 2.° Ensenyança de Granollers
■■

Incorporat
Eensenyançes
INT ERNAT.

-

a

l'Institut de Barcelona.

superiors
■

—

Comerç

Escola instalada

—

en

Batxillerat

Director: PERE

--

VEGUÉ

===

Curs de preparació de Ingrés

—

Casa-Torre, amb calefacció, dutxes, jardins, etc.

COL-I

EGI

Mètode Montessori

PREPARATORIES

BATXILLERAT
Comerç — Idiomes
Pensionistes —■ Mig-penisionistes — Re¬
—

-

comanats

Ensenyança moderna

IBÈRIC

—

Externs.

Projeccions — Linguofono aplicat .al fran¬
cés
Pantoscop, relleus amb anaglifus.
Fundat -en el curs Í870_1871 per el Llicenciat don Ramón,
Nuri;
—

—

continuar

per

el

senyor

Ro,s i

son

fill el Llicenciat seníyior Ar-

gullóis; i desde 1906 dirigit

Don

per

Miquel Marcet Carbonell

Llicenciat en Filosofía i Lletres, Mestre, «Meritissimus» en els es¬
tudis de Batxiller en Sagrada Teologia, autor de varies obres
de ensenyança. Direcció espiritual confiada al Llicenciat doni Ra¬
món Arrufat. pVre., com representant delegat de la
aqtpjitat
eclesiàstica.
>
Consell de Cent,
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34Ó„ i Lauria, 49 (Pla)ça Cerdà).—BARCELCJ^A,

Barcelona 30 Setembre 1925
REDACCÍO

PREUS DE SUSCRIPCIÒ: '
>Sis rals trimestre.—Extranger, vuit rals.
Pagament a la bestreta.—-Anunícis i re-^
clams segons tarifa i preus convencionals

I ADMINISTRACIÓ:

,

Carrer Mallorca, 303, baixos
Sucursals

a

Ies

poblacions més

importants
Publicació quinzenal dels

Num.- il

Número solt: 30 cèntims

comarcans

gironins

Ciències

Lletres

Arts

Folk-lore

Esport

Informació

La pesquera d'en Xeló
En. Xeló ja es avui ouelcom vellet—cabells blancs, cara arrugada,

eixuta;—però ningú ho diria
contemplar la seva agilitat de
perdiganya. Moltes vegades ens hem
atrapat, a l'istiu, pels penyascars
que banya el mar i m'ha admirat
la senzillesa amb que salta per les
roques, la facilitat amb què gam-:
beja per les rampes relliscantes al»
carn

té més 'Potencia que ell i li ha mal-r
la força de voluntat.

més

* * *

al

d'una cala

l'altra. Petit i .seci'
és un esquitx d'home;, però
en
aqueix esquitx hi tenen estada eter-»
nal dues passions que fan d'en Xeló
anar

a

un dels mortals més'
tranquils i sa¬
tisfets: la meitat de la seva vida
en Xeló la
passa a la taverna; ll'altra
meitat, a les troques. Tot lo qUe nO.
sigui i>escár ò traguejar es, per «11.
pura fuftesa. Nip comprèn la vidar'
més que prop del vi o entre liniffl
de l'aigua ; péró del vi sec i de

l'aigua saladà.
D'aquestes dues passions que conreua, en Xeló no n'ignora pas la can
tegoria; ja sap <jue, si la una és in-;
nocenta. i saludable, l'altra li aflui.xa
la dignitat i la butxaca;
peró no hi
pot fer més. Aixís que arreplega
mig grap^et ide calderilla, ha de
fer la (obligada visita a tots els
pa¬
ranys; un dèu aquí, un
i més pét qpe la patena,
ra

com un

altre allà,
amb la ca¬

bitx'o dels que fan estos-

segar i lamb la fal-llera de no t&í
dos passòs ©n un mateix indret se'n
torna a casa seva;
s'ajaça allà on pot

i mentresTànía aqüéíl maleit movi¬
ment rotatori de la casa, dels mo¬
bles i d'ell, pensa que aquella mollena serà la' última que s'esforçarà
en

