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Crònica ¡ocal 

A la llista d'estiuejants hem d'afegir, aquest mès, Ies families de March, de Arti-

gas, de Roca, de Moragas, de Casamor, de Servia, de Vilar, Ies senyoretes Turón, 

en Geroni Figa, en Manel Servia, 

Llista podem fer també de les personalitats il'lustres qui han viiigut a Palamós 

durant l'istiu: el savi Doctor D . Pere Esquerdo; Mr. de Lacvivier, traductor de 

rem de trenta quatre^ de l'insigne Ruyra; en Josep Xaudaró, dibuixant; en Joan Fe-

rrer i Miró, pintor; en Cassimir Brugués, i per fi, l'eminent escriptor i filosop, l'admi-

rable Xenius. 

Parvinguda a nosaltres la nova de que l'autor del «Glosari» sojornava Q\ Jeroglí-
f i c , acudim desseguida a la Fosca per a tenir el goig de trabar-hi coneixença i oferir-li 

nostres humils serveis. 

En trist aspecte hauràn trobada els forasters la nostra vila. Al començar la guer-

ra europea, els baix empordanesos poseni el crit al cel, perqué el conflicte paorós 

afecta essencialment la nostra vida econòmica, per dependre gairebé integrament de 

les nacions bel'ligerants. Passaren guerres en que l 'Espanya batallava i en que ha-

guérem de plorar llàgrimes de dol i d'impotencia; noresmenys, la nostra regió surera 

laborà sens restriccions ni penuria, ans al contrari, amb esplendidesa; més ara, ja al 

començar la guerra, un clam de por, de ruina, de miseria, s'escampa com densa nu-

volada. 
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Autoritats i fabricants se reuneixen incontinent per a estudiar els medis de sofrir 

la crisi. A la Cambra de Comerç, amb assistencia de molts industrials de la regió, ès 

près l'acord de treballar solament 3 jornals a la setmana i comportar-se els fabricants 

mútuament, per a evitar desfetes i fallides. La Cooperativa de consum i la Caixa 

d'Estalvis, com a mida previsora, taxen els reintegres. L'autoritat pregona que serán 

penyorades aquelles persones qui encareixin els queviures, a pretext de la guerra. Vi-

gila, sol i icit , el personal policíac per a que sien complides les ordres superiors. 

Cundeix, al principi, l'alarma de la falla de numerari. Moites families se proveeixen 

de queviures, com si fóssim amenaçats d'un siti. Una comissió d'autoritats va a Barce-

lona a parlar amb el dignissim president de la Mancomunitat, n' Enric Prat de la Riba; 

altra tomissió s'entrevista amb el Director de la Sucursal del Banc d'Espanya a Gi-

rona. No's veu ni un viatjant de comerç i això que sempre tapen el sol de tans com 

ne vénen. Se paren els treballs de perilongació del Tramvìa. S'amaga el diner. Se re-

tornen lletres. Una visió de guerra apareix en nostre mar: creuers francesos trans-

porten a sa patria les tropes d'Africa. 

La tristor s'apodera dels esperits i desfà les manifestacions qui exigeixen sere-

nitat, tais com Texcursió dels inscrits al Curs d'Expansió Comercial, per lo quai nos-

tre Director i president de la Cambra de Comerç, en Marti Roger, ha de marxar a 

Barcelona per a llegir sa conferencia sobre l'industria tapera. El Cine «Ideal» tanca 

les portes i migrada concorrericia acut al C ine «Carmen», S'anuncia la sospensió de 

les fe.stes majors de S. Joan de Palamós i de Sant Antoni de Calonge. 

Per a distreure's de la tribulació, la gent s'afretura a llegir les noves de la gue-

rra, de la guerra que, per sa magnitut i fatalitat, semblava impossible. Els venedors 

de diaris se veuen perseguits i percaçats, com si fossin posseidors de diners o d'un 

pa saborosíssim. I en els cafés, i en els carrers, i en les liars, ja no's parla sinó de la 

bélica Iluita; i apareix la passio i sorgeixen discussions. 

Creiem en bona fè que si en nostre país es popularitzés una polèmica sideral, 

també s'en despendría una baralla de dretes i esquerres. 

El desengany va fent-se en tots els àvids lectors de diaris pel cumul de noves 

contradictories; s'esvaeix, en part, la febre de llegir; desapareix, per sort, l'ombra fa-

tídica del pànie, car sort havem que a Palamós hi han columnes incommovibles per a 

sostenir la riuada malestruga. La Corchera Internacional pot treballar 4 jornals i quart 

i aplaça unes 250 dònes, circumstancia que fa respirar d'alivi. Els paletes doiien per 

terminada la vaga. Alcalde i regidors acorden construir el passeig del cementiri i es-

tudien l'instariació de cuines économiques. L'Estat subastará l'acopi de material de la 

carretera d'aquesta vila a Palafrugell. 

Com en temps normal, els diumenges s'entrenen els jogadors de football, toquen 

els musics sardanes en el Passeig Puigcerver i baila el jovent a la Gorga. 

I aixís les coses, arriba una Companyía de soldats per a suplir la fundó deis 

guardia-civils qui han de marxar a la frontera. Una ratxada alegra commou la minyo-

nía femenil i la mainada. Aquesta, en formigueig, contempla l'exercici; aquella, corre 

tota rexinxolada i alegróla, per a esser objecte d'una mirada o d'una finesa de soldat. 

No mos afoliem davant el conflicte, car, per molt temible que devingui, no será 

ni un pàlid reflexe deis horrors i sofriments de les families en guerra, tristes families 
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qui, per molts anys, hauràn de viure sense la mà forta i providenta de l'home. 

Trucará, ta! volta la miseria en la llar dels obrers i la ruina en la dels potentats; 

més per a salvar-se d'un i altre flagell, la gent tota s'uneix i familiaritza, corn prova 

n'ha donada davant el molt illustre senyor Governador de la provincia. 

