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Catalunya ! Nau Ilençada en mig la furia tempestuosa de les

passions humanes... Espili immaculat. Plena de serenor i d'altfs

sima gloria. Pensament I acció. Sentiment pregon i somni daurat

. . . Paraula mágica, plena d'encisos, plena d'unció, plena de pro

metences, guiatge de nostres passos, far de nostres esguards, fala

guera esperança de prôximes realitat3, en les quais hi triomfarà la

justicia social, I'ordre, el progrés, la cultura, l'amor entre eis ho

mes... Catalunya!
En aquests moments cabdal de la nostsa histària, ara, quan

anem a donar l'últim pas cap a la consagració de les nostres lii

bertats nacionais, ens cal amor, ens cal fe, ells cal entussiasme,

ens cal saber viure sense rencors, sense malícia, sense segones in

tenciors incontessaDles,.i ute int¬nsan1erit, devutaruen1, idolatri

cament amb Catalunya i per Catalunya.

Ah! Sies pogu.é Ilençarun cdt de disciplina que es sentís

arreu de nostra Patria ben amada, amb quin goig el donaria. Di

ria: siguern uns, que serem coratjosos; siguem disciplinats, que

serem invencibles .........

Arreconrn ties les petiLses que ens separin, catalans. Sota

la bandera que-'ha servat sense inàcula el nostre Macia, aixoplu

guern-nos--hi tots, sense receis, el cor pur i l'ànima resplendent,
com ho fa l'apôstol dela Catalunya renaixenta... Abaixem les ban

deres-parracs deis personaiismes i de les envegetes, i posem-nos
tots la má al pit i jurem per la Pátria. Si aixi ho fern, ens troba

rem tots germans, en les rengleres del simbol august de Catalu

pya d'avui, reflexe deis grans varons de la Catalunya d'antany,

que és en Francesc Macia.




Ha volgut el destí que i'home més perseguit, l'home més ca

lumniat per uns i altres, estigui avui, davant de la més alta insti

tudO de govern a la nostra terra. I també ha volgut el destí, que
en les seves mans estigui avui la resolució del plet secular de nos

tra lilbertat i que el tingui en cat-ni de la victoria. Pero jo no hi

veig encara al seu voltant a tot Catalunya. Les petites rancúnies
encara treuen el cap... Les envegetes, encara furguen... Eis perso
nalismes encara cuegen.,. Ai, cataiansL. Quina dolor fa a l'ànima




cià? Qué us lliga a les capelletes malmeses que encara volen des
torbar aquesta hora sublim, tant plena de suggestives prometen
ces?




Amunt eis cors! A Ia definitiva lluita! Tothom al carrer, per
les ciutats, per les viles, peis pobles i poblets de nostra terra. Tots
a la una, catalans. Per Catalunya, per la Ilibertat, per al triomfse

gur de la República i de la justicia, desperta poble!...
Oh, venerable Macia... Sigueu el signe de pau, d'amor, de fe,

en aquestes bores d'angoixa. I sigueu el llaç amorós que a tots ens
agermani, amb un sol pensament i una sola idolatria: Catalunya!

REMIGI JUNCA.
De «El Carrer», de VilaÑova i Geltrú.

Ç,oiii yo'a Case1i

Eleccions de Regidors del 12 dabri1 de 1931
Candidatura Nacionalista Republicana encapçalada per J. Bordas de la
Cuesta: Elegida per l'arficie 29.

Eleccions de Diputats a Corts del dia 28 de Juny 1931
Candidatura d'Esquerres deis Srs. Quintana, Puig d'Asprer, Santaló, Ca
rrasco i Albert: Vots: 98.67-107307r355 respectivarnent.
Candidatura de les Dretes deis Srs. Ayafs, Badia, Masó, etz., etz,: Pots:
161.163-157, efz.

Referendum pro Estatut del dia 2 d'agost 1931
Total d'eiecfors 742: Si, 620; No, 1; Dones, 579.

L'Ajuntament de la nostra Vila envia el dia 23 deJuliol un telegrama al Sr.
President de la Oeneralitat de Catalunya que dela:

Ajuntament Castelló d'Enipúries en sessió d'ahir nit va aprovar per
aclama-cióI'ESTATUT DE CATALUNYA'.




L'Alcalde,
Bordas de la Cuesta.

Diumenge passat a les 6 de la tarda va tornar a telegrafiar-li lo següent:
Resultat Plebiscit pro Estatut a Castelló d'Empúries: Nombre de votants a

CastellÓ: 742; han votat SI 620; han votat NO 1; dones que han firmat pro Est. 579'.
L'Aicalde,

Bordas de la Cuesta

Que hermós seria veure a tot el poble, a tothom, a tots eis

partits que es diuen arnants de la terra catalana, a tots eis qui sen
tin amor a la santa Ilibertat i a la justícia, deixar de banda el que
pligui separar-nos i fer el cercie ferm al voltant de l'Fioine, del

qual ningú no pot dubtar del seu catalanisme, ni de la seva

Ilibe-1raiitat, ni del seu pregon amor ais hurnils, ni de la seva adhesió a

, la veritable justicia i germanor humana. Que voleu, doncs? Que
..us separa d'aquest guiatge? Qué us impedeix d'aixoplugar-vos, els

que encara no hi sou, sota la bandera que té a la má el nostre Ma-




"El patriotisme és a la vegada una fe I un servei; una fe que per al

guns és dins la cam ¡ eis ossos després de la concepiió, I que per altres s'
aflama a un moment determinat de la vida, com per una lnterveucló de Déu.