suprimit-ne

(Uns quants gotets i

aixís la taiainadâ

no

l'acompanyarà

més amb professé, amb xiscles i ria-'
lles aixordàdbres, que a ri'ell li .fan)
vergonya. Eétó l'eñd^á, a mitja
tarda, quan to't just ha entrat a la
primera taverna, ja delira per aquell

claret—tSlftaeñt

naedfecina—que vé¬

U'dèi cO%lât ; quan es a maquesta, els' llayis se li fan aigua
pensant amb el ranci daurat de la'
nen

a

de més

eallà-, i

mecànicaïaéèt.
tasca

obligada,

deu cèntims

alxïs,

cbíA

sense

voler,<

qui rèaUtza

entrega

una

els últims

Tractànt-,se de la pesca, ja és una
altra qüestió. A la pesca sí
que s'hi
entrega a gratscient, amb tota l'àni¬
ma, amb plena devoció. Aixís que
el Sol vol esbatanar les finestres

d'Orient, èn Xeló agafa el cabàs
amb l'esmorsar, s'assegura de
que

els guarniments no estiguin malme¬
sos i emprèn la marxa
cap al ro.quis-'
sar. 1 res de canyes,
que pescar a
canya es perdre temps. En Xeló no
se dedica a
altra pesca que la de

cau; és la seva especialitat. S'asseu
al cim d'una roca,
posa, un peixet a
l'ham i ja el teniu provant per tots
els forats, per totes les
reganyes.
per totes les e.scletxes que s'oviren
entre el pedregam, davall de
l'aigua.
Les escórpores, les
pixotes, els góm-»
bits els pops... ne tenen un feix

d'en Xeló; però, entre tots els paci¬
fies estadants de les aigües

mig es¬
tancades, n'hi ha un qu.e en Xeló
sempre diu que Déu el creà per a
estronca,r la paciencia dels pesca-i
dofs de ca,u. A voltes, tot aguantanti
l'U, verga sent el trec... trec.. ,de al¬
gún animaloj que menja i estira
l'ham; els ulls d'en, Xeló se li espar-1
pillen, la mà se posa erta i a punt
d'estira,r, la respiració queda, casi
sospesa, to·tes les faculta'Ls

el

que

devora,

estrebada,

la, verga del cau i en, Xeló ovita,, penjada a l'ham, una molçuda es¬
trella, de mar que tot just se belluga
i que sembla, demanar
ajuda per a
desferse de l'acer maleit. En, Xeló,
orb de ràbia pel
desengany, deixa
a.nar unes. quantes paraules verino¬
ses, agafa l'estrella per una de les
puntes i amb tota la seva força la

rebot contra les roques

filagarçat,

fins qUe„

es-,

queda del pobre ani¬
maló ni ras'tre de lo, que fou...
En Xeló posseix lo' que podríem,
dir-ne mania popera. Mai to,rna més
satisfet a casa seva que quan
no

portar-ïri un parell de pops.
peS'Car escórpores, per agafar
ses, per a empaitar gómbits

ha

laltia, no pas un vici exclusivament.
Eíl no hO' voldria pàs; però el vi

pode,
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l'esquer, d'una

sentirse
l'inirús

surt

l'últim taulell i, tot
giragonsejant, altra volta a casa...
Mes en Xeló jâ confessa que això és
una feblesa, com una mena de. ma¬
a

pescaireS;

posen en tensió; torna a
trec... trec.,
pa.usat de

se

fa

o

no

fa,

dors; peró
aon

com' els altres

pot

Per a
baboes, si
pesca-'

per a agafar pops no n'hi
d'altre. A cada cala ell coneix

pot trobarse el molusc cefalòsegons

el temps: segons

que

la

estigui quieta o revoltada?
el vent sigui llevant o'

mar

segons que

garbí, solei o. tramuntana, segons
faci sol oi que els núvols l'ente-'
lin. Per' a agafar pops no necessita

que

ham's ni
com'

ortneig de cap mena; aixís
els micois pesquen ctámcs amb

la cúa, en Xeló empaita els,
pops
amb les mans. 1 la pesca es
joc de
poques taules. Allà ont li sembla
que

hi

és provable trobar-hi un pop,
un
caparró d'arengada; &i

tina

ranimajlot

es

pels voltainlts, hi

acu¬

deix tot seguit, a'gajfaj l'esquet amb
els tentàcles i come'nçatel seu
àpat;

emntreS'ta;nt, eri) Xe'ló, arremangada
la; camisa fins al muscle, fica el braç.
a l'aigua; el
pop s'arrapa a noaquella
blancor molçuda, li clava les ven¬
toses de les se'ves
vuit cames, la
mà d'en Xaló, talment com una
trampa, enclou el caperutxo' de'l pOp

