
ragment del Diseurs Presidencial dels 

Joes Florals de Barcelona 

Desgraciadament, dintre la nostra raça i, en niés o nienys escala, dintre 

totes les del mon, hi ha homes que no es preocupen més que de les Iluítes per 

la vida material i que per diners o per pomposes honors egoistes, es ven-

drien els ideals més nobles. Aquests no pertanyen a cap nissaga; no pertan-

yen més que a llur ventre. Però els catalans capaços d'algun sentiment de 

dignitat, a la vibrado del nou cant i a la vista dels fets vergonyosos, s'estre-

mien, reacci on aven, s'aplegaven, pro testa ven, s'anaven organitzant polit ica-

ment i, ensems, posaven mans a I'obra de reconquista queels er^ faedora. 

1 heu-vos aquí, fills d'aquells primers cants despertadors, estols de folkloris-

tes que recorren les nostres comarques a la recerca de cançons i rondalles 

populars, de tradicions, de goigs, de tot allò que acuses una reminiscència de 

l'avior, un gest especial, una expressió peculiar del nostre pöble; heu-vos 

aquí botanies que herboritzen pels nostres plans i montanyes, i percacen a la 

boca dels pagesos els noms indigenes que han de posar al costat dels Ilatins 

sota els quais classifiquen les plantes recollides; heu-vos aquí minéralogistes 

que fan altre tant amb les pedres i metalls; geòlegs que estudien el nostre sub-

sol; espelòlegs que penetren dintre coves mai visitades; juristes que co-

menten... Però, per qué continuar aquesta enumeració? Cap veritable valor 
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intel'lectual catalana deixà d'acudir al conreu de l'heretatge nacional. Adhuc 

poetes eximís, que s'havien conquistat llocs d'honor dintre el món de les lie-

tres castellanas, desempararen llurs setials per a acudir a chorejar el cant sa-

grat de la raça i de la terra. Primer En Víctor Balaguer, després En Joan Al-

cover, després En Morera i Galicia. 

Ara no em cal sino fer reparar que, des de l'adveniment del primer fins al 

del darrer d'aquests tres poetes que acabo d'anomenar,la literatura catalana ha 

fet una evolució importantissima i profunda que cada dia es va accentuant 

més i més. L'època dialectal, la del imperi indisputat de la paraula viva, ha 

passat i ha passat per sempre. La seva mateixa força, que tantes activitats 

catalanes va posar en joc, va accelerar el seu trànsit. Una evolució, que, en 

• altres literatures, no s'és efectuada sinó després de centuries preparatories, 

en la nostra s'és mig portada a cap en un lapse d'anys que la meva vida -ha 

pogut mesurar. 

Molts dels capdevanters de la primera època encara son vius i forts • 

en activitat, ene que veils; però ja llurs figures titàniques torregen en horit-

zons ponentins i una altra alba i uns altres homes s'ensenyoreixen del llevant. 

Permeteu-me que des d'aquesta presidència, per on tots ells han passat, sa-

lud! els venerables sobrevivents d'aquella primera època, uns escriptors que, 

si solament tenen deu o dotze anys més que jo, els esmerçaren en una gran 

activitat que representa un valor inapreciable i els dona una especial situació 

histórica. Em referesc al gran Quimerà, aquest poeta que .té quelcom d'enor-

me i de feréstec, a l'entusiasta Francese Matheu, el més ferm sostenidor dels 

Joes Florals, a Mossèn Collell que tants de triomfs hi ha obtinguts, al pen-

sador i erudit Pin i Soler, a l'observador i équilibrât novellista Narcís Oiler, 

primer mestre meu en la prosa catalana, a En LIuis Domènech i Montaner, 

genial arquitecte i eximi escriptor, amie inoblidable que va protegir-me pa-

• ternalment quan jo feia les primeres armes... I encara no sé si oblido algun 

nom digne de figurar entre els d'aquests illustres septuagenaris, car jo crec 

que el conreu intens de la interiigència és favorable a la longevitat.Sigui com 

vulgui, a tots els citats i ais qui com ells, s'ho mereixin, reto homenatge 

d'admiració. Que visquin encara molts i molts anys i que afinin com aquells 

veils de qui parla Sófocles, que s'inclinaven poc a poc cap a la terra mare, 

els entrava una dolça son i morien sense convulsió ni fatic. I que Déu acu-

: Hi benignament les ànimes llurs. Catalunya, la Catalunya dels sigles no els 

oblidarà. Mai més, com en llur temps, la poesia catalana no tindrà tanta efi-

cacia sobre els cors i sobre les intelligències. 

Es que hem de fer-nos compte d'una cosa que jo vaig apendre d'un gran 

pensador anglès, de Lord Macaulay, i és: que els temps més favorables a la 

poesia són els temps dialectals, els del régnât exclusiu de la paraula viva. 

