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Madriga de 'amor 

La ¡ovenesa guarnía 
de Iliris tos disset anys. . 
Cupido vers tu venía 
per ignorais viaranys. 

C o m arribà de beli aire, 
al vergè entrava de dret, 
i l'ubriagà la flaire, 
enlrebaltint-lo a pleret. 

T u ignoraves l'escomesa, 
car el bergant i fello 
et vingué amb la sobtilesa 
alada d'un papelló. 

Però es seguiren els dies 
i un d'ells tingué un ciar matí 
en que, distreta, cosíes 
sota un fiorii Ileçaini. 

Passava jo per la vora, 
seguint mon carni sens nord; 
quan vas fer-te oviradora, 
em posi a cantar ben fort. 

I el cant, com una ventada, 
pels teus lliris al passâ, 
els mogué en una zumzada 
que a Cupido desvetllà. 

Llavors eli venjà la Ireta 
d'aquell endorniiscament, 
combinant la malifeta 
del genti! canviament, 

qui els lliris tornava en roses 
i te'n coronava el cor 
i encara amb mans tremoloses 
hi vessava un rou d'amor. 
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Jo el prodigi vaig entendre 
i posi terme al meu cant 
perqué i'esguard se't va encendre 
coni el mail fulgurant. 

I, emmenant cap a tu els passos, 
ja segur del meu desti, 
vaig sacsejâ amb els dos braços 
les branques del lleçami. 

Tan bé et digué la plujana 
florida el meu sospirar, 
que, enamorada i galana, 
amb els ulls em vas besar. 

joÁN DRAPER 

5ant Pere de öalligans 

Del llibre; TERRA DE OESTES I DE BEUTAT.-QIRONñ. 

La Qirona medi-eval, enamorada follament de la majestat de Carlemany, 
a la protecció i valentía del qual ajustava tots eis fets de la reconquesta, ere-
gué que l'esglesia de Sant Pere fou alxecada baix la comanda del rei franc. 

Fundada pels frares Benets en el segle i x , ès un deis monuments de 
la ciulat de més profonda poesía i on la pedra canta mellor i més noblement 
la immortalitat deis artistes que la cisellaren i de ia fè que eis ajudà a bastir-la. 

La seva fábrica imposante, ès avui com un pa d'or que hagués rossolat 
dels esllavissaments ensagnantats del Monjuic costerut per a fonamentar-se 
en el còrreg del Qalligans: d'un or veli, patinat sàviament, que devé d'unes 
lluiçors exquisides pel contrast agut del sordid veinatge de cases miserioses 
i de l'ubaga frescal i romàntica de la Catedral de Santa Maria. 

Tots eis grans monuments gironins s'han anat transformant en el trans-
curs dels anys; cada generado hi ha aportat lo mellor dels seus cabals artis-
tics amb les febres i Ies esperances ciutadanes. 

Sant Pere de Galligans, al contrari, resta fidel, en absolut, a la poderosa 
Personalität del seu temps i a les idees dels fuiidadors. L'harmonía del conjunt 
de bâtiments i el carácter de la planta, apareixen com pensades per una sola 
voluntat i consagrades per una mà única, amarada i convulsa d'un esperit 
cristià i cavalleresc. El creuer singularíssim; la portada ornamentada d'una 
faiçô rica i original, amb bellíssimes columnates estriades i en espiral, amb 
capriciosos capitells d'un regust barbre; el claustre magnifie, decorat amb ca-
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piíells superbs, model d'arquitectura romànica catalana, i el campanar octa-
gonal, orgullos en la seva velluria, vigi lant encar, formen un conjunt homo-
geni i admirable d'eternitat. 

Entreu en son interior i veureu desgranar-se amb tota sa Intensität l'ad-
mirable poema del naixenient de la fè cristiana després de la reconquesta. Us 
sent ir tu desseguida invadits per l'ambient propici a la meditació, i a la vos-
tra vida interior hi bategarà vigorosameiit. La grandesa nua de les tres naus 
esfor^ades, les pilastres aixecant-se arreniolinades a les coiunines de la ñau 
central, la decorado deis grans capitells d'una talla pr imit iva, la Hum que ho 
acaricia tot confusament, entrant poruga per les finestres obertes en el cano 
de la volta, embaumen l'anima d'una aspre i sublim religiositat. Arquitectu-
ra severa, expressiva, alluiiyada de les decadéncies i abigarraments de quasi 
totes les esglesies de la ciutat moderna. 

