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M A R I N A D A 

i n la mort d'un amich 

Un altre amich que ja es un altre mort , 
dels qu'ontplen mos moments de solitut! 
un altre afecte per lo món perdut ^ 
que ja's trasmuda en un vivent recort! , ; 

Oh, amichs, oh náufrechs que ja sou a port! 
oh, afectes que la Mort ha mal romput! 
Deu vos dona la mística vírtut 
de relligarvos com més lluny més fort. 

Per Qo en somnis veniu al veil company, 
oh veils amichs d'una amistat fidei; 
per Qo us cerca y us troba aquest afany 
que'm fa volades entre'l món y 'i eel .. 
SI puch aná ab vosaltres a ma fi, 
l'ánima meva ja hi sabra'l cami, 

F. M A T H E U . ^ 
R e s p e d e m l 'o r fogra í ía de I 'autor, TTÍesfre en Gai 5abe r . 

Càntic 
Per l'inauguradó de la Creu del Puig 

d'Inca, commemorativa del segle XX. 

Signe alQat en mlg de l'Illa 
Pel gran Rei qui ja no mor, 
O Creu santa, regna i brilla 
De Mallorca sobre'l cor!" 

1 

Fita d'un segle, 
Des de l'altura 
La gent futura 
Veges passar, 
Que hereva sempre 
De nostra historia, 
Ton Rei de gloria 
Vulla adorar, 
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II 

Creu beneida, 

FIns que el món fini 

Marca el domini 

Del Rei etern: 

Que mai no'i borri .f^'-

D'aquesta terra 

Ni el món en guerra 

Ni tot l'infern. 

III 

Guarda tos pobles, 

Columna santa: 

L'estol espanta 

D'errors i mais, 

Les aus de presa 

Qui aquí ja miren 

I a Tentorn giren 

D'aqueixs penyals. 

IV 

Estén tos brapos, 

Creu exaÍQada, 

Nostra encontrada 

Per beneir: 

I així la copia 

De tos bens duga 

Tothom que hi puga 

Viure i morir...! 

MiQUEL C O S T A I L L O B E R A , PBRE . 

Mestre en 6ai Saber. 

La cango de jarcli ve Fragment . 

I 

Ai, adeu! jardi petit, 

jardi veli, jardi florit, 

brollador i murtra biava, 

0 sagrai recolliment 

d'una Vida, que esclatava 

com un Maig, fort i potent! 
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Q 'una vida que tenía 

els cabells color de nit, 

i en els llavis li floría 

la flor roja del neguit. 

Rica flor que ella guardava 

li collía el séu ga lán . . . 

i eli, després, se n'entornava 

amb l'espasa f lamejant. . . 

Jard í veli, jardí petit 

de la menta perfumada, 

per la flor d'aquell neguit , 

per la espasa venerada 

del ga lán festejador, 

avu i , tota rovellada, 

i abans, plena de claror; 

besaré la pedra moría 

d'aquest mur que es va desfent 

que el qui besa, se n'eniporta 

Palta flor del sentiment. . . 

J o en la pica d'alabastre 

d'aquest jardí tan florit, 

vui copsar-hi el beli rastre 

d'un idir i i que ha fugit. 

Coll íré l 'ultima rosa 

perqué es torni resplandor. . . 

Quan la flor será desclosa 

tindré feta la can^ó. 

La meva àn ima s'agita 

pressentint el dolí; instant.. . 

La can(;:ó será petita, 

prò l 'amor hi será gran! 

II 

Cau la nit í el vent s'atura. 

Passa una ombra vacil lant. 

Es l'amor que encara dura, 

ès l'amor, del veli galán. 

A m b la capa ramejada, 

i l'espasa sense .puny, 

fa la dol(;a passejada, 

com un somni que s 'esmuny. 
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Sorolla l'excelsa copa 
d'un baladre revellit, 
i damunt la terra xopa 
hi han les flors, que s'han rnarcít, 
Més enllà, tremola un liiri 
c o m un símbol de íurment. 
I branda la flor-martiri 
remembrant la dona ausení. . . 

I la nlt fosca I pesanta 
guaita a dins del trol lador. 
C r e i x la molsa i l 'aigua canta 
la gran joia del dolor. 

JOAN M. G U A S C H . 
Mestre en Gai Saber» 

1908. 
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L evo ucio de nostre renaixement ex- ibrístic 

Era en el mès d'Agost de l'any 1900; quan per eiicárrec de l'editor bar-
celoní N'Armengol Miralles, dibulxàvem el primer ex-libris del nostre renaixe-
ment i a aquest encàrrec devíem, per primera volta, l'ocasió d'estudiar en se-
rio la exuberant producció ex-librística estrangera, que, de temps abans, venía 
cridant nostra atenció d'artistes. 

Nombroses eren Ies publicacions d'art de tots els països, i per manera 
molt remarcable, les aiemanyes qué dedicaven preferent atenció a propagar 
aquesta manifestació artística; i tan abundosament i amb tanta diversitat d'as-
pectes arribaven fins a nosaltres, que ja no ignorava cap professional d'aquells 
dies, que I'ex libris en son cultiu artistic, era un terreny ben abonat per al con-
reu de les més altes inspiracions. Ço que justament no sabíem en aquells 
moments, ço que ens restava per estudiar encara, era la finalitat d'aqueüa pe-
tita obra d'art, d'aquella marca o etiqueta coneguda amb el nom d'Ex-l ibris i 
ens calía, per tant, conèixer a tota pressa la seva historia i fer-ne, com ne po-
driem dir, el seu estudi cientific. Veusaqui com l'encàrrec d'En Miral les tingué 
la virtualitat de posar-nos en vies d'adquirir intéressants coneixements que, 
en despertar-nos noves activitats, no devíen trigar en manifestar-se en aquest 
nou i estens camp d'accio. 
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I aixís fou com, tan bon punt complert l'eti-

càrrec amb l'execució de l'ex-libris de la «Com-

pañía General de Tabacos de Fil ipinas» (que 

aquest sigué el primer ex-libris), s'apoderà de 

nosaltres un desig tan fort de producció, que 

impulsant-nos a traballar febrosament, no parà-

rem fins a veure'n executats i reproduits una pe-

tita serie, cosa d'una dotzena, amb eis quais 

coniençàrem a divulgar les aficions a aquest 

art, i a empendre l'apostolat que ben prompte 

tenía de fer tants d'adeptes. 