,i,

girar d'ulls, pop i braç son
l'aigua, el braç tot seguit
lliure del pop que, mig reventat;
en

fora

fa

un

de

les

d'una

últimes

estremí tuts al cim
l'ha rebotit en'
donarll t^nps de dir

roca

aô'U

Xeló sense
amén...

Un matí de canícula vàrem
barnos en Xelci! i jo asseguts al

tro-»

cim

d'·unai-matei.xa roca, jo pescant ,a
canya, ell a cau i atabdós consufnint .temps, paciencia i tabac. Me
contajva incidents de la pesca, tn©
pa,rlava de l'alegria de tornar a casa
,amb cl cabàs ben prove'it i de la
migra,nya dels dies de mala sort. 1,
sobreixida la déu de franquesa i
bonhomia que atresora la seva àni¬
ma,, va contar-me la

emboir'a la

seva

pdsca,dor de

única

taca

que

llarga hisftoria de

cau:

«Perque te tinc de confiança, t'ho
e/xplicar'é. Fins avui sols ho sabia
jo i potser Déu, si és que s'en
cuida, de mi; però ara t'ho diré a
tu,
doncs
estic
cert
que
t'hog-uardaràs... Deu fer
Havia passat

llevapt,

un

quan, un

uns

va

mateixa
aon

ara

tot

com

roca

-i

pescor,

molta es.tona arriant

desapareixien

anys.

temporal de
matí, el mar apa-i

r'egué a,planat i mansoi
En aque.sta
mateix cau

tres

fort

avuL
en

peixots

seguit de

el

porta¬
que

l'ham;

sentir la més petita estreba¬
da. Jo que si, que tallo un trossét
de cama d'un pop i l'ésco.; el
pop
sense

és dur i als peixos els hi
costà
més de emportárse'l. Arrío lá' ver^

'

cerio

LLOREAÇ |ORDA

SARf)A^A PER A 'PlA^O

BONA

ANYADA

AA A

creixent

mmmir
//euffçrcre/xeni.

dnimêt

Tenim

en

laformará

stock

en

un

Iot important de figures de terra cot-ta representant el nostre Pep Ventura
Ptes. 30 el centenar, molt apropiades per a ballades de sardanes,

P. Pujol i Casademont
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(busto) que cediriem a

Sant Nicolau, íí

(Hostanfrancb?)'-

GERIO

Aixís que és abaix,-.
me la fa escapar de
Ui mà i l'enfonsa en el mar;
la
punta de la verga va quedar cober-'
ta d'un pam' d'aigua; la agafo amb
totes dues mans, provo de tirar i-

estaVa

i, manoi !

ga

havia

hi

no

manera

fer-la

de

pu¬

i

tre

d^aquestes roques negres,
feepiblen fetes per a recordar
i despertar tristors; ai pensar en
la força que deuria
tenir aquella
bestia i que una relliscada, tan' fà-r'
cil, me posava en perill de joagar
el méu cos el mal que feia I'liamj
m'entrà una mena de tremolor, vaigi
aga/aa" por i, sense cuidar-fcne més
del peix ni de la -verga, vaig esH
capar cala amunt. Desprès, dés de
dalt la pefi-ya, vaig estar bona estona
contemplant com la verga tronto¬
llava,, s'enfonsa,va i tornava a su-.·

urt

se

xic més

me
fa caure i. quan, va
la, bellugadissa de l'aigua, veig
del cau ne sortia una boca com

para^r
que

el

cap, que s'obria i es tanea-i
per a mirar de rompre el fil oru

meu

va

de que m'entomava a casa, no
amb la caniVa sein'se peix, com diuen,
meg. señase peix ni canja. I si ¡no
erfi pas un|a vergonya que jo no
ta