No desmaiem en la privadesa. En lo que va d'any, Palamós ha trebaliat de nit i 

de dia. Sols hem de sospirar i pregar per a que fineixi la guerra, car no mos deixa 

l'esperança de que, al fulgurar la claror de pau, el treball sera a Palamós d'una Inten-

sität extraordinaria. 

Joes Florals. 
Memoria de! Secretari 

A semblança del qui en treball penós mormola exclamacions d'encantament si 

ovira una auba clara, o la mar espurnejant o una floresta bella, nosaltres, en l'agitació 

i traut d'una vida industrial, obrim, alegres, el verger de poesía. 

Qui penetri en el clos de regalades flaires se n'emportarà una lliçô de serenitat, 

i, iliuminant-se d'una claror novella, veurà i dirà que, en mig de Iluites i dolors, pot 

viure un hom instants de conortadora dolcesa, veurà i dirà que tant víctima ès aquell 

qui sens" tenir cabals s'enfebra i fereix per a posseir-ne com el qui essent-ne gran se-

nyor, sols pensa en l'imperi de la riquesa. 

Fer a entrar al baris sagrat de la poesía cal honorar la nostra estimadíssima llen-

ga i haver tantsols una espuma de sentiment estètic. 

Ver ès que en el cor dels palamosins aqueix sentiment no hi manca, car jo bé us 

veig abocar-vos a la miranda de la farola o de la murada per a contemplar amb ulls de 

amor el mar blau i les gavines qui s'hi emmirallen, i el vaixell qui solca les aiguës bro-

dades d'escuma; jo bé sento te veu dels cantaires qui, a guisa de trobadors, canten 

jerenades en el silenci de la nit; jo no ignor el romiatge a la ciutat de molts de con-

veins per a fruir d'una manifestació artística, i, per fi, jo veig en la plaça dançar tot 

el pöble en sacra devoció quan la tenora refila eis cants de nostra terra. 

I dones, si el sentiment estètic niua en el fons de tots els cors, ¿perqué nodrir-se 

únicament del pa trist de la premsa diaria? L'aventatja d'esser mundial la nostra in-

dustria posa a tots els poderosos i a molts dels humils en coneixement de l'idioma de 

les grans civilitzacions. Quina meravella que el negoci obri els camins d'alta cultura! 

Quina meravella que un simple obrer pugui llegir Dante, Goethe i Shakspeare amb 

les propies paraules creades pel geni immortal! 

Com sia que el gust artistic de la nostra vila s'inclina amb dilecció per la musica, 

hem agermanat en la festa la lira d'Apol i la d'Orfeu, rendint eulte a la sardana, com 

no podía deixar d'esser, car no l'estimem a ratxes i a Pesbogerrada a manera d'un jo-

vincel enamoradiç, sino amb tota la passio de que ès infiamat un empordanès per a 

defensar el ball nacional. 

De les 41 poesies rebudes suraren desseguida les titolades «Intimes» i «Cants de 
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amor>, números 20 i 18. El Jurat preferí les <Int{mes> per a la Flor Natural i adjudica 

ais <Cants d'amor> un premi extraordinari. La composició coronada amb el premi de 

honor ès una delicada i exquisida manifestació de sentiments i recordances. L 'autor 

del premi extraordinari glosa inspiradament uns versos del reí deis poetes catalans. 

Per a valorar la prosa, el Jurat hagué de llegir amb molta d'atenció, car, sense 

haver-hi una obra sòlida i equil ibrada, a lgunes d'elles son molt recomanables per bo-

nes qualitats d'estil. La bellesa corprenedora d'alguns fragments de la composició nú-

mero 15, «Ruta d 'amor» , decidí al Jurat a concedir-li el premi. 

Hem accesiat les poesies «Preludi> i Posta» de la composició n .° 11, «Poemes 

del mar», i la prosa 4, «La meva barca». No hem donat més accésits pel mot iu de 

esser molt nombrosos els aspirants a premi. Sabiament deia Labruyère: «Un esperit 

mediocre creu escriure divinament; un esperit selecte creu escriure raonablement» . 

El Jurat musical no hagué pas treball en escollir la millor sardana, car de les 16 

rebudes se destacava la n . ° 17, titolada «L 'Ap lec de S . Mart í>, composic ió de factura 

distingida i melodía frescorosa. 

L o propi passà amb Faplec de cançons. El n . ° 23, «Cançons musicades», galejat 

amb el premi, sobressortía de la mota per sa flaire popular i per la destresa d'harmo-

nització. 

D o s chorals, el n . ° 23, «Anyoranca» ; i el n .° 22, íP lany>, exigiren per llurs mè-

rits una detenció en l 'examen. Q u a n y à la preferencia «Anyorança» , obra sòlida i bella. 

E l seu treball fugat ès notable; la seva inspiració, rumbosa. 

S i l 'autor del «Plany» no hagués aspirat únicament a premi, hauría obt ingut el 

primer accésit que hem otorgat, ara, a la composició n .° 28, «La Nuv ia» . L 'obra nú-

mero 8, «Fent-se ciar», ha merescut el segón accésit. 

M igra l 'amador de l'art si en artística festa anuncia una veu la bellesa d'una obra 

coronada de llorer i la festa es fon sense que la bellesa exaltada es manifesti . 

No hem pas vo lgut nosaltres anunciar la flor escollida sense oferir-vos-en la 

flaire. 

A l'entorn d'una senyera s'és acobiat i agermanat un bon estol de cantaires pala-

mosins, la majoría deis quals erraven fins ara en solitut, dolent-se de no poder osten-

tar la veu bonica, com se doldría un plutócrata en el desert de no poder fruir les grans 

riqueses. 

