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1902 -- 1911 

Han passat nou anys desde aquella f etxa 
memorable en que, vestida també de festa nos
tra vila: commemorava la colocació de la pri
mera pedra del port, entre la alegria de'ls uns 
y la desconfiansa dels altres, que no creyan en 
la continuació de les obres. Han passat nou 
anys talment com 1111 somni y al desper tar ens 
trobem constmit ja en gran part el dich d'a
brich, que arranca de la costa avants d'arribar 
a la farola y se'n entra recta mar endins; l' 
extrem del moll comercial s'utilisa ja y la pe
drera de les obres del Port presenta un vuyt 
inmens que esborra del pensament la passa
da configuració d'aquella part de costa. 

Durant aquest espay de temps que determi
na la capsalera d'aquestes ratlles, una trans. 
formació molt notable ha sofert la vila. 

L'establiment de la Companyia d'aigues po
tables y les relormes que's féren darrerament 
en la Mina vella, han provehit als vehins d'un 
element que's feya indispensable. 

El vigorós impuls comercial de la fabrique 
de disques de suro, en quines sales inmenses 
s'hi acull un exércit d'obrers que va a gua
nyari 'l pa de cada dia, ha contribuit al rapit 

au ment de~ població, imprimint de rebot un 
moviment extraordinarí en les operacions co
mercials del port y en el mercat; donant lloch 
a la obertura de molts establiments, a la cons
trucció de innombrables edificis y fins al cam
bi de costums. 

D'allavors ab arc, ¡qué diferenta 's presenta 
als ulls del visitant, la nostra vila! Han sofert 
acertades me llores molts carre rs, regna mar
cada animació que alcansa a les poblacions 
vehines; ha passat a la historia la antiga Casa 
de la Vila y en son lloch s'hi aixeca un esbelt 
edifici que devém a la valiosa ofrena del till 
predilecte D. Josep Mauri y Vilar, edifici en 
quin saló de sessions hi ha enclavada una ar
tística pedra commemorati va que regala son 
autor l'eminent escultor en Miquel Blay, fill 
adoptiu de aquesta vila. 

En un dia d' amarga recordansa vegérem 
desapareixer la Plassa de l 'Estació, al titanich 
esfors d'un aygat qu'esparverava, avuy, que
da tapat aquell esboranch y s'alsa al demunt 
la nova Plassa hermossejada ab un vert d'ar
bres y esperant rébrer el nom del malaguan
yat marino que hi perdé la vida pera salvar la 
dels altres. 

Un altre jornada de enutjós recorl podríam 
ressenyarne, peró el caràcter de nostre oubli-
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cació sols permet senyalarlo al passar batans 
de la época citada. 

ja no 's ve11hen de nit el carrers foscos q111 

atravcssavem molts cops a les palpentes; dos 
Companyíes d'electricitat s' encarregan de les 
cnllumenacions públiques y particulars, y s'es 
fet la llum que tant desiljavam. 

També s'ha bermosejat durant el temps 
que ocupa avuy nostre atenció el barri de La 
Platja, que forma quasi bé una població nova; 
barri que :onta ab l' important cassino · El 
Port», quina societat imprimeix animació y 
vida al passeig del Mar, ta~11bé de nova cons
trucció y el mes hermós lloch d' esbarjo ab 
que conta avuy la vila. 

Nou anys ben senyalats seran pera nostre 
his t oda els de 1902 a 191 l. p 31amós comprén 
que sa importancia comercial y sa creixensa 
la obligan a fer quelcóm més que lo de cos
túm: y per xó, fent un esfors al que 's creu 
obligada nostre vila, se prepara a fer agrada
bles les hores als forasters que 's dignin vis!
tarla aquestos dies. 

V ALENTf JULIBERT. 

Lletra de convit 

A tots aquells qui veuen la llum de l sol 
desde Cap-de-Creus a Tossa y desde'ls Pi
rineus al mar, y demés persones que la pre
sent llegeixin y entenguin, salut. 

Palamós, per mediació de L'ESTUDIANT, 
vos fa avinent a tots que tindra com a gran 
joya podervos hostatjar y contar entre'ls seus 
veins en els dies de la Festa Major que cele
brém avuy. 

V convida primerament a les senyoretes 
perqué procurin conquistar a llurs manzds a 
fi de que les acompanyin, y aixis entre les sú
pliques de mares y filles no sera gens difícil 
obtenir el consentiment d:!I papa. Y al mateix 
temps que contribuiran al major esplendor y 
animació di la festa ab llurs gales y llur be
llesa may prou alabada, faran que, com van 
les papellones a la llum, els joves les seguei
xin pera admiraries un cop més, y aixís entre 
tots, se formara la gran gentada, alegre y vis
tosa, que ha d'omplenar nostres carrers y pla
ces, nostres passeigs y balls. 

Palamós, per la seva part, procurara que 
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vostra estada entre nosaltres vos sigui agra
dosa; y ha conseguit formar 1111 programa de 
fostes en honor vostre, com poden veurer, ab 
diversions pera tots els gustos. 

Com es tradicional en nostra vila, s'ha pro
curat que les sardanes, el ball na~ional Catala, 
estiguin a l'altura dels den~és anys. ¡Podeu 
comptar quin be de Deu de sardanes ens fa
ran sentir les coples ampurdaneses! Y els jo
ves, quin devassall de gambirots, lluint cada 
hú les seves aptituts particulars en el cercle 
bellugadiç de la nostre dança. Les noyes, tam
poch voldran quedar enrera, y fent contrast 
els colors clars de llurs vestits, sempre ele
gants, ab els dels balladors, formant les enci
sadores anelles de la cadena poética, també 
les puntejaran ab molta sal, ab tota la gracia 
que elles saben ferho, y estich segur que mes 
de q11a1re espectadors veyent ressaltar llurs 
formes escupturals al ritme de la música, els 
vindran al pensament aquells versos del poe
ta quan diu: 

«Ets un pomer qui ostenta'l fruit madur; 
el fruit madur, de tant madur, tremola.» 
No tingueu temor de la pols tant enotjosa 

al estiu, que'ls carrers y places estaran con
venientment regats. 

Les companyíes d'electricitat, en honrosa 
competencia, enl11:1ernaran els principals ca
rïcrs ab profussió d'arch voltaichs, y la del 
gas, posara els metxeros mes grossos del seu 
repertfüi, a fí de que, si algú necessita pen
dre'I número d'algún fanal que fassi mal co
rreu, pugui trobaria ab facilitat. 

Els cafés y altres establiments similars vos 
esperan ab candeletas; y els mossos, en espe
ra de la desitjada propina, vos serviran ama
tents, servicials, procurant ferse acreedors de 
vostra llarguesa. 

No trobeu estrany que en alguna societat 
se vos exigeixi per endevant l'import de la 
consumació; car ab molt bo11 acert tenen pres 
aquest acort, a fi de evitar de que's posi en 
dubte l·l1onorabilitat de certes gens faltades 
de memoria. Aquesta es una mida de bon go
bern adoptada ja fd temps en altres pobla
cions en aitals diades; la qual no perjudica a 
ningú, y dona la facilitat de poder marchar 
decorosament quan convingui sens tenir que 
esperar a que el mosso vingui a conta;· el gas
to. 

Els cines també vos convidan ab variades 
atraccions, projectant escullides pel·lícoles, y 
allí deuràn fer cap els qui festejen pera par
larse a cau d'orella, aprofitant la penombra 
que regna en la sala menti'eS duren les pro
jeccions. 
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Els balls a pesar de lo espayosos que son 
llurs locals, devindran petits quan la joven
tut hi entre desitjosa de consagrar a Terpsí
core un parell d'hores 6 tres. Bressats per les 
armoníes de l'orquestra, y ab el ritme enjo
gassat de Ja dança, mentres voleyaran per l ' 
ambient les paraules xardoroses dels balladors 
barrejantse ab el discreteig dels aimants qui 
vessaran a dolls les dolceses voreta de l'ai
mada, faran que l'aire devingui materialment 
tevi y s'atu1at dels mes agradables perfums. 
Les mamds seyent peresoses al voltant de Ja 
sala, faran guardia d 'honor a llurs tendres re
brolls, y véncer les insinuacions temptadores 
de Morfea, s'entretindran ab les vei!les de se
yent remembrant les hores felisses de jove
nesa, y retallant moralment els vestits y pot
ser altra cosa de les parelles que aniran pas
sant; mentres que les planxadores esg·.1ardaran 
ab certa complascencia el desplanxament de 
colls y camises per ta suor dels balladors. 