que

que

remolí com si algún monsH
rebegés en la fondària, la
verga sortí uns dos nams del mar.
donantqme una empenta que amb un
formà

rar,

mals

enitrem'g

creure que

desclavat

fins que verga i congre, com
esperits, de pressa com un
llamp, deixaven; la cala i fugien mar
enídin's. Tot iseguit vaig perdre'ls de
vista. Allavoreis vaig donlar-me comp

dubte

que senis

lles dents que amb una^ queix|ajada
se m'haurioni emportat un
braç; ai
trobarme tot sol en aquestk; cala,

el peix s'hau¬
l'ham estaria
enganxat en algún relleix de la
roca. De sobte, sortiren al cim de
l'aigua unes quantes bombolles, se
jar; va,i g

ria

lligat l'ható

s'havia clavat eni la tripa d'aquella
beístiassa. Era, un congre com urt
home. Al vourer jo aquell cap, aque-',

sotregada

una

pegqués el conigre, sí que ho efa,
i molt gran; per a

mi,

que

el

con-

m'hagués pescat la verga».
Callà en Xeió.. Encengué el tros
da caliquen,yo que havia deixat apa-1
gat al cim de la roca "i; amb resign,aciò espartana, reprengué la pes-r
ca a cau, la sava especialitat, l'únic
qu,afer a que s'entrega amb tota

gra

intensa devoció de la sfeva àni¬

la
ma

senzilla.

■BALDOMER

BALOT

I

VILAR

"GERIO" I LES SARDANES
Audicions i ballades del 1 al 15 de octubre
del Orfeó Gracienc», Ca-i
Nit: «Agrupació Sardanista BarAsturieg, 83. Cobla «Barce- celona». Café Comtal. Cobla «Prin-,
lona».
Hostafranchs, Cobla «Ca- cipal Barcelonina». — «Joventut de
Dia 1.
Nit: «Penva Montse- thalònia».
l'Orfeó Gracienc, carrer Astúries, 83.
rrat». carrer Torra Damiana. entre
Cobla «Barcelona». — «Juventut de
Creu Coberta i CoPcell de Cent.
Dia 5.
Nit: Sarrià. Cobla «Bar. Lfeg. Qo^t carrer de Galileu, 409.
Cobla «Principal Barceloninla». —Cor celona».
■
Cobla «Catbalònia».
15

-Audicions i ballades des de 1
d'Oct-ubre.

a

sionista

rrer

de

—

>

—

lón A. N. Radi-difusió. Cobla «Bar-

^

Sardanista
Dia 6.
Barcelona». Café Comtal. Cobla «Ca- celona».

celona».

—

«Agrupació

—

Nit: Sarrià. Cobla «Bar-

Nit: Les Corts. Villa-

12.

rroel, 163. Cobla «Barcelona»,

thalònia».
Dia 7.
Dia 2.
celi de

—

Nit: «Sang Nova», Coai-

—

Nit: Sarrià. Cobla «Bar-

celona».

«

Dia 8. — Nit : Colón A. N. Radidifusió. Cobla -«Barcelona». «Agru—

Nit;

—

Matí: Carrer 26 Jener,

Cobla «Catbalònia».

Comtal.

***

pORA DE BARCELONA

Dia 2.

Nit: Sabadell.

—

Cobla

«Barcelona».
Dia

4.

■

«Agrupació Sarda-< pació Sardanista Barcelona», Café

nista Barcelona», Café Comtal. Co-i
bla «Cathàlònia».
Dia

Nit: Sant Andreu. Co-

_

Cobla «Catbaiò»-'

Cent, 18.

nia».
Dia 3.

14.

bla «Barcelona»

10.

—

Nit: «Foment

de

la

Sardana de Barcelona». Ateneu. Em-

«Principal Bar pordanés,

Dia

3.

—■

Nit:

«Foment

de

la

del Pi. Cobla «Prin- Sardama de Badalona», Rambla. Co—
«Agrupació bla «Principal Barcelonina»,
franchs. Carrer Sarrià, 19,i Concell Sardanista Barcelona». Cafè Comtal.