Fruit de la propaganda fou la publicació en 

el Núni . I, Any I Janer-Juny de 1901, de la Re-

vista de Bibliografía Cata lana, publicada a Bar-

celona per En J . Masso i Torrents, dels ex-li-

bris Marc Jesús Bertrán, Ju l ia Valou, Vic-

tori Bisbal i Ildefons Sunol , números 10, 5, 2, i 

12 respectivament de la serie dibuixada pei qui 

subscriu, i que foren els primers en veure la 

llum pública. 

La reproducció d'aqueixos ex-libris marca 

una data memorable pel nostre renaixement, 

des de la quai comença, i creix ràpidament l'a-

fíció a l'ex-libris. S 'h i interessen els artistes, 

els bibliòfils i, en general, tots els homes de cultura. Un de nostres més pres-

tigiosos artistes, N 'Alexandre de Riquer, pren posicions i ocupa des dels pri-

mers moments un dels llocs més eminents en la Iluita de producció que es 

desenrotlla, donant-nos a conèixer. seguidament els prodigis de ses obres. 

Junt amb eli, tot'un estol de dibuixants competeixen en produir-ne i provoquen 

amb llur treball la naixença dels primers col'leccionistes. 

Coniençar per aquells dies — e l s últims de l'any 1901 i primers de 

1902 — una col'leccio d'ex-libris, era recollir I 'abundant i saonat fruit d 'una 

llevor amb oportunitat sembrada; les col'leccions es nodríen depressa i l'in-

tercanvi amb l'estranger que no 's féu esperar, espandi l'art de la nostra te-

rra, portant-nos, de retorn. Ies meravelles de grans artistes mundials. 

A casa nostra sovintejava en periòdics i revistes la publicació d'ex-libris, 

celebrant-se a més, exposicions d'originals. S'intensificà de tal manera l'afi-

clD, que l'ex-librisme ibèric adquirí fesomía i personalitat propies, i a l'estran-

ger, representació i bel ' l igerancia. 

El moviment que va créixer de dia en d ia , feu necessaria la creació d'un 

instrument directriu, que, ordenant i millorant totes les energies, n' impedis la 

desnaturalìtzació, fos mitjà de propaganda i satisfés conveniencies del colMec-
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don i sme d'ex-libris. V ingué el pensament de la publicació d'una Revista, i, 

per iniciativa i a despeses deis senyors Mauel Conrotte, Pau Font de Rubi-

nat, J o àn Furnelis, Ramón i Josep Miquel i Planas, Frederic J . Miracle, Víc-

tor O l iva , Eduard Pu ig i Valís, Alexandre de Riquer i el qui subscriu, 

apareixía a principis de l'any 1903 ei primer fascicle de la «Revista ibèrica 

d'Ex-libris». 

Es la publicació d'aqueixa Revista la segotia fita que hom troba seguint 

la via recorreguda pel nostre renaixement ex-librístic, fe tque motivà l'entrada 

en accio de nous elements. Nostres erudits treballaren constant i pacientment 

en la inves t igado histórica deis nostres ex-libris nodrint la Revista d'interes-

sants i ben docunientats articles; el coi leccionisme tendeix a especialitzar-se 

per virfut deis estudis que ens donen a conèixer tot un món d'art dels nostres 

temps passats que, fins llavors, restava inconegut. Es en aquesi sentit inte-

ressantissima la col'lecció de materials antics aplegada per En Pau Font de 

Rubina! i de la qual es 

proposà fer-ne estudi 

i publicació especiáis, 

fins avui en dia tot 

just en curs d'estam-

pació; ho ès aixfs ma-

teix la resurrecció de 

algunes peces d'autors 

contemporanis d'aque-

Ila època, precursores 

de les del nostre re-

naixement, obres deis 

Gall issà, dels Pascó i 

fins del mateix Riquer 

informades. per cert, 

en un concepte d'art 

ben diferent del que es 

troba en el fons i for-

ma de les renaixentes 

obres d'ara. 

La Revista es pu-

blica durant eis quatre 

anys que es conipten 

des del 1903 al 1906, 

complint en absolut sa 

missió cultural; fou 

editada amb esplendi-

desa, i de com va sa-
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ber conquerir-se un crédit en-
tre les seves similars de l'es-
tranger, encara avui se'n parla 
amb elogi. Deixà de publicar-
se per raons que no deuen es-
mentar-se en aquest Hoc i oca-
sió, no deixant d'influir en la 
publicació d'edicions especiáis 
d'ex-libris i d'aitres Revistes 
que mes tard vegeren la Hum 
en la nostra ciutat. 

Amb la mort de la « Revis-
ta Ibèrica d'Ex-übris s, quedà 
condemnat el corieccionisine 
ibèric a una vida limitada, sois 
impulsada per les iniciatives 
particulars sortosament prou 
potentes encara, ja que es de-
vien a col'ieccionistes tan forts 
i ben formats com ho eren els 
Monsalvatge, Miracle, Riquer, 
Font de Rubinat, Muñoz, Con-
rotte i alires, capaços de man-
tenlr amb llur treball constant 
d'intercanvi, la vida d'aquesta 
ofició. No obstant, la lium 

projectada durant quatre anys per la publicació de la Revista devia debilitar-
se, fins a devenir petit resplendor. 