Veniuhi, tots a alegrar ta nostra festa, que 
vos esperem ab ets brassos ober ts per darvos, 
als homes, una carinyosa abrassada, y a tes 
senyores, si no les besém els peus perque es 
senyal e'esclavatje y nosaltres volém ser un 
poble lliure, les besarém respectuosament tes 
mans, que en aquest temps de positivisme jo 
crech qu'es tot lo menys que's pot besar. 

Tots hi sereu ben rebuts, y per si hi ha al
gú a qui no'I vagin a rebrer a l'estació ets pa
rents 6 amichs, tenim encarregat al gall del 
campanar, l'únich gall potser que escapara 
de la matansa, que vos vagi saludant un a un 
ab la gallardfa que li es propia. 

Y si malgrat lo apuntat queda algú qui té 
ganes de venir y no's creu prou convidat, sà
piga y entengui des d'ara que pot venir ab to 
ta franquesa que'l convida particularment en 

LUDOVICUS 

Palamós 

Qu'hcl'mosa y encisera, Deu meu. que 1· 111; lrubada 
dels monls de Les Ga1Ja1Tes al lcrtil pl'C~l'nlada, 
enm irnllant sa cara llins cl cre~ Lall del mar; 
ses cascs acn ri cían l es aures lle,·antines, 
y vora la mar .,-;emhlan un vol hlanch de gavines 

c111'al ptw1l van :i vol:H. 
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Ab els seus ra igs espléncli ts el sol sa llum li envia 
\'estinlla ab 11rn.ntell regi d'argent r ped1·e1 ía, 
com ú sa ben amada l 'enamorat aman t ; 
les seculars suredes la seva omlm:i li donan 
y per ella les ones un can t sublim entonan, 

un himne de gegant. 

¡<2ue pl:icida que passa nn'horn rera un'hora! 
jo sento que mon anima ja l'es rlel mon anyora 
en est rasser llel lissim del sol empordanés; 
del n1a1· llaU nereyda, à qui cap més igtnla; 
d'un paradís de joya pareix sel' l'antessala; 

de la IJellcsa 'l IJrés. 

L'espill més clar es ella la \'ila feyn'.\tera 
que per arreu aixecan un nú\'OI de fumc1·~ 

Ics atles xemeneres ensenres del t ren1ll ; 
de so::; 11lls en la cara traspúa l·lionradcsa 
per llont se ,·en son anima r u1Jl e1t a de bel lesa 

com l rasparcn t crestall. 

¡Oli cel quina Horeta més bella es coda noya! 
y ro rman nju11Ladcs la més hermosa loya 
quc·n sa corona espléndida rumbeja l·l::mporda; 
el qn1 una ' olta mira sos clolsos ulls cte fatla 
li sem li la qne veu neixer 11na may vista alsada 

ah cent de sols brilhL 

¡Oh Palamós hermo3a! IJé 'm plau, vila encisera, 
gosar en t re l os IJ1assos que m'ob1·cs joganern 
en lan l que m'ofc1·cixcs caríci a celest ial; 
mon co r que lo IJell ama, com bon amant t 'adora 
y al lk u Je cel y terru jo pregar(: l othora 

que 't sern de tot mal. 

N \ H Cis DE FONT.\ NI LLES. 
Ago::.t de 18!Jï . 

fil vent de la patria 

Ratxada forta y sana, 
oh brava tramontana, 

sola ' l cel blau radiant de serenor 
venta y encen les flames del amor! 

Qu~n assotes la costa empordanesa, 
com nou trident que branda 'l deu Neptú, 
el mar qu'en nostres platjes canta y resa, 
h1·il1"'t ,, .-o.i ........ ,, ¡:,.", ..... :.,..¿. ___ ..,. '-·'· 



Original SAMP. Col. Hemeroteca local. 
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS

Ta forsa alegra encrespa les onades, 
juga ab els núvols y aclareix el cel, 
y en les planes rients, assoteyades 
gronxa 'Is blats verts ab voluptuós anhel. 

Sota 'l teu bés que bressa les espigues, 
al compas lliure del teu cant furient, 
treném estretament les mans amigues 
y floreixi la dansa hermosament. 

Floreixi hermosament la dansa noble, 
garlanda de la Patria y del Amor, 
qu'al cant de Pairia ens fa estimar al poble, 
qu'al cant de Vida ens fa glatir el cor. 

Y t'enduras la veu de les tenores 
difosa en la potensa del teu crit, 
y els anhels de les colles dansadores 
com gran himne d'amor al infinit. 

La sardana que ritmes y que cantes, 
de nostre viure es símbol grandiós; 
com ella es plé de vir iors gegantes 
dansant a i mpuls d'un ritme esplendorós. 

Sota cada crespada cabellera 
qu'esbulles al amor de tes besades 
hi han fronts radiats de voluntat sencera 
y ardenta serenor en les mirades. 

Sota la gran, la classica planura 
hont frissen els blats verts alegrament, 
sota 'Is sols, pluja y vent, creix y madura 
l'intens trevall en dolorós ferment. 

Les velc:s qu'infles en la mar pregona, 
ratllant son llom ab ses variants esteles, 
roben encara sos tresors a l'ona 
que un jorn bressa nostres glorioses veles. 

¡Canta ab pulmó gegant ta gran sardana 
del nostre viure fort y armoniós; 
les gestes de la historia emporitana; 
l'auba esplendent d'un avenir ditxós. 

Canta lt>S vides qu'el trevall honora, 
canta les l lars, altar de la honradesa, 
canta rugint la rassa que atresora 
dins seu ta antiga clasica grandesa! 
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¡Fes-nos forts ab ton bes, oh tramontana, 
Jes clar el cel y purs els esperits! 

¡Ratxada forta y sana, 
ritma y empeny dintre una gran sardana 

nostres amors units! 

VICENS PIERA, PVRE. 

Un ~unt ~iU~ri[~ ~~ no~trn viln 
Tractantse de festejar el naixement de Sant 

Joan Baptista tots els pobles a poca diferen
cia ofereixen les mateixes notes de gatzara y 
alegria. 

Fogueres en les eres, en els carrers, en la 
plassa 6 bé en la platja qu' abmsan les galtes 
ó fan plorar els ulls de la quitxalla qu'els en
volta 6 salta. 

Enramades de mata en les llindes y clave
ll ine$ en les finestres de les cases que barre
jen les seves flaires ab els sons de la guitarra 
y caoturies d'enamorats rondaires. 

Joyosos trillejos de campanes, comensa
ment de verbenes, y músiques qu'emborratxen 
l'aire. Mes deixant a part aquest fet comú a 
qüasi tots els pobles mirém d' esbrinar un 
punt histórich referent a nostra Festa. 

¿Perqué Palamós celebra sa festa major el 
dia de Sant Joan y no la celebra el vehí poble 
de Sant Joan de Palamós, malgrat portar son 
nom? 

El vehí poble portaba desd' antich el nom 
de Vilaroma celebrant la seva festa per santa 
Eugenia tinguent l' esgtesia parroquial en La 
Pietat, peró per allí l'any 1500 els habitants 
de Palamós aixecaren dins son terme y en 
lloch despoblat una capella 6 santuari a Sa11t 
Joan ahont hi anaven en aplech y romeria. A 
curt temps a son contorn s'edificaren algunes 
cases puig com diu Bruguerot notari de Pala
frugell en 1543 existían una y altres. 

Al mitjansar el segle XVI volguent els pala
mosins reedificar la seva esglesia de Santa 
Maria vengueren a n' els de Vilarroma el dit 
santuari que desde leshores queda constituhit 
en parroquia, prenguent el poble el 110111 de 
Santjoan de Palamós peró continuant tinguen t 
per patrona a Santa Eugenia. Els fills de Pa
lamós devots fervorosos de Sant Joan Bap-
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tista no per aixó l'oblidaren sinó que se'l em 
portaren pera colocarlo en l'altar major de la 
seva esglesia. 