Jo la i molt gran és la de veure com persones qui transitaven per camins diversos 

sense conéixer's, ara s'ajusterh i intimen per a entonar càntlcs de joia i de dolor, com 

membres d'una gran famil ia. 

Jo ia i molt gran ès la de veure com hi ha molta de gent disposta a entrar en el 

clos de regalades flaires de que suara us parlava, gent a qui plau l'abstracció pura, 

gent qui es compiau en formar un exércit d'artistes anònims. 

La nostra raça és inclinada a les agrupacions d'iniciats. La nostra raça, essencial-

' ment treballadora, treballa en el repos i fins en la dança. No cal sinó mirar com per 

tot Ca ta lunya floreixen orfeons; no cal sinó mirar l ' incomparable «Orfeo Cata là» qui 

ha fet triomfar el nom de Ca ta lunya en les capitals de Franga i d 'Anglaterra. 

L 'Or feó Aucel lada, avui naixent, prova que Pa lamós voi treballar en tots els or-

dres. L'execució en la festa de les obres musicals premiades prova que l 'Orfeo treba-
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ilarà sense desmais ni defalliments, com ho ha fet ara en els pocs dies que es comp-
ten des de la publicacíó dei veredicte fins a la ceiebració de la festa. 

En I'inici de la nostra vida artística sien Ies poesies i càntics d'avui refiladlga pri-
maveral, rosada benefactora. 

MiQUEL R O G E R I C R O S A . 

Cants d'amor 

Vos qui sabeu clarament moti merèixer 
feu-me ser cert de l'esdevenidor. 

(AusiAS M a r c h . ) 

I 
L 'amor que rau al fons del cor, senyora, 

era callat timidament per' vos; 
tan sois per' vos , qui en sou I'exaltadora, 
per' vos tan sols, de qui soc amoros. 

M é s , si eis meus llavis no han sigut traidors 
al foe d'amor que en el meu cor s'arbora, 
per altres vies ha vingut a vos 
la certitut del meu torment, senyora. 

Siau benigna ais meus dictats: ma vida, 
per tal que a vos ès per l 'Amor junyida, 

. liangueix per vos ¿'espiritual üangor. 

I entorn de v o s , qu'irradieu poesía, 
talment com Dant per Beatriu un dia, 
tots els meus pensaments parlen d'amor 

il 
Mes, ai, que el vostre sentiment s 'amaga 

al meu anel atormentat: incert 
sóc davant vostra excelsitut, que ubriaga 
mon cor, tothora al vostre amor oberi. 

Vers on el vostre pensament divaga? 
Per quins camins el vostre amor se'm perd? 
El vostre cor, de l'amorosa plaga 
romàn encara dolcament desert? 

En tant que a vostra triomfal bellesa 
la vida mia permaneix sotsmesa 
gustant el go ig de l'amorós doli>r, 

oh incertitut que crudelment m'acora, 
iqui sab si vos no haveu per' mi, senyora, 
ni la mercè d'un pensament d'amor? 
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III 
Aquesta meva incertitut atia 

l'intima flama del meu cor fervent . 
Oh, si llegir-lo jo pogués un dia 
el ilibre clos del vostre pensament! 

Oh, si llegir-lo jo pogués , aimia, 
i al meu anel l 'amor fos complacent! 
Jo no us sé dir com benaurat sería 
perqué ès un goig que no'l capeix la ment. 

Hi ha una esperança en mon dolor: quan vostra 
salutació me dirigiu, al rostre 
m'apar sobta-us'hi una expressió d 'amor. 

Mes , torna el dubte que se'm fa suplici.. . 
Si el vost re amor no m'ha de ser propici 
[no'm mireu més amb una tal dolçor! 

IV 
No'm mireu més amb una tal dolçor 

ni'm prodigueu aquest somriure afable 
si aquest instant, que'm fa oblidâ el dolor, 
no s 'ha de fer, senyora, perdurable. 

Oh, instant sublim qui em cega amb sa claror! 
Oh esguard suavissim, oh somriure amable! 
Es tal el go ig de que inondeu mon cor 
que amb cap altre goig meu ès comparable. 

Mes , no val pas aquest excels instant 
les llargues hores de tortura i plant 
que per vos passa, desde temps, ma vida. 

Per ço us demano pietat per' mi: 
¡deu-me l 'amor qui tant me fa dalir 
0 esfloreu l ' i r iusiô tot just florida! 

JOAN ARÚS I C O L O M E R . 

Ruta d^amor. 
L. Futís de cartera 

Del dolor a l'amor. 
Ningú ho diría com deixonda la sensibilitat d 'esperit una barbra fl ingantada de 

dolor mora!. 
Recordo molt bé amb quina vivesa i crudeltat m'escometía cada matí el dolor al 

despertar-me. Si m'haguessin cridat amb una fuetada poc m'hauría dolgut tant! Quina 
manera de donar-me compte que un nou dia havía arribat per a mí! 
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Per fortuna, no s'obstinà en contra meu el dolor. Una gota d'ironia fou suficient 

per a transmudar en veritable sedant l'amarga beguda que se m'ofena a gustar. I des-

seguida m'entrà una pau... una consolació que no sabría ponderar. La meva ànima 

provada amb eis torments del dolor i la crudeltat s'havia rejovenit en Hoc d'aixarreir-

se. i en iioc de l'odi s'liavía posseit de l'amor, 

Jo no sé que pugui ser donada una voluptat tan ubriagadora com la de sentir-se 

morir el dolor en l'entranya de Tesperit. Haveu sofert mai una brutal escomesa de do-

lor neuràlgic, aqueix mal endiabiat que tant aviat el sentiu que us barrina eis polsos 

com us estirganya eis nervis a sota les barres? Dones sabeu aquella alegría, aquell 

tornar de mort a vida que s'experimenta quan el mal min va? . . .Allò que fa donar-nos 

compte de lo bé que a'està quan no's té cap Ilei de mal? Dones una caricia semblant, 

però més fina, més manyaga i més sensual invadeix l'ànima quan aquella goteta d'iro-

nia afoga el caliu del fel, i ve llavors que el dolor s'adorm de mica, cada instant amb 

més abandó i més descuidat de repetir la falconada. 