Es pero, una fe que, com la fe religiosa, sense les bones obres és mor
ta igual que un cos sense esperit. Es per aixO que el verliable patriotisme
suposa el servei com condició especial ¡ no sofreix dir: "Jo crec en la Pa.
tria", si horn no pot dir també "jo serveixo a la Patria".

P1IDRFUC PEIIRSE.
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Text de la Conferencia que, organitzada pel Centre Català, dona fa uns dies a Castelló I'zloqünt con

ferenciant I valenta defensora d les Ilibertats d Catalunya Na P' del Carm Nicolau nasO

actualLa dona í la
política

Dones empordaneses, Germans tots

de raça:
La mev missló avui aquí é: parlar

vos com a representant de totes aque'
lles dones í homes patriotes de cor que
estimen a Catalunya sinceramant, fIs

delment fins al sacrifíci. I ni'adreço

particularment a totes aquelles germa
nçs de raça que m'escoltn ara, amb el

cor obert aqucsta pai-aula meva, que
deurla ésser I jo voidria que fos com

un grapat de mill donat al vent i que
troba el terrer apropàsitper fecundarslo.
Dones empordaneses. L'esdevenidor

resplendent de la nostre patria quasi
podríein dir que es troba en el seu mo
ment definitíu, pero no cantem victo
ria? que no sabem encara per quins ca
mins de prova ens vol portar el destí

maigrat semblar propera ¡'hora de ill.
bertat.

Llibertati Un mot que abans ens en5
temía ¡ emocionava; avui es paria al

pohic de llibertat í aquest resta Indife
reilE peí-qué d'ençà la proclamació de
la República, al pobie ii han pariat de
ilibertat, uns homes, que s'han oblidat
de thr.nos que ia llibertat a que es re
fereixen no és ia del pobie sinó la d'

ue sara són lliures d'afirmar I ne

gar qiian eis hi convé alió que eis hi
sembla. Jo u vuii parlar d'una ilibertat

que no és sois ia meya, sinó la del pos
ble, la de tots, la dc Catalunya. La Pa.
tria és defensada peis homes, pero el
caliu de les seves tradicions, la save

¡lengua, el seu amor, som nosaitres que




ens pertoca mantenír-lo. Dones empor,
daneses, d'aquest costat de plana, per
honor nostre, Catalunya hi ha escoilít
eis seus herois més síncers í dignes;
podeu sentir-vos-en ben orgulloses? Pe.
rà aixi mateix, de la mateixa manera
que les rocles creixen entre el blat I
com vulgarment es diu, l'espina entre
les roses, entre aquesEs homes exem
plars, Catalunya cria hops indignes que
vetlien l'instant propici per llençar.se
damunt el ramat. I aquests hops, cria
ders d'escorpíns a la ilengua, són ia
vergonya d'aquesta Patria noble amb
el nom de la qual s'abriguen les espat.
lles I palpen el triomf.
Cal doncs fer front a i'enemíc, a

aquest enemíc de rialleta cínica, que
us dona la má, que us pica i'espatlla,
que us diu Veniu amb ml, jo sóc deis
vostres", í després... pren com excusa
una bufarada de calor iPlusoría per sus.
pendre-us una conferencia.
Pero eis que panem, quan és de cor

que volem dir una cosa; no ens fan re
cular eis obstacles miserables d'aquests
senyorS; ni i'insult, ni l'amenaça po.
drien deturar-nos perqué cor endíns

portem una alenada d'ldeal, que ells




fingeíxen posseír de tanta enveja que
tenen de no ésser com nosaltres, pero
ni fingint poden esser-ho, perque de

patriotes no ho són tots eis que es diuen
redemptors de ia Patria. Heu's aquí una
cosa ben difícil per les dones i eis ho
mes de bone fe, poc bregats en la lluita
política: distingir al patriota aiguahít de
l'heroi veritable. Pero hi ha una savia
maxima que diu: "Per les saves obres
eis coneixercu". Es eixO el que us cal
fer abans de jutjar un patriota: que ha
fet? que ha donat per Catalunya? I no
ara, perquè en l'actualitat, d'coça que
en Tvlaclà s'ha assegut sobre eis núvois,
tots eis animals rastrers s'han proveit
d'ales per seguir-loen l seu vol.Abans,
uan l'opressió dictatorial ens fermava

la Ihengue, í eis verítabies homes, els
venitabies vaients es hlençaven a la huís
Ea, sofríen l'exihi, I devallaven a les pre
sons, aquests senyors honorables eis
hauríeu trobat cnitícant molt dignament
ia política mal entesa d'en Macia í eis
seus companys que segons ails cren




