CIUTADANIA

El nostre Orfeó
(EXCURSIÓ A FIGUERES)
D'aquesta anada a Figueres, en guardaran bona memòria quants i concorregueren, doncs fou una passeijada per
demés interessant i alegre.
A l'arrivar a la Ciutat Eii)|)iirdanesa,
ja ens esperaven un munió de gent a l'estació figurant-hi la directiva de l^Erato»,
amb peno i orquestra, així mateix la guardià municipal, amb exprés manament del
Sr. Batlle de Figueres.
Feia bo de veurer les nostres damiselles tocades de blanca mantenilla, tan serioses, i uniformades seguint darrera la
cobla que obria pas, fent via veis la casa
de la Ciutat a on érem esperats per el senyor Batlle i qualques regidors
Al redós d'una noble multitut, els nostres cantaires al ésser al peu de la casa
comunal, saludaren a la Ciutat amb <rEl
Cant a la Senyera>, i una altre pessa, les
que foren fortament aplaudides.
Seguidament, el Sr. Cap de la guardià
municipal, invità al orfeonistes que tinguessin a bé puijar al saló d'actes aon ja
s'hi trobaven els nostres regidors senyors
Paradeda, Garriga i Fontrodona que ens
acompanyaren en aquesta bella excursió,
i una volta formada la presidència per el
Sr. Batlle tingueut a un costat els mencionats regidors i a l'altre els regidors de Figueres, va pronuncià un ben dit discurs de
benvinguda, alentant-nos per a seguir en
tan honorable tasca, desitjant-nos una feliç
estada, saludant en nom de Figueres al
poble de Malgrat, i ofrenant-nos una artís
tica fulla de figuera de metall, amb la sigüent inscripció: «A l'orfeó de la Societat
La Barretina de Malgrat - Setembre 1930L'Ajuntanient de Figueres».
En mitg d'un devassali d'aplaudimenti
el Sr Cap de la guardià municipal va posar dita ofrena a la nostra Senyera.
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Forts visques a Malgrat i Figueres foren
amb enliissiasme conlestats, i una volta
fet el silenci, el Sr. Fontrodona va fer el
següent parlament:
«Sr. Batlle, ens ban afalagat de bó de
bó les vostres ben dites paraules de benvinguda, de salutació al nostre poble,
d'elügi inmerescul ->\ nostre Orfeó, i de
avinentar-vos no les descuidarem ni gens
ni nuca i de donar-vos en nom de Malgrat
el fraternal salud, vos demanem com a
primer magistrat de la ciutat, ens permeteu poques paraules de presentació».
Amb la venia del Sr. Batlle, el Sr, Fontrodona lleigí aquest discurs:
«Senyores, Senyors: Sien les nostres
primeres paraules de coral salutació a la
ciutat de Figueres, a les digníssimes autoritats que cuiden d'aquesta grandiosa moral i material que arreu traspua aquest poble baluard de la democràcia ampurdanesa.
Tot seguit també temin de fer-vos un
pr.ee, una comanda, la de vostra benavoleneia envers aquest grapat de cantaires,
envers aqust modest orfeó encare en estat
embrionari; doncs avui per primera volta
ha cantat cançons i corrandes mes enllà
de les files de nostra vila marinera, de
aquella vila que tieballa i pensa allà a la
terra baixa, als peus de la mediterrània,
d'aquella mar blava, mar blanca, mar escmnejanta, que-ns parla el nies grans dels
poetes catalans, en Maragall.
Vos demanem indulgència per la nostra gosadia de venir sense poder ofrena rvos amb un devessí'll d'armonies, com
plauria a les nostres ànimes, doncs en sou
mereixedors per la vostra esperitualitat
ben coneguda.
Prengueu la bona voluntat.
Ens ha alentat venn a casa vostra, a
l'ésser coneixedors de la vostra cortesia,
lïlla del vostre esperit obert a tots els vents
i a les frisances de conèixer aquessa ciutat