Totes les turbulencies que poguessin haver-hi en la meva ànima, fins les que hi 

niessin molt abans que la punyida crudel, senti com des d 'aqueix moment s'esvaieri 

i feien Hoc a una transparent i serena candor. I l'ingenuità! perduda em retornà, i em 

començaren a saber tan bons eis petits piaers de la vida!. . . m'entrà un gust per totes 

les coses d'aquest mon... La singular disposició deis brancatges de cada arbre m'en-

cantava, el riure i el jugar deis infants m'embadalía, un castell de núvols torrejant en 

el blau del cel, em transportava, el sentit del palsatge i ei color del moment em fibla-

ven però amb un deix de sensualitat tan gran que tot jo me n'extremfa. 

Aixi preparat el meu esperii em visità l'Amor. Fins llavors qualque figura orna-

mentai havia decorat eis meus ensomnis però cap dona de debó em plavia. 

iguslment com el paisatge real i eis núvols que tant m'embadalíen en res s'apor-

taven a les visions d'ensomni, aixf la dona que em presentà Amor vegí que en rès 

s'adeia a les dones d'ensomni, però era incomparablement dolcissima. 

Veusaquí com el sentit de veritat i el sentit d'amor entraren en mí. 

* * * 

J o no sé que té la mar que sembla que, tot d'una, vulgui i no vulgui llençar-se a 

la falda de la platja tebia de sòl i tan plana que ben bé es veu que convida al repós. 

Jo no sé que té el palmó que sembla que vulgui i no vulgui saltar de la branca 

per a anar a unes mans. Apar que desitgi l'estreta de la mà, que igual que¡un aneli, ha 

de cenyir-lo, i apar que li dolgui aqueil dolç frissar gronxant-se lliurement, 

J o no sé que té aqueixa donzella que, sovint riallera, sembla que se us mengi amb 

els ulls i, al-hora, estigui com estemordida de trobar-se tant aprop vostre. Es tot un 

episodi d'amor això, un episodi gairebé èpic, una Iluita entre els dos que quasi mai 

se declara. Es una Iluita, això si, però una Iluita dolcissima. 

De com aprengut per que eren feíes les muntanyes. 

No més de pensar amb la caminada d'aquell dia ja sembla que em retorna aquell 

aire i aqueli délit que a mi i al meu company se'ns emmenaren enllà. 
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Jo no sabía lo que era la Guillería. L'havía vista felá temps des de dalt de Coll-

sacabra que n'ès un xic Iluny i molt enlaire, des d 'a l l í havía observât que aquella te-

rra, tota vestida, té un onéjar inquiet però sens enuig. Muntanyes grosses no vaig 

pas ovirar-ne; solament el Montseny respirava a unes altures si fa o no fa com en les 

que jo'm trobava, i apareixía com un terrible vigijant d'aquells llogarets que jo, influit 

per l'anomenada, m'afigurava poblats de singlans i llops i altres afarams i resseguits 

per aquella famosa riera Major on devia veure-s'hi córrer el peix. 

Temps ha que'm frissava per estar-hi. Per fi, una matinada d'Agost vegé fugir 

eis dos amies escamats, emportats pel daler de veure aquell reco de mon que encara 

es serva tal com Deu lo feu. No ès estrany que mai bagués traspassat la carena que 

cenyeix la Plana per la banda de llevant perqué mai m'havien sigut plaentsels motius 

d'anada. Amb aquell meu company no hi anàvem per a caçar ni menys per a pescar; 

hi anàvem... no ho sé per que, cap ho sabía ben bé: sortíem, jo pel sol fi de traspas-

sar aquella carena, per veure que hi havía a l'altra banda i per a tocar aigua de la 

riera Major. 

Quan sortirem era nit encara, no més que el cel a cada moment anava guanyant 

en transparencia. 

Amb quatre salts ens trobàrem en un pöblet i determinàrem fer parada a l'hostal 

per trencar el eue. Entràrem cap a dins; el meu company ja era conegut en aquella 

casa. A la cuina feien foc, amb un îum i una espetegadera d'esquitxes que espantava! 

Ens quedàrem a Tentrada asseguts davant de! taulell, i mentres parlàvem del camí fet 

i del que mancava, jo m'entretenía amb el bastó a esgrotoiar eis junts badats de les 

llambordes. Una serpentina d'aigua que caigué aprop meu feu alçar-me la vista; la 

moça d'hostal arribava regant amb un porronot brut que semblava tarat de lepra. Li" 

donàrem el bon dia i ella mateixa es cuida d'encetar amb el meu company una con-

versa de riure. Tenía una veu fressosa com un ruixat i feia un riure més sorollós que 

si brandessin un jpc de cascabells. 

Però no era qüestió de fer-hi gaire estada a l'hostal; beguérem un glopissó i, 

apa, camí enllà altra vegada. 

El dia anava clarejant: prou temíem que sería xafagós, però, enllà! poc hi feia 

rès això. 

Les enfilàrem per un extens roquis pelai, on trobàrem una creu que recordava 

que allí hi havíen mort un home, seguirem un camí remader i passàrem arràn d'una 

casa aixoplugada per un noguer colossal. D'aquÎ enllà ja tot erabosc. Emprenguérem 

la milntanya, foranques amunt amb més délit que mai, clavant aci i allá alguna ga-

rrotada a les mates que es posaven entre peus: semblava que donés coratge això. 