Aixi que les llengües tendeixen a l'uniformisme nacional i van enriquint-se de 

termes savis i de paraules apreses en lectures d'escrits antics o en defini-

> ] 
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dons de diccionari, van perdent aptitud per a les gaies lletres o, més ben dit, 

hi ofereixen més obstacles. Per això Lord Macaulay, en comparar els mèrits 

de Milton i del Dant, fa reparar que el Dant, poeta dialectal, tenia a favor 

seu uns aventatges de qué Milton no podía disposar per haver de servir-se 

d'una llengua ja molt formada. I si la poesia trobava tais obstacles en una 

llengua independent que, com Tanglesa, no podia presentar-los més que per 

rao de la seva perfecció i maturitat, quins altres obstacles no ha de trobar 

en una llengua com la nostra en els moments de treballar, no sois per la seva 

plenitud en tots els ordres, sino també per la seva necessària purificació? Qui 

que tingui dos dits de seny pot dubtar-ho?.. L'època nova està piena de pe-

rills. 

¿Per qué, dones, no romandre en Testât d'abans?—pregunten els veils.— 

Perqué no és possible, senyors meus; perqué l'ignorància, igual que l'igno: 

cència, una vegada perduda, no torna a recobrar-se mai més. Ais ulls de Fo-

cellada que ens descrivi Mossèn Verdaguer, la foresta de la llengua catalana 

es presentava tota gerdor, tota tendrors 1 eflorescéncies, dins una aurora pa-

radisiaca que, revelant-hi els encisos i obscurint-hi les tares, inclinava a l'em-

badaliment i a l'entusiasme benamats de les muses. Però el sol ha anat en 

ascens; era fatai; i amb una Hum més penetrant i més destriadora de les 

coses ens hem anat adonant que no tots els brots de la foresta eren mengí-

vols, ni totes les seves flors, immaculades. Uns ulls han reparat una oruga 

dins una corola, uns altres han vist fulles rosegades, aquest ha indicat una 

taca de podridura en un ram, aquell ha senyalat un principi de malura en una 

branca, un corc tal vegada en una soca... I ha corregut la veu que ací i ̂ allà 

hi havía metzines, que, de tal Indret i de tal altre se n'aiçaven flaires mefiti-

ques i un nuvol de recels giaçadors ha caigut sobre Tocellada i ha anat al-

terant l'espontaneitat primitiva dels seus cants; i els oyents, encara en estât 

d'ignocéncia, n'han hagut cert desplaer i àdhuc enuig. 

Mes, com tancar els ulls a la realitat? I com oposar-se a un sanejament 

enérgic, .quan un hom veia que la causa originaria deis mais era persistent 

poderosa i que els conreuadors de bona fe, per ignorancia, contribuïen ells 

mateixos a propagar-los i agreujar-los? Sí,nosaltres mateixos, els enamorats 

de l'idioma català, amb els intents de perfeccionar-lo el deforniàvem tal vega-

da.Els homes de lletres no haviem passat impunément anys i més anysdintre 

les aules casteilanes. Sens adonar-nos-en, entre dues formes de llenguatge 

igualment vives, donàvem preferència a la solució que portava en la nostra 

ment el prestigi d'un ordre castellà i, mentre per horror a la contaniinació 

defugiem tal volta un liatinisme que no tenia res de mal, abraçàvem, en can-

vi, sense recel, paraules, girs sintàctics i tendencies prosodiques profunda-

ment contaminats. 

JOAQuiM RUYRA I O M S 
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Quan les pomeres floriran... 

Poesía premiada amb la Flor Natural en elsjocs Florals de Barcelona. 

Balada de l'Amor que toma. 

Quan les pomeres floriran 

al dolç verger de FEstimada 

i els oronels retornaran 

a penjà els nius de la teulada 

de la masía en solitud, 

dins una nit plena d'estrelles 

retornará l'Amor perdut, 

auriolat de la llum d'elles. 

Quan les pomeres floriran 

donant al sol ses roses blanques 

i les abelles brunziran 

entre la gloria de ses branques 

i vibrará la profecía, 

terres enllà, del Pa i del Vi, 

I'amor gloriós que un jorn fugía 

retornará de son camí. 

Quan les pomeres floriran 

entre Ies aigües lluminoses 

deis regatells que espandiran 

la flor d'argent de les neus foses, 

i axecaran sa flama d'or 

les argelagues de Ies serres 

retornará triomfant I'amor 

com re! qui ve de llunyes terres. 

Durà la túnica enflorada 

com els apostols i els romeus, 
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tindrà la peli tota colrada 

de tramuntanes, sois i neus, 

de rossinyols i caderneres 

vindrà un estol al seu davant, 

de romanins i roses-veres 

durà una garba fulgurant. 

Dins de la nit clara i deserta, 

piena d'estels i de perfum, 

quan trobarà una porta oberta, 

hi deixarà una fior de Ilum, 

i, en esclatar la nova aubada, 

tots els carrers faran olor 

d'aquella garba perfumada 

i aquella rosa de pastor. 

Quan les pomeres floriran, 

haurà arribat Pasqua florida 

i els ulls i els cors s'abrandaran, 

i tota cosa sera ungida 

de resplendor d'Esperit Sant. 