L'ex-librisme, amb tot, no morí, ans al contrari, aquella crisi, provocava 
sa gran transformació espiritual. E ls nuciis de petites col ieccions primitives 
desapareixíen atretes d'una part pels grans blocs del col'leccionisnie, o, d'al-
tra, passaven a formar la base fonamental de futures coMeccions, el gust se 
depurava 1 començà un treball de sel'lecció, espurgant-se d'impureses les 
colMeccions més importants. Els procediments més nobles de reproducció 
conquisten, aleshores, el Hoc que per jerarquía els correspòn i veiem com 
i'aiguafort, la punta seca, el linoleum i els procediments de talla dolça en 
general, obtenen dels col'leccionistes, estimacions preferentes. Nous col'iec-
cionistes amb millor orientació es formaren llavors i els Sigalès, Dalmau, San-
ner, Fabregàs i altres, amb elevat sentiment de cultura artística, aixecant el 
niveil de qualitat de Tafició ex-librística, i aixís va produint-se, poc a poc, du-
rant deu anys aquesta transformació, mercès a la qual reb sovint l'artista en-
càrrecs que ben dar diuen que l'art de I'ex-libris viu i ha entrai en el període 
de son major esplendor. 
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Per dissort de totes les nostres 
il lusions, fa més de dos anys 
que la sagnant Iluita, f lagell d'Eu-
ropa, ha interruniput totes les 
maiiifestacions de la vida de 
cultura, empero nosaltres, homes 
de fe, no havem perdut l'espe-
raiiça d'una vida niés esplendoro-
sa i com mai dignificada per 
les sensacions sobtils de I'es-
perit huma. Entre nosaltres, sem-
bla que es prepara dintre el 
col'leccionísme ex-librístlc una 
resurrecció i rès no tindría d'es -
trany que en el moment de resta-
blir-se la Pau entre els homes, 
ja estiguéssim novament organit-
zats per a una actuació activa 
dintre l 'ex-librisme mundial. 

Ha siguí sois el desig de fixar 
unes quantes dates historiques co 
que ens ha niogut a glosar el te-
ma de l 'evolucló del nostre renai-
xement, dates que sovint havíem 
vist contradites o equivocades 

en comentar el desenrotllo del ex-librisme Ibèric. Creiem haver complert 
aqueix fí per al qual ens t r o b ^ m ben documentats, i havem renunciat ex-
pressament a nous estudis critics de l 'art i deis artistes de l 'ex-i ibris, perqué 
per a tal feina, ès criteri doctrinal en nosaltres, que si ja ès difícil que sigui 
desapassionada quan ès feta per l'home qui no ès artista (en el sentit de la 
tècnica, entengui's bé), impossible ès que ho sigui quan ho ès pel qui actúa 
de professional. 

Mïtpojuesveurr 
foinfesomto 

Era un deure de coral amistatel qui ens portava el prop-passat Septem-
bre a hostatjar-nos, per una vuitada, a casa del refinat col leccionista N'Hue 
Sanner de Palamós, i veusaquí com convivíem espiritualnient per uns quants 
dies I'infadigable buscador de bellesa i el dibuixant enamorat d'ex-libris. En 
les hores d'intimitat passades en I'estudi de sa intéressant col lecc ió, contra-
guérem el compromis d'escriure quelcom referent a Ex-l ibris, per a esser pu-
blicat en la revista MARINADA, i aixís ho havem fet de grat, en penyora de 
les atencions amb que forem distingits. 
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Rebi, dones, En Sanner el nostre bon desig de complaure 'I i els lle-

gidors de MARINADA excusin la manca de mèrits per la qual, a ben segur, 

hauràn trobat caracteritzat el nostre modest treball. 

Barcelona Novembre de 1916. 

j . T R I A D O M , 

Del Montseny. 

De cada gorga puja un floc de boira 

eslienegant-se amb posituras fàcils. 

Fan entre tots corona a la muntanya 

per sota els cims ornats d'una congesta. 

I la corona, entenebrint-se, munta 

i un rastre delxa de calitja fina, 

caiitja húmida que es diría roina. 

Sota aqueix vel l'immensitat de serres 

s'acluca poc a poc com ensonyada. 

G. DE L IOST . 

EX 
LIBKIS 
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Mare N , os tmm 
No perqué Venus del teu sí fos nada,. 

I l'enriolament encar perdura, 

en el jòc de l'escuma immaculada, 

del eos que et duia l'esplendor futura; 

no per cap nom sonor de i'animada 

companyía del goig sense fretura 

de les divinitats que han fet estada 

damunt ta platja solellada i pura; 

sino peis catalans deis bells destins 

que l'Aventura t'oferí, i la clara 

transparencia serena del teu dins 

deixa, incorruptes, esguardar encara. 

Per ells, que ni un instant foren mesquins 

jo et cantaré, perqué ens governin ara. 

j. M. LOPEZ-P ICÓ 
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Moça de Pagès 
ñ Víctor Català. 

Es l'hora de la posta. El blat fu lgura estés 

a dintre de les eres. 

En pervenir de l'horta la moça de pagès 

damun t la jove espatl la duu el cove de cireres. 

D ' un reflex del c repusc leque la fruita iTIumina 

devé el cove sagnós ; 

trontol la el seu còs àgl i i la madura sina 

mentres l 'aire esbarría l'or del seu Cavell ros. 

Agosa rada avança , desnús els peus i els braços 

i es fa mes joveni l 

i per la pois se marca la petja deis seus passos 

que v a multiplicant-se com un rastre genti l . 

La ciutat Íí brilla a dintre la mirada 

com més s'hi va apropant , 

i li apar , per la jo la que sent a l 'arr ibada, 

que la surtiñ a rebre les cases del davan t . 

Ja ès a casa . . . E s despenja el cove en el portal 

i gua i ta com retornen els homes de les eres; 

perqué li diu paraules xl'amor un majora i 

ella a lça el cap i l lença un riure de cireres. 

FIDEL R I U I D A L M A U . 

Manresa , istiu 1916. 

La ei secreta 

J o sóc esciau del gu i a t ge 

d 'una vela i un camí . 

El meu etern romia tge 

ara el tenen a partir. 

L a vela, com afol lada, 

em mig-ascendeix pel mar 

i emprenem cada vegada 

rutes noves , a l 'atzar. 

En canv i , el camí m'aferra 

— entre dos marges i dret 
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cada cop més a la terra 
i em mena al mateix indret. 

Vols saber la Ilei secreta 
d'aquesta diversitat? 
La vela porta al Poeta. 
El carni a I'Enamorat. 

JOAN DRAPER. 

La onada 

Mare i f i l ia acabaren de dinar sense haver déselos els llavis. 
La noia s'alçà, i, penjant en el baleó de la galería el mirallet de marc ver-

meil, toscament enverniçat, es desîeu els cabells i es posà a esclarir-los i a 
pentinar-los. Era la feina de cada matí i de cada tarde. 

