LA F O N T - N O V A
pot ser no prou. No hi hà molt que per tot^ arreu
reinava una hermosa varietat de vestidures, de que
sols se veuhen ara escasses relíquies. Los homes y
les dones de les diferentes emiontrades se diatingian
tant per lo tall com per la espècie de les robes. Això s' en es anat o se 'n va y ni sólsanient se tracta
de mantindré lo que era com una recordansa o
compendi de tot lo demés; es a dir, lo que cubreix
y adorna la part superior principal del cos. Les dones deixen la caputxa per la mantellina blanca, lo
montoh blanch per la mantellina negra. Los h.omes
deixart l'airosa gorra catalana per la lletja y estranjérada catxutxa. Semblava que la gorra o barretina vqlía aguantarse y n' hi havia que deian
molt bé «que fa més 1' homes. Es cert, al manco,
que ennobleix la manta y les espardenyes y que
embelleix los meteixos vestits tallats al modern.
Tant se val: hem arribat a un temps que '1 pagès se
dona vergonya de semblarho.
(jQué direm de les velles usancesH Tothom fuig
del camp, de aquelles masies umplert-^s de gent,
ahont los mossos menjaven a una mateixa taula ab
los amos, que eran un lloch de socors pels pobres
freturosos dels entorns, de aquelles costums senzilles y hospitalriaes, de aquelles festes majors de cada casa que era un fort vincle d' amorós tracte entre 'Is parents, mostres ne quedan, mes ben poques.
Los nobles de fora van imitant a los de les ciutats,
al mateix temps que los de les ciutats van imitant
los de Fransa.- Les pràctiques que avensavan o
ficompanyavan als casaments, los jochs de Nadal y
d' altpw festes, les enramades que no devian rea al
art; les dances sencilles y decoroses al aire lliure y
a la llum del dia, que feyan a voltes part d' un antich ceremonial, tot se pert, o decreix o 's deforma.
Fins los aires o tonades de la música catalana son
trets da casa aeva per sonates vingudes d' altres terres que sembla qua 's barallen ab los mateixos
instruments que serveixen per tocaries.
Encara 's ipantenen fermes algunes coses, com
son los castjHa d' homens del camp de Tacrag-ona
que, segons creyera, a' hauríaa de reformar, mes no
de proscriure, y cora es també la sardana ab tant
amor servada pels gironins y ampürdanesos: ball
oriïnnal y de antiquissim llinatge, en lo qual se
complauen tant los qui '1 miran com los qui 1' executan. Alguna altra cosa segueix, o natural o imitada, com SQD los cants en les vigílies de certes festes y no'ns desagrada la imitació ab tal que se
acosti al'origrinal lo mes que's paga.
^Y no *s podria fer alguna cosa mes que imitar?
^;no 's podria treballar perquè 's guarde qualque
óosa de lo qu* encara quedaP Intent dificultós es
sens dubte; mes una propaganda contínua, ja d'escrit y ja més du paraula, uaa aflció en qüe's conegués no sols curiositat, sinó respecte, podria
fer que los que encara segueixen antigues costums
no se avergonyissen de seguiries. Podria veure's
en certs cassos la preferència donada ala barretina
(y no fora la primera vegada): seria fàcil moltes
voltes fer callar les tonades extrangeres y premiar
com s'ha fet en Galicía, als bons senadors dels aires
de la terra.
Y si tot això no hi basta, sí tot se'n và, si aquesta y altres prèdiques dels catalanistes no poden ser
més que exhalacions sens conseqüència; no 'ns deixem enganyar; no cantem cants de victorià, sinó
elegies, Digam, finalment, que vivim de recorts, si
no volem reduhir 1' us de nostra estimada llengua
a expressar solament idees que lo mateix podrían
expressarse en la castellana, en la francesa o en la
llatina o en la inventada per Sotos Ochando.
La poesia dels poetes s' inspira de la poesia del
poble. No n' hi hà prou lie fabricar hermoses tasses
d' argent o de cristall si no 's poden omplir d'aquelles aigües que 's depuren y s* enforteixen gotejant
per les escletxes de les roques.
M.

M I L À Y FONTAJÍALS.

De «La Qazeta Montaoye^a .

XsTOVES
Mes ioteressuot que de costum, si calj, re"
sui taren les sesions cinematogràfiques do d i u menge passat
Totes les pjl-lícules exibides foren d' un
gran inturós, lote?, y en pirticular l i denominada «Contramestre iiicondiari^, que fou
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aòuliida pel publich ab graus deraoatraeions
d' entusl·liasme.
A última hora se 'ns assegura que veient
1' interès que despertà la pel-líoula avans dita
y a instàncies del mateix públich, la empresa
ha resolt ^ónarne unaltre representació en
una de les sessions vinentes.
Per avui estan anunciades les següents pe?lícules:
Historia de novíos
Lección degimnasia
El ciego de la aldea
Hipnotismo en acción
La suerte dtl Marino
Carnaval de Nim de 1908.

éóUer, a Palnaa, ft Beiidinat, Pi dak l ^ n t c a des, Coll de la Batalla y Santa Ponsa (lloch
memorable per haberhi desènhbii'Sftf 1» e f é r cit de Jaume I quan la conquesta de I' illa.
Visitaran de«prés a Ibiça y empendràn el
viatge de retorn a Barcelona.