uns iPlusoris caminant de cara a
Fim-possiblei comprometent amb les seves
maníes la prospenitat burge;a de Ca.
taiunya. Avui, amigues i anilcs, molts
d'aqucsts disfrcçats d'homes valents,
intervenen en política amb Punic fi de
crear per cadascuna de les industries
que representen un monopoii, que pri.
vent ia competencia eis hi ompleni a
chis de pessetes les butxaques, í a no
saitres, eis fills del poble hurníi, eis fills
dei poble scnzihl, i treballador, ens dos

blegui amb impostos í gota a gota ens
xuchi la suor que ha de guanyar.rlos el
pa, í encara per damunt de tot se'ns

fuetegi, pen-qué equehi que abaixa el
cap és un ruc i ais rucs per homes j
honrats que síguín se'is tracta com
bésties, sino tenen ia cadira un pam
més alta que eis ahtres homes... :Potser
que aquestes manifestaclons mayes,
aquesta opinió, ia jutlarcu quelcom
exaltada í fora de hoc; no us ho cre.
guessiu pas; la,nostra patria porta
erra-pedesai pit una iegíó de sangoneres
¿que li han robat fins les forces de cons
feccionar-se un Estatut dignament, d'
acord amb ia sagrada independencia
per la qual s'han jugat la vída a Prats
de Molió i a Garraf un grapat d'homes
valents avui arreconats.
Avuí eis destins de Cataiunya es Ero

ben regits per uns quans homes sim.
bois, rodejats, segrestrats, mal aconse.
hats per tot un batallé d'homes asses
nyats. I mentretant, eis patniotes de
cor, eis homes més nobIement deferis
sors de ia nostra causa, eis màrtirs de
l'ídeal, es veuen cobardement agredits,
pai sol fet d'expressar en veu alta eis
íntims sentiments del seu cor pai so




motiu de cridar, Volexn ia Indepen.
déncía de Catalunya?. Al germe Gas.
sol que un dia ens va perlar de ia copa
dei sacrifici, jo li diria que ia sang dei
n¬tre jaume Compte, l'ha omplert fins
a vessar aquesta copa, i com a paga ii
han concedit ihonor de tractarsio de
boig? Jo us dic doncs que fins que Ca

taiunya no tíngui un bun plantar d'ho
mes boigs com en Jaume Compte, el

poder centrei es niurà cia nosaltres í ens
fará anar de genollons a Madrid per
captar una autonomía humihiant I ver

gonyosa. La dona a Catalunya és forte,
ha dit aigú anlb convenciment. Pero
cai no oblíder que no és sois amb pa.
raules com es regenera un poble. For.

gem animes d'heroi en cada fill breçat
en la riostre falda, en cada infant ace
ronat al pas peis nostras carrers... I no
obiidem tampoc ais pares, ais germans,
ais amics I coneguts, Com més treba.
harem més grans serem. Aigú he dít

que la dona no déu ficar-se en política,
que la dona ha nascut per la casa i a ia

prosperitat de casa seva deu limitar-se
la seva acció; pero heu's aquí que en
horas de suprema injusticia, aquest
santuarí sagrat on ia done, té el seu
regne s'ha vist enveit per corrents des
pàtiques, eis fills ii han estet amabas.
sats per dum-los a morir sense ideal en
Ire les pedras fiamejants d'un terrer in

dígena que no ha comes eltre crim que
el d'estimar com nosaitmes ia seva lii-




' bertat de costums I regim. I la dona, a
la que es refuse un hoc a ia política ha

pensat en la injustícía d'aquest instant
dolorós... La sang de les seves entra

nyes té d'assaonar termes estérils, men
tre eis camps pairais manquen de fe.
cunditat perqué eis braços vigorosos
que eis removien han marxat hluny...
per no tornar mal més. Així doncs, do
nas empordaneses, éns cal ésser pa.
triotas no sois per deure, sino també
per necessítat. Catalunya com a mare
amorosa í veritable, no portara eis teus
fills a morir ígnomírihosament a termes
salvaiges de i'Afríca amb el sol fi d'
afavorír un afer d'Estat, Catalunya es
timara ais teus fills tendrainent, infíni,
tament, sense exigir contnibucions de
sang, ni felícítats enderrocades, paré
cal per eixO que nosaltres l'estimem
també amb ia mateíxa mesura, tendra
ment, infinítement,desinteressada ment,
sense mires ai lucre I amb pie coneí
xement del que representa en ia vida
familiar l'índependèncía de Catalunya,
que ia tindrem, sí és de debó que la
volem.
Quan h'hora arríbi, que no s'c.rroncín