Hostafrancbs. Cobles

celonina» i «Catbalònia».
de

Cent, 22.

Tarda:

Hosta-

Cobla «Barcelona».

«Agrupació Sardanista Bar
«Principal Barceioni-

celona». Cobla
na».

-

Horta, Carrer Campoamor.
«Atenen de

Cobla iBarcelona».
la Sagrada

Familia» Passatge Font.

Cobla «Catbalònia».
Nit;

Barcelonina».

Cobla

«Cathalòni^>.

—

Tarda: «Agrupació

carrer

«Grup Excur- lona».
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Carrer Sant

Dia 11.

—

Ma<tí: «Foment de la

Sardana de Badalona», Plaça de la
Ciutat. Cobla «Principal Barceloni¬
Dia 11. - Matí: Plaça del Nord, na». - «Patronat Obrer de CorneGràcia. Cobla «Ca.tbalònia».
Uà». Cobla «Catbalònia».

«Agrupació Sardanista Bar- nina».

cipal Barcelonina».

—

Tomàs. Cobla «Barcino».

celona».

celona», Cafè Comtal. Cobla «Prin-

carrer

cLpal

Cobla

Sardanista Bar

«Principal

Barcelo-

«J-uventut de Leis Corts».
Gajileu, 409- Cobla « Barce-

—

LLORENÇ RABOSO.

•

G ER I o

UNA

PLANA..., UK. POETA
Q^LA

8ETEMBRAL

LA VEREMA

A Lluis G.

vigília

marcant'

.

en

que mengen Uaíms sempre;
passen els vells, enriolats,

llurs perles carmesines

amb la

proveïts bagots.
0h, vina, vina, vinia,

en

pitrera oberta.

;
^

posem-hi aquelles pinyes

nous,

de

exquisides...

els nostres veremadors.
Donenuels-hi bon viure,
que marxin ben cofois

Ta

al

rialles i cançons...

vigilia,

Déu, ja hi som!
ARRIBADA DE LA COLLA
a

Del finestral brodat de clavellines,
veiem la colla al Ihiny.
Hi han joves, vells i veüHeiS'I fadrines.

Tots porten l'eina al puny.

(ca,

LA CANÇÓ DELS VEREMADORS
Som l'amor,

l'alegria.
gran dolçor

som

ambrosia;
volem tastar petons
i omplir-ne nostra via.
Som l'amor,
som l'alegria.
raig de sol amorosit

cabellera.

Ja "Jjassa'i

carro

un

altre jo...

El rosari, mai s'acaba.
El rosari de l'amor,
que'n té de dolçó i gaubança!

aquella abella malvada?...
que els petons
guareixen bé les. picades.
Gràcies a Déu que somrius!
Com que ha vist ta ma tan blanca,
l'abella prou s'ha pensat

Vina, vina

,

qu'era

un

lliri

i. ta esplendent corona.
Fins als peuets tindràs
botons de seda rossa,
granets de macabeu.
Qué dolça es nostra moda!
LA GRAN CULLITA
Les portadores, vessen,
els carros son fins dalt,
de coves ja no-'nj sobren
i

s'omplen davantals;
vinyes, es despullen

les

d'aquells penjolls daurats,

el vi ja brolla amb fúria

formós, escumejant.
Les parres ja no tenen
garlandes de brillants,
ni porten ja arracades
que temptin els sagals,

la

bóta

xica,

es

s'omple la tina
Quin vi

plena,

gran...
tindrem a taula

les festes de Nadal!

JOAQUIM SEGUiLA LAMICH

qu'esclatava.

t'empaitava

petons

vinya encarà és verda,

rossa

Un gra tú i

que corrien sota els ceps.
I després jo

la finestra

la vinya encara es verda,
més tard, quap,.s'alci ben bé el
quan s'omplin i.les panertes,
la

son...