I tornara l'amor triomfant. 

M o s s è n ANTON N A V A R R O 
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J e la mar 
Les gavines son retails de veles ofegades, que reeixiren i tornen a 

viure, i rellisquen, com les barques, sobre les aiguës, i totes en renglera, 

posen ratlles blanques que remembren el fiorir de les enes, el lliscar de les 

barques; s'aixequen albora i qmplen de cercles l'aire i de xiscles l'espai. 

La mar és ampia i gran, i riu tot breçoiant l'esplendor de la vida que 

gronxa. 

La clara mar, llençol estés de cap a cap al tremolor del sol lluent, s'infla 

de sobte, i el plec suau que va creixent com fruita que madura, es desfà amb 

suavitat i es trenca, escampant la llavor divina dVscumes que tost neixen, 

floreixen i es passen. Una barca negra amb una vela bianca corre, i bo i re-

collint el sol que s'hi detura, festeja amb el vent, que amoroseix sa gaita. 

Lentament, la corda va sortint de la mar i es caragola en el repòs fins 

l'endemà. L'home estira pacient, arran de l'aigua i torna i retorna a la cade-

na, amb noves estrebades. Va fent el curt camí, mentre la corda es piega. 

El vailet fa Castells. 

El peix salta i bota. 

La dona remunta les xarxes. I la corda es caragola i cabdella, i el rodât 

va creixent. Els dies i hores, pacients i sumisos, s'amunteguen i van fent 

rodal. 

La nova rrimavera 
El vent gronxa les joves branques, que esclaten de roses en el cel dià-

fan. Les roses fresques són la nova florida de pensaments nous. El vent 

les gronxa amb un délit suau i elles dansen amb benestar de complaença. 

P. CASTELLVELL 
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Cangó del ciavel l roig 

Del Ilibre Branca Florida d'E Joan Maria Guasch. Obra de vera poe-

sia. La majoria de ses composidons han obtingut el gallardo que mereixen. 

Es poesía viva, immarcessible, perqué és inspirada en la Naturalesa. 

Cau la pluja dolcament 

i el jardí s'omple de flaire. 

Hi ha un clavell adolescent 

que tremola al bes del aire. 

Hi ha un clavell color de sang 

com el trau d'una ferida. 

Terra molla porta fang 

i eli s'enfila pie de vida. 

Cerca el goig d'un pit encès, 

que l'Amor es cosa magna 

i eli voi darli tot el pes 

de la vida que li sagna. 

I el clavell festejador 

diu al MarQ que es descabdella: 

—Vull mori a l'aitar major 

d'una dona meravella...— 

Cau la pluja dol^ament 

i el jardí s'omple de flaire. 

Hi hà un clavell adolescent 

que tremola al bes del aire. 
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Aplec d'Orfeons a Fiaueres 

Es el tercer deis aplecs que celebra anyalmení Catalunya sots el patro-

natge de la Mancomunitat que eis subvenciona amb la quantitat de tres mil 

pessetes. La germanor d'Orfeons és una bella institució, i les festes d'un 

conjunt d'entitats contribueixen a enrobustir la germanor. L'aplec de cantai-

res empordanesos'i de contrades gironines i de la Garrotxa i de la muntanya 

havia d'ésser grandios. 6 Orfeons només foren inscrits: Figueres, Olot, Gi-

rona, Sarrià de Ter, La Bisbal i Palamós. Per malaltia de Mossèn Godo, no 

pogué ajustar-se i'Oríeó Emporium de La Bisbal. 

Eis nostres cantaires prepararen Texcursió amb alegria. Es preveien 

molts de goigs: ia visita de Figueres, ciutat enriquida, bellament reformada, 

la coneixença d'Empúries i de tot aquell tros de costa Iluminosa. En dos au-

tos, com dos vagons, de propietat del senyor Vilallonga destrament conduits 

pels germans Bertrán, varen encabir-se orfeonistes i agrégats. La matinada 

del diumenge dia 7, jorn de la festa, era clara com un diamant. La sortida 

fou puntual: a S. Joan esperaven eis orfeonistes d'aquell poblé i una mota de 

palamosins que volgueren oir la missa matinal en l'esglèsia santjoanencá. 

Quins crits d'alegrançal L'Orfeo semblava talment Pocellada en rompre el 

sol. A cada frontal de cotxe una bandera blanca amb el nom de Tentitat vo-

leiava joiosament; banderes catalanes també hi flamejaven. Eis motors ja 

feren la senyal de marxa, quan va sentir-se veu d'alarma;—Falten dugues 

noies!—Espereu-vos. —Dones havien d'ésser! En el pecat trobaren la pe-

nitencia les toca-tardanes; corrien a més no poder. Un minut més,i ja havien 

de quedar-se. Reconvencions, escuses, sospirs, consols, rialles; tothom con-

tent altra volta, i la marxa començà. 