La seva harmonía encesa per un foc creient commou d'una manera forta. 
Borra en nosaltres la visió delicada del Jesús de la creació bondadosa de 
Leonardo da Vinci, i ens fa adorar i agafar temenza al Just crucificat en les 
imatgeríes barbres, i a Ies visions agitades, apocalíptiques, deis profetes de 
l 'Antic Testament. 

A travers del temps, sempre l'esglesia de Sant Pere ha desperiat ferven-
ta devoció. Ja en eis principis fou honorada per les senyoríes i cessions que 
li otorga el comte de Barcelona, Ramón Borrell , i que continuaren quasi tots 
els reis de la Nació catalana. 

Avui que román abandonada de tota estimació oficial, allunyada de les 
glories dB que ès mereixedora, encara la devoció popular s'hi conserva gaia-
nient. Aquesta flor embaumadora deis humils del nostre poblé, que es veu fo-
rastera en la pretenciosa pompa deis temples actuals, que passa sense f iorir 
per les majestuoses naus de la Sèu, roniàn v iva en la pobresa de l'esglesia 
benedictina. 

La Verge del Reme! hi ès adorada en un petit aitar aixecat en una de les 
àbsis, tota recatada dintre la rústega capelleta. Gloriosa en mig de les pre-
sentalles dels malalts i de les flors coloridas que el pöble li ofrena, aconsola 
els sofrents, auriola amb I'esperanQa i porta dolgors a les animes senzilles 
que li preguen en la desgracia. 

X A V I E R M O N S A L V A T J E I JOAQUIM P L A . 
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^ecordatori 

t n la primera comunió de Montserrat Roger i [Ribera 

Avuy davant del altar 

he sentit que' l sacerdot 

tres voltes deya devot 

com Sant joân en lo Jordà : 

«Veusaquí TAnyelI de Deu 

que del món trau lo pecat>; 

y totduna s'es entrât 

bon Jesús en el cor meu. 

Amaga t dins lo blanch vel 

de l 'Hôst ia , i 'Anyeil diví 

s'es tan ajuntat amb mi 

que mon pit ara es un cel. 

Ecce Agnus Dei 

j A ü M E COLLELL , P B R E . 

Mestre en Qai Saber 

rotanacio Costum. 

El pob lé de Cabanes de la terra empordanesa, cenyit per dos braços te-

mibles, la M u g a i el Llobregat, resplendeix heroicament. So tmès al perill de 

la inundació, no'n ressent gran paüra, per la circumstancia de que l 'enaigament 

Hotos adoba i fertilitza la terra fins a fer-li rendir dues collites anyais. J a ha 

pagat ben cara la seva gosadía en el transcurs deis segles: no més cal recor-

dar que, en el quinzè, el poblé tot fou, com una petxina, desarreiat, estragat 

i arrocegat per les aigües morint-hi moites de persones. M é s no ès pas tan 

punyidora la Ilöbrega recordança ni tan repetida la trágica facenda, per a que 

hagiii d 'abandonar aquells empordanesos la ierra que el propi càstig beneeix. 

El Ilot deixaí per les aiguës ès rosada benéfica. 

Com el mariner ama la mar, tot i les rauxes de furia que sembren dol, el 

poblé de Cabanes ama eis dos rius. A ells mercé, pot haver les ilars fonades 

de menjar i joir de fácil i agradosa labor. 

De tot i bell hi ha en la gosada conrería; i arreu, en les hortes ben ende-

gades, en eis camps estoveits, en eis brucets delitosos, i en eis olivars i en la 

pollancreda, tot creix amb tanta d 'ufanor i gerdor, que eis terrassans, com en 

paradis, ne son cofois i gelosos. 
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Cap esdeveniment no pot trencar, dones, la ventura ni reduir la riquesa, 
sino l'aigat. Se'n defensa el poblé hardit? Bé ho fa, certes, car planta canyl-
ÇOS i enfonsa varals en eis ribatges. 