Durant una bella estona férem camí sense dir un mot. Amunt! amunt! ja acabà-

vem de ser a dalt. Arribàrem a un camí sorrenc tot vermellós de pendent molt suau. 

Tant mateix respiràvem! Amb l'airet coneguèrem que teniem aprop la collada de Ro-

inagats, quan sobtadament ens veiem el Montseny al davant. Ja érem a dalt: haviem 

guanyat la costa. Jo que em giro per veure el camí fet: per sobre una tofa de bosc 

s'ovirava la Plana i tota la carcanada del Llussanés cap a ponent, ...i quina sorpresa 

per a mi! les muntanyes de Queralt i el cogulló d'Estela es perfilaven clarament en 

el cel. 
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El cim d'Estela! No me'n sabía avenir. La meva amor era aprop d'aquelles mun-
tanyes, cap engà: el coguHó d'Estela servía de senyal. La meva vista es llengava peis 
espais com coet i anava a posar-se sota Querait, cap engà. Queralt, Estela, La Nou, 
Pedraforca... quina alegría saber el nom de les muntanyes quan un se troba en un 
cim! Quina jola veure des de Ies alturas IIocs insospitats!... I quins llocs Senyor! Per 
ago devíen ser fetes Ies muntanyes. Un dia l'home allunyat de son amor degué veure 
combar-se a sota sos pens, i mentre eli devia anar peonant sobre d'ella, ella vinga 
anar-lo enfilant per a que pogués veure el Hoc on fumegés la llar que més estimava 
en el nión. I així devia trobar-se al cim d'un turó d'aspecte dócil com un caramull de 
biat o ei contorn d'un pit. A semblanca d'això jo, llavors, me trobava al flanc de dos 
turons com en mig de dos grans caramulls de bIat que enquadraven la meva mirada 
cap a ponent enilà. 

Cal ía tirar avall, però jo en tot el carni no hauría una impressió com aquesta. 
Mai he girat la vista d'un Hoc amb tanta recan?a! 

Ensllenparem dedretperdintre l'entranya d'un xaragall, caminant de cara al 
Montseny ferésteg, vers la valí profonda, tot més ferésteg i esquerp de lo que jo 
pensava. Però dintre meu veía encara perfilar-se en el blau del cel les blaves munta-
nyes de Queralt i el cogulló d'Estela afuant-se enlaire, enlaire... 

Comiat 

Baixava content, enarbolat... No era tard que diguéssim, però em calía encara 
fer un bon troc;: de camí. 

Venia... no volgueu saber-ho... venía de cercar una penyora d'amor... Que es 
gust anar pel món en pelegrinació d'amor! 

E l comiat havía sigut alegre com tots els nostres perqué sempre tenim I' asségu-
ranga de que, per camí que hi hagi entre els dos, mai ens perdem de vista. 

— Au ves, ves ara! no m'acompanyis mes. T'allunyes massa i ta mare frissarà — 
havía (lií jo. I llavors un bocí de camí es posà entre nosaltres. Però veusaquí que, de 
sobte, ens giràrem tots dos i els riures es trobaren. 

Tornàrem recular. L i prenguí la mà i ella va dir-me:—Mira, quan som Iluny Tun 
de l'altre, jo'm giro cap ont ets tu i, aclucant una mica els uHs, et veig tañí bé com si 
eí tingués el cap entre les mans. 

Vaig besar-li la mà i la deixí escórrer de mes mans. Aquell mateix bocinet de ca-
mí es posà novament entre nosaltres, i ens anà xuclant, xuclant en direcció distinta. 
Però nosaltres, quasi a cada respir, ens giràvem i anavem despedint-nos amb la mà 
enlaire. 

Felá una bella estona que caminava i encara, de tant en tant, tombava el cap com 
si hagués de trobar la vista d'ella, i encara tot sovint me semblava que la seva mà se 
m'esmunyía de les mans. 

Però baixava content. Ja era prop del pía quan a la vessant d'un serradet vaig 
trobar una renglera d'arbres florits. M'hi hauría abragat amb aquells arbres! No més 
d'amanyagar la soca d'un, ja van caure'n tota una volior de flors. Me feia escrúpol 
sorollar-Ios, però, en bona fè, ho hauría fet de gust. 
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Aquel! aire amb aquella olor em refresca els poisos i, per un moment, m'aparegué 

que m'acariciaven unes mans. 
Amb Palegría de pensar que en totes aquelles muntanyes potser no hi havía altre 

home que's trobés en carni per causa d'amor, arribí al pià. 

Endarrera deixava aquell flotó de fruiterars; la seva tofa bianca semblava aquell 

floc de boira que després de la plui'a surt aci i allá de les muntanyes. 

E! sol s'anava ponent i feia un boi... Del cel ne devallava una dolgura! El paisat-

ge era viu, brillanti Ben segur que la natura duia un pensament... se li vela a la cara. 

I io, com si acabés de nàixer d'aquella tepra, duia un pensament semblant. 
' MANEL B R U N E I . 

SoUtut 

Una casa riallera 

com niuet de passarells; 

espaiosa, tota bianca 

i de cara a sòl ixent 

perque rebi ses besades 

bon punt dauri el jorn sere; 

ben endins de la boscuria, 

al beli cim d'un turonet. 

Part de dalt, la tramontana 

i el geliu canigonenc; 

part d'avall, de marinada 

l'aire pur, suau, plaent... 

cel enilà, blavors, estrelles; 

terra amunt, cantars d'aucells, 

flors gemades, papallones, 

boscos, marges, plans deserts; 

reguerois bellugadÍQOS 

que retraten purs el cel 

amb ses tintes rosadenques 

dolQ end's del jorn morent 

i els colors magics d'aubada 

bell encant dels jorns serens. 