Era projectat de fer parada a les riberes del Ter,vera Verges;però el pas 

per la carretera de Torroella va canviar el Hoc de l'esmorzar. Bonic el viatge 

en la Hum clara del matí. Tots els vianants s'encantaven de veure les dugues 

baluernes enflocades que semblaven estoisos d'alegria. I Ilur embadocament 

era espolsat amb els crits de salutació i manejos de joia dels expediciónaris. 

L'allargament de l'hora del reconfort feia miolar eis més afamats o els més 

dèbils; una lleugera pana del cotxe més gros augmentà la defallior de sos 

viatgers. Per fi a Vulveralla, no lluny del Fluvià, pogueren aquestos desfer 

eis paquets de provisions, a grans rialles dels aconduïts pel cotxe .petit, eis 

quais ja havien desat l'esmorzar. Llavors ens veiérem les cares. Hi havia el 

delegai de l'Ajuntament, regidor nacionalista En Francese Torrent, tota la 
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familia Polls-Boy, la Senyora Díaz i l'aplec de mares, totes satisfetes de no 

haver de disposar res en aquell dia. Quatre cops de mandíbula, vius i actius, 

senyals de gana; bones xerricades devi . I de seguida, atès al retras, l'ordre 

de passar pel riu, acceptant els informes dels pagesos i hostaler que tot rient 

ens els donaven. La caravana encomanava alegria.—No tinguin por, ja pas-

saran bé. Passàrem bé certament,però no tant com deien els auguris, perqué 

hi havia un fanguissar que féu perdre la resplendor de les sabates enxarola-

des. Tot îeia riure. Al pas de la palanca roda el cap d'alguna damisel'la. A 

Torroella de Fluvià, el nostre pas fou un espectacle. I una niarxa ràpida en 

els 13 Kilometres restants aconsegui que el nostre retard no fos de conside-

ració. Era un quart de dotze. Al Casino Menestra! ens digué un senyor un 

xic malhumorat, que tots els orfeons eren ja a l'ensaig. L'ensaig coniençà 

seguidament. Mestre Millet féu alguna observació; la impressió era bona. 

A sortida, veu's-aqui un fotògraf. Tothom en planta amb les senyeres al cap 

i reaiment en îeia de planta tota la massa. El carni vers la casa de la ciutat és 

d'aquells on disfruten els vanidosos: espessos cordons de gent de banda i 

banda contemplen els orfeonistes. Tota la massa choral saluda la ciutat hos-

pitalària amb el Cant de la Senyera del Mestre Millet i acte seguit, l'alcalde 

senyor Ros amb paraules enaltidores de l'obra dels Orfeons i amb ofrena de 

cordial hospitalitat, regala una cinta catalana a cada Orfeo. En nom de l'Or-

feo Ocelîada dona mercès son President Honorari En Miquel Roger i Crosa 

i la recepció té per cloenda unes paraules del Mestre Millet que foren acolli-

des amb grans aplaudinients com també ho fou el parlament de l'Alcalde. En 

les presentacions, el regidor Francese Torrent expressà l'afecte del nostre 

Consistori per la gran festa i per la ciutat empordanesa. Hi havia en la sala 

congregades moites personalitats: Mestres Millet, Pujol, Llongueras, Mossén 

Baldelló, Carbonell, Moix, els Diputats de la Mancomunitat Srs. Noguer, 

Solà i Comet, Regidors, Représentants d'Orfeons. 

Escampada general a l'hora del dinar. I a les 4 començà el concert. Les 

primeres refilades foren gironines: molt ben escollida l'obra La Verema de 

Roland de Lassus; mestre Barò dona mostra de ses qualitats de compositor 

amb la fresca sardana L'Eimita de senzilla factura. Es una massa choral ben 

notable que honora el director. 

Tots els orfeonistes es colzegen agermanats mirant-se amb fixesa per 

retenir les fesomies deis germans d'art. I el conjunt esclata sots la batuta del 

Mestre Llobet. Lo de més résultat fou Els tres fambors del mestre Lambert 

que hagué de bisar-se.Les quatrecentes veus juntades per primera volta pro-

duïa un timbre bastant simpàtic, si s'exceptúa el to de cabreta d'algunes ti-

ples. De les tres cançons a l'unissó La mala nova deixà fred a l'auditori; en 

can vi, la ^oia d'Empordà i Nit de velila produïren entusiasme. No ens agra-

dé el moviment lent issi m de Sani ¡o sep i Sani Joan, i de V Her en Riera si 

que hauriem dit d'antuvi que el résultat fora millor recordant l'obtingut quan 
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el cantaren sis mil orfeonistas en I'homenatge al Mestre Millet. Hi ha qui diu 

que molts d'orfeons canten les sardanes molt ràpidament: segurament per 

açô fou cantada la Sardana de les Monges amb lentitud i, a dir ver, aquella 

inspirada composició no seniblava pas sardana en eis curts. Un clamoreig 

d'ovació suplicà la batuta de! grandios mestre català quan toca el torn al Cam 

de la Senyeta. Fora molt més engrescador que en eis aplecs dirigíssin més 

eis grans directors. Si en Millet hagués regit tres o quatre composicionsj'en-

tusiasme de tots els components hauria estât délirant. Calia veure només 

com fou cantat l'iiimne patriotic. Un bell diseurs d'En Millet — que prova les 

qualitats polimòrfiques dels nostres grans artistes—coronà la primera part. 