Estupor s'apodera de l'hom, qui, a la vista del pöble i a sabuda deis afro-
sos precedents, s'adona c,ue no hi hà cap pont ni en el Llobregat ni en la 
Muga. En la dissort, isolât queda el poblé sencer, com ñau en alta mar. Nin-
gú no pot lliurar-se de la punició. 

Quan les plujes persistants no porten traces d'amainar, cau, amb les rui-
xades, l'ombra grisa de l'angunia, angunla estranya qui es fondría suaument 
i Ileu amb tal que pogués esser amidat el límit de la inundado. 

Com centinelles temorosos, no son pocs eis qui esperen la vinguda deis 
rius, aquell espectacle que, si vist a la segura des d'un címall imposa, espe-
rat en les riberes de Cabanes esfereeix i corgela. 

Més la vigilancia no para i el senyal d'alarma no ès donat, fins que Taiga 
brogent assalta el marge, hl obra portell i, sobreeixint de sobte, s'estén a 
llargs reguers, per la plana conreada. 

'. Mateix que en la ñau batuda peí temporal, tots eis homes s'aparfen a la 
defensa. El xip xap de les petjades i la remor de la pluja bâtent son dominats 

! ' pel crit esglaldor, fatidlc: 

- El riu ha trencat! El riu ha trencatl — 
' Presta i lleugerament, tothom desetnbarraça el baix de la casa. La mai-

nada ês dosa en el pis entre el munt entorpidor de fötils i endergues. De no 
, sofrir un aigat com el de l'any 1421, tot se salvará, vides i coses, en la re-

duida altura del pis. El cor afeixugat, va aliviant-se. Més encara Ii resta te-
mor glaçadora. En eis baixos escarits, per on comença l'aiga de regantellar, 
el bestiar brueleja, flairant el risc; eis xoncs—cosa inaudita - assatgen d'enfi-
lar-se per l'escala. Tota la riquesa pecuaria està en perill. Si es perdés, se 

j- perdería el benestar. No cal que ningii se'n planyi ni ho pregoni, car ès unà-

' nim i vlu el sentiment. 

>1 Tantost ressona l'avis de la ruptura d'un dels rius, que ja formen legió 
í eis qui clamen per la única defensa. 
^ — A n e m a ca'l sacrista. 

—Després tot s'ha de fer a corre-cuita. 
— S i tañí esperem, poíser Taiga mos arribará a la nou del co l l .— 

y No deixa d'haver-hi algún cor-fret qui atemperi eis temerosos. 
V, —Sembleu gallines tnoiades! Tot se fa rà .— 
: O la pluja referma o de les afores arriba, espelmat, un atalaia advertint 
' que el ríu ja colga el marge més atapeït i agerat, somovent varals, doblegant 

canyiços. El clam per defensar eis remats domina. Basta no més a avÍvar-lo, 
devegades, el calent de la tarde. 

— Per qué hem de patir si mos en podem passar? 
— N o deixem venir la nit a sobre sense tenir el bestiar acomboiat. 
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—Penseu que ès el fruit de mil suades .— 

Tal diuen eis qui més fretura seilten de la valença tradicional. I en mas-

sa, carregats de mui lena, xipollejant en les fotges, eis pagesos arriben a ca« 

sa de! sacrista. 

—Ven im per la c lau ,—fan molts a gran cridoria. 

— I amb pressa que venim! 

—Ja sabs lo que't toca .— 

El sacrista, com guardador de fortalesa cobejada, sòl resistir responent: 

—T inc de parlar amb el senyor rector. 

—DeixaM estar el senyor rector. Q u e no ho sabs que amb això no mana? 

—Això ' t ve de nou? 

—V i nga la clau. 

— E l pöble hi té dret. 

Compiftix el sacrista com a bon súbdit. Si el senyor rector ès novel! en 

el pöble, se redreça i enrogeix, com persona ofesa. 

— Q u i pot permetre semblant profanació?—exclama entre irritât i adolo-

rit. I el bestiar no's pot salvar en altra banda? 

— N Ó , senyor;—responen eis més hardits pagesos, qui han traspassat el 

Ilindar de la rectoría. 

--Í sempre, sempre s'ès fet aixís? 

—Sempre . 