¡ Oh masía solitaria 

com m'atrauen tos joiells ! 

i Quina vida més hermosa 

la que's passa a ton recés, 

en conversa amb la natura^ 

sempre amunt el pensament...! 

FRANCISCA TORRENT DE FIGA. 
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De P Estranger. 

La prempsa va plena de noves mes 0 menys veridiques de la guerra paorosa i 

sangnanta que està désolant l'Europa. Nosaitres, avui per avui, no havem de parlar-

ne més que per a desitjar amb tota la força dels nostres sentiments més vius d'huma-

nitat i d'altruisme que termini ben prompte aquesta Iluita mortal que sostenen els po-

bies anglo-saxons, germànics i eslaus per a l'hegemonia d'Europa, a copia d'incomp-

tables pèrdues de precioses vides humanes i d'innombrables sacrificis i desastres de 

tota mena. 

* -Jn 
Ei mon catòlic està de dol per la mort del Sant Pare, Pius X. Estigué onze anys 

en el Pontificat, durant el quai hagué de Iluitar amb greus dificultats: la nació france-

sa separa l'Esglesia de l'Estat i foragità les congregacions religiöses de son territori; 

Portugal feu lo mateix després d'haver enderrocat la monarquía. 

Una orientació nova I perillosa de modernisme s'inicia en una gran part de la cle-

recía jova europea i sa Santetat amb energia i fermesa, al mateix temps que amb dol-

cesa i tacte sapigué oposar-se a la nova corrent, no transigini amb les doctrines im-

mutables i obligent els modernistes a separar-se de l'Esglesia católica o a sotsmetre's. 

Feia ja qualque temps que el Sant Pare se sentía físicament cansat i darrerament 

havía ja sospès Ies audiencias pübliques i privades i fins eis passeigs pels jardins del 

Vaticà, tar ses forces dequeien visiblement. Malalt i tot feu oure sa veu autoritzada 

i respectable per a evitar la conflagrado europea que ens desola. 
« 

* 

El leader del partii socialista francés, En Jaurès, fou assassinat per un chauvin 
exaltat anomenat Raoul Villain, qui li disparà un tir al dateli; la bala recorregué un 

trajecte horitzontal i després d'haver atravessat la massa encefàlica s'aturà a l'os fron-

tal. La mort fou in*tantània. 

Aquest abominable atentat no solament ha sigut vivament reprovat, més la per-

dua d;En Jaurès ha sigut generalment sentida, en els terribles moments actuals que 

Punió nacional a Franca ès més necessaria que mai, malgrat la divergencia que amb 

ses doctrines i ses idees sentía una gran part de l'opinió francesa, son talent, son ca-

rácter, sa eloqüenda, la poixança de son treball i sa cultura extraordinaria h'auríen si-

gut d'un valor real per a resoldre els greus problèmes que les actuals circumstancies 

imposaràn per a la salvacio i la Ilibertat de la França. 

* 

Fa pocs mesos s'ès constituit en el Parlament Anglès un comité del túnel sota 

del canal del mar de la Manxa, i son president ha fet a la Societat Reial dels Arts de 

Londres un Parlament molt documentât sobre el dit projecte. 

L'opinió anglesa, qui abans era en general contraria a l'idea de reunir l'Anglate-

rra a la França per un ferro-carril subterrani, ho veu avui amb simpatía i els treballs 

encaminats a sa construcció, que se segueixen ja del 1875 ençà, se són multrplicats 

cada dia en més Intensität. 

Apar que ara eis plans ja están Ilestoa; l'esíació de sortida de França sería aprop 
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de Calais; el túnel tindría 48 km. de ¡largaria i passant per sota d'una capa, groixuda 

de 60 metres, d'argila impermeable i dura, acabaría a Angiaterra aprop de Folkstone. 

Es foradaríen dues galeries circulars paraleles de 5 a 6 metres de diàmetre i separa-

des Tuna de l'altra de 15 metres, en Hoc de construir una sola galería de 10 metres 

d'amplada per a poder passar-hi dos trens; aqüestes galeries comunícaríen entre elles 

de distancia en distancia i es faría una tercera galería amb força desnivell del centre 

cap a les vores, per ajudar a treure les runes durant la construcció i per a servir d'es-

córrec a les aiguës que s'infiltresnn. Se trauríen 4.000 tonelades de terres i runes dia-

rlament per 12.000 operaris; en quatre o cinq anys el túnel seria llest, i costaría uns 

400 milions. Aieshores de París a Londres no s'estaria més que 5 hores i s'estalviaría 

moltíssim la necessitat costosa deis trasbords de les mercaderíes. 

En un article de la Revista científica, a més d'estudiar-se Ies condicions en les 

quals podría esser construida la foradada dessota dei canal de la Manxa, se n'esmen-

ta l'utilitat, que després de I'establiment del canal de Panamá sería el gran esforç pa-

cific del nostre sigle. 

Sota e! ce! de Cintra 

Tot just el dia ès nat; que'm plau la calma, 

la santa quietut del Hoc i l'hora, 

la brisa suau que mon esprit embauma 

amb sa frescor i amb l'ubriaganta aroma 

que recull en el camp i en la boscuria. 

S'ou del pagès la plácida canturía 

que ritmant amb son braç i amb la seva eina 

li marca la mesura de la feina. 

Aixís va retornant tot a la vida; 

llença el bover sa típica tonada; 

al lluny s'ou Tesquelleig de la remada 

que esbrota el tendre bri de l'herba húmida; * 

i d'un indret a l'altra de la prada 

hermosament refila l'aucellada. 

L'esperit, estremint-se de ventura 

frueix el despertar de la natura. 

Bell dia avui; de la boira habituada 

a rastrejar per l'alta serralada 

ni un sol tèl se n'ovira en la carena 

on s'aixeca el soperb palau Da Pena. 