La mare no es mogué de la taula. 
Al cap d'una bella estona, un lieu gemec, com un plor ofegat, esgarr.-ipà 

la quietut. La noia es girà sobtadament, i, d'allî o n ^ r a , vegé commoure's, a 
sotracs intermitents, ej dors espatilut de la seva tnare, il luminât de pie per la 
claror de tarde queel baleó xuclava del cel-oberl incert. 

Amb la pinta a una mà, i cabellera recollida en l'altra, feu la fi l ia un mo-
viment d'impaciencia, i sense esmerar-se en donar a la veu un millor to, 
preguntà: 

— 1 , bé; ¿ara quêté, mare? 
— N o t'ho volía dir, Merceneta, no t'ho volía d i r . . .—respongué ella plo-

rant. 
— ¿ Q u é ès Ç0 que no em volía dir? 
— ¡ Q u é no m'hi veig gota, f i l ia nieva! 
— ¿ C o m diu? ¿Qué no s'hi veu gens? 

— N o ; gens. Ja m'he rentat amb aigua de ruda i m'he fet funis d'herba de 
la Bona Velia... No m'hi veig, no m'hi veig. 

— ¿ A i x í s tan sobtadament? 
— J a fa moits dies que m'ho coneixia que la vista se m'escursava per 

moments. Les darreres nits que vàreni trebaJar, ja cosía més d'esma que altra 
cosa... ¡Tr ista de mi! Aquesta malaurança ens mancava. 

— J a ho pot ben dir. ¡No més ens faltava aquesta! 
La Merceneta acabà de pentinar-se cuita-corrents, puig se li feia tard. 

Sense deixar d'ull el mirali, s'aparià la vora de l'eseot i s'empolvà; després, 
amb molta cura, es passa la punta del dit xic, mullada amb saliva, per damunt 
de les celles, i amb un cap de mocador es fregà les polpes de Ies orelles per 
tal d'enrogir-les. 
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— A la Tinencia li dirán on es pot anar, de franc, per un metge de la vis-

ta. Que li acompanyi la Roseta del tercer pis. 

I mirant el rellotge de bracelet que Huía en el séu brag, nu fins a colze, 

sortí del piset miseriós per a confondre's^ en el carrer, amb la munió de mo-

distetes, grácils, aixerides, elegants, que fan la pols a les mateixcs senyoretes 

i són la joia deis carrers de la ciuíat en les hores d'eixida i entrada deis tallers. 

* * * 

El Pare de Barcelona tenía Iluiçors i esplendencies exotiques en aquella 

hora de nit. El Casino deixava escapar deis séus murs de cristall glopades 

lluminoses que anaven a morir en el raniatge deis tells alterosos que voreja-

ven les ampies avingudes; peis finestrals oberts, la musica pinxesca del /an-

go es llençava a fora com una temptació. 

La gentada, a la distancia que li senyalaven les taules de café volta-

des de consumidors baladrers i exigents. 

Entre aqueixa gentada grisa, que exhalava sentors indefinides, més totes 

desagradoses, hi havía la Merceneta, duent del braç la seva mare, orba. 

De puntetes, apoiant el seu pit en el dors d'un home amb brusa i de 

dateli suat, seguía amb ulls plens de recança i de desig, els moviments plens 

de voluptat de les parelles, a dins del saló. 

Elles amb capell i vestits de nmssolines i de tuis; pit i braços nuus, ells 

amb smoking i calça curta, se gronxaven a la mesura dels instruments de 

corda que vibraven al contacte dels arquets flexibles dels tzigans. 

—¿Encara no en tens prou, noia? — li preguntà la mare, cansada d^ 

estar dreta, sense veure més que tenebres. 

Ella no respongué. Ja feia estona que tota la seva atenció era damunt 

d'una de les bailadores, prima com ella, no tan formosa c ou ella, segons el 

propi pensar d'ella. 

A m b un capell de fina palla blanca, guarnit com aquell amb una ploma 

desniaiada, també ella en fora de valenta... 

I a cada giravol de la parella, la Merceneta, nialgrat esser-ne lluny, es 

sentía l'anima emportada pel devassall de randes que escumejaven a l'entorn 

de les can;es impecables de la bailadora... 

L'endemà li semblà ben trist el taller, i no pogué soportar que cap com-

panya li parlés de rès. 

I si el taller li sembla avorrible, el menjador de casa li feia venir îàstig, i 

el menjar li provocava oits. 

Ara que la mare no hi veia i no podría reptar-la, ensajà de vestir-se més 

a la moda. 

Are que la mare no hi veia i no podría atrapar-la, no li faría rés de dei-

xar-se acompanyar fins a casa per aquell home jove que tenía cara de veli o 

veli que vestía com un jove. 
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- Eni sembla que avui faràs tard noia—[i digue la mare, aquelí matí. No 
veig el rellotge, però de segur que Ies nou no son lluny. 

Efla cuità a acabar, i baixà escales avall, més depressa que els altres dies 
i no pas per por de fer tard, pulg al taller ja feia dies que li havía fet la creu. 

Quan ÎOU al carrer li vingué com un treno de cor. VaciTIà un instant i tor-
na escala aniunt fins al quart pis... Anà per trucar, més enretirà la ma tot 
seguii, com si el pom de la campana cremés. Devallà fins al tercer pis i truca: 

—Escoit i , Roseta. Si trigués molí a tornar, bé 's cuidará de la meva 
mare... 

La veu li tremola tant, que no allarga més la recomanació, i se n'anà 
sense esperar resposta; se n'anà per a no tornar mai més. 

JOSEF M.^ F O L C H I T O R R E S . 

La nina de ma neboda 

Ma neboda té una nina 
que ès talment un bé de Déu: 
obra i tanca els ulls, caniitia 
i amb sa niñneta fa adeu. 

Rodona com una potna 
sa cara bella Ilueix; 
si li fa un petó algún home, 
fins sembla que s'enrogeix. 

Vos alegra quan vos mira 
i quan plora fa patir; 
sa boca ès una guspira 
i son front un Ilessami. 

M i g en serio, mig en broma, 
die, veient-la al finestral: 
si sabía enganyá els homes 
fóra una dona cabal. 

FREDERIC R A H O L A . 
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Clam 

Nostra Senyora de la Pau 

que des de dalt vostra eel blau 

veieu el món encés en guerra : 

Nostra Senyora de la Pau, 

el vostre esguard pietós girau 

vers les miserias de la terra. 