L'imatje aquella lo propi qu'els altars y re
taules de l' esglesia foren cremats durant la 
devastació q u 'en 6 d'Octubre de 1543 feu de 
la vila el Terror del mar en aquella época el 
crndel Barbarroja. Sustituhida per una altre 
ha vingut nostra xamosa vila celebrant la se
va festa major el dia d'aquest Sant. 

En els oficis divins d' aquesta festivitat hi 
, assistia tots els anys l 'Abad de Sant Feliu de 

Guixots ó altre religiós del seu Convent dele
gat per éll mateix durant qiial dia ¡cosa ex
tranya peró explicable! exercia en tot de rec
tor de la vila. Privilegi que reconeixeria per 
causa l'ésser l' Abad qui antiguament confe
ria dit carrech de rector. 

F ÉLIX PARADEDA. Pvre. 

Cap-Gros 

¡~firau que ni U vol s'als:i, mullant sos PC'llS la onada, 
eix mirador cspléndiL-d'Emporllan1~s redós! 
els pins, \'Oltanllo, "mbaunrnn - sa testa ,·enerada: 

lllali, jorn y \'Csprada 
º''ira al mnr y scmllla que vetlla a Palnmós. 

E11ll:l llensol finíssim - de sol'l'a mo,·cdi~·sn, 
Ja platja de l.a Fosca tlrscapdcllnnlse exter.L; 
el Jllti l-{ de Sant Este\'1'-de gelosfa r1 issn, 

mirnnt com Cap-C:ros issa 
sa gt~¡;anlina massa-rami del linnamenl. 

"\lla, i11tranq11ila l'ona, prenenlla per joguina, 
em pPn y y lllOll r llesa, g-ra net~ c.le ri sor ml ; 
randt-s de ulanra escuma solJrP el rocam lli esbrina 

~ ran la mai· llatina, 
com ou c¡uc'l vol detnra, lllanr111eja alglln casal. 

Al lluny, ramps que \'t'l'dcjan, rorriols qn'n1·1'l\11 s' 
(anrngnn 

pera sortí allre rolla, bells rnnrjC's vorejant, 
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masies ab llurs torres-qne en sos rli\'ells amaBnn 
les tradicions que vngan, 

dels temps de la ,·ellura les ge~tes despertant. 

Enll:í, la mar inmensa, nb sa rtl'rnnl complanta, 
dfl lo infinit en hrassos-morint a l'horitzó; 
rolós L¡n 'irat ~\ ,·oltes ah sos bramuls l'Spanta 

y :i ,·oltes apar canta 
d'amor y d'csperansn-tendrírola Clln:>ó. 

Ens;'1, d 'alPg1·cs cnlC's-Ja mes garrida Pmbosln, 
ah son br&sseig de pedra-el mai· llatí estrenyent; 
rocam del fon~ sorlinLse- pera ::tdmira c>ixa costa 

que 'l sol, quant m a la posla, 
un rn 11 d 'cncan ts l i en v in, y un ru li d'encants l i pren. 

Y mès ensa, r1nllera, In ' 'ila rmpordanPsa 
q11 'om plc ah sos tnps de suro-del mon tots elg 

(mercats; 
Ja que 'l ~fedi terra 11 i, prenenlla per <leesa, 

nnulla y ranla y besa 
vrssan t en ses rilleres--tots sos mellors êsclats. 

La que ab srs xemencyes--de fn m llensnnt glopades, 
per l'nmple cspny prC'gona In S"t d'avens que sent 
y eixint de In rn t ina clc les etnts passades, 

ah fortes alenades 
srs f;ihriques engegnn-<le lo \'apor l'encéns. 

La q11e de Les Gal>nrres, el mnrch, té Pn la baula , 
espill d 'arge nt que cerca-tothom lo infinit; 
tant si el sol 11enda 11 ra, com sl sos raigs li en\'la, 

al espi rar el dia, 
In lluna mi!>tcriosa ¡regina de In nit! 

Y tot, ¡rom s'ho contcmpla-alsantsc> dPmunt l' 
(onada, 

de srgles )' mPs segles, el fa lnguer Cap·íl rns! 
desde llur c im a l ' hora, ¡com adm irar m'agrada 

ma \'ila sempre amada, 
lo antich ra,.,al del.:; aris, la hPrmosn Pnlnmós. 

Fn.\:-; f:ESCH )f.\RCLL. 
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La Creu de Palamós 

Essent noy te vegr un dia 
dreta al cim la gradería, 
Creu sagrada del Portal; 
d'aqueix cel n'eres l'estrella, 
d'aquest poble 'l centinella 
de sa fé 'l mellor senyal. ' 

La gent de mar d'adorava: 
si de terra s'allunyava 
sempre 't duya impresa al cot" 
pel pagés n'eres la fita ' 
que &uardava sa cullita, 
pel vianant llur defensor. 

D'aqueix arbre en cl brancatjc 
prou cullía aquest vilatje 
bon esplet de fruits divins, 
y en les hores d'amargura 
fores sempre la ventura 
dels fidels palamosins. 

Un jorn, de trista memoria, 
se va alsa una gran cridoria 
de progrés y llivertat, 
y la Creu fou arrencada, 
destruhida y profanada 
péls fills bords d'aquest vchinat. 

Per molts anys vas resta en terra. 
com si fosses la desferra 
d'un padró 'l mes envilit, 
¡y menys ningú t'anyora, 
ningú 't resa, ningú 't plora, 
palmó sant del maig florit. 

No ets ja 'l guayta que'ns vigila, 
ni als difnnts d'aquesta vila 
pots donats l'últim adeu; 
¡va eclipsarse la tua gloria 
y el jovent no té memoria 
que al portal s'alsés la Creu! 
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Mes avuy, rejovenida, 
t'has alsat a nova vida 
sent l'honor d'antich casal 
y en tos brassos ben extesos 
trobaran el cors malmesos 
la dolsura celesliat. 

¡Pro assi dins tot hom t 'a nyora! 
jo voldría veuret fora 
dominant la terra y mar· 
jo 't voldria aquí, en plé

1 

ayre 
que't donés el bosch sa flayr~ 
com l'encéns entorn l'altar. 

Que t'alsessis, Creu divina 
com la torre gegantina ' 
com el cedre del Orient 
y altre cop damunt la g~ada. 
fosses sempre venerada 
de llevant fins a ponent. 

Que ton Crist fos la llanterna 
qu' escampés la flama eterna 
per salvar al mun perdut, 
el penó d'una creuhada 
que'ns arranqui altra vegada 
els grillons d' esclavitut!.. .. 

Si li véyeu algún día. 
redr~ssarshi ab gallardía, 
¡veniu tots al seu redós l 
y al trobaus en sa presencia 
¡descubriuse ab reverencia ' 
qu' es la Creu de Palamós! 

t JüSEPH FRANQUET SERRA. 

La Creu del terme de Palamós s' alsa,·a en el 
Pol'lal de la ,·ila fins que fou e111.lerrocada l'any 
JXü!J. La rc~lat11·~¡ el zelós propicla1 i D. Sah·ador 
Jlonel y avur forma pmt de son valiós museu. Es 
tll'l rcnaixcmcnt y porta la data de J:J03.-.i\'. clel' .J. 



Original SAMP. Col. Hemeroteca local. 
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS

El rostit de can Joanet 

De festa major 

S'era arrivada la diada de Sant Joan y ab 
ella la festa major. La vila s'enjoiaba ab ses 
mellors gales, per rebrer dignament als nom
brosos visitants que com cada any farían acte 
de presencia. 

Arreu l'animació creixia; de per tots els in
drets, anava arrivant gent, que si gaire aixó 
duraba, aviat no s'hi cabria. 

Els envelats s'alsaven majestuosos vora ta 
platja, voleiant al aire les banderoles y gallar
dets dels seus mastils, moguts pel fresch gar
ví que lleument ri c:aba el troç de mar enclòs 
en l'espléndida badfa. 