d'espathles eis nostras homes.
I sí aixi arribés a passar, sí Catalu

nya per culpa de ¡'indiferencia deis uns




í de l'egoísme deis altres, continuava
fermada a la sinia deis seus dolors, lias
vors jo us diré que a nosaitres les do.
nas, a les que pertoca regenerar la
ra-ça,nosaitres hem de procurar coratjo.
sament que ia sang dei nostre cos por
ti ilevor de patria, que eis fills que neí.
un de nosaitres, siguin rnascies de de
bó; per infantar cadehis com aquests
que us he anomenat, oh dones, tant se
valdría que ens obnissím les venas I es
coiéssím ia sang del nostre cos en eis
femers, almenys serviría per inillorar
la coiiita. Pero no, ia sang deis màrtres
allá on toca deixa hlevor. Catalunya t
homes vaients, beii cercats, ben con.
tats, veritablement encara representen
una esperança; jo crec fermament que
d'aqui a una altra generacíó, aquesta
esperança sera una reahitat esclatant,
un triomf definitiu per ia patria. Ai dir.
vos aixé us adverteíxo també, dones,
que aquesta nova generacíó que des,
prés de la esperança representa la reas
litat, tenim de portar-la nosaitres í per
xó us die, vigíleu sobre eis vostres fills,
que mai níngú el dia de demà tingui de
maleír-vos a vosaitres per mor d'ehis.
Totes les mares-volen pal seu fill el bo
í miilor de cada cosa. Totes les fojes
admiren el valent i avorreixen el trai.
dor. Tingueu present que ia patria man.
té tres menes de patríotes; eis vahents,
eis traidors i eis indiferents. Posant per
exemple ia política actual us diré que
eis valents són aquehis homes que ja us
he anomenat, aquelis herois de Prats
de Moiló i de Garraf, aquelis liuitadors
que per damunt la sepultura de ia nos.
tra bandera soterrada, aiçaren en triomf
l'estreila de les cinc puntes damunt un
triangle biau que ais catalans se'ns apa.
reixia com una escietxa dei cel de ia
nostra esperança.

Eis traidors, sOn aquelis homes ads
miradors de la dictadura d'ahir í gossos
del Govern de Catalunya avui; aqueiis
que ahír veneraven ai Borbó perque
era reí I avui l'insuiten perquè es troba
iluny; aquelEs que convídaven a la se
va tauia a Primo de Rivera mentre
aquest conserva el seu prestígi de dic.
tador, I una vegada caigut, l'han tracu
tat de borratxo; aquelis que avul sOn
de i'aví perqué ha tniomfat en les eleci
cions i sí hagués perdut... (no vuil fer
profecíes ara ínútiis) sois us diré que
quatre díes abans de celebrar-se aques
tes darreres eleccions, chis rnateixos,
entre família dejen: Sí en Macia perd
i no fuíg tindrà d'afuseliar.se'i".

Aquests són eis traídors, aquests I
també eis que dessota má trebailen poc
a poc, í ens preparan paranys i ens lle
ven falsos testímonís per crear-nos an.
tipatíes i fer-nos passar ais tills del po'
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- ble pel que no som.

L'explícació sobre eis traidors ha es
tat més llarga que la deis valents; no
u penseu que sigui per preferencia, és
tan sois perqué desgraciadament, de
va1ents Catalunya en té un per cada
mil traidors que l'assetgen, í m'ha semi
blat just detalIar.ne més les seves ges
tes perqué eis pogueu conèíxer.

Ara tindrem de parlar deis indife.
rents; veritablernent us dic que són la

gent que em fan més llàstírna; jo eis

comparo a un estany, quiet, tranquil
que es torna del color de la hum que
l'íIiumina. Si el cel és blau, ell s blau;
si la nít és estrellada, ell també reflec
ta estrelles; si esta núvol és de color

gris... Creieu.me: l'home indiferent po.
dri viure tranquil, peró ia seva vida és
curta i trísta, és la vida d'un pobre que
viu deis rosegons deis demés; l'home
indiferent, no creu en ideais ¡ sempre
és deis que guanyen. Us aconseilo
foles, que no volgueu tractes amb ho.
mes índiferents en política; us exposeu
ho siguin també en amor I aliavors si

que I'haurieu ben fluida?... De les tres
menes de patriotes que us he exposat:
valents, traidors I indiferents, trieu va.
saitresmateixes com preferiríaque sigul
el vostre fill. Segons el que em respon,
gueu, us diré qui sou i el que us me
reixeu. Cotalunya necessita hómes va.
lents; de traidors I indiferents en té de
sobres; no en dongueu més ai món d'
escorpiris I cadelis? Sou dones per do.
nay al món homes, i ben entesos, ho
mes com cai. No us penseu que al par.
lar.vos allí vuiguí dir que poseu al
món fills, disposades a veure'ls morír a
la guerra; ai contrari, us demano poseu
al món fills rebels a un poder opressor
que vol portar-los al Marroc a morir,

