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eump!ert elogi dc !<1 generositat de quan establía aquell dialeg entre la fondament sentid<l i que 'ns l'havérrr
don Nicolau font i de don Agu5tf Salve i la sardana al dir: La Sal- formada de les ensenyançes del'
Cabanes fent resultar que si rots ve.-- ¿Tú fas gkar els ulls a la nostre gran m estre Dr. Torras i
els rics de Lloret de Mar fossen terra? Doncs quan jo c<mtò faig ~ges i de fa ·co nsideració delmoimitadors dels homenatjats. no hi alçar els ulls enlaire, més amunt trtent polític actual que imposa p~r
haurien pobres en la provincia .
• dels cimals de les muntanyes ·m és patriotisme aquesta actuació. Una
Alçant-se aUra vegada el Doc- amunt dels núvols. més amunt de ploma generosa i amiga ha escrtt
tor Vild feu avinent que se havien la volta estelada, fins al cel.
un curt comenfarí al mentat article·
I contestava la Sardana.-Doncs Q\.l_e nosaltres volém r eproduir norebut dos lelegrélmes. un del .Señor
per altre motiu sinó perque es vegi
Cambó .i altre del Sr. Ventosa ex- mira: jo faig aplegar de tmms tot
cusant la seva presencia al acte un poble, i <1! comensnr els primers el criteri de nostre confrare favora·pets mols quefers que pesen sobre ·punts faig passar per fofa Ja cade- ble a la qüesJió que tractém. Veus-zl
d·ens i adjuntant-s'hi espirilualment. na, com una corrent eléctrica, el aquí: «fins a la nostra f<lula de re'
Es llegí també un arlícle del pe- sentiment de germanor, com fHls dacció es arribat un periódic · co-. riódic BONA LLEVOR fent resse- que son de la mare Catalunya. . mareal, que creiém menat i dirigitDesprés de la stu-dana rots canta- pel bon seny. Unil ma amiga ha
nya del Santuari.
una aniD esprés de resumits els vot ex- ra n, «Catalunya, comtat gran qui signat farticlet. ce.psalera;
'
preséijs en els esmenr ars brindis t'ha vist tan r ica i plena>}. I rèplica- ma exquísida hi l~ a posat una nota·
per la pel'sona de nostre Sr. Bisbe, ba Ja S a lve-Despres de Ja Salve marginal. Hem llegit aquest arJicle
.emodonat don P ius de C abàñes lots cantar<ín ,· Rosa d'<Jbril, More- sens deixar un mol i tot seguit hem
remercia als assistents la seva pre- · na de la Serra, de Monserrat es- . pensat en recollir qualques Idees
allí exposades. Pro tornat a llegir;
sencíp al acte i amb tt.-:ígrimes a ls tel».'
En r esum, Ja Festa org~nitzada ens sembla tan bé, tun acertat de
ulls recorda a sos cars difunts.
·'
Passaren després els convidats a Sant P ere del Bosc el dia 6 de fons i d'exposició, que creiém mes
a la Capella, on es canta una maig, encarna el grafic triptic dels oportú agafar les estisores i for"
jocs Florals que reníen · lloc en nar~ lo integrament a les caixes.
absolfil generi'// del c.ompositor
Perossi, comensant·se immediafd- igual dia i hora «L'Amor, La Fe i per a que'ls nostres amics a qui de
La Pa trit''l »,
veres el recomaném . puguin fruirrnènt eJ r'e so del ~ant ro:-::ari i exerne tota la riquesa d 'aquest beU- .a rUN CRONISTA.
cisis devots del Mes de les flors,
ticle publicat a BoNA LLEVOR, setquals motets canta el chor de Filles
manari desd'ont uns . bons· élmícs
de María de Lloret de Mar. Nota•
de Malgrat eduquen a la jov enrut
rem entre els concorrenrs a r eporcatalana amb ·-sanilosos consell:s i
ters del diari La Veu de Cali:71unya,
fent reviure les cristianes tradicions
La Vanguardia i E l Díil Orahè.·•
de la terra catalana». Agraint de
vinguts exprofés de Barcelom1. El
I
cor al auror d'aquestes notes les
cop de vista que·n aquells moments
•
frases laudatories, que regoneixem
de mitja tarda, oferia la vasta es>
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He&allint-

planada de davant el Santuari, era
del tot encisador. Vegent els pobles i cases camperoles de aque!Ja
encontrada, que'ls nuvols amenassaven, pero no pegaven s'hi atan ~
saren. en tan gran nombre que..
1·ompJirèn de gom tJ gom . La Ban~
da Municipal i rorquest·r a no's donaven un punl de r~pò s , fent nos
fruir unes peces musicdls i unes ·
sardanes fan a.í r,.m;e~ cQm mai se
. haguessen sentit.
¿¡qüe·n lloc. I la
e.statua de don N içolau Font, presidint-ho, tot. sembl tlV è% llençar uri
&Omris de joi.l l s<1tisfacció, al con~
· templar com aquella inmensa gen~
tada savjen ajuntar els sentiments
dt la r(!ligió arnb e-ls d el esbarJo
honest i del goig de v iure. _Fin_s a
mi me se mblav a que aquella estAtua cov aba t•esperir den 11dventós

en
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A. puri't de termenar nostre

inmer~scudes,
arri~

elet setmanal ve a nostres mans
lln diari de la capit.al catalana qui
ens fa l'alt honor de reproduir un
humil Jrevall nostre titulat «Nece·
sitat d'una actuació» .en el qual nosabres remarcavem Ja necesitat
d'empendre uua creuada a base de
les questfóns social regionalista i
rel·ligiosa. No cal dir si ens ha
omplert de satisfacció el veure
com les id·e es vessades en nostre
periódic troven ressó en les columnes de periodics de l'importancia
d' «El Correo Catalan» portaveu de
les forces dretdnes catal anes. I ens
ca usa me::; pler encare per e~er
aquella idea una de les que a mb
mes ~ntussi asme i carinvo
hem de•
fensdl res ponguen! a un<1 convicci6

que ·te per nostre

modest setmanari hem de fer-li
avinent quant ens hauria compra- ,
g-ut si amb la seva autoritat í t <,jmpetencia .e n ques_tions regioooJi~tes
hagués desentrollat amb mes d len "'·
sió · nostre pensament f principal·
'
rrient hàgués fer una crida a la
joventut catalana exsitant-la an
aquesta empresa tan urgent í um
catalana i encctre mes. crislit:HUl.
E~perém no obstant del· seu amor
a .la causa .catalana qJ)e un a.lfre
jorn no hi regategera et. seu e:5forç ·
i ~sperém ramb~ que tofa · ld prem·· ,
sa regionirlista dretana sense dis,
tinció de matiço5 coadiubaní cm ·
aquet projecte tan magistrillment
exposat pel patr iarca dc CtHalunya. Retardar me:5- aque~ra · sanra .
cr·euada podría esser d~ ftlt.al..s cou-
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