Els cines no's davant punt de repòs escam
pant a dojo llamatius programes, anonciant 
pelícoles de totes menes y temptadores atrac
cions, ab couplets y garrotins per tots els 
gustos. 

Tot bullía; la vida y l'alegria eran la carac
terística d'aquella diada tan desitjada pels 
vells, y febrosament esperada per la jovenalla 
frissosa d'estimar y ésser estimada. 

Les cobles acabaven de deixar seatir les 
inspirades sardanes del mitj dia, curulles d'ar
moniosos cants de la terra, y aplaudides ab 
deliri per ta mullitud congregada en la plassa. 

En Joanet, nen d'uns vuyt anys, fill d'uns 
menestralets que a copia de molt treballar y 
poch malgastar, havían reunir un capitalet, fi
nides les sardanes emprengué el camí de la 
seva casa. 

Havia estrenat un bonich trajo, regal del 
seu padrí, y caminaba alegre y satisfet, ab 
aquella alegrfa dels vuyt anys, en diada de 
festa major, quan de sobte uns gemechs se
guits d'un plor l'aturaren bell mitj del carrer. 
Guaita d'alla ont venían y tot seguit pogué ob
servar que qui plorava y gemegava, no era al
tre, que una pobre nena de la mateixa etat 
qu'ell. 

Conversaren; en Joanet pogué enterarse que 
a casa d'aquella nena no tenían res per men
jar; ni tant sols un moç de pa. 

¡Quina festa major tant trista per aquesta 
pobre gent! pensa en Joanet. 

Resta un moment pensatiu y despedintse d' 
aquella noia ab paraules de consol, se dirigí 
corrents a casa seva. Entra a la cuina; no hi 
havia ningú en aquell moment; -Això va bé
pensa en Joanet. Decidit y rapit com una cen
tella pren el cistell d'anar a plaça, hi fi ca dos 
pollastres que la seva mare havia rostit ab 
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molta cura, en obsequi d'ell, y agafant un pa 
de crostons de damunt la taula, fuig corrents 
vers la casa de la xicoteta dels plors. 

* * * 
A can Joanet hi regna molta alegria durant 

tot el dinar. Havia arrivat el seu oncle y padrí 
en el tren de las.dotze, y com qu'era home 
molt tranquil y de molta gana, tot ho esvalo
tava ab les seves rialles y de tot feia net. 

La mare d'en joanet durant el dinar vinga 
parlar dels pollastres rostits, plat predilecte 
del padrí del noi, delectantse veientlo enxali
var a l'avansa. 

Per fí damunt la taula aparegué la cacerola 
del rostit, convenientment tapada, car calia 
evitar el moscam. 

- ¡Quina flaira que fa; em sembla que me'n 
menjaré tot un!- insinua el padrí de'n Joanet 
tot aixecant la covertora .............. . 

Tothom resta mut; la mare es esglaiada, 
sentia un nus al coll que l'ofegava; el pare d' 
en Joanet cridant ab veu de tró. 

-¡¡Si haura sigut aquell murri del Sultan!!
EI padrí rient com un beneit y en Joanet 

vermell com una cirera, mirant a tots indrets 
sense saber que dir .............. . 

En aquell precís moment aparegueren en la 
porta del menjador de can loanet, una pobre 
dona y la seva filleta, que ab veu tremolosa y 
ulls negats, venian a donar gracies an en Joa
net per llaveis-hi proporcionat aquell suculent 
dinar. 

Els pues d'en joanet gojjosos d'aquell acte 
de son fill estimat, l'ompliren de petons, men
tres el seu padrí mirantlo fitament y alsant els 
brassos en l'aire, cridava ab veu potenta d' 
home satisfet:- Es sa meva estampa: es sa 
meva estampa. 

J. F A BREGA S POU 

18 Juny 191 l. 
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Lletra de5>clo5>a 

R en Francesch M arull, an

tigament «Valentí Julivert .» 

Amich: ¿cóm no responJre si'm crides tant afable 
a pendre part en l'obrn que portes entre mans; 
en l'obra grantliosa de fe ' l saber ama vie 
a tots aquells qui ostenten cl nom d'estudiants'? 

Per müs que ja mos versos perderen la dolcesa 
dels jorns aquells, plascúrnls de nostra pubertat, 
en quins, l1'1 y jo, con tavcm del mon la boniquesa, 
no vull que puguis di1·me quc't deixo abandonat. 

¡Oh .Julivert carissim! Pe1· tú, tant sols, podia 
de nou polc;.ar la lira, coberta de ro\·ell; 
per tú y per la te''ª obra, linch de cerca armonia~ 
per tú y per la teva obra, me pesn esserne rnll. 

Tant gran la consiclcro la lc\'a tasca hermosa, 
que prechs al Cel aixeco, que dongui fru} t preu ha t, 
y abell alimcntantsc la jo,·e11tut xamosa, 
a Palamós enlairi per sa cirilitat. 

De jore, \'as cantaria ta \'ila empordanesa; 
per tú, fou coneguda com un pomell de ílors: 
iC{llin goig, per tú aquest'horn, dintell de ta Yellcsa, 
logrnnt p0ra ta vila milers d'adoradors! 

Segueix, segueix la feyna, rnblerta d'allruhismc, 
y que a ojuclarte 'm crid is, me posa rnniLós: 
que tot el mon admiri ton enlairat civisme: 
¡que merescuda paga, té dongui Palamós! 

E~trLI SEnnAT D.\NQUELLS. 

Vidreras, Juny HH l . 

~nmnv~rn ~ini l'~iv~rn 
fl mon omlch En Lluls eamós 

Trist, sense sol, grfs n'era aquell dia; ni una 
dolça melodia, ni un bell cant d'aucell, ni un 
alegre piulejar dels petits s'oia, l'alegría y la 
joya s'hablen trucat ab tristesa ... fondJ melan· 
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gía no mes s'experimentava qu'omplía el cor 
y et feya esdevenir tot trist; ...... fresses exlra
nyes no mes s'oíen, fresses de torrents que 
mostraben llurs goles replenes ..... remors de 
rieres esdevingudes abundants ..... remors tris-
tes ..... fresses d'hivern ..... ; es veya tot com de
vestat, ni una planta ílorida, ni un arbre ab 
fulles ... ,, ni un camp que rigués .... , no mes 
que'I fullafje daurat, sech, per terra ont for
maba bella catifa, de bonich es notaba. 

T'estimo, t'adoro d'un carinyo gran, d'un 
carinyo pur, d'un carinyo sant, t'aymo de tota 
mon anima, ma vida ..... aquest amor que ga
lantment m'has donat, el guardaré eternament 
ont avans hi ten ía mon cor, donchs tú te n'has 
fet duenyo d'ell.. .. ; la vida s'em mostra her
mosa y bella quant penso que m'aymes, tot riu 
al meu entorn quant te veig a tú mon goig ..... , 
si, mon amor, fins mon ser, fins ma vida do .. 
naría si fos precís, ans que perdret a tú, car 
tú ho ets tot ma dolça aymía per mí .... , ¡que 
trist y desolat quedaría si'm deixessis!. ... no, 
no ho vull pensarho ... ; estímem, estimemnos 
pro eternament. ... gosém del bell goig del sant 
amor ... adoremnos com dos angels. 

Y els dos galants, impresionats, apassionats 
es besaren fort, pur y befü1111ent. 

Un raig tímit de sol, sortí del mitj dels nú
vols, y es dirigí vers la parella amorosa. 

MART! SUREDA. 
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La regina y el gripau 

Faula 

Yh ia à n'l'l torrent una regina 
liermo·~a. com no ho fou rap de ,·ehina¡ 
de l':l P tant petitó, r¡ue no semblam 
que aquell an i rnulct tant agrn<ll>s 
u11 temps ª''ants, hagués sigut rnpgrós. 

Els ulls els bellugaya 
ah tanta picarclia y tant:i trassn, 
que'I pobre r cginot qu'clla 's mirnrn, 
prrdia cl mon de \'eur~r y 's tirnni. 

cle cap dintre la IJnssa. 