Mireu-los com, adolorits, 

denianant d'esma, sens sentits, 

están a vostres peus, immobles: 

mireu, Senyora, com, rendits 

a Vos acuden tots els pobles. 

Perqué la terra s'estremeix 

de soporta horrible discordia; 

veieu des que el món existeix 

si desventura igual mereix 

teñir de Vos misericordia. 

Vulgau oir nos compadida, 

canvieu del món l'horrible sort. 

O ! no hi deixeu regnar la mort 

Vós que li vàreu dur la v ida . 

Per acabar aitai carnatge 

deu-los valor, O Verge humil ! , 

puig costa més teñí eix coratge 

que el de dexa en Iluita selvatge 

morir les gents de mil en mil. 

Q u e de matanza ja ès follia 

i amb sang dels homes se fa el fang; 

pietat per ells, Verge Mar ía , 

Vos que sabeu tant bé qué sia 

de gota en gota dar la sang . 

Pietat per tot aquell qui mor 

amb el renco en la sang bullent, 

ja que, Iluitant, per ser valent, 

s'ha de portar un odi al cor. 
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Pie tä t , S e n y o r a , pels qui moren 
de Iluita ubriacs , i de sofr i r . 
P ie la t , S e n y o r a , pels qui eis ploren 
que è s mès t r i s tesa que el morir . 

P ie tä t per elles, pe r les dones 
que han fe t fiorir la ca r i t a t : 
sois per mor d 'el les que son bones 
que en t re tant d 'odi no han odia t . 

Per t an tes M a r e s , com Vos é reu , 
que , per plorar , mor í , un fil! séu . 
ni el consol tenen que t inguéreu 
de podè ' es tà ' al peu de la C r e u . 

Per tan tes d i txes que es des t renen , 
per t an t e s v ides sens consol , 
per t an t s infants que no comprenen 
pe rqué han d 'anar vest i ts de dol. 

Per eis qui han mor t en e ixa gue r ra , 
pels qui mig mor ts d'ella han quedat , 
pel qui hi veu ciar, i pel qui s ' e r ra , 
per l ' ignocent i pel malva t , 
per to ts eis qui quedem en terra 
t ingau pie ta t , t ingau pie ta t . 

A m b eix crit, t o t s vos s ' encomanen , 
més a l 'ensems, del fons del cor, 
sob re la t e r ra , vos demanen 
que hi haleneu un xic d ' amor . 

P e r q u é damunt tal r u ï n a t g e 
no pugui l 'odi rebro tar 
i, si obl idar no ' s poi l 'ul t ratge, 
al menys , que es pugui pe rdonar . 

I, t o t s p iega ts , per benei r -vos . 
g i ran t eis ulls ve r s el cel b lau, 
a la v e g a d a poguem dir-vos 
que no acabeu de compadi r -vos . 
Nos t ra S e n y o r a de la Pau . 

ROSER. 
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in e sobretau a 

de l'àpet amb que un aplec de bons amics i companys de 

lletres varen festejar el meu Mestratge en Gai 5aber . 

Massa ès estada, amics, la vostra gentilesa; 
i a fè que us haurá eixit l'originai empresa 
bon xic a despropòsit, si féreu pensament 
de dar-me, amb la conciencia d'un propi valiment, 
la de que'm cregui digne d'honor tan senyalat. 
La feta jo us perdono en nom de l'amistat, 
eniprò no sé com dir-vos, sens fer-vos enutjá, 
—amics de la meva ànima—que us heu errai de pia. 
Com més vistent voi fer-me la vostra exaltació, 
més denarit jo em sento, més feble i pobriQÓ. 
Els somnis de grandeses mai m'han torbat cap nit; 
i en la d'avui em trobo tan minso i tan petit, 
en niig d'aquesta festa, de tant d'encens voltai, 
que em palpo, i de trobar-m'hi estic meravellat. 
I em sento les espatlles cuidades a cruixir, 
del pès d'aquesta gloria que no s'ha fet per mi; 
i trob, dins la corona de palma i de llorer, 
per vostres mans teixida, que el cap m'hi ve balder. 

¿Per qué, dones, m'exposàreu a confusió tan gran? 
car l'amistat no dona tampoc dret per a tant. 
Direu que ara suara per Mestre m'han ungit 
i que bé val la causa Thonor d'aquesta nit. 
¡Més, heuse'n aquí un'altra! Rao que no ès raó, 
que més i més referma la meva confusió: 
la de trobar-me Mestre de cop i volta, quan 
de l'últim de vosaltres podría apendre tant! 
No declinar l'homatge seria, dones, d'il ' lús, 
mes fora ensems poc noble donar-ll un sèe refús. 
Aixís, amics l'accepto, més sia ben entès 
que en mi, en aquesta vetlla, hi heu vist quelcom de més 
que un rimador obscur, que no'i mereixeria... 

El vostre acatament a la bon'hora sia 
per nostre parla augusta, pel lèxic prepotent 
amb que d'en Llull forjava's l'altissim pensament, 
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i amb que el Conqueridor liéis a la mar donava; 
el que, en clams de victoria, un dia ressonava 
davall de Ies impostes de l'àtic Partenón; 
el que un jorn saludava l'aparició d'un nión, 
rodoladic dainunt deis niolis de Barcelona. 
Aquest vostre homenatge, que sia en hora bona 
per mi, si tais grandeses en mi s'han recordat, 
guspira humil despresa d'aquell foga abrandat 
ja ha fet mitja centuria el njemorable dia 
en que, al conjur benèfic de fada Poesía, 
la nostra pobre Patria, jaienta i sens daler, 
retreia el que va esser, volent tornar-ho a ser, 
quan la veu deis poetes, ses glories ancestrals 
evocava en la festa dels nostres Joes Florals, 
i d'eíls reaprenía el seu parlá escaient, 
i amb eli, tota la fórmula del seu deslliurament, 

Que ès tal deis nostres poetes la tasca gloriosa; 
i a aquells que la menysprein, com una inútil cosa, 
o, tot io més, la tinguin per joc de desvagats, 
dieu-els que eis poetes ja mai serán pagats 
per llur treball altíssim de construir nacions 
amb llurs'encavallades de rimes i cangons, 
i de nodrir la vida, daler de l ' infinit, 
pastant amb llurs estrofes el pa de l'esperit. 
Dieu-los que dins Pama del feixugós treball, 
germanes mèi i cera hi son al cap-d'avall ; 
i que el jornal bé afanya com bon treballadò 
el qui la tasca enjoia portant-hi una canQó, 
o eis fronts suats eixuga i arrosa d'ideals, 
0 fa, pels que desdiuen, dels bragos seus, puntáis. 