per deixar-vos a vosaitres velles pobres
I abandonades sens e el consoi de rebre
en la vostra agonia el darrer petó deis
seus liavís. Ja us ho he dit, dones em
pordaneses? Ia política diuen que no ha
estat feta per nosaltres, pero quan a un
govern despotic ii sembia bé, ia polítí.
ca té el dret de fer.nos pagar les con.
seqüthcies deis seus errors i ens roba
eis fills, criats per Catalunya I ens eis
porta a morir a l'Africa. Per amor ais
vostres fills les que en teniu; per amor
ais fills que algun dia tindreu les que
sou noies, preocupeu.vos quelcom de
política actual, pregunteu.ne ais vos.
tres pares, ais vostres germans, ais vos.
tres promesos, ais vostres amícs o ami.
gues; sígueu valentes i defenseu eis
drets de Catalunya que sOn eis de casa
nostra. Aí de nosaitres si l'enemic ens
posa el peu ai coil? aIs que haurcu es
tat covards no us valdrá el gemegar;
iíndrem el que ens mereixerem, perqué
fixeu.vos.hí bé, després de tant crídar:
Exigím1 exigiml quan desvergonyida.
ment ens han fet una caritat en iloc d'
escuplr.los.hi al rostre, eis hi hem be.
sat la má I eis hi hem dit "Gràcíes?".




¡o voldria, dones empordaneses, per
patriotísme, que d'aquest Empordà, d'




ad v-mt anys, en sortís un home que
fes tremolar ia terra, un veritable heroi
d'herois, un home honrat de debó per
ésser digne fill nostre, i un home va.
lent I temerari per ésser digne redemp.
tar de Catalunya? Jo ilavors tindria 1'

orguil de pensar que encara que no fos
fill meu, potser ia seva anima, forjada
segons eis meus sentiments, veritable
ment seria filia de les rneves paraules.
Avant doncs germans tots, eis ho

mes sereu eis pràctícs liultadors pero
en la mesura de les nostres forces I
deures també us seguirem les dones, I
si nosaitres no triomfem, avant sem
pre, que una generacíó s'empeny a I'
aitre, i jo estic segura que de ia gene.
ració vinent en sortira l'home que do
nara a Catalunya la seva independen
cia total, aquesta independencia que
per massa confiança i bona fe, no tino,
drem mai nosaltres; pero ia guanyaran
eis nostres fills si la dona intervé en la
política discretament, sense mour&s de
casa, criant fills valents I emprenedors,
semblants a alguns patriotes de Caste.
lió, que per que ja tots coneixeu no
crec tingul necessitat d'anomenar.ios.
Per acabar, us prego com a prome.

tença de que us recordareu de tot aIxô

que us acabo de dir, una ferma ovació
no per mí, sino per aquests patriotes
de Castelló, orgull de la patria, herois
de Catalunya.




He acabatu.

NOSTRE

COMENTARI

Diumenge passat, el poble de Cata-

iunya, per tercera vegada i voidriem
que fas ia darrera, va dir d'una mane-
ra unàním ¡ claríssima quin és el seu
voier I quan gran és la seva decíssíó.

Les dades generais del Plebiscit pu.
biícades per tota la premsa ho proven
ebastantment.




La satisfacció que al ileglr-les sent
tot patriota, no tant per ia que en si re
presenta l'Estatut com per la possibill.
tat que ell ens garantilza de satísfer eis
nostres ideals eterns i radicalíssíms, en
res queda esmortulda Ilegínt la xifra ri.
dícoia, tant com vergonyosa, deis que
votaren en contra del voler unàním de
Catalunya; ni el constatar que encara
queden ací I allá alguns nuclís de cata.
lane que senten dificilment la necessi.
tat d'actuar I de manifestar-se quan es
tracta sois del triomf de les idealitats
mês pures, quan no entren en joc ia sU.
tisfacció de vanitats personals o l'ob.
tenció de quelcom que de molt de prop
eis hi ínteressa.
TRAMUNTANA vol fer constar

aquesta seva impresió nascuda de la
lectura de les dades oficiais referents a
algunes poblacions de les nostres co.
marques gironínes í especialment de
les que essentne podríem dir-ne Cap i
Casal (merescudament en forces co-




ses) no han pas estat en aquesta hora
espill de decíssíó I de voiuntat catala
níssíma.
En unes d'eltes, 2000 deis seus cíu

tadans, gairebe el terç del seu Cens
electoral es quedaren a casa desente.
nent.se de l'Estatut de Catalunya.
En altres que per les eieccions pUs-

sades de regidors arribaren a movilit.
zar 2800 votants, en la votació de diu

menge no passaren de 2300 els que voo
taren.
No valem pas analitzar avui lei cau

ses de lo que motiva la nostra consta.
tació, seria massa desagrados per a fer.
ho en uns moments com aquests en

que eis veritables patríotes víuen Filo
lusió de que acabem d'obtenir quelcorn
de positiu per a Catalunya (nosaltres
en diriem la clau de casa nostra) I me
nys encara perqué sortosament la gran
maioria del nostre pable, aquell poble
sencer i sincer de les nostres petites
pobiacions, ha sabut demostrar que
sent com níngú l'amor a Cataiunya I
sap complír amb el seu deure de treba'
llar per ella noblement I desinteressa.
dament. Per¿) si que valem dir que cal
no descuidar en cap moment que sois
mereix ésser dirigent qui dirigeix, i que
soIs té dret a esser-ne qui no temi les

responsabilitats de les resolucions a

pendre ni la fatiga i les moléstíes d'una
actuació constant, visible I efectiva.