Cada mati al lle\'arse, 
dcsprc'•s de fer toilclte ~ onmirallarse 
en el cristall cie J·aigua transp.11·cnta, 
anava ú parar cl sol tola co 11tc11Ln. 
llul1int so11 vc"Lit \'Cl't, que li c•n\'f'jarn 

la fulla hont se posam; 
y inmó\'il y ensopida, 

inllant ,. desinllant la gargamclln , 
tant com cl sol tenia un xich cle Yitla 
qu<' no 's 1110\'ia de la fulla ac¡uclla. 
lJesprés se cupbuss:.wa en l'aygna pura 

unes quatlte::> ycgades, 
) ·s posaYa ú n •ei marge satisf<.:La 
lluhinl una académica postura, 

y esperant Ics tonades 
qu'c•I,; aymants, en una currl1a fdn, 
cantaran cada tardo ::í. sa hermosura. 

* * * 

\ l) g1·ipau , una t:ll'da a n'aqnesla horn 
se va escaure à passar per allà ú la Yora: 

com de rosti'l m anan1 xano, xa no, 
y encara que semblava 

que aquella mala 1Je!'l1a no hi llucaha, 
gnapo que la ,·ejé. \'aya quin mano! 

-Oia!, li digué, hermosa: 
qui poguès rcplega1·,·os per es¡lo:->a! 
H<'n diUós se ,·curia aquest gripau 
si pogués viul'e ab \'OS al mateix ran!-

La nostra bestiolcta, 
cnytlant jc fer la boca petiteta 
\' mirant ab desdeny al aimador, 
~·a conlestarli ab gran coc111eteria: 
-Es a dir qu'e l gripau llesitjnrín 

11n xith eloi men amor'?-

-.ln ho crrrh que si, feu ell nii C't>rtn por-¡ 
-Que no •t mi1·1•s ~ 1·ipa11 en J· nigua clam\ 

qne no t 'has Yi~l la cara, 
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fJIH' lingas pretensi c'> cl'<'namor·u·me'? 
Y tl1, me Cl'Pll" capns;;a de ca-.arme 
ab l1P~lia com tl1 íasti:;osa ~ rnrn·?- · 
li clig1ll\ y esc latant 1111a rialla 
COl'Pjacla per Lola la h1·imlln, 
-cleixetho rorrer, f1•11, la mel no escau 
ni tl la hoC'a tiri nse, ni al gripau-

* * * 
Ai'\ú le1..·tor t 'esplic:1, 

lo que li passa ú n'PI q11e s'cmholi<'a 

quant s<'s aspira<'ions, 

11 fan formar sohrntles il·lusions. 

S1 may l'<'ngrcsqu cs, no t'enlilis mnc;sn: 

ó sinú t ' cntlurls una carllassa. 

P. FIOL. 

Cap - v~spre . . . 

El sol s'en va a la posta. Sos ul!ims raigs 
arriban encare a enllumenar les copes ~ dels 
arbres blanchs, que posats en filera vorejan 
un petit riu, que cuetejant, cuetejant va a 
perdres al fons del paisatje, y quines aigues, 
reflexant Ja claror del s::>I de posta, son en el 
fons d' un color roig groguench que va dis
minuin a poch a poch fins a convertirse en un 
morat obscur que casi se confón ab el vert 
herbey dels marges. 

Uns quants núvols que ab capri txoses for
mes es destacan alia en l'horitzó, apareixen 
orlats d' una franja d' or per la banda ahont 
el sol s'ha post. 

Seguint el camí que per sobre d'un dels 
marges voreja el riu, van passant els lreva
lladors dels camps que si lenciosos els uns, 
cantant entre dents els altres, s'en van cap el 
repós. 

La llum cap-vespral comensa ja a cambiar 
cl color de Ics coses. Tot pren un tó blauench 
y una ténue boira moradenca s'extén per so
bre dels camps més distants, 
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Al lluny s' ouen les campanes d' un clo
quer, convidant als fidels a l' oració y quines 
notes van perdentse, fins confondres ab et mur
muri del suau ventitjol que ab ritme acom
passat bresa les copes dels arbres y que a 
manera de tendra moscaina remou la catifa 
a vellutada que forma el blat cobrint els camps 
que s' extenen a l' una y altre banda del ri u. 

* * * 
Els objectes de la terra ja no's distingeixen 

més que por sos contorns, tots apareixen com 
ombres; y al cap d'avall del camí que per so
bre d' un dels marges voreja 'l riu, se desta
can encare les vagues siluetes dels camperols. 
que silenciosos els uns, cantant entre dents els 
altres, s'en van cap al repós. 

En el cel ja hi parpallejan alguns estels que 
com a perles, engalanen el negre. manto que 
la fada de ta nit acaba d' extendre per da
munt de ta terra. 

ja es nit.. .... tot es silenci ...... tot reposa ...... 
solzament el suau venlitjol, l'etern cantaire de 
la ni t, que ab deliciosa melodia, reprén la 
cançó ahir no acabada. 

LLUIS CAMÓS. 

Palamós 

( CRl·lÇÓ ) 

RI /"'\ . l. Rjuntament 

Jouenlul meua-com vas passant; 
les aurenetes-se'n uon, se'n vani 

P. MRTHEU. 

.In si"· qnc l'has ret tant bella, 
ob vila de Palamós, 
ja só qno l 'has fe t tant bella 
com lu reina de Ics flors. 
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\h l:i platja assoler:icla. 
los l>lnnchc; c:is:ils, nius 1l 'amor, 
y ª'' lon po11: c¡uc al mar s'cndinza 
<·om nimis tic germanor; 
ah la indn~lr!a llol'cixenl:i, 
lon hn1git íala~ador, 
tl'.'s pulides rlamiscles 
cl 'ail'C hOllC'Sl y templador ... 
no•t llich jo si l'hns fet bella, 
no't dirh jo Ri'n fas de goig, 
oh \'enecia calalan:i, 
oh v;1a dC' Palamós. 

De mes vives recordances 
tú ets el meu prculiat estoix; 
¡dOl!'a edat cie jovencsn, 
qui't tingués ¡ny! ben aprop! 

Hcn :i prop, qnnnt sols jo vera 
del cel blau la serenor, 
quant la mar cl 'aquest.1 vida 
s'c:--gl'Onxava ab l:lcix calmós. 

Quant l'hermosn ¡wenda mia 
me somreya :ib ulls de goig; 
quant l'amistat, bondadosa, 
celebrnra mes cm1rons .... 

Ar, llavors, ¡y qu'e1·es belin, 
oh vila de Palamós, 
Venccia la catalana. 
genti l reina c.le les flors~ 

l\ft.'s avuy ja no puch véurct 
ab els ulls r.,:ays d'allavors; 
ma joventut s'es ft1gida 
com un encant enganyós, 
r vnga, vaga perduda 
per inmenses llusions ... 
r. entre tant, tli t'has fet bella, 
molt mès bella que·ls recorls! 

Tri avny rius com Primm·era, 
jo't miro ab ulls de Tardor; 
y la Tardor sol ser trista, 
més la Pl'ima\•ei·a, no. 

Ja sé que l'has fet tant bella, 
oh rila tic Pal:imós; 
ja sé que L'has fet t:int bella 
com In reina de Ics flors. 

HA~IÓN ;\l.\SlFIWK . 
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Vanitat y modestia 

Eran en Manel y la Neus, dos germanets 
tan diferents per llur caracter, que'I primer 
era la personificació de la vanitat y l'altre, de 
la modestia. 

Un cop arrivades les vacacions, el seu pa
re se'ls endugué a la torre que tenía prop de 
la vila y els hi va oferir, per la seva afició al 
cultiu de les plantes, un jardinet a cada hú, 
pera que'I cultivessin segons la seva fantasía 
y aficions. 

El jardiner va rebre ordres de que'ls hi a
bonés bé y els hi dongués els instruments, 
plantes y llevors que'lls volguessin, aixís com 
la seva ajuda personal. 

En Manel, plé de goig per veures convertit 
en un petit propietari, va dir. «No vull cap 
consell: que m'el deixin arreglar tot, segons 
jo desitjo.» 

-A n'aixó, li observa el seu pare, ¿no creus 
en la necesitat dels consells del jardiner, ho
me habit y practich? 