Hi havia un desentó en l'aplec: la barreja de barretines morades i ver-

melles. Barretines morades aparegueren en l'éscenari, dûtes pels olotiñs. Ve-

ritable admiració produí la Nit de Nadal de Mossèn Romeu. Finor, matisos, 

bella disciplina. Eis llargs aplaudiments obligaren el bis. En la composició 

Montserrat d'en Giró no produïren tant Tencís de bellesa, especialment en 

eis forts del final. Es un orfeó preat de grans condicions. 

• Per als qui seguiren, hauria d'ésser segurament la major iloança: TOrfeó 

de Sarrià del Ter. Donant una lliçô a tantes ciutats i viles i pobles que volen 

galejar d'importància, es presentaren els fills d'un pöble que no arriba a un 

miler d'habitants, i es presentaren _en el aplec germanivol en el començ de 

llur vida artística. Sots la batuta del Mestre Barò interpretaren El mestre i la 

viudeta del mestre Pecanins i El pardal del mestre Pérez Moya. Creieu 

que varem aplaudir-los amb ver entusiasme, fent-se precisa la repetido de 

l'ultima obra. 

L'Orfeo Ocellada canta la composició més difícil de totes les ofertes eh 

l'aplec: la inspiradíssima obra de llur Director Honorari, el Mestre En jo-

sep Sancho Marracó. La riquesa de veus de la nostra entitat va sorpendre a 

tothom: se li retreu la falla de matització. Realment es cosa certa, però en 

part es cosa volguda. Aquells refinaments, aquells ecos, aquelles veus artifi-

cioses desplanen als nostres cantaires. Prefereixen donar brillantesa i vida. I 

com que de brillantesa n'hi ha molta en la bellísima i enardida Sardana de la 

Pàtria del Mestre Morera, obtingueren eis palamosins la major ovació de la 

jornada. Amb l'engrescament patriotic ne valgué menys l'afinadó en donar 

el to del començ en repetir-la, més prompte es reentonaren i el sentiment de 

patria tornà a entusiasmar tots els oients qui, sens poder-se contenir, aplau-

dían frenèticament ai so de la frase «Filis de la terra catalana:^. 

L'Orfeó de la ciutat hospitalaria clogué el concert. Es una massa subjec-

ta a la rigida disciplina de Mestre Llobet. Apuren tots els ressorts de tècnica, 

aconseguint un conjunt bellissim, essent d'augurar que si la virtut d'aqueixa 

disciplina fèrria es duradera, podrá arribar a un alt grau de refinament. Amb 

vera delectació escoltarem La Filadora d'Alfonso excelientment matisada i 

la difícil obra del Mestre Pedrell Don Joan i Don /?iî/wort.LIargsa plaudiments 
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que acabaren amb clams de l 'himne patriotic. L'orfeó f iguerenc va cantar-lo 
éssent t ambé chorejat a peu dret per tots els asistents, Visca Catalunya!: 
aquest fou el cant final. 

Els mest res barcelonins foren presenta ts pel diputat de la Mancpmunitat 
En Miquel Roger i C rosa al simpatie i cuite Rector de Vílabertran, Mossèn 
Artur Rovira per tal com desi t javen visitar la celebèrrima Creu i i 'Abadia. 
En automòbil, cordialment ofert per l'Alcalde Sr . Ros, anaren a la famosa po-
b l a d o els mest res Millet, Llongueres, Mossèn Baldelló, Moix, Carbonell i 
senyora , el senyor Rector, En Roger i en Sàba t . Davant la Creu , joia sens 
parió, tots els visitants quedaren fondament admirais . Era una emoció estèti-
ca perdurable que havia d 'ésser seguida d'una de poètica, puix la visita de 
I 'Abadia i deis claustres enherba ts va fer-se a la claror de la lluna plena que 
arruixava encís en totes les belleses mitgevals. Qai rebé de nit deixaren el 
magnifie paratge . 

Els nost res orfeonistes joves disfrutaren de la dansa fins a Thora del re-
torn. Llavors, intimaren bas tant amb alguns orfeonistes f iguerencs, essent 
això prova d e que en els aplecs de germanor haurien de celebrar-se àpa t s j 
fes tes en comunitat, per arribar a establir lligams amistosos entre els cantaires. 

A les 2 de la matinada, tots els orfeonistes palamosins, amb els entri-
quells a punt esperaven , un poc alacaiguts per la son,el moment de la marxa. 
Es comentava l'animació que hi havia hagut a la fonda quan se posaren a 
cantar: tots els passants feien alii cap, i molts d 'aplaudinients ressonaren . 