Una boda

castellonina

Dlumenge passat va celebrar-se a
Castelló el casament del nostre amic i
coliaborador N'Eniíli Gibert amb la

gentil castellonina N'Agneta Sunyer í
Jou, filia del conegut industrial í ferm
catalanista Pere Mtre. Sunyer Cupons.

Síguent el nuvl un deis homes de
Prats de Molió, el venerable president
de la Generaiítat havia acceptat apa.
drinar-lo; pero, ímpossibilítat a darrera
hora per aussentar-se de Barcelona, de
lega al Conceller de la Generaiítat En
Ventura Gassol per a que en nom seu
I juntament amb el nosre alcalde i dl.
putat a Corts per Catalunya En J. Bor
das de la Cuesta fossin padríns de la
boda.
La cerimonia resulta esplêndida de

debó I foren nombrosíssims eis parents
I amícs d'ambdues families que hi as.
sistíren.
Acabada aquesta, eis nuvis, acorn.

panyats deis dos padrins i dernés assis,
tents al casament es trasiladaren a la
sala del Cafe del Saló Catalunya, on
fou servlt un excellent dinar. A Mora
del zampany brindaren per la felicítat I
prosperitat deis nuvis amb paraules pie.
nes d'eloqüencia I d'emocíó eis senyors
Ventura Gassol í Bordas de ia Cuesta,
i després d'uns mots molt sentits d'En

Jaume Compte, s'aixecà el nuvi I molt
emocíonat 1 amb frases eioqüents re.




merclà a tots en nom de la seua espo
sa í prop! les proves d'afecte 1 campa.
nyonia que eis ht tributaven I molt es.
pecialment al senyor Macía per l'ho
nor que li havia fet.
Després d'haver.se trasliadat ai Ca.

fe del local del Centre Catalã on En
Gassol es va veure obligat a dir quatre
mats al nombrós públic que ai reconèla
xre'i va ovacionar-lo, eis nuvis sortíren
per empendre el seu vlatge de nodes, I
eIs senyors Gassol I Bordas sortíren cap
a Sant Feliu de Guíxols on aquella tar
da es celebrava un miting pro Estatut.
TRAMUNTANA envía la seva més

efusiva felicitació al company Gibert I
a la seva esposa I fa vots perque la se
va nova vida sígui plena de feilcitat i
prosperltats.

De Roses

Pel camp de

l'ideal

No tractaré pas de referir-me aques.
ta volta a donar dades ni a fer estadis.
tiques del que representara enguany la
coilíta en aquest trocet de terra nostra.
da, a aquesta Roses deis nostres amor;
vila tan joilua I admirada per tothom
qui la visita, la trobi en i'estat que vuli
gui, per descuidada que sigui, puix les
gràcíes que hi sOn acoplades, és qual.
com superior a la mã de i'home. Es la
Deesa Natura que va esser-lí tan pro
diga preveíent tal volta 1 molt que eia
sena fills havien de descuidar-la.
No faré doncs, com dela, ressó de lo

molt que de ia mar i de la terra po.
drem treure amb gran constancia, peró
si em referiré a lo que tots I cada u de
nosaltres en aquest trebail portem com
a nord I és l'instlgador constant d'un
temps ençã en tots els ordres de la nos.
tra existencia.

I dic d'un temps ençã, perquk Peso
pírltualítat a que em refereixo, encara
que existent abana, estava tan endor.
mida que ningú l'hauría cregut exist
tent. Pero aIxI devia ésser quan hem
pogut copsar amb tents pocs dies re.
sultats ben positius i que per aíxà no
donen hoc a duptes.
Pero nosaltres eis catalans, I perme.

teu.me ara que dívaguí, sabrem fer ban
ús, extraure'n el milior suc. possible, d'
aquest resorgiment general per portar.
nos al port deis nostres somnis d'on ja
fa masses segles en som tan ailunyats?

Jo crec qise sí; tinc plena confiança
en el seny dei nostre pable mantenint.
se al niveil de les clrcumstàncíes. Res
de febleses ni claudicacions; tampoc
res de víolêncíes mentre aíxõ es des.
capdella. La serenitat és l'arma d'aven.
tatges.
No hi fará res, tampoc, que tal o

qual representant del pobie se'ns torni
figa. Seria de temer que si eis vots eis
haguessin compraI a pes de plata. St










Plana 4

ara el poble eis envia perquè parlín en

nom seu del que desitja, i no compleix,

pitjor per eh; pensín que damunt seu
hi ha l'esguard del que va enlairar.Io i

que en un moment donat també pot
ensorrarlo.