Hem deixat la gran panera,
i hem jugat igual que nens.
Els grans, servien de boles

silenciós
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què havies fet;
crec que'm tiraves al rostre
grossos grans de moscatell.
Jo corria al teu darrera,
tu anaves perdent
terreny,
quan, de sobte, com uns braços
t'han abraçat els sarments
i has pagat la malifeta
amb un bes. amb dos, amb tres
l>er no

d'una ínt/pis. dolcesa.
En aquest' hora del matí

de

quins

garnatxa, hermosa, garnatxa.

lleugeresa, goig i anhel!...

matinal

m'ha desvetllat fent-me

abelles, ¡quin brugit!
però, han d'ésser per nosaltres.

Hem deixat la gran panera.
No hoi trobes, que fa molt
pes?
Qu'és estrany que'Is raïms pesini
tant i tant en el paner,
i que a nosaltres ens
donguin

que ragen

entrat per

Les

bones,

l'esplèndid collaret

JOGUINES

Volem la
dels grans de rajim d'or.
Volem tastar peptns

Un

però nosaltres tots sols
culiirem en eixa banda.
Oh, aquest cep, que curullat!
Oh. m'aimia; guaita, guaita!

Ai, pobreta! T'ha picat

I'ls veremadors ungits de l'alegria
que donen els raïms
omplen de goig tota la gran masia
amb els seus cants sublims.

ha

primer rengle, hi ha'ls vells,
la jovenalla,

Em preguntes de

Un vol d'ocells es posa en lina branca
saltant i refilant.
Un buf de vent mou la bugada blan-'
bandera palpitant.

correm,

segon

trova

botonets subtils
que adornarán ta roba.
Jo adornaré ton cO,s
amb randes camperoles;
garlandes de raims,
garlandes delicioses;
l'anell del nostre amor,
les arrecades

que'ns deixin alegria,

rojal

son

L'ESTRENA
Comencem en aquest reng,
el cistell nansa per nansa!

gràcies

el vermellenc

que tant escás s'hi

la rosada

fresca,
la claror del cel
els nostres ulls no crema...
Dóna'lm la ma, i correm,
formosa prenda meva!

pinyon^.

Aquesta tarda arriben

la

La malvasia, qu'és
de la dolçor més dolça,

ara que

pro tot en abundor.

som' a

que

(fa

_

tota la vinya immensa!
Anem!-hi, aimia, de bracet,
anem'-;hi, oh prenda meva.
ara que als pàmpols hi
ha riibins

del Mas del nostre apior;
i el paneret de vímets

omplim-i^ ,anib tendres

RANDES
El gra del jmoscatell
sembla una bella iborla,
el gra del picapoll
la perla d'una joia;

.

Quin goig, bon Deu, quin goig

l'aimada del meu cor,
dolcíssima pubilla

i atmetlles

tant escàs s'hi troba
les teves mans de neu.
Sort que'Is veretavadors badaven
i ningú no en sabrá res.
que

corrent

passen les mosses fresques,
els braus xicots enjogassats,
les velles cançoneres.
Passen els nanos llaminers

els nostres : veremadois...
Quin goig que fa, la vinya!
Quin goig q.ue
Senyor!
Les parres" ja s'inclinen,
-els ceps, amaguen tots

que tenen tants

fondes roderes,

enfellopides i

Aquesta tarda arriben

Bover, efectuosament

sol,

.se

SEDAS8EFIE8
Ha

eistat

nomenat

informatiu de GERIO
toni de

amic
qual

Sant

An¬

Calonge, Artur Freixa, bon

nostre,
seran

nostres

corresponsal
a

les informacióiïs
interessants
per

lectors.

del

al»

***

El número vinent serà l'últim de
la primera dotzena de nostra sèrie.
.\ixò vol dir que per aquesta sO'la

fatalitat quedaran
trimestre tots els

descobert d'un
hagin rebut
GERIO des del número 7, i de dos
trimestres els que l'hagin rebut des
en

que

del primer.
Es un avis oportú de director es-"
piritual que s'ha de tenir en coïïipte

pecuniari.

gerio
CORRESPONDENCIA
Sr.

Baldomer

Balot, de Monta¬
la sardana del
mestre Jordà ena va plaure de de¬
bò? La. pro.va que ja la inserim
avui mateix. Els compositors con¬
sagrats ens hbnreni la publicació, i
gut.