Amb retràs sortiren els dos autos. Quin espectacle llavors! Qai rebé 
tothom anava inclinant la testa i la son, ben soma, tancava tots els ulis; a un 
el feia retorcer com una canya, altres s 'acotaven com si fessin meditació; un 
noi hi havia que, estimolat damunt el seu vei, semblava un metge que li es-
coltés el pit. Bé hi havia algún valent que encara cantava, però aquell cant 
era realment coni un dispar tarda en una batalla ja resolta. Els gallards or-
feonistes semblaven morts. 1 els autos, amb traqueteig ritmic, anaven enrot-
llant la cinta del cami. Una auba clara somrigué. Després una color de foc, 
nunci del sol que aparegué brillant. Com si naveguéss im, hi hagué maret ja ts . 
C a m p s i pobles durant t res hores, i a la fi, Tarribada a la Escala, quan ja tots 
els pescadors treballaven a la platja. Uns dels tenors canta com una alosa, i 
fou assegura t que una damisel ' la va desper tar-se enamorada . Una colla s 'en-
cabi en les cambres d'una fonda, la majoria t robà les delicies dels llençois 
en el Restaurant d 'Empúries . 

Alguns vagaren per la platja. L 'alta claror desper tà molts de dorments 
fent-los creure que era pasada I'hora meridiana. Encara no eren les 9. N'hi 
hagué de bons vivants que vora les onze encara s 'enpolainaven. El no aixe-
car-se del Hit com una t ropa ocasionà que la visita a les célebres ruines d 'Em-
púries s 'efectués a bandades . No eren pocs els desconeixedors dels res tes 
d'aquell empori celebèrrim. Vàrem seguir totes les vies de les ciutats g rega 
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i romana; contemplarem detaliadament tots els objectes del Museu. Mentres-

tant, alguns dels qui de matinet visitaren les ruines, en l'hora calurosa capbu-

çaren en la mar. El dinar fou pintoresc. En duna plantada de pinetons, forma 

l'Orfeo una gran sardana i només haviem menjat eis entremeses que, perma-

quiavèlic atzar, se presenté en automobil el senyor enginyer; va aturar-se, i 

volia que un deis directors de la nostra entitat fes passes per anar a rebre un 

ordre de l'Estat; com que Tordre ja havia estât donada pel recader, decisió 

fou feta de sometre'ns incontinent al canvi de Hoc. I en la platja ens acomo-

dàrem dibuixant també una circumferència. D'una banda,comprenem que l'Es-

tat vetlli pels pins tan costosos d'avidar; lo que no comprenem que a nosaltres 

qui respectàvem no un pi sino un bri de pinassa, no ens deixés menjar, ni eis 

entremesos amb repòs el représentant de TEstat Central. Si aigú estava 

malhumorat, nosaltres estàvem de molt bon humor, i Tàpat a la sorra fou una 

delicia. A l'Hotel Empúries, que a tothom feia pensar amb el Jeroglific de la 

Fosca, begueren cafè eis orfeonistes, i l'avinentesa d'un piano creà de seguida 

la d'un ball que fou de molt bon grat a tot el jovent i fins a algú de veli que 

encara sembla jove. Afectuós requeriment a cantar, vingut d'amics escalencs, 

trobà la nostra ràpida correspondència. Seguit, el nunci a l'Escala pregonà a 

quatre vents que l'Orfeo Ocelîada cantarla. Davant la mar calma, sota aquel] 

eel lluminosissim, en el país record de la Grècia, breçol de l'art, a Catalunya, 

cantàrem dugues sardanes. Que bé hi esqueien! La multitud de pescaders es-

coltava embadalida, retrassant amb gust la sortida en mar. Hi havia tot el pö-

ble. Una bona collita d'aplaudiments, i com que la cantada retrassà la pesca, 

lavors tots els Ilaguts, més de 100, sertiren en renglera, en bellísima professò, 

fent Huir al sol daurat Ies grosses veles llatines. Un espectacle de duradera 

memoria. 

La immensa badia era plena de l'or del sol tombant. La caputxa del Ca-

nigó resplendia intensament. En tot el pa'ísatge surava una calma de paradis. 

Les sirenes deis autos trencaren la delectació. Calía retornar a la llar. 

Eis expedicionaris més entusiasmats s'esparramaren per la població i no hi 

Valien botzines. Quan ja els cotxes arrencaven, aparegueren un darrera l'altre. 

Ressonaren cançons; però moites veus eren enrogallades. Sens cap in-

cident, arribàrem a la nostra vila. L'entusiasme amb que fórem rebuts és dels 

que satisfan plenament el cor. L'himne patriotic vibrava. Tot eren felicita-

cions. 

L'excursió, per haver estât realment un gran èxit, enfondia les arrels de 

nostra amada entitat artística. 