L'Cxit veritable depCn de quan és tot

un poble que el trebalia. No hi ha

doncs entrebancs que li puguin barrar

el pas.
El pítjor, de pas, ja esta donat; al bell

cim de la costa esta a punt d'ésser co
ronada I l'energia í activitats que hem

de desplegar per assohirlho no son res

comparats amb eis esforços titànícs

que ha vingut fent durant tant temps, i

ells han de servir-nos d'estímul, aquest
honorable Veil, el nostre Macia, al que
tant devem i hem de tenir l'orguhl de

dfr.lo nostre, per haver contribuit tan

directe a aquest ressorgiment que vos
deis I fará sia l'emancípacíó total de

Catalunya.




MONTJOI.

Roses, 10 juliol de 1931.

Compendi de a

Historia de

Catálunya

(Segueix del numero anterior).

-En quantes époques pot sub-divi
dir-se l'Edat Mitjana?-En tres; la pri
mera abraça tota la dominadO visigoda;
la segona, des de la invasió deis alarbs
fins a la unió del Comtat de Barcelona
i al regne d'Aragó i la tercera tot el

temps que va existir ia Confederació

catalana-aragonesa separada de la Mo

narquia castellana.
-Pot també sub-dividir-se I'Edat

Moderna?-En austriaca i borbónica: la

primera comença amb la pCrdua de les
hlibertata catalanes; ¡ la segona com

pren des del regnat de Felip V, fins ais

nostres dies.

EDAT ANTIGA

EPOCA PRIMITIVA

Des del segle XVI a l'any 204 abana
de Jesucrist, que ea sap deis primers po
bladora de Caralunya?




-La primitiva história de Catalunya,
¿s objecte de moites contradiccions; no
obstant es dona com a segur que eis

primers pobladora coneguts [oren gent
de raça escita procedents de les yore
res del mar Caspi.
-Va venir alguna altre lrrupcló des

pras de la deli escites?
-Un pobie del mateix origen, que

es creu ésser la raça primitiva deis
euskars', va invadir a Catalunya ate

rrant eis primers pobladora.
-En quin temps foren expulsats eis

euskars?
-En el segle XVI abana de Jesu

crist, quan una invasaió de cJaIs entra
a Catalunya ¡ obliga ala euskars a refu-




T R1IMUNT11NI

giar.ie inés enllà del riu Segre.
-Quan coinençà la Historia a estar

més segura respecte eis tenips primitius
de Catalunya?

-- Quan la trobà poblada per diferen

tes tribus independents que eis historia
dora han anomenat 4íbera».
-Qué es sap respecte al caracter i

costuma dela íbers?
Res de cert; sois feta isolats, donen a

compendre,' que eren gent molt destre

cri el maneig de les armes, molt arnica

de les seves hhibertats, d'un caracter

energic, de costums senzilles I amb
molts poçs graus de civilitzaciÕ.
-Eren moltes tribus?
-Les principais 4hlercaons» (co

marques de les boques del riu Ebre),
4corseLas' (camp de Tarragona), 'laje

tans (dei Llobregat al Tordera), indi

getes» (Empordà), cceretans (la Cerda

nya), causetans» (plana de Vich i el Ui
rones), lacetans' (comarques de la

muntanya), 'ilergetes' (planes d'Ur

gelI).
-Qui va venir després deis ibers?
-Nou seges abana de Jesucrist va

ren venir eis gregs, de ia illa de Rodes,

que fundaren un poble anonienat Rho

dope (avui Roses).




-Vingueren altres gregs?
-Ela de la Fócida que havien esta

blrt una colonia a Marsella, enviaren
una expedició que s'eztabhi a Emporion
(Empúries) i s'apoderà de Ro3es, este
nent la seva influencia per tota ia costa
del mar Mediterrani.

Per que a Emporion se l'anomenava
ciutat .genuína» o bessona?
-Perquè es trobava dividida en dues

parts: una indigita» ¡ l'altre grega»,
que separades per muralles es governa
ven amb tota independencia.
-Per qué varen venir ela grega?
-Per mercadejar anib eis íbera.
-Influiren amb ia seva civilització?
-Sí; ells varen ensenyar l'explotació

de les mines, el treball deli metahls 1
diferentes arta.
-Que varen ler eis grega durant la

seva estada a Catalunya?
-Varen seguir mercadejant amb eis

naturals del país i varen procurar gua
nyar-se la seva bona voluntat.

LL. M.

(Segueix en el proper número).

Cafe del Comerç

d'en JOSEP FARRERO VIADER
Carrer de Josep Bordas de la Cuesta

CASTELLO

Voleu comprar bó i a bon preu?

ANEU A CAN

Jeroni Aibreda

TENDA DE COMETSIBLES
Carrer n'Anton Agrainont, 12

CASTELLO LD'EMPURIES




Festa Major

de lavila de Castelló d'Empúres

TINY 1931




bIES i O, 11, i 12 d'GOST

PROGRAMA
DIA 9 (vigília de la festa).- A les 4 i mitja i a les 9 i mitja del vespre, GRAN

FUNCIO DE CINE I VARIETES al Salo Teatre Catalunya, prenent-hi
part la celebrada cançonetista PEPITA CARLES. Tarda i nit, progra
ma diferent.