— D ô s aneu, i que Déu mos perdoni a tots .— 

El sacrista obre les portes de! temple de bat a bat. L 'a lga s'hi endinsa, 

ultrapassant el cancel!. Ru fada sobtosa, caragolant-se en la brèdola, fa tre-

molar eis vitratges. Apar que el temple s'enfonsi. El sacrista vol véncer la 

foscor del gran àmbi t . Gu i a sos passos un trist fanalot, A dures penes, logra 

encendre aiguns ciris que posa en eis llocs més recòndits i arrecerats de l'es-

glesia. Les f iâmes, batudes pel tràmpol , fan més imponent, amb l'oscilació, 

aquell món d'ombres sagrades suara en quietut i a punt , l lavors, de rebre la 

profaiiació. La faror de la llàntia del Sanííssim ès castigada per i 'aigavent, al 

qual singular tradició obre la portalada, tal com ès oberta en el jorn de Corpus . 

El sacristà, com si resés mormola: 

— T é rao el senyor rector: ja ès una ben trista cosa !— 

Mentrestant, el poblé s'entrega, renouer i frissós, a la feina d'acomboiar 

les besties. La gran encolla avença en eis carrers, convertits en rius, a força 

d 'agul ló i de no poc treball. H i han toçades, confusions. L'estranya profes-

so té certa color èpica. Eis homes, régalant aigua com eis alers de les teula-

des, s'aniostren hardits i fins riolers. El bé de! pöble ès salvat. C o m no ale-

grar-se? 

Les portes de Tesglesia son obertes amplament . El bramul dels primers 

bous que hi entren, esgarrifa per la forta ressonància que troben. L'ensurt 

encalla el pas dels pagesos. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



164 m a r i n a d a 

—Cap a dins,—crida una veu forana. 
I a grans batzegades s'encofurna la massa en la nova area de Noè. 

Mentres els qui, sota la pluja torrencial, esbaleguen per a assolir e4 sopluig 
sense demora, la demora no pot estalviar-se, per ço com els pagesos, en 
trencar el respecte sagrat, queden un moment atònits i com esbaleïts. El par-
pelleig de la llàntia del Santíssim, qui lluu en la fosca com un rubí sobre negre 
mantell, els fa tremolar. 

— Cap a dins; aneu empenyent,—criden els de fòra. 
L'espectacle, forçosament, adquireix horrors d'assalt i d'escami. Cer-

quen els pagesos un toconi per a fermar les besties, i, com no ès cas de fer 
escarafalls ni de sentir penediment, de tot se valen: de la barana de l'aitar 
major; del pilar de la pica beneitera, del sòcol de la trôna, dels claus de les 
llànties. El belar de les ovelles, el mugit dels bous, l'assaïnanient dels ca-
valls, son tan forts, que molt forts, per esser entesos, han d'esser els crits 
dels homes qui allí treballen estrompaçant-se i relliscant en el Ilot enganxa-
diç. No poden menys de sentir emoció en calcigar les llambordes sepulcrals 
que convertexen en lloses d'estable. La vaor de pleta ja domina. Braçats 
d'uzerda son estesos en la peanya dels altars. Alguns bous, remusquejant, 
s'amorríen en la pica beneitera. 

Tots els pagesos, s'ajuden, afables, com parçoners d'un negoci. I els qui 
primer enllestexen i ja no tenen ajut a prestar, encara no es mouen, per ço 
com a semblança d'un malal tgor i t , escampen I'esguard per tota I'amada es-
glesia, tornada barandell per esser defensa dels bens materials. A ix is com el 
qui té assegurat el pa de cada dia resa bé, aquells homes, Havers, senten 
eOuvi mistic de gratitut: cauen de genolls damunt el faiig i eleven els ulls a 
l'imatge de Sant Vicens tota voltada de foscor. 

Ressoria el toc d'Angelus. Tothom s'humilia i resa. La veu de la campa-
na fa remembrar els caients de tarde estivai, quan els camins son blancs de 
pois i el Hit dels rius ès quasi bufi; també recorda els jorns de festa quan la 
esglesia ès endomaçada, olorosa de flors i d'encens, ressonant de cantúries. 
La radicai mudança fereix. La profanado esgarrifa. 

—Tothom està llest?—crida el sacristà, fent remor de claus. 
S'entristeix el bon home al pensament de la costum quotidiana, ço ès, el 

picar, amb les claus a la porta, tot cridant: «No hi ha pas ningú?> 

(Acabará). 
MiQUEL ROGER I CROSA. 
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D'UNñ M ñ S f ñ E M P 0 R D ñ N E 5 ñ Dibuix de Francisco îdal. 