I al peu de la montanya, de la vila 

ressalten bellament les cases blanques, 

entre el verd fose de fulles i de branques 

Cintra s'asseu pacífica i tranquila. 
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Més, malgrat l'espectacle-meravella 

que m'ofereix avui Mare Natura 

jo sento barrejar-se amb ma ventura 

una tristor que mal s'hi aparella. 

Corn un desig no satisfet que'm deixa 

una amargor estranya; una recança 

de coses qu'he deixat: ès l'Anyorança 

que el goig suprem de l'esperit esqueixa. 

I aixis en la bellesa que m'envolta 

l'anima hi assoleix sois meiangia. 

Palamós, Catalunya, vindrà un dia 

en que seré ben vostre un altra volta? 

Desti, que m'has ofert fé! d'Anyorança, 

fes que el meu cor conservi l'Esperança! 

ENRIC RIBAS 

Cintra, Agost de 1914. 

M ^ n o o m u i ì ì t a t C a í a l a n a 

J u n t a E c o n ó m i c a 

INDEX•• EXTRACTE de les mides concretes indispensables 

per a restablir la normalitat de la vida económica nacio-

nal i evitar la paralització general del treball. 

I. Normalitat agrícola. 
a) Mantenir un preu renumerador pels agricultors, autoritzant l'importació de 

una quantitat fixa de biat calculada basant-se en la diferencia entre la producció anyal 

i les necessitats del consum nacional. 

b) Limitar la prohibició d'exportar articles destinats a les subsistencies a la quan-

titat necessaria per a assegurar el consum nacional. 

c) Organitzar el préstam amb garantía de productes en magatzems amb interven-

ció de Sindicáis i Cambres Agricoles. 

II. Normalitat industrial. 
a) Restabliment pel Banc d'Espanya de la normalitat en les operacions de des-

compte i redescompte d'efectes comerciáis, 

b^ Ampliació pel propi Banc dels .crédits nacionals. 

c) Concurs del Banc d'Espanya als altres Bancs nacionals per a realitzar les ope-

racions que abans efectuava la Banca extrangera; i mobilització pel mateix del sal-

do que els exportadors tenen inmobilitzat en I'extranger. 

d) Ampliació del crédit personal al petit comerç. 
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e) Ampliar el Banc d'Espanya els préstams sobre warrants respecte de primeres 
meterles i productes agrícols i manufacturats. 

f ) Restablir els tipos normals de negociació deis giros sobre provincies. 
g) Concurs de l'Estat per a conseguir la substitució de mercats per a rexportació. 

h) Restabliment de les operaclons del Banc Hipotecari d'Espanya. 

til. t ransports . 
a) Assegurament per l'Estat deis cascos deis barcos contra el rise de guerra. 

• b) Favorir l'Estat l'establiment de noves linees. 
IV. Subsistencies. 

a i b) Precisar les quantitats d'articles alimenticis iiecessaris pel consum i re-
gular les mides facilitant l'importació i l'exportació a les deficiencies o els sobrants de 
la producció nacional. 

V. Dipòsits comerciáis. 
Autoritzar llur organització per a facilitar la regulado deis preus i l'establiment de 

nous nuclis de treball. 

Mobillizació de la producció acumulada. 
Se conseguiría amb I'aplicació sistemàtica pel Banc d'Espanya de la pignorado 

de warrants, servint les mercaderíes depositades com fons de garantía i cobrint TEstat 
la pèrdua que el Banc pogués experimentar. 

D'aquesta manera no s'interrompiría el treball industrial i agrícola, se conservaría 
I'organització industrial i s'acumularia un stock de productes disponibles per a una 
expedido immediata en el moment d'establir-se la pau. 

SPORT. 
Foot-Ball. Aquest sport a Palamós sembla que no sent per a rès la situado 

crítica actual, car l 'af idó no ha pas rninvat gens. Ai contrari, que cada dia au-
menta molt i això ens alegra i satisfa, ja que en la crisi que atravessem, la nostra jo-
ventut té un punt d'esbarjo i distracelo. 

Durant el passai mès d'Agost s'han célébrât els següents partits al camp del Pa-
lamós F. C. : 

— El dia 15 jogaren els teams «Català» i 3.®'' del Paiamós. Fou un partit empe-
nyadissim, per ser molt igualades les forces, quedant al final del parti i amb un empat 
de goals de 2 per 

— El dia 16 jogaren els teams i del Palamós F. C. Una vegada més se 
demostrà que els dos teams primers del Palamós porten el pabelló ben alt i victoriós, 
carferen admirables jogades que sigueren molt aplaudides. 

Acabà el partit amb la victoria del 1®'' team per 6 goals a 2 del 2°". 
— El dia 23 se jogà un partit entre els teams 2.°" i 3.* '̂' del Palamós, guanyant 

el 2.°" team per 7 goals a 2. 
— Dia 30. Se jogà un intéressant partit de selecció per a recollir fondos desti-

nais a la Societat, amb el f i de socórrer, en cas necessari, ais sods jogadors qui pren-
guessin mal al camp jogant algún partii. 
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La selecció era com segueix: 

Grocs-BIaas: Bagué, Faiíu, Villanova, Comas, Joan, García, Ribot, Canals 

(cap.), Canals (cadet), Pinedo i Goday. 

Blancs: Arla, Herranz, Rovira, Roig, Puntes, Miró , Sanchez, Portalés, Pinol 
i Caja . 

Ambdós bandos jogaren molt bé, arribant a moments que mal més s'obliden, car 

shovtaren colossalment i feren boniques cenírades. 

Acaba el partit en mig de gran entusiasme, guanyant els Blancs per 5 goals 

a 2 deis Grocs-Blaus. 

* * * 

Actualment, els teams primer i segón del Palamós F. C . , son formats de la se-

güent manera: 

Primer.—Bagmr, Arla, Martinench, Rovira, Manzano, Puntas, Miró, Canals, 

Salvador, Pinedo i Humbert. 