DIA 10, a les 1 1 del niati.-CeremOnia cívica, amb assistència de les autoritats
de ha vila i forasteres, amb motiu de descobrir.se la lapida del carry
que des d'ara portara el nom de FRANCESC MACIA, I'iilustre pre4
dent de Catalunya.




A les 12.-Sardanes a ia piala deis Homes (abans de la Constitu
ciO), per les renomenades cobles LA PRINCIPAL DE TERRASSA i
ELS ROSSINYOLS, de Castehló.
A les 2 de la tarda.-GRAN CONCERT en el casal del Sindicat

Agrícol i Social.
A les 4.-GRAN BALL 'de vetlia' a l'Envelat Monumental instal

hat pel Centre Catalã. A la Placeta JOC DE PILOTA amb l'orquestra
La Principal de Terrassa. A la niateixa hora GRAN FUNCIO DE Cl
NE I VARIETES al SaIO-Teatre Catalunya.
A les 6.-SARDANES a la Piala per les dues cobles.
A les 9 del vespre.-CONCERT al local del Centre Sindicat Agrícol i Social i a l'Envelat.
A les 10 i mitja.-SARDANES a la piaça de Pl i Margall. A la ma

teixa hora GRANDIOS ACONTEIXEMENT ARTISTIC - TEATRAL.
La cornpariyia de l'eminent actorjAUME BORRAS, presentara al Sa
IO-Teatre Catalunya la grandiosa obra «JOAN DALLA», començant
l'espectacle amb el sainet »MATI DE FESTA».
A les I I I mitja.-GRANDIOS BALL DE SOCIETAT a l'Envelat.

DIA 11, a les I I i mitja del matí.-SARDANES a la Plaça per les dues cobles,
i pubhicació dei fail del Jurat referent a la botiga i carrer mês ben
adornat.
A les 2 de la tarda.-CONCERT, al Centre Agrícola i Social.
A les 3.-PRECINTATGE ais baixos de ca la Vila, de les bicicle

tes deis corredors que pendían part a la GRAN CARRERA CICLIS
TA.
A les 4.-CINE I VARIETES al Salo Catalunya I BALL a l'envelat.
A les 5 i mitja.-GRAN CARRERA CICLISTA (250 pessetes en

- premis: <Vi de Quina Portolá» i altres) anib assistência de les autori
tats que donaran la sortida des de la tribuna instal-lada a 'ca PAn
ton». Trajecte de la carrera: Sortida Castelió, cap a Sant Pere Pesca
dor, Torroella de Fluvià, Vilacolurn, Pont de Príncep, Figueres, Vila
tenim, Vílasacra, Castelló, Caseta de l'Estany, carretera de Cadaqués,
Palau, Torre de l'Albert i Castelhó. LIoc d'arribada: a 'ca l'Anton.
Trajecte total de la carrera, 58 quilometres. Durant la carrera GRAN
JO DE CUCANYA, CARR-ERES HUMORISTIQUES, etzètera.
A les 6.-Sardanes a la Plaça per les dues cobles.
A is 9 del vespre.-CONCERT al Centre Agrícol I Social i a l'En

velat.
A les 10 1 tnitja.-GRAN FUNCIO DE TEATRE al Salo Catalunya.

Triornf personal de l'eminent actor Jaurne Borrás, 'L'ALCALDE DE
STILMONDE» i la divertida comedia VIATGE DE BODES>. A la
mateixa hora Sardanes a la plaça de Pi i Margall.
A les 1 1 i mitja.-BALL a l'Envelat, durant el qual les autoritats

de lo vila, distribuiran eis premis ala cicilates guanyadors de la carre
ra.

DIA 12, a les 11 i mitja.-SARDANES a ia Piaça i rebuda a l'Ajuntament de
les autoritats i personalitats que vindran per assistir a ia FESTA
DELS 'JOCS FLORALS».
A les 2 de la tarda.-Gran Concert al Cafe del Comerç d'en Josep

Farreró.
A le 3 i rnitja.-Gran festa de REPARTIMENT DE PREMIS ALS

POETES I PROSISTES, premiats pci jurat calificador deis Jocs Flo
rais> de Castehió, amb assistència de les autoritats, ocupant la presi
dencia del Jurat i'exceis poeta de Catalunya en VENTURKGASSOL.
EIs premis ais autors premiats seran entregats per la Reina de la Fes
ta acompanyada de la seva Cort d'Amor.
A les 7.-Sardane a la Piaça.
A les 9 i mitja.-Concert a i'Envelat.
A les 1 1 1 mifja.-GRAN BALL DE GALA en homenatge a la

Reina de la Festa i la seva Cort d'amor i ais poetes premiats, a h'En
velat Monumental dei 'Joc de Pilota».

DIA 13 (final de festa).-VISITA al monument historie de SANT PEPE DE
RODA, en excursió colectiva.

La manca d'espai ens priva de publicar l'acostumbrada secció
de noticies 1 retirar alguns articles
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