¡O, amies, que en esta taula amb mi us heu aplegat, 
1 en mi a tots eis poetes haveu homenatjat! 
Per íots, al remerciar-vos tan esclatants honors, 
per tots, també vui fer-los des d'ara tornadors: 
i així, aquesta corona que avui cenyit nVhaveu, 
per a vosaltres sia, que més la mereixeu: 
jo, pie de reverencia i amor el més pregón, 
eis seus llorers esfullo damunt del vostre front. 

M A N U E L P O L C H I TORRES. 
Mestre en Gai Saber, 
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Antinomies 
I 

Una multitut de classe mitja habitant una d'aquelles agiomeracions urba-
nes qui ostenten el t itol de ciutat, entre Ies quais algunes barretines destruei-
xen I'uniformitat, escolta embadalida Torador. 

Una societat perfecta —diu— ha de ser tradicional si adopta institucions 
exotiques, si abandona tot ço que a ella li donava carácter, perd la salut, i no 
hi ha altre medi de recobrar-la que destruir tot el que se li ha empaltat, ior-
nant a esser el que fou. Un paragraf en que recordé les virtuts dels nostres 
pares i els costums patriarcals de l'avior que, desgraciadameni, se van per-
dent, aixecà una veritable tempesta d'aplaudiments i de bravos. 

L'avi de l'orador, qui encara havía conduït Parada, visqué sempre al 
mas. El seu pare ja s'establi a lavi la fent vida de rendista. Eli viu a Barcelo-
na; per trobar-lo a casa seva s'hi ha d'anar a les hores de menjar, i encara de 
vegades sopa al restaurant; se'n va al llit a las petites i s'aixeca a les hores 
de dues xifres; figura en la junta directiva d'una societat anònima i en la d'un 
centre polit ic; juga a la borsa; se'l veu poc amb la seva dona i f i l ls; es afi-
cionatals toros, i una vegada digue en confiança a un seu amie, que no cóm-
prenla la afieló a la sardana, la quai recordava haver vist ballar al seu avi. 

1 1 
La civilització ès el producte natural de la ciutat; el mateix nom ho indi-

ca; civilització de civitas^ com també urbanitat de urbs. El ruralisme, dones, 
ès inferior al civilisme, i la plenitut de la vida ciutadana ès l'idéal, el sum-
mum de la perfecció. La ciutat ha de esser sobirana, i el ciutadà anc que lliure 
sotsmès a ella. La plenitut de vida suposa l'acaparament de totes les indivi-
dualilats Iliures per part de la ciutat. Cap altre societat ha de fer-li competen-
cia, ni tantsols la fanjilia, organisme anacrònic que en la ciutat perfecta no 
té lloc- Bis fi l ls no han de esser dels pares sino del conjunt social : tots ei pa-
res i totes les mares pertanyen també a la ciutat. 

Amb aqüestes o paregudes paraules, explicava a sos amies companys de 
viatge el eontingut ideal d'un article que li publicaría una revista. I s'entu-
siasmava en donar resposta a les objeecions que li feien. Cai resucitar, dones, 
les institucions espartanes? preguntava un d'ells. Noès altre l'ideai, responia: 
les institucions d'Esparta amb la cultura d'Atenes. 

No sé si l'article es va publicar; però vaig tenir ocasió d'enterar-me de 
la vida de l'autor, qui, per cert, demostrà en el viatge no conèixer gaire Tur-
banitat. Reclòs en la vida d'una població, anomenada ciutat, de carácter mar-
cadament rural, l'esperit familiar de la seva casa arribava quasi a l'egoisme. 
No contribuì mai a les temptatives per a aixecar el nivell de la cultura: i tant 
ell com la dòna patíen en considerar que els seus fills hauríen de ser soldats. 

MARTÍ ROGER 
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Crònica loca 
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Corr ía encara el N o v e m b r e i l ' e sperança de la rifa de Nadal ja ii iusionava 
molta de gen t . D e s p r é s d 'un l apse de penal i ta ts , s emblava justa una compen-
sació de la boja sor t . Con t inuem en desgrac ia , ma lauradament , perqué ni el 
consol de l 'aproximació ès es tâ t donat al j ogador s . 

Pa rau le s mis ter ioses de pau , com una estrel la indecisa, han parpe l le ja t 
feb lement i per curta e s tona , donant Hoc a que els comenta r i s t es discutissin 
an imadament . Ç o que ha repercut i t en la p rensa , no podía menys de r e s sonar 
en els cercles pa lamos ins . 

Ni rifa ni pau. 
Gran coloraina de comentar i s exci ta el repartli i ient contr ibutiu per raó de 

que els contr ibuients equ ipa raven les fo r tunes . A l g u n e s rec lamacions foren 
a t e s e s per l 'Ajuntanient . Per molt fort que hagl es tâ t el sacrifici, qui, poden t , 
Iiaurà r ega te j a t el f e s t e ig de les a l eg res jo rnades de Nadal? En tais f e s t e s de 
santa a legría , el cor caritatiu pensa amb els so f ren t s . Un bon paiamosi , l 'aca-
balat comerciant N 'E rnes t B. C a l v ó , res ident a América , ha t lnguda la f inesa 
de repar t i r diners ais pa lamos ins pobres . Perdoni el benemèr i i compatrici si 
d ivulguem la seva provident accio qui haurà e scampada joia. M o s hi ha induït 
el pe i i sament de moure la vo lunta t dels ries pa lamosins e scampa t s a r reu . Ac-
tua lment hi han pobres qui sof re ixen en silenci, als quais un adjutor i ès un halè 
vi tal . J a tenni! dit que el luxe d 'avui en dia ès art if icios, forçat , mister ios . A ç ô 
no vol dir que la fo rça econòmica , s e m p r e complexa , no permeti d ive r s ions , 
jòcs a la rifa, l leminedures . Si fa no fa , la rifa s 'ha empor t â t els mate ixos di-
ners de cada any ; e! tu r rona i re valencià ha liquidai les ex ls tenc ies al pie de 
les fes tes ; les d ivers ions fins sembla que han augmen tâ t , i bé, que no tindria 
raó el joven t de no poder jogar a l 'amor en dances i f e s t e s per la sóla raó de 
la guer ra e u r o p e a ? Balls a profus ló hi han hagut i amb of rena de bonlcs pre-
sents . Al C e n t r e Federa l i al Centro Econòmico f ins han rega la i per fum a 
to tes les dani lseles . Al Cas ino ¿ 7 A / e r / o ha tocat la cobla de Palafrugel l . I 
tothoni ha dança t i ben poques noies han deixat d ' e s t renar vest i t . I bé, 
que no podrien que ixar -se d ' enyo ramen t els af ic ionats al cant i a la co-
media si no podien real i tzar la llur af ició? 