Crònica loca 

El senyor de Palamós durant tot el Septembre ès estât el piano de ma-
nubri. Pela un barri una bailada a só del piano de maneta, i ja el barri veí, 
com a gelós, l ' imitava; en manera que l'engrescament s'escampà, com viu 
flameig, arribant algún carrer a apassionar-se fins passada mitja nit, rebent, 
amb tal motiu, la morma d'una penyora. L'aficio creixent portà alguns joves 
a organitzar una vera verbena, amb orquestra en el Passeig de López Puig-
cerver amb fanalets i cadeneta, preludiant-la, impròpiament amb una sardana. 
Açô era dissabte, i el dijous següent, ja els veins de la Plaça del Forn cele-
braren també altra verbena, si bé animada amb la vénda de carameMos i 
l'encant d'una tola. Pet el guany a la nit, els manubris rondaven to te l dia per 
a enrobustir el jornal. Aixís, les cançons de copletistes, avui en voga, han 
ressonat sense parar. 

Que a Palamós ja hi ha complexitat ciutadana, ho comprova el fet de 
que al costai del ressò d'aquelles cançons, hi havia el de música de Wagner. 
L'Orfeo, comptant amb el preadissim concurs de la senyoreta América Polls i 
Boy, assajà amb vera i l ' lusió, composicions wagnerianes. Tal circumstància, 
mogué, de nou, la Junta de l 'Orfeo per a reunir tots els elements musicals 
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I 
de la nostra v i l a mo l t va l iosos, però que resten d ispersos i e inmud i t s i sens 
altra i i ian i festac ió que la del p ro fessora t . A ç ô , ma lauradament , no ès estât 
possib le; en manera que aquí ve mol t a ton i la f rase del g ran mestre M i l l e t 

^, en son diseurs ais Or feons de V i ch i T o r e l l o agermanats : «En ve ient i sen-
t in t ia festa dels Or feons , es vela la necessi tat que hi ha d 'en fo r t i r i engran-

aqüestes nostres ins t i tuc ions d 'una t ranscendéncia tan social com art íst ica 
í. ' pa t r ió t ica». L ' O r f e o donà de W a g n e r les composic ions següents: de Ta/ i -

nhüíiser: Mar.va de la presentación Salve cVamor,' Cançô de Vestrella; 
de Lohengrin: Duo d'amor. Preghiera, Marxa religiosa, \ Duo d'Elsa \ 

; : Orlritda; de Tristany / Isolda: Aria de Kurwenal. La senyoreta Pol is entu-
siasmà l 'aud i fo r i amb la Salve d'amor, Herodiade, Tosca i Hebrea, reco l l in t 
grandiosa ovac ló . D e tots els sol is tes de l 'O r feo no podem d i r -ne sino 
bé, que mol t bé cantaren i mol ts d 'ap laud iments reco l l i ren. Fo ren les se-

i nyore tes A n t o n i a Maspe ra i C a r m e Casanovas I els senyors Rafe l Suñé , J o -
sep Pérez, Joan M a t a m a t a i Franc isco Cpnchs . Els senyors Fer rer , Cas te l l o 

•i;. i Roger in terpre taren la Mar.va religiosa en el p iano, v i o l i i h a r m o n i ü m . 
O fe r í , a més la massa choral : Cant de la senyera, h imne adoptat per l ' O r f e o , 

j, segons acord en la Festa de l 'Homena tge ; El rossinyol de M a s i Ser racant ; 
Ì'i Muntanyes regalades de Sancho Mar racó ; El Pardal de M o r e r a ; Auceïls 

del bosc de Mende lssohn i L'Empordà, compos ic ió que, com la Marxa del 
Tannhauser, hagué de repet i r -se. D i r i g i dues compos ic ions el mestre Casa-

•f t iovas i les restants el mest re Fer rer . De ia bé to thom en dir que era el m i l l o r 
concert de tots quan por ta l 'O r feo ce lebrá is . El teat re estava esp lènd id , per 
haver -s 'h i reuni t totes les fami l les d is t ing ides de Palamós i moi tes de foraste-
res. Una sóla fal ta h i hagué: la de començar excess ivament tard. 