-No, contesta en Manel, perqué he vist 
mil vegades lo que fa. Pera fer un clot, po
sarhi una llevor 6 una planta, cubrirla de te
rra y regaria, no's necessita saber molt. 

-Be, peró com sabras el temps de les sem· 
bres, del trasplantar y podar, li va replicar el 
seu pare? 

-Bah, me guiaré per lo que he vist fer al 
jardiner. 

El seu pare el va deixar que obrés com vul
gués y va interroga a la Neus sobre els seus 
propòsits, qui va dirli que seríen els de se
guir els consells del fill del jardiner, que casi 
sabia tant com el seu pare, pera obtindre un 
jardí bonich. 

Varen comensar els treballs. En Manel 
plantava y trasplantava sense cap ordre. El 
rega, no li surtia bé: ó era molt 6 poch ó el 
feya a plé sol y les plantes se lí secaven y 
quan arrancava les herbes dolentes, feya mal· 
bé les arrels de les bones y aixís no tenia si
nó qu'una 6 altre flor; en cambi era cosa d' 
encís, el veure el jardinet de la seva germana. 
Hi havía tantes flors, que cada dematí ne feya 
un pom, pera obsequiar a la seva mare, tot 
demanantli un petó. 

En Manel notava, plé de rnbia, la difereneia 
entre el seu jardí y el de la seva germana y 
va comensa a queixarse de la seva mala sort 
al seu pare, qui li digué. 

- Ja veus, fill meu, quan equivocat anaves: 
quan som nens 6 joves debém demanar y se-
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gui r els consells de les persones que tenen 
mes edat y coneixements que nosaltres. 

La llissó va ser tan profitosa, que deixant 
les seves pretencions, que'! duyen cap a la 
vergonya, se torna dócil y modest; y seguin 
els cor.cells del jardiner, va tindre en poch 
temps el gust de veure que'l seu jardí, res te
nía qu'envejar al de la seva germana Neus, 
qui per la seva modestia, es conquistava els 
cors dels seus pares y coneguts, triumfant en 
les seves empreses. 

Fentho aixis, va poguer, també, en Manel 
obsequiar cada dematí a la seva mare, ab el 
seu pom de flors, que junt ab el de la seva 
germana, la feren mes fe lissa. 

F. SALOM 

15-6-11 

La campana de la bòya 

Si n'hi hadam vist de hnrcos 
ú La Llosa naufragar! 
Arn, des que hi ha la IJóya, 
grat sia Deu, no n'li i va cap. 

Si es de día ja s'ovira 
desde lluny que's va gronxant; 
si es de nit s'ou Ja campana 
que ab son toch acompasf;at 
va cridant ab veu de IJl'onze. 

ning-nang, 
ning-nang, 

no hi passéu per aquí a la \'Orn: 

hi ha perill d'emlJarrancar. 

La coneix la t{ent del polile, 
pescadors y nm·egants; 
tel'!'a enclins y mar enfora 
son ressó vibra en l 'espay. 

Es el guayta solitari 
que del cim del campanar 
repelen¡_ mil y mil volles 
alJ ses llcngnes de metall 
desde un cap de día al altre. 

ning-nang, 
ning-nang, 

no pass<•u massa a la \'Ol'a 

que podri~m pcndre mal. 
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íll'Slle l'alhn ú In rclistí:i, 
clesde nn jorn ni St'nlderm\, 
la caldeja 'l sol q11<' ahrn~a, 
Ja ona e~q·1íLxnl i 'l snlnng, 
pcLonPjala l 'oratge', 
la flagclla l'hurnc{i, 
la honan~a, In gron ... ola 
ó l'n~ita 'l tcmpornl, 
:í t othora sc--nli r(•nln, 

ning-nang, 
nin~-n:rn;4, 

::;och el símhol 11<> In 'ídn, 
soch l 'avís tlc\s na\ 1•:.;anls. 

Jn":-: BT.\. CA~r(>s. 

De Festa Major 

La cambra resta quieta, silenciosa; tant sols 
se sent el cansoner tich-tach d' un rellotje 
penjat dessobre mateix de la tauleta de nit. 
Per les escletxes del antich finestral penetra 
el sol y tres 6 cuatre ratlles llarguíssimes com 
de foch s'estenen allargassades a l'ample sa
la. 

En Lluiset s'ha despertat.-Bon' hora. - S' 
ha dit mirant el petit rellotje.- Les 9.- Y 
asseguentse al llit ha estirat sos nusos braços 
tot fregantse els ulls endormiscats. S'ha aixe
cat, y obrint la finestra ha mirat al carrer. El 
dia es espléndit: ni un alé d' aire, y un ~ol 

ben bé de fest:i. A baix,al carrer, se sent el 
xerroteig inacabable d' inJinitat de venedores 
qu'assentades en estrets banchs voltades de 
cistells fornits, cridan devant les compradores 
que regatejan. 

An Luiset es elegant; s'ha mudat de cap a 
peus, desde les sabates fins al barret. Aban
donant la cambra s' ha dirigit al Cassino «La 
Unió», asseguentse a son llarch balcó pera 
contemplar el més hermós dels panorames. 
El pausat moviment de les barquetes gron
xantge sobre l'aigua, la badía sempre esplén
dida, la corvada platja de sorra finíssima ... 

Després s'ha dirigit al Passeig de «El Puer
to» disposat a escoltar tes alegroyes sardanes; 
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y mirant cis bellugosos cercles de nois y noies 
dançant ab conversa riallera, ~potser parlant 
d'amor, ha seguit caminant, caminant, fins a 
trobarse ab sa estimada y s'hi ha acostat ab 
dissimul, enlornantsen ensemps a dintre vila. 

Mes fart, sortint d'un bon dinar de Festa 
Major, en que sempre hi ha quelcóm d' ex
traordinari, s'ha llensat al carrer altre vegada 
fent via cap al Cassino, pipant escullida bre
va, mo\tent el bastó ab elegancia. Y un cop 
allí, vinga la tassa d' aromatich café y vinga 
escoltar en companyia dels amichs l' acostu
mat concert. Després s' ha encaminat envers 
la plassa, donant fondo en la acera de can 
Rodríguez y prenent una cervesa ha pogut 
admirar tot el brugit, tot el ~frisós moviment 
de les balles. 

Finideg les sardanes, en Luiset s' hadeixat 
conduhir per la riuada de gent quefuig alla
vors del carrer Major desembocant en nos
tre Para/e/o plé de parades, cavallets y barra
quetes, animades per un bellugeig continuu, 
per not es y colors tot hora alegres. 

Havent sopat, a ballar a l' envelat s' es dit, 
y en Lluiset s' hi encamina, a l' hora, alrave
ssant el Passeig, en tota sa llargaria y alia 
vinga dançar ab ella entre mitj de cent pare
lles jovenívoles y vinga extasiarse abdós du
rant tres dies en converses amoroses. 

Y passada la · Festa, se 'l veya rendit de 
cansanci; peró glatia son cor enamorat y 's 
perdia son pensament en un cel plé d' espe
ransa. 

j uu RIBAS. 
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POESÍfl 
No es pas la que s'escri11, la mes hermosa, 

la més vital poesía: 
es la que brunz com una tendre glosa 
al entorn de mos fills y de ma esposa, 
trenada per l'amor dins la llar mía. 

El cor la sent aletejar bressada 
per beneïda aureola; 

¡estrofa ab cent estrofes engranada! 
papellona gentil, d'ala daurada, 
que ta lment un suspir sembla quant vola. 

El cor la sent y bat ab goig sens mida 
y afectes purs desperta, 

creant ab sa armonía indefinida 
el poema en que s'hi enclou tota ma vida, 
el poema en que la llar sols se concerta. 
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Té per eslrams, els jochs de !'infantesa, 
que tan el cor anyora; 

la cansoneta en cl bressol apresa, 
tl maternal amor, estrella encesa 
en nostre cel, pera vctllarns tothora. 

Té per estrams l'esclat d'una rialla, 
lo bes fugint del llavis 

y que en les galtes d'uns infants eslalla; 
l'iris de pau que de per tot devalla, 
el caliu de la llar, l'ombra dels avis. 