L 'Agrupac ió Lirica ha deixat el conreu de ço qui motiva son títol per a 
consagra r el séu treball a la p resen tac ió del drama de gran altura Papà Mi-
nistre d 'en Rove t t a amb el concurs de les s e n y o r e t e s Mes t r e s de Barce lona . 
L ' a s s u m p t e del drama Italia consis te ix en l 'estudi de la f igura d 'un gran politic 
honra t que deshonren els séus paren ts . L 'encarnac ió del pro tagonis ta è s obra 
d 'ac tor cabdal ; per força havía de tenir deficiencia el treball d 'af ició. N o res-
menys , el d'en Pelai P a g è s fou acura í . La senyore ta Ramona M e s t r e s 
t reballà no tab lement . I com que tots els af icionats acusaren preparac ió , i, a 
més , la presentac ió escènica era exquis ida , el public, ma lau radamen t e scás , 
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disfrutà de les belleses de la gran obra. Dels nous aficionats demostren con-

dicions en Josep Joàn i en Genis Riera, aquell per sa ciara dicció, aquest 

per son aplom. Les artistes professionals representaren lluïdanient un diàieg 

Roses de tot Vany del portugués luìi Dantas, coinposició de moites extra-

vagancies. per tai d'assollr un final efectista. Inicia la vetllada el saïnef Viat-
ge de boda. El coiiseu quedà a Íes fosques en un entreacto. El poblé se sub-

mergí en un mar de tenebres. Manca el fluid a les tres companyíes elèctri-

ques. La nit tempestuosa en fou causa, essent de pensar que també fou motiu 

de la migradesa de public. 

El goig anava d'esguard a esguard en el concert dedicat a Mendelssohn-

Bartholdy per l'Orfeo Aucellada, per ço que tothom, admira! i satisfet, deia i 

repetía que la corporació musical palamosina va fent passos de gegant en sa 

carrera artística. L'Orfeo se presenté, per primera volta, sense el concurs 

d'artistes instrumentais. De Mendelssohn oferí els chorals Cançô de Pastor i 

La dança de les hores, per les tres seccions, Barquejant choral d'homes i 

les melodies Brisa de Maig, En aies del somni i eí duo Madrigal. La cançô 

popular, sempre tan estimada, tingué la següent representado: UHerea Rie-
ra d'en Cumellas Ribo, Cançô de Nadal d'en Roger, Els tres tamborsá'&w 
Lambert i La filadora d'en Mas i Serracant. El pòrtic del concert fou una 

sardana a 6 i a Sveus del mastre paiamosi en Josep Casanovas, popularment 

conegut pel Peixero; la primera part dels llargs es molí inspirada i com que 

el treball de conjunt ès de plenitut i eis orfeonistes cantaven a pler, l'exit fou 

gran i merescuí. Completaven el programa Jovenivola d'en Millet, El Teixi-
dor d'en Serra i La mort del rossinyol d'en Lluís Camós. L'ultima composi-

ció fou cantada artísticament per la senyoreta Antonia Maspera, qui sorpren-

gué al public per son grandios avenç, d'igual manera que sorprengné l'Orfeo. 

La delicada i trista melodía arrencà sorollosos aplaudiments que sois callaren 

quan la distingida orfeonista entona la deliciosa Rosa de bardiça de Schu-

bert. L'ovació casà molt bé amb Tofrena d'una bella loia. Tots els solistes 

cantaren amb aplom de dominadors: molt se distingiren les senyoretes Garri-

ga i Gadea i senyors Pérez i Ribot en el quartet de la Cançô de Nadal, ben 

agermanats en Suñé i en Conchs en el duo; lluïdament en Mataniala en Ales 
del somni i en El teixidor i lo propi en Pérez interprétant la Brisa de Matg. 
Per la cloenda reservem eis elogis al mestre Ferrer, qui s'és llançat, amb ve-

ra vocació d'artista, al refinament i perfecció de la massa orfeónica. No hi 

plany sacrificis; anima l'estudi del solfeig; sempre està dispost a treballar, 

content de la distingida coHaboració d'en Casanovas. No hi ha dubte que 

l'Orfeo pot arribar a assoiir llorers de gloria. Dues reunions generals acalo-

rades tingué l'Orfeo en preparatius d'adherir-se a l'homenatge al mestre Mi-

llet. Adhesió feta, gran joia fou l'acte de la fotografia de la nnssa orfeónica, 

efectuada pels excel-Ients fotògrafs en Juli Palli i en Joàn B. Camós. Les 

Germanes Carmelites han complétât la labor artística de la senyera. 

La festa religiosa consagrada a l'immaculada Concepció ès estada igual 
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que els anys anteriors. Predica el R. Pare Josep de Manila. E l chor de se-
iiyoretes canta bonics motets, distingint-se la ja anomeiiada Na Antonia Mas-
pera qui interpreté amb molt de gust l'Ave Maria de César Franck, acompa-
nyada a l'harmonium pel niestre Ferrer i al violoncel pel jove Jaiime Miró. 
Cantaren també les solistes senyoretes Casanovas, Marull i Roure. La Cape-
lla canta una Missa de Haller el dia de la iesta, i en el de Nadi l , oferi la mis-

iV • sa de Nostra Senyora de Montserrat d'en Sancho Marracó. 
S'ès establida, de poc, !a coslum de tritllejar en totes les testes senyala-

des, i s'ès perduda, en canvi, la de passar una recua d'infants las bacines de 
totes les capelíes. 