{ I A les bal les de manubr i , ja ci tades, hsm d 'a feg i r les de les festes M a j o r s 
de Sant An ton i de Ca longe , Sant Joàn de Palainós i Va l l - l l òb rega . A totes hi 

Í acudi ren palamosins a grans vo ls , t robant -h i les cobles de la nostra poblac ió. 
La festa de Sant Joàn ès la t rad ic iona l . A Va l l - l l òb rega hi han hagu t , en-

^ g u a n y , dos par t i ts i dos bai ls. 
En el Cent re Federa l donaren, una n i t , concer t i ba l l , ar t is tes rodamons . 
En I 'espal d 'una setmana, per mor de la bo i ra , embarrancaren dos va-

pors: el noruec Ferro en les Formigues, i el Coltano en la l losa d ' A r o , amb-
dós amb carregament de carbó . A q u e i x o s escul ls han semblât bé Car ibd is i 
Scy l la . H i hagué m o v i m e n t d 'au to r i ta ts i t reba l l d 'escafandre per a l levar del 
fons de les Formigaes les 50 tonelades de carbó que hi foren l lençades per 
a a l leuger i r el va i xe l l . V is i tà el nostre por t el vapor Sueca que o fere ix la sin-
gu la r i ta t de semblar la mei tat d 'un vapo r . H i recala també el Teresa Tayá 
per a incorporar -se a un combo i . 

L a gran fa l la de vagons cont in i ía per tu rbant la indi íst r ia i comerç de la 
nostra v i la , com per to t ar reu. D e to tes les manipu lac ions de la indi íst r ia ta-
pera fetes a la fábr ica deis Srs . M a r t í Mon tane r i C o m p . ^ i E l C o n v e n t o , n 'ha 
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tret una pel l icola la casa Gaumont. Ja hoin dona per segura la vénda de 

la Electra a l'Energia Eléctrica. Una ramiola de feina hi ha hagut en la Indus-

tria amb una comanda de l'Argentina. En temps d'inacció, tothom sab quan 

arriba una comanda. Conforme anunciàrem, el Tramvia ha canviat d'horari^ 

avençant la sortida dels trens, per tal d'assegurar Tenllaç a Flassà. 

Se reuní la Junta del Patronat de l'Hospital, acordant posar en bones 

condicions la sala destinada a maialties infeccioses. També se reuní la Junta 

general de la Societat^e Socorros Mútuus. 

Hem tingut el plaer de saludar el gran artista i col-laborador de MARI-

NADA En Josep Triado. 

Donya Dolors Torroella feu en sa Acadèmia de puntes al coixí una ex-

posició, que ha estât molt visitada i lloada. 

El llorejat poeta paiamosi En Francese de A. Marull ha obtingut un pre-

mi per la seva poesía La costa brava en els Jocs Florals de la Societat Au-

tonomista de Catalunya de Barcelona. També ha obtingut varies distincions 

en un concurs humoristic de Gracia'. 

Mossén Martí Torrent ha près càrrec del Vicariat d'aquesta Parroquia. 

En substitució del Sr. Santamaría, jubilât, ha de venir el Tinent de la Guar-

dia Civil D. Francisco Santaella. 

Per conseqüencia de Testât de guerra, la Guàrdia Civil continúa costa-

diant tots els trens de la linia de Flassà a Palamós. 

Esdevingué lleugera conimoció sísmica, de qué molts ni se n'apercebe-

ren. Havent de cessar en son càrrec un regidor de l'ultim bieni, ha corres-

post, per sorteig, a D. Ramón Reig. 

S'ès verificat el cens electoral sense cap incident, arribant el número de 

votants a 1500. 

En l'encreuament de les dues carreteres l'industrial senyor Alsina cons-

trueix una casa, quedant, aixis ara, tot el carrer edificai. De Palamós estant, 

ja hom veu la gran mole de l'esglesia de Sani Antoni, sorgent de la tirallon-

ga de cases baixes. 

Arribà de Londres la distingida familia de D. Miquel Gubert. 

La pedra balconera de i'Aduana caigué amb la trepidació de trons. Matà 

un home un goç rabiós a cop de pedra. Un tamborell de l'Oliver topà amb 

pedres grosses, llençant el carreter. La Guardia Civil prengué un subjecte 

per requisitòria vinguda de Barcelona. 