MIQUEL ROGER I CROSA 
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Ateneu Empordanès, de Barcelona 
La Secció Biblioteca, de I'Ateneu Empordanès, autoritzada pel Conseil 

Directiu, té el propòsit de que ben pròximament la seva organització tingui 

tots els caràcters d'una Biblioteca netament empordanesa, on s'hi reuneixin 

totes les valors de l'interiectualitat de la Comarca. Naturalment, que en ella 

tindran cabuda totes les manifestacions de l'art i la ciència, igual les antigües 

que les més noves. Els mitjans més adéquats per assolir aquest propòsit, se-

rá sol-licitar el concurs de tots els empordanesos de bona, voluntat, perqué a 

TAteneu s'hi centralitzi tot ço que tingui un interés peculiar i aixís poder dí-

fondre a la Capital de Catalunya molts dels trésors genuVnament empordane-

sos, que fins ara han restât ignorats. 

Abans de les vacances d'istiu será col-locat a la Qaleria d'Empordanesos 

Il-lustres, el retrat d'En Joaquim Ruyra, nomenat Fill Predilecte de l'Empordà 

en la festa celebrada el dia 26 de Març darrer. L'acte revestirà la solemnitat 

que mereix l'excels autor de Marines i Boscatges. 

El dia 29 d'Abril, tingué Hoc un concert de sardanes, a càrrec de la no-

table Cobla de Barcelona, composta de musics empordanesos, entre ells N'Al-

bert Marti, l'eminent Mestre de Tenora. Aquest concert, que fou el primer 

d'un cicle que es proposa I'Ateneu, ha cridat l'atenció d'autoritzades perso-

nalitats musicòfiles, que per mitjà de la premsa barcelonina, i d'una manera 

franca i encoratjadora han popularitzat el projecte, que esdevindrà realitat en 

el transcurs de poc temps. Aquests concerts de cobla, es remuntaran a l'ins-

titució de la sardana llarga per En Pep Ventura i per rigurós ordre cronolò-

arribaran a la sardana actual, constituint una mena de revisió d'escoles i gé-

nérés. Ningú més autoritzat que I'Ateneu Empordanès per a oferir a la Capi-

tal de Catalunya aquesta mena d'exposició del que fou i és actualment, la 

sardana; en primer Hoc per la seva independéncla i també pel dret indiscuti-

ble que té d'assumir-se la representació de les valors intel-lectuals emporda-

neses, amb tots els seus múltiples derivats. (1) 

El dia 10 del vinent mes de Juny Mestre Joan Llongueras, donará a I'A-

teneu una Conferéncia amb il-lustracions musicals sobre l'obra d'En Pep Ven-

tura i el dia següent, al Palau de la Fira de Mostres (Pare de la Ciutadella) hi 

tindrà Hoc un gran festival de Sardanes a càrrec de les Cobles: La Principal 

de La Bisbal, La Principal de Perelada, Els Montgrins de Torroella de Moht-

gri i la Cobla de Barcelona. 

(1) Aquests concerts serán completáis amb un breu estudi de cada autor, per a for-

mar després un petit estudi històric de la sardana i, d'aquesta manera, quedará instltuì'da 

la galeria dels mestres Cantaires de l'Empordà, que és altre dels propòsits d'aquest Ate-

neu. 
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Crònica loca 

Bona part de la primavera ha estât plujosa i îreda. La pagesia n'està ben 

contenta d'aqueixa pluja mesurada i regular que fa que Tanyada actual sigui 

una de les millors que puguin registrar-se. De tota vianda hi ha riquesa. En 

el rie pia de Sant Joan, famós per les ceves, hi ha una maror de vianda que 

enamora. Es de suposar, dones, que hi haurà baixa de preus, i de segur que 

sera ben forta en l'article citât que en el mercat de La Bisbal arribà a vendre's 

a nou pessetes un fore. Fan dos jornals al dia els pagesos, però obtenen 

utilítats engrescadores. Això fa que les terres hagin arribat a un augment de 

vaioració tal,que d'una terra un xic bona ja es demanen 400 duros la vessana. 

Tot quant ha pujat la terra, ha baixat el suro. Com que a ningú agrada par-

lar de misèries,val més que aquí tampoc ne parlem. Tractat anib França en-

cara en suspens!.... Doblament dels drets d'importació de taps a Alemanya!.... 

Prou. 

En el port s'ha acumul'at alguns dies la feina, fent semblança d'una vida 

normal. La important casa de Celrà, «Extractos curtientes y Productos Quí-

micos S. A.» li dona un moviment importantissim del quai s'aprofitael Tram-

via de Flassà a Palamós. La barca Montserrat surt cada dia .devers les For-

migues per extreure materials i ferramenta del vaixell allí enrocat. 

L'oratòria del notable religiós P. Rincón féu omplir a seny l'esglèsia du-

rant el novenari consagrat al Sant Crist de la Capella Fonda. El primer dia 

va suplir-lo un predicador de la mateixa ordre del Cor de Maria. No tots els 

sermons del célebre orador ratllaren a la mateixa altura; alguns foren vera-

nient notables, molt edificants. Llàstima que certs oients humils quedaren 

in albis.E% una oratòria de reminiscències castelarines que, en certes parrafa-

des de pintura de naturalesa, atropellen un xic Tesperit de l'època present. 

L'Orfeo «Ocellada» canta en la novena i el jorn de Santa Creu. 