¡Tot ritmes son d'eixa sublim poesia! 
La llar es nau geganta 

que Iotes les tempestes desafia; 
y, barraca ó palau, casa 6 masia, 
s'aixeca arreu com novella arca santa. 

f RANCESCH MARULL 

f €StH lilIIJOIR l!jlïJ 
ll~!U D€ IPHl:HlilOS 
programa de les festes que 's celebraran 
: : . ·. els dies .11, .15 y .?6 d~ Juny . ·:. ·. 

DIA 23 

Al toch d'oració, gran lrilleig de campanes 
anunciant la festa. 

A les 21. Passacallc y sardanes a la Pla
ssa de la Constitució. 

DIA 24 

A les 10. SOLEMNE OFICI dedicat al 
Sant Patró. Sera cantat per la reputada or
questra «La Princincipal • de La Bisbal. 

A les 12. Sardanes a la Plassa de la Cons
titució. 

A les 15. Concerts en totes les Societats. 

A les 15 y mitja. CARRERES DE NATA· 
CIÓ per el << Club de Natació» de Barcelona. 

A les 17. Sardanes a la Plassa per «La 
Principal» de La Bisbal, «Els Montgrins .. de 
Torroella de Montgrí y «La Principal» de Pa
lafnigell. 
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A les 17 y mitja. GRAN MATCH DE 
FOOT-BALL entre el Primer Team del «Ca
tala Sport Club» de Barcelona y 'l «Palamós 
Foot-Ball Club» d'aquesta vila, amenisant l' 
acte l'orquestra «Moderna Escales» de Barce
lona. 

A les 19 y mitja. Concerts en totes les 
Societats. 

A les 20. INAUGURACIÓ DE L' ELEC
TRICITAT PUBLICA ab llu minaries generals. 

A les 22. Serenata devant de la Casa de 
la Vila. 

A les 23. Balls en totes les S0cietats. 

DIA 25 

A les 10. SOLEMNE OFICl, qu'executara 
l'orquesta •El Montgrins» de Torroella, pre
dicanti el distingit y eloqüent orador sagrat 
P. Espiridión Duran, guanyador del primer 
premi del «Concurs de Cultura», celebrat 
en aquesta vila. 

A les 11. Sardanes y CONCURS DE 
SARDANISTES en el Passeig del Port. 

A les 15. Concerts en totes les Societats. 
A les 15. REPARTICIÓ DE PREMIS DEL 

CONCURS DE CUL TURA en el teatre Cer
vantes. 

A les 17. Sardanes a la Plassa de la Cons
titució. 

A les 17 y mitja. GRAN PARTIT DE 
WATER-POLO y EXERCISSIS DE NATA
CIO, per el «Club de Natació» de Barcelona. 

A les t 9. Concerts tn totes les Societats. 
A les 22. Serenata devant de la Casa de 

la Vila. 
A les 23. Balls en totes les Societats. 

DIA 26 

A les 12. Sardanes a la Plassa de la Cons
titució. 

A les 15. Concerts a totes les Societats. 
A les 16. REGATES y CUCANYES, ame

nisanl l'acte l'orquestra «Moderna Escales» 
de Barcelona. 

A les 17. Sardanes a la Plassa de la Cons
ti lució. 
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A les l 9 y mitja. Concerts en totes les So
cietats, 

A les 22 Serenata devant la casa de la 
Vila. 

A les 22 y mitja. GRAN CASTELL DE 
FOCHS ARTIFICIALS en el nou moll comer
cial per els renombrats pirotécnichs senyors 
Ramón Solanes y Fill de Figueres. 

A les 23. Balls en totes les Societats. 
NOTA: Per tots els concursos se reparti- · 

ran programes detallant les condicion. 

que tindra lloch el dia 25 de Juny, a les 11 
del matí, al Passeig del Port 

- - i>- -

PREMIS: PRIMER PREMI: 60 PESSETES. 
SEGON • 30 » 

CONDICIONS 

Primera. EI primer premi s'adjudicara a 
la colla que tregui una sardana escrita ex
profés. 

El segón premi sera adjudicat a la colla 
que tregui y balli ab més elegancia la sarda
na de lluhiment. 

Segona. En cas de no haberhi colla guan
yador a del primer premi, el Jurat podra re
partirlo ab accéssits. 

Tercera. Les colles deuran ésser compos
tes, al menys, de sis balladors. 

Quarta. Cada colla deura tenir un Cap, a 
nom de qui deura ferse la inscripció a casa 
d'En Francesch Maruii, carrer Major, núm. 46, 
avants de les 10 y mitja del matí, del dia del 
Concurs. 

Quinta. .Totes les colles que prenguin part 
en dit Concurs, deuran trovarse reunides a la 
Casa de la vila a les 10 y mi tja del mati del 
mateix dia. 

--·? · 
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que se celebraran els dies 24 y 25 de 
Juny en el Port de Palamós ab 

motiu de la Festa Major 

DIA 24 A LES 15 Y MlTJA 

l .er Carrera de velocitat, 60 metres. 

= PREMI UNICH DE 25 PESSETES 

al nadador que no pertaneixent al «Club de 
Natació>· de Barcelona, arrivi primer a la fita. 

2.on Carrera de ressistencia, 500 metres. 

= PREMI UNICH DE 25 PESSETES = 

al nadador que no pertaneixent al «Club de 
Natació» de Barcelona, arrivi primer a la fita. 

DIA 25 A LES 17 Y MITJA 

l .er MATCH DE WATER POLO pel 
«Club de Natació» de Barcelona. 

2.011 Gran ·concurs de SALTS y EXER-
ClSIS variats dintre raigua, pel socis del es
mentat Club. 

que se celebraran el día 26 de Juny 
a les 4 de Ja tarde dintre 

PREMIS: 

el port de Palamós. 

REGA TES A VELA 
(Bots y Llaguts) 

PRIMER: UN DE 50 PESSETES 
SEGON: » » 25 » 

1111 
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós 

CONDICIONS 

l.ª Queda prohibit fer us de rems ó al!res 
eynes que no siguin veles pera ajndar a cami
nar l'embarcació. 

2. ª El temps maxim que se concedí r a per 
fer el corregut sera d'una hora y mitja. 

PREMIS: 

REGA TES A REM 

(Primera serie) 

PRIMER: UN DE 50 PESSETES 
SEGON: » ,, 25 » 

pera bots de més de 24 pams de llarch, 2 bo
gadors, 4 rems y timoner. 

(Segona serie) 

PREMIS: PRIMER: UN DE 30 PESSETES 
SEGON: » » 15 » 

pera bots de menos de 24 pams, 2 bogadors, 
4 rems y timoner. 

NOTA: Les inscripcions deuran ferse a
vants de les 12 del dia 25 a casa d'en Nicet 
Casanovas, Carrer Major, tenda. 

PREMIS: 

CUCANYA 

UN DE 10, UN DE 5, UN DE 3 Y 
UN DE 2 PESSETES. 

NOTA: Podra esser excluit dependre part 
a les cucanyes el que a judici de Ja comissió 
no vaji ab l'indumentaria corresponent. 

24 de Juny de 1911 

GRAN MATCH DE FOOT - BALL 

CATALÀ SPORT CLUB de Barcelona 
A n'el bot 6 llagut que do11g11i mes depressa 

la boHa a les boyes que oportunament se co- contra 
Jocaran formant triangul. PALAMÓS FOOT - BALL d' aquesta vila. 
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A les 5 y mitja de la tarde. - Amenisara 
l'acte l'orquestra «Moderna Escales> de Bar
celona. 

n Prefurencia t '00 pesseta 
rrnu~· En t rada y assien to 0 '50 » 

• Entrada general 0'30 ,, 

Palamós, Juny de 1911. 

NOTA.-No se sospendra pel mal temps. 

~::~~~<@+.:..!.~%~%<@~:~~%~~%<@ 

Iranvía a va~~r ~~ f la u a ú ~alamó~ 
ITINERARI DE TRENS 

Ademés dels trens ordinaris ja conegut~, 
circularan ris díes 24, 25 y 26 els trens se
güents: 

TENDA DE COMESTIBLES 
DE 

F lorrenQi Easellas 
Major, 56. - PRLRMÓ5 

CASA ESPECIAL PERA LA VENDA DE 
BACALLÀ DE TOTES CLASES Y PREUS 
Cap establiment pot competir ab aquest ab 
la vencia de bacalla remullat que 's té sem-
- pre en dipósits d'aigua corrent. 