Ja les castanyeres han sortit i encara la calor impera com al cor de l'istiu. 

Els estudiants han représ els Ilibres. S'obren les vetlles, temps avinent per a 

l'estudi. Mos plau anunciar que el dia 9 d'Ocíubre se reobrirà l'Escola de 

Llengua catalana i d'Història de Catalunya, que assoli gran èxit en el passat 

curs; i és per a nosaltres un dever el fer a saber que el paiamosi En Joan Ca-

pellà, mestre de l'Escola de Sani Sadurní, dona amb gran èxit, a Girona, 

una conferéncia sobre l'ensenyança de les ciéncies fisiques a les escoles, no-

va que, per ignorancia, deixàrem de consignar oportunament. 
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¿por Fooí-ball 

En la reunió general ordinària que celebra el «Palamós F. C.» el dia 14 
del passat niès de Septembre se discutiren varis assumptes i, en particular, 
la necessitat de si tenía de subsistir o no el «Palamós F. C.» 

Després de Marga discussió per a veure si es trobaría un niitjà per a po-
der seguir subsistint la Societal i no trobant-ne cap pel poc capital amb que 
compta i per la poca protecció que troba entre la classe acomodada de Pala-
mós, s'acordà, per unanimitat, sospendre temporalment la vida activa del 
«Palamós F. C.» fins a un altre temps millpr. 

Per a no perdre Tentrenament i el jòc, la major part dels nostres joga-
dors han ingressat a altres clubs de la provincia, però sempre disposats tots, 
al primer crii que se'ls façi, a tornar al Club patern per a afegir noves i bri-
llants victories a les que logra el Club que avui desapareix. 

¿No pot Palamós, amb un poc d'esforç ajudar el «Palamós F. C.s per a 
no deixar perdre el beli sport en nostra benvolguda vila? 

Sería una vergonya que no comptessim amb un camp de sports pel 
desenrotllo i divertiment de nostra joventut. 

Recordem, una volta més, la noble i gloriosa Iluita que tingué de soste-
nir nostre primer team per a conquerir el titol de Campió de la Provincia de 
Girona, les dues formoses copes i les onze medalles de plata que posseeix. 

—Felicitem i enviem la més cordial enhorabona al Sr. LIucià Sistané, au-
tor d'un bell article publicat en el nombre del 27 del passai Septembre de la 
revista Foot-Ball que es publica a Barcelona. 

—Durant el passai mès, el «Palamós F .C .» sols ha jogaí dos partits d'en-
trenament, celebrats el primer en el camp del ^Sport Club Guixolense» de 
St. Fellu i el segón en el camp del «Casal Popular» de Palafrugell, essent 
vençut en els dos partits. 

Cal fer constar, per tal de desfer les mentidas propalades per certs pe-
riòdics, que el «Palamós F. C » en cap deis partits efectuáis presenté son 
primer equip complert, principalment en el camp del «Casal» de Palafrugell, 
on l'equip del «Palamós» compíava amb sis jogadors del segón i tercer team. 

—Segons noticies que rebem, la Federado Catalana de Barcelona, ha de-
sestimat la protesta que havía presentai l'^Aieneu Deporiiu» de Si. Feliu de 
Guixols contra 'I «Palamós F. C.» en el partit efectuat per la possessió de la 
copa Maura, anul'lani el goal que reclamava r«Aleneu Deporiiu». 

No content encar r(Ateneu> amb el fallo de la Federació Catalana, ha 
enviai una nova protesta a la Reial Federació Espanyola de Madrid de la 
qual esperem que, basant-se en el Reglament del foot-ball, fallará a favor del 
«Palamós F. C.>, puix del contrari aniría contra Ies liéis foot-ballístíques i, a 
l'ensems, demostraría que la Federació Catalana es com si no existís. 
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Si no hi ha novitat, inforinarem en el número proper, ais amables ilegi-

dors de MARINADA de L'acord que prengui la Reial Federado Espanyola de 

Clubs de Foot-Ball. 

josEP FRANCH . 

Madriqa Del Ilibre J U N I O R . 

Tu qui abelleixes en la posta d'ara 

sota'l brancam del codonyer florit, 

i en mesures d'amor eís tan avara, 

i tens el cabell negre coni la nit. 