Segón.~]oar\, Vilanueva, Feliu, Comas, Roig, García, Ribot, Vilert, Portalés, 

Pinol i Faxí. 

* * * 

Són moites les societats de foot-ball que han félicitât al Palamós F. C . per ses 

darreres victories sobre el «Català» de Barcelona, invitant-io a l'ensems a celebrar al-

gún partit amistós. A totes les més expresives gracies, i afectuosos recorts. 

* * 

Skating-Rink. Aquest elegant sport, desaparegué amb la calor completament; 

no obstant ara que aviat tornará la fredor, esperem poder fruir ja a la redavera les 

alegres vesprades en les pistes del «Puerto» o «Centre».—C. Sénrab. 

Publica cíons re bu des 

Lectura Popular. «L'oncle rector», d'en Manel Folch i Torres ; «Escenes 

Castelloneses», d'en Salvador Guinot; «Poesíesí, d'en J . Ll . Pons i Gallarza; «Eli-

sabeth de Mur>. de María de Bell-IIoch. 

Ars. Esplèndida revista d'art i literatura que es publica a Sabadell i amb la qual 

establim, gojosos, el canvi. 

Geni Nova. Nombre extraordinari molt interessant amb motiu de la Festa Ma-

jor de Badalona. 

Operacìons de la Gaixa d^Estalvìs des del 2 al 31 d 'Agos t 
Nombre d'imiiDsiclons Quantités imposes BeìHtegros Quinlítats pigides l^retes noves 

71 1.922 109 13.304'19 3 

* « « 

Després que les entitats économiques de Ies capitals i de totes les poblacions de 

la encontrada nostra, se són ja reunides per a defensar-se de la crisi produida per la 
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guerra europea, la Junta de Govern de la Caixa d'Estalvis ha cre^ut pertinent reunir-
se amb l'objecte d'afermar les defenses de la novella i ja forta entitat. 

La Caixa, amb dos anys d'exístencia, compta amb un capital de 185.000 pesse-
tes, prova clara de que la seva vida es floreixent i espléndida, Molt satisfactori es el 
poguer publicar que, actuaiment, disposa en metàlic de la quantitat de. 70.000 pesse-
tes. Ademés, es ja sabut de tot-hom que poden pignorar-se els títols de valors contra 
TEstat, mitjançant la paga del 5 per cent d'interés. 

En condicions excellents està, dones, la Caixa per a reintegrar; més com que la 
Junta, seguint les normes de bon govern, ademés d'atendre les necessitats deis im-
ponents, ha de procurar que el capital no mermi, creu menester el pendre mides pre-
ventives conduents a aqueix fí. 

Hem pogut esperar fins avui en que el pànie injustificat ja desapareix, com era 
d'esperar, i, per ço, podem donar una mirada a les resolucions de les entitats anàle-
gues deis pobles veins, amb els quals una mateixa industria mos agermana. 

La Caixa d'Estalvis de Palafrugell ha acordat que els imponents podrán retirar 
la quantitat de 25 pessetes més el 10 per cent del seu capital el primer més i en els 
successius solament el 10 per cent del capital. 

Les Caixes d'Estalvis deSant Feliu de Guixols han acordat que els imponents 
podrán retirar 10 pessetes cada setmana. 

Considérant que ha d'esser motiu de satisfaccio per a tots els palamosins, el po-
sar la Caixa d'Estalvis de Palamós, ben jova encara, en actitut igual a la de Palafru-
gell, la qual compta amb 33 anys de vida i amb un capital de 762.909 pessetes la Jun-
ta de Govern ha près el següent acord: 

Els imponents podrán retirar la quantitat de 25 pessetes més el 10 per cent del 
seu capital el primer més i en els successius solament el 10 per cent del capital. 

En circumstancies excepcionals com les presents, cal que s'imposi el bon seny. 
El trontoll fatal de les societats en temps de crisi no és conseqiiencia del conflicte 
sino de la voluntat deis mateixos socis. 

L'aval i cooperado de les firmes palamosines de gran valor han d'esser, indubta-
blement, garantía ferma de que la vida de la Caixa d'Estalvis creixerà ufanosa, com 
ufanosa creixerà la vida de Palamós, a despit de crisis i d'entorpiments. 

Per acord de la Junta, El Director, M A R T Í M O NT AN ER . — Palamós, 13 de 
Agost de 1914. 

Moviment del port des del 3 0 de Julio! al 3 0 d' Agost de 1 9 1 4 
ENTRABES TONELATGE SORTIDES TONELATGE 

Vapors 23 16.044 Vapors 24 16.663 
Barcos de vela 9 380 Barcos de vela 12 491 

Registre civil 
Mès d'Agost. 

Naixements.-^ 1. Vicens Sevila i Banuls.— 2. Ramón Casademont i Martí,—3. 
Elena Reixach i Suquet.—4. Enric Romans i Subiros.—5. Maria Ramón i Parals.— 6. 
A. Perich i Condóm.-7. E. Cuevas i Guai.-8, Ramón Villanueva i Salvador.—9. Te-
resa García i Prades.—10. Joaquima Querol i Gimeno.—11. Francisca Ponce i Ruiz. 

Defiincions.—\—^\\.Q. Serralta i Ferrer.—2—Consol Pallarés i Vilagrasa.—3— 
Francisca Mulla i Herràez.—4—Elvira Esteva i Ribot. 

Matrimonis.—1—Hermós Piaja i Salò i Carme Clara Paredes i Sans.—2-Joan 
Planelles i Casas i Balbina Sabaté i Sánchez.—3—Francisco Coromifias i Codony i 
Justa Piroig i Trull.—4—Joan Jordi i Julia i Joana Pons i Artigas. 
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