El P. Blanch, també de l'ordre del Cor de Maria^ vingué a predicar les 

glories de St. Joan Batista de la Salle, a honor del qual els Germans de la 

Doctrina Cristiana celebraren un ofici en l'esglèsia parroquial. 

La nostra entitat choral anà a Figueres a cantar en l'aplec d'orfeons de 

l'Empordà. Es tant intéressant i honorable aquesta sortida que en publiquem 

ressenya apart. 

L'Ajuntament passa mais-de-cap per la installació del primer servei 

municipalitzat: la báscula pública. L'Ajuntament anterior havia començat d'ins-

taliar-la en terreny d'altri; com que el negoci hauria estât inestable, el nou 

Consistori girà de rumbo incontinent i ara projecta instal'lar-la en el carrer 
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dels Aliats. Continúen Ies sessions amb débats de cridadissa, bona esca 

d'oients. L'arranjament de carrers es fa ara ai districte primer. 

El dia 25 va rendir-se public homenatge a En Josep Tauler i Servia do-

nant-li el titol de fill predilecte i posant el seu nom al tros de carrer Major 

que era conegut per l'Endavallada i a un tros corresponent a la Carretera de 

Qirona. A l'entrega del pergami, que és obra artística d'En Josep Triado, 

l'Alcalde Sr. Marqués pronuncié les paraules de rúbrica. En l'acte de desta-

par la lápida, llegí el Secretan de l'Ajuntament l'acord unànim de Thomenat-

ge i el diseurs del senyor Batlle, parlant a seguit els senyòrs Gafas, Fàbre-

ga i l'homenatjat. Una bailada de sardanes amenitzà la festa. Balcons del ca-

rrer amb novell nom eren endomassats. Va cloure's l'homenatge amb un àpat 

en el quai, a hora de brindis hi hagué intensissima animació.L'homenatge me-

rescut és motivà en haver costegat En Josep Tauler un pavelló per a malal-

ties infeccioses. 

Dona la casuaiitat que en el mateix jorn se célébrés altre homenatge a 

favor del Mestre En Josep Casanovas, Director de l'Orfeo «Ocellada» per 

l'èxit assolit a Figueres. Al Centre Federal i al Casino EI Port se celebraren 

festes en les quais l'Orfeo cantà algunes composicions magistralment, i una 

excursió a la Torre Valentina que fou el complement de tais festes, resulta 

un gran aplec on hi hagueren, en mig de gran confraternÌtat,cantades i balla-

des. Totes les cobles contribuïren a l'homenatge tocant sardanes de l'home-

natjat. 

Amb solemnitat acostumada, celebra la primera comunió un exèrcit de 

nois i noies. 

L'estanc de la V.° Ponjuan s'és trasiladat a una casa de mig carrer Ma-

jor, havent-se installai en son antic èstatge una botiga d'espardenyes. 
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Mo\?iment del DOT 

Vaixells entra is durant el mes d'Abril de 1922. 

1, Vap., Ampurdanès; 2, vel©r, Joven Paquito; 3, veler, Villa de Calelia; 4, vap., 

Rein, (norueg); 5, veier, Teresa; 6, veler, Elias Mlquel ; 7, vap., Ampurdanés; 8, vap., 

Euder, (alemany); 9, vap,, Ainpurdanés; 10, veler, Joven Paquito; 11, veler, Sant Mus; 

12, vap., Mon tSan t ; 13, vap., Ampurdanes; 14, vap., Orient, (itaiià); 15, veler, Marga-

rita Taberner; 16, veler, Félix Mart i ; 17, vap., Col lobrieres, (francés); 18," vap., Mont 

Kernel, (francés); If), vap., Mont Seny; 20, veler, Teresa; 21, vap., Bezzeggen, (ro-

rueg); 22, vap., Ampurdanès; 23, vap., Cano (inglés); 24, vap., Ampurdanés; 25, veler. 

Joven Paquito; 26, veler, Fernando Qasset; 27, vap., Polar; 28, vap., Ampurdanés; 29, 

vap., Miguel; 30, vap,, Cisneros, (inglés); 31, vap., Ampurdanés; 32, veler, Joven Pa-

quito. 

Registre civi 
Mes d ' A b r i l 

Naixements.— 1, Perxell Perxell i Solé. - 2, Agna Margar i t i Rovira.— 3, Camós i 

Puig,—4, Joaquim Figueras i Ribas.—5, Victor Carbó i Ros.—6, Joana Pulg i Callol.— 

7, Ricard Valenti i Flaquer.—8, Emil i Pasqual i Casanoves .-9, Roca i Soler.— 10, Sar-

quella i Durán.—Total, 10. 

Defuncions.—\, Joan Gamba i Radó de 65 anys.—2. Elena Soler i Baya de 38 anys. 

—3, Manuela Simón i Miró de 78 anys.—4, Joan Qironés i Gich de 57 anys.—5, Robert 

Rullan i Alsina.—Total 5. 

Tallers Tipogràfics LLORÉNS C A S T E L L Ó - P a l a m ó s . 
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