Tu qui en el sonini em breces, sens fadiga, 

i en ton record fineixo el pensament; 

i em guies en el món, o destra auriga, 

i em menes pels caniins, en ton esnient. 

Jo adoraré la teva fag tan [)ura, 

i duré un pom a ta finestra humil; 

i ma joia diré al vent, que murmura 

entre les vinyes gerdes de l'abril. 

II 

Canten les merles a la dolga unibría 

i boten les vedelles en el prat; 

i ès content el rector, que cada dia 

Nostre Senyor fa créixer més el blat. 

Rutila el sol, encès de nova ardéncia 

i arbora el cep l'hardida joventut; 

dones, lleva'm ja l'enyor i fes preséncia, 

vina al meu brap que em sento esniaperdut. 

Vina que Ies ovelles ja son toses, 

i ès cloros de menta l'aiguaral; 

vina que les puncelles son descloses, 

i a l'ombra adhuc incerta del rafal, 

tos llavis besaré damunt les roses, 

i et contaré l'amor d'un madrigal. 

LLUís B E R T R A N I P I J O A N . 
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Moviment del port durant el mès de Septembre de 1917 

E N T R A B E S T O N E L A T G E 

Vapors 6 

Barcos de vela 14 

6.861 
582 

SORT IDES TONELATGE 

Vapors 6 

Barcos de vela 14 

6.861 
582 

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 septembre 

Nombre d'íiiipnsicíons Quantitats ¡mposades Reintegres Quantitats pagades Llibretes noves 

51 3410 20 3546'85 4 

LStacio D u v i o m e t n c a 

Aiga recollida durant el mès de Septembre : 22'8 mm. 

^ e a i s re CIVI Mes de Septembre 

Naixements: 1. LIm's Huerga i Vega —2. Francisca Vails i Carreras.—3. Rosa 

Palli i Roig.—4. Joana Valls i Colasse. 

Defiincions: I. Joaquim Matas i Qubert, 62 anys — 2. Albert Salvador i Casellas, 

5 mesos.—3. María Roget i Puig, 4 anys.— 4. Joan Griera i Rovira, 58.— 5. María Gou ¡ 

Pericot, 31—6. Emilia Carreras i Ferrer, 33 —7. Josep Pérez i Rodriguez, 29-— 8. Fran-

cisca Martín, 64. 

Matrimonis : 1. Jaume Grau i Batista amb Pilar Estragués i Hornos.—2. Antón 

Quetglas i Tomás amb Francisca Reverter i Más.— 3. Ramón Sureda i Montaner amb 

Catarina Solés i Pardas.—4. Miguel Aviñó i Romeu amb Dolors Barti i Baladent.—5. En-

ríe Blanco i Puigmacià amb Julia Tauler i Janer,— 6- Francisco Frigola i Casas amb Te-

resa Marcó i Pagés.—7. Salvador Cañé i Xifró amb Amparo Mayol i Rissech. 

Tallers Típográfics LA GUTENBERG - Palamós. 
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CICLES SAHROmÁ 
ARTICLES PER A 

SPORTS 

MOTOS 1 S I D E - C A R S 

A. SANROMA 
Balmes, 62 

B A R C E L O N A 
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E X Q U I S I T O 

TONICO APERITIVO 

AN IS " C R Í O I L A 

y l ^ l } u m V I C T O R I A » 

Licor Ferro - Quina 

C A L I S A Y 
Exquisit i suau licor de sa-

bor agradable i de puresa 

garantida. * 

Composició aprovada i re-

comanada per varis Labora-

toris Municipals i nombro-

ses eminencies médiques. 

Beguda higiénica ideal, de 

fama mundial. 

El seu ús facilita les digestions penoses, fortifica el sistema 

nervios i retorna les energies i forces perdudes a ^organisme 

: débilitât per malaltíes o treballs excessius. -

Premiat en totes les exposicions i POT DEMANAR-SE 

concursos nacionals i estrangers. PER TOT ARREU. 

Ú 

íi' 

e l 
ARENYS DE M A R (Barcelona) 

T i n ^ u e u c o m p t e a m b l e § t a l s i f i c a c i o n s . 

R e b u t g r e u l e s í m i l a c i o a s . 
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