Fort temporal ele llaveig rompe 4 caps d'un barco italià i causa desper-
fectes en el varader dei Saivament de Naùfrecs i en l'escollera qui mira a 
mig-jorn. 

í ' E l cabotatge es ara practicat pel pailebot Joven Paqaito i les barques 
Montserrat i María Rosa deis Srs. Fil is de G . Matas. 

Nostre amie i cpmpatrici N'E . Colominas es estât nomenat Conseller del 
•jí'; Foment Provincial de Girona. 

En el concurs lexicogràfic, organitzat per l'Associació Autonomista de 
. . . S . Feliu de Guixois, en Lluís Barceló i Bou. redactor de MARINADA, ha 

obtíngut el premi extraordinari de 150 pessetes. 
L'artista En Modest Roca ha exposât en l'aparador de sa casa un bonic 

quadre de suro. 

L'automòbiI de matinada sóls presta serve! el dissabte i el diumenge. 
L'empresari del Cine Ideal ha tornat a posar la preferencia a darrer terme. 
Aquest hiverti hi ha hagut enorme confecció d'edredons de liana de suro, 

i, justament, eiiguany, la fret no se deixa sentir. 
Durant molís dies han pullulât per la vila els nortamericans, provi-

nents del vapor Palermo. Alguns d'ells jogaren un partit de foot-ball. Lluita 
footballistica hi hagué entre el team de St. Feliu i el de Palamós guanyant 
aquest per 3 goals a 0. 

E l dia 17, crida el nunci les disposicions governamentais referents a la 
L vaga dei IS .A 'Pa lámós sors-pa^rareri-de.freballar pocs obrers, perqué la vaga 

hi és forçosa. Justament aquel! dia el correu no arribà fins a les 6 dei vespre, 
E l transport de les earns ès concedit per subasta a en Tomàs Font. 
La fira fou un poc muilada. En canvi, el temps de les festes ès estât es-

plèndit. La nit de Nadal hi hagué missa en el Col-legis religiosos. En el de les 
Germanes Carmelites hi ha el tradicional pessebre, goig deis infants. 

Ha produit dol i pena la mort de N'Alvar Rosselló (q. a. C . s.) E l metge 
D. Germa ha sofert el gran dolor de veure, en pocs dies, la mort de son ger-
mà i de sos pares. En expressar-ll el nostre pésam, voldríem que les paraules 
d'amie ragessin consol. 

S'han hagut de replantar alguns arbres del Passeig de López Puigcerver. 
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Han passat óssos. La Guardia Civil ha agafat un Iladre. 
L'Agrupació Catalanista de Palamós iiios ha confiat rensHiiyciiiÇci de la 

LIengua Catalana i de ¡'Historia de Catalunya per a tots els adultes desitjo-
sos d'apendre'n. Cridem a ven plena que l'ensenyança ès gratuita. Treball on 
no corri el diiier ès rara avis. Per ço no dubteni que l'Agrupació se veurà ben 
corresposta. Nosaltres no mancarem al compromis. 

A partir d'any nou, la Parroquia de Palamós publicará una fulla setma-
nal. Per a la capselera, nostre company de Redacció en Josep Figa ha com-
post un bellissim dibuix eii el qual se destaca la figura veneranda del Sant 
Crist de la Capella Fonda, dominant una fina silueta de la vila. 

Per a l'obra de l'esglesia de Sant Antoni de Calonge la subscripció ja 
atany la xifra respectable de;32.000 pessetes. Amb tal exit, no hi ha dubte 
que els treballs prosseguiràn amb la rapidesa del començ. 

L'any ha finit. Publicacions importantissimes pleguen el ram, atesa la 
carestia de materials. MARINADA subsisteix a Dèu mercè. La seva conservació 
clama, noresmenys, l'adjutori dels bons palamosins f'dels amadors de les He-
tres catalanes, a tots els quais felieiteni amb motiu d'any nou. 

EL PñS DEL RIU Clixè per TTÌossèn Triariàn Burch. 
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Mov imen t del port durant el mès de Desembre de 1916 

E N T R A D E S T O N E L A T G E S O R T I D E S T O N E L A T G E 

Vapors 12 

Barcos de vela 17 

11.382 

737 

Vapors 12 

Barcos de vela 16 

11.382 

702 

O p e r a c i o n s d e la C a i x a d ' C s t a l v i s Mès de Desembre 

Nombre d'imposi dons Quantitats imposades Reintegres Quantitaís pagades Llibretes noves 

3 5 • 1550 20 1 . 0 9 4 O 

Lstacio p u v i o m e t n c a 

^ e g i s t r e c i v i 

Aiga recollida durant el mès de Desembre: 17'1 mm. 

Mès de Desembre 

Naíjrements : 1, Dolors Corominas i P i r ro ig .-2 . María Blanc i Casasayes.-3. ' 

María Vilar i Rossell.—4. Víctorina Vilar i Jofre. 

Innomcnats : 1. Tauler i Te ix idor—2 Ol ives i Llopis. 

Defiincions : 1. Antón Rovira i Ju t^e , 77 anys .-2 . Narcís Joan i Pou, 67 .-3 Joan 

González i Cerdeiro, 62.-4. Francisca Sedó i Guiñan, 76.-5. Agnès Torres i Itarte, 28.— 

6. Josepa Rodríguez i Ariga 24.-7. Josep Valls i Ol iver, 60.—8. Josep Saguer i Ri-

bot, 86.-9. Josepa Ayaís i Rocafort, 85.-10. Josep Bardera i Romagonet, 65.-11. Alvar 

Roselló i Parleris, 33. 

Matrimonis : 0. 

R E S U M D E L ' A N Y 1916: Naixemenís, m. - Defuncions, ~ Aborts, 1 .— 

Matrimonis, 44. 

Tallers Tipogràfica LA GUTENBERG - Palamós. 
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CICLES 5ANR0TTÍÁ 
ARTICLES PER A 

SPORTS , 

M O T O S 1 S I D E - C A R S 

A. S A N R O M A 
Balmes, 62 

B A R C E L O N A 
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• 

f i ntnra Bvíl laut 

OA S A S TO A 

Mar, 39 
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