Joan O.uinta 
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Dia 24. Sortida de Palamós pern Palafru
gell, a les 20. Sortida de Palafrugell pera Pa
lamós, a les 21 '15. 

Dia 25. Sortida de Palamós pera Palaíru
gell, Torrent y La Bisbal, a les 19'50. 

Dia 26. Sortida de Palamós pera Palafru
gell, a les 20. Sortida de Palafrugell pera Pa
lamós, a les 21 '15. 

NOTA.-Les estacions de Flassa, La Bis
bal, Torrent y Palafrugell expendran bitllets 
de anada y retorn pera Palamós valeders fi ns 
els trens 2 y 4 del dia següent al de sa expe
dició. 

Imp. de P. Ribas.- Palafrugell 

GRAN S.A.STRERIA 
DE 

Benvingut Baranger 
N otarias, 3. - P ALAM OS 

Participo al públich en general y molt par
ticularment a ma distingida clientela, qu' he 
rebut els géneros pera la present temporada, 
tan del Pais com extrangers. 
= = PREUS CONVENCIONALS 

AGENCIA DE SEGURS VIDA, 
ACCIDENTS (~ INCENDIS 
!')(')(-) Y MARITIMS {~ ;z. 
~1i~~ ~.,.e.,z-->*.......-.-s+e,..r-. c--r:;D~~ 

,r~, Major 71 . - PflLflr\05 .Fk. eOMISSIOHS 'l REPRESENTHeIOHS 

!Intón Sorris €165 
Major, 60.-PlíLRr\05 

GRAN ASSORTIT EN VARIS ARTICLES DE SALDOS Y 
- = NOVETATS A PREUS ECONOMICHS = = 
·-== --=- SEMANALMENT SE REBEN NOVETATS .~~ --=-' 
S'admeten encarrechs pera Ja confecció de roba blanca pera 
- - - senyores y camises per senyors, a mida - - -
Sucursal de Planxat Hlemanv per colls, punvs 'l camises 
lla anwa t una :-;rau 1'ok..:t.:1ò de l iulcria de c11i 11a :i li~1 cé nt1111s ;tl == pc:.-~a , ~ mul te-: al tre~ no,·ctals per la temporada d· i ~tiu == 
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l MflRTINEZ CRESPO i 
~ - # l DEHTHDURES HRTIPieIHLS SENSE PHLHDHR; 515TEMH DE DOBLE l'RESIO ~ 

l 
• • • • EXTRRCCION5 .SENSE DOLOR • • • • 1· 

1'1.1:.A.JC>~, 54, :a. 011 
• P.A.1..A..1"i:ÓS ~ 

~ *~*~*~*~~~~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~~~~*~~ ' i . i ~ 

l LA PRIMAVERA ! loan Collboni ! Ramón Casas l 
~ ~omin~o funall~t Palamó! i PALAMÓS i PROFESSOR DE PIANO ~ 
~ '.'t " ñt # p t• . :r: ~ 
~ M¿,.. l·arato que jo, ningú i: "'º" eria V as 1sser1a i P1MARGALL,1. - PALAMOS ~ 
~ Grans noveta ts nii géneros de i Elaboració diada de les ex- i --- ~ 

l t11tes 11111111~::;. tant per senyn i· ~ quisides Catalanas Y Barras :f: Llissons particulars v 11 domJclll ~ 
_ ~ 1·11111 por sen yora. :t mantecosas. - Probarles es i: i?} 
~ . . ~ quedarne convensut. • Sistema especiat aleman l ·- Arr11Ja11 e o11t1n1rnm e11t ?lOVt:- ;- -r 

j1 tat~ fl'lt' son re l111 des al i la ve- :t 10 cels. una y l pta. dotzena t de rapit resultat . . ~ 
Si 101 ·1tat d ' "'' ti r ne ruse11. :t: s· admeteu encarrechs :r: pera e1s at1c1onats ~ 
'íi.jl t t ·~ 
~*~*~~~~~*~*~*~*~~~*~*~*~*~~~*~*~*~*~*~*~*~-~ 

a Mo~est Roca Mauri - Co~~·::;::ntacions I f o·lografia MUR 2 
G d" 6. t I ~,~ '"ª" 1p s1t ce m:ir¡uines NAUMANN pera cusir, de lafúbl'ica :f: G retrats albumv 1 ampliació fa· ~ ~ 

Seid t-! r y Nauma1111 , In mes i111po1ta:: t ò'Europa. i manv 58 x 47112; tot per 15 passe- ~ ~ 
M<lq11ines especials pera ollets, li roch1r y fer gêneros de p11 11 t l tes, pogoentse pagar~ plassos desde ""' 

íl1 ci1:lete::;, ~fotoei c l 1-1 tes y M;iqnines d' escriu rel' $ un ral. ~ ~ l'rocl111~l' i<°I anyal: 'I00.000 1naq11ines pern cosir y 30 000 IJ ieicletes -r ~ 

- ~ l~nse11 y:111ça y c111npostu1·es grntis, à domicili , no essent pl'ecís el i flmpllacions fologrdfiques v retrats l' ¡ re~:~rnhi de pes-;es.=Ve11tcs ú plac;sos.=Grnns des1:omptes al <.:on tat i artfslichs de Iota classe 1 
-- Dlpóslt de ceramica decoratiua=5ran u orle lat • ' :Y: , . 1' =-

l*(ó~~tlu~íe~tiuüiiirñ~fi;r;;; ;;;::::~f S~T~~r~~~~-
~ Guimera, 4 .. eHr..oNGR t~ Funerar1a i PALAmos l 
~ -o- :t: l Pera Jo caló, no hi M cosa "' ! t lvotarías, 15 - PALAMÓS i eom als RIXEROPS V HOReHATES l~ 
~ Gran elaboració de Cubanos, -r ~ 
~ :t Servey esrnp1·at y eeonó1.11ich. i: Que uanan 4 can TOLOSJ'i. . · 
~ Pastas secas y Bescuyts fa- :f: Prens st:nse competenc1n .., Lo seu preú ta as conegut · -. 
~ /lats. .i. Gran ass1.11tit decororrnsy tlemés ! 
:

1
~..... : objectes mortuoris ,: Y no cal farne aduerlencia, 

1
. ~-·· 

~ Venta al por major y al -.. -r Pui11 com sempre fum sigut: • 
detall. f B E N E T M O R E R A ! F.só dir, sens competencin. >' 
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ALTA NOVETAT 

fjrun t1s~ortit ,r esse11oies 

Mon~os reixats, 1les~e 3 ,tes. 

-+- -

Gran ocasió ab els rissos 

Monyos Oe G bucles, G rals 
3 monyos, 4 pessetes 

Afegits, O es O e 3 pessetes 

Ai~ua íle colonia 
y 

: Rom- ~uina : 
(EXTRA) ~ 

~ 

PolVO!; d' arrós, Vina
g r i 11 o s, Brillantines 
~ y Cosmétichs ---*-

::. litre .·.: ~ 
DARRERA NOVETAT 

~ 
~ 

Compl,rt assortit de sabons, antisséptic.hs 

y p'rfumats * Variac.!ò de d'pilatoris, 

* regeneradors del c.ab,11 y pas~'s * 
*U MIRl9LL5 DESDE 2 RrtLS U* 

Ras.patis pera tota classe de serveis 

·~ ~ 
· ~ 

' .. -~~~~~ 

.~"-\ ~-·.,.···:· ... r··~~ •. ·. /f, .. ··.,:;,~·~\·fi··, 1· \' . t¡ ~ . ' _,,'. .-· 

•. i . . ' . t~··. 
!:." .. ~-·· ('~·. . : . - -.,.,_.,. -... 

. V. ,._,·'1#r . 
. ;r.W.l .• '.·, . 

_,. .).·:-.· .... . 

ULTIMA CREACIÓ 
Monyo • HORMIIHD •• des de 

3 Pessetes 