Dijous prop vinent, dia de 1' Assenció, la
secció dramàtica de la Societat Coral, prepara,
en obsequi als senyors socis y familia de dita
societat, una vetlla ab les escuUides obres:
Cercant la sort, Tres micos y Un ^l de la cm-a.'
Al mateix temps la sosdita secció està preparant pera posar en escena 1' herm<5s drama
de] eminentr Ignasi Iglesias: La Mare Merna.

La Escola municipal de noyes, dirf^d'*íj>er
la inteligenta Profesora, D.* Antònia Ferrer,
celebrà el dimecres prop passat la festa de sa
Patrona Sta. Agné«, ab solemne ofici y acompanyament de orqtiestra; 1' altar fou guarnit
ab gust y hi assistí molta concurrència de
veins, ademés de les alumnes del w « » t « ^ « » l -

Avui a la tgtda 1' orquostra d' aquesta
vila estrenarà sis sardanes originals ' dels
notables compositoiís senyors,. Pere
Kigau, Enrich Morena y Joa» Espígol, qualfr
noms son los següents:
Cd estrdlat
P. Rigau.

Després d'una bonança mott fort#, of temps,
divendres, ens va regalar ab una pliijgda que
ba set un bé de Dcn pols blats y les patates.
Reeordeni_a iots «is jiaMres lectors quo podóm servir en aquesta admiuistració qualsevol llibre que se 'ns demani;, politieh, literari, 0 religiós.

Duratit la tarda, dites alumnes emprengueren una excursió campestre, regnant en tot»
els actes la alegria pròpia de sembl^aí* * c tes.
•.

Dijous prop vinent tindrà lloch en nostra
església parroquial les funcions dels nois y
Gegantina
- y> •
t . tuúe« que pe'pdrài) la prinM'ra Comunió, per la
Brodant
'
»
'
ï 'qu^ll ^vj^nen- preparantlos ab laudable zel els
senyors, Ecónomo y Vicaris.
La Coca dolça
»
Dita festivitat, a seuiblnnsa de les que ab
La Frescor del Aigua
E. Morera
iguai
«tetifi 86 oeiettrà'reti en el'3 Jïtítériors
La fiUa de la Paula
J. Espígol.
'
Al mateix temps podam^ màaiféitar què ai>y3 piromeí revMtlr Í^Kan impoirlàncirf.'
'aqjuesta orquestra te piplega^les un npmbrdva'·
' m
•
ri«díssim de sardanes pèr antir estrenant en
Diumenge passat a la tarda en el lerm-e defestes succesiver.
Surrocs a' hi desarrollà un tràgicií Bvecé9.
Francesch Palau Busquets, de 22 anys,
En la Exposició Nacioflal d' artiïtps, cele- q u e ' a cohsecuencia, d ' u n accident del t r e - '
brada a Madrit, ha obtingut el gran premí vall havia de cauiinar ab muletes, trobaotse
d' honor en la secció d' eecuiptura 1' eniin·^nt a «Bocassa» esperà que passés Carme Perpiiíà
esculptor català, en Miguel Blai, sens disputi Coll, |al) q«ina sostenia relacitkns amor(weB·, y
el mellor d' Espanya, malgrat lea iníLuencit>8 a l ' aturaria pera enraoiiarli disparà, tó a t ú ,
oficials qno sempre li han set contraries.
doi tretf, iferintlu de la boca y 1", an,teb|aç;
Ens plau molt que tot just are que resi- après cargant novament i' arma, disparà condeix a Amèrica se li hagi regonegut el seii* tra 8Í, quediíntli el progectij í^crust|^ en elindiscutible talent a 1' autor d'((Els prioiefB ca.Bf •. .
• •
C *'I 'B"\frets>>.
Abdós estén greus,
" " **
Diumenge últim celebrà ab grant liuiment
la festa petita el veí poble d« Rocabruna.
Degut a r explendor del dia el poble es vegó sumament concorregut; havent ajneoisat
la part musical del programa la orquestra de
Tortellà.
•
El Centre ExcürMonista de Catalunya, d'
acort ab la Comissió del V i l Centenari del
Rei en J a u m e I ha organisat un viatje a les
illes Balears, que tit:drà Hoch en els dies 4 al
IfrÚB J u n y de 1908, a bordo del magnífich
vapor «Bulear».
Els $xcursioni«ite8 visitaran èl port de Salou (lloch histórich, d'ont partí Jaume 1 pera
là coiiqiiestft de Mallorca), el port de Mahó y
els notables monuments megalítichs del t e r u»e de Alaior; la badia de Canyarael, les coves d' Artà, Alcudia, lo Torrent de Pareis, a

m
Avui a la tarda s'inaugurarà una importa^it
exposició de € Postals de totes menes)^ a a'_ela
aparadors d' aquesta administració.
Dites postals seran una verdalera; ginga»
per ésser de la marca estrella y vendres n
preus molt económichs.

m
Havem*rebu.É en aquesta administració el
periódich federal Ciutadania porta veu àjs la.
Joventut federalista de Sabadell.
Ab gust hi establim el éainfei-.
En iiqnosta imprempla y en 1' establiment
de^loítir Vila, carrer de SUn 1^>ch núfn. 18,
se reberen eacàrreehs dels que valguin pirttà
algúl·l' pis; recoiuenantebbí Uo Caisiu nwlt
aviat, pfir poguer ordenar els Iraballs y p o guer servir millor a n' els p'irroqnians.
'1
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