Sap

—

als novella
les nostres

que

els

hà

obrim

contents

planes. I de la «Pesque¬

d'en Xeló», diu que si la tra¬
vem fluixa la tirem al foc? De quiti
ra

pà fa rosegons!
Sr.

Roc

Arbós, d'Olot. — Mer¬
segells. Si n'hi enviem al¬
gún exemplar de més, es per pro.paganda.
Sr. Sebastià Callat, de Gandesa.
cès dels

Ja hi

—

Caspt Seguint les
a Jaume Bosacpli hem enviat el GERIO. I ens

seves

ma

som

a

indicacions,

alegrat molt a aquesta casa
tenjx-ne npves d'aquell bon gi-

hem

de

ronj.
Sr.

Lluis G.

Constants, de jBaEl recull de les seves
«Llegendes Muntanyenques», es a
casa nostra.
Mercès per la seva
atenció. Les indicacions que ens fa
de folk-iore les tindrem en compi¬

nyoles.

te,
ta

S. Verdaguer:

Banyercs-Lavabot-Waters
Despaxt; Ronda Universitat, 9.—Ta¬
Entenza, 41. — Teiefón 1662 A

llers:

BARCELONA

—

puix aviajet cottlènçarem

Sr.

J. Buscató, de Figueres.

SOCIS

AL

FOMENT

El Foment de la Sardana de Bar¬
celona ha aplegat sota les seves,
banderes la xifra de 1,000 socis.

Aquesta

nostra

primera entitat

sar-

danística està d'enhorabona.
Qui els ho havia de dir, a aquells
entusiastes de la nostra dansa que
una Sala del Centre de Depen¬
dents engendraren, quatre anys há,
el benemèrit Foment, que la llur
tasca es veuria coronada en tan poc

en

temps amb aquesta falaguera reali¬
tat. Qui havia de pensar, quan sols
el nombre de socis arribava a 500.
que''en menys d'un any veuria do¬
blada aquesta quantitat?
Ha estat, verament,

un

ascens

pid, fòliç. 1 havia d'ésser així

rà¬
per

força.
1 s'h!an arrenglerat en les files
deil sardanisme tots aquells ,qui con¬
serven en el pit un foc d'amor
per
la terra que els hh vist nèixfer i per
les seves tradicions i belleses.
Per aixó el Foment ha crescut)
•

tan.t> Per aixó
hla eistat

també

possible la

no

solament

creació,
multitut d'altres enti-(
tats anàlogues s'han fundat en di¬
ferents barriades barcelonines i en
les principals ciutats i .viles de Ca¬
sinó.

seva

qué

talunya.

,
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■

—

lletra. El com¬
plaurem tant punt ho tinguem tbf
Hem rebut la seva

organitzat.
MIL

aques^

secció.

JOAN

ENRICH

advocat
ESPECIAUTAT EN ASUMPTES

Casimir Vicens

CIVILS I MERCANTILS
CARRER

DE

BAIUEN*

-lAS,

SEOON

BARCELONA

Fàbrica de Productes

Ceràmics, Rajctetes i
articlesde construcció

DtSPATX:

r^BR-ICA:

CARRER TA.LLER.S, 7í

CARRER BENJWENT

(Vora la Travesera) SANS

TELÉF0«N:

BÀRCELONJL

5090

OflTJdL·IíGI^QT
Als
ra

alumnes

OFICIALS

se'ls prepa¬

del dia'

EXIT segur la lliçó

amb

Î als .LLIURES de les assignatures que
cursin. Resultats brillants i immillora¬
bles des de 1912 que proven
quen

cle

curada

una maniera

i

insuperable

i justifi¬

incontestable l'a¬
ensenyança

reben els alumnes

a

que

la

ACADEMIA
Fábrica de Gaseoses í Sifons

LA

BARCELONESA

RAMÓN CALAFELL
Dos dc

Maig, 243.

6ERIÓ

S. Martí

(CLOT)

DE PORRATA
Se admeten alumnes

interns de Batxi Herat de

estudis universitaris i de escoles especials.

CARRER SALMERON, 35, 1.

Revista quinzenal

Mallorca, 303, Baixoa
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