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LA VALL DELS MOLINS I R0:>L\NYA
(Acñb! m 'ni.)
A l'extrem d'aquesta en vé una de més tendre; endiaseu-vos-hi, i la presencia insospitada d'un suro
fenomenal us deixarà boca-badats. Es ei suro gros
d'en Cama; l'arbre més torturat, mé« in ponent que
han vist els vostres ulls, quina semblança
trobo
en alguna de les fotografies de «bao'>bbs> {-lar que
relativament). El tocareu, provareu d'abraçar ia soca,
p u j a r e u pel seu ramaije i cada oop augmoniará més
la vostra curiositat, demandant «com> poi ésser aixís
Me l'imagino com si un gegant poderós, hagués cenyit
una serie d'arbres grossos prY la seva FOca, fins a
quedar sòlidament units, i després, els hagués doblats en totes direccions, desde la part lliure a uns
dos metres del sol, obligant-los a creixre en sentit
horitzontal; algun d'ells, pèró, s'empina, per a donar
al brancatje tot, la forma d'una mitja esfera; per sobre el brancatje, hi cabrien dotzenes de persones i de
la seva pela, deuen sortir-ne varies dotzenes de suro.
Peró deixem les ponderacions i tornem al camí.
Ara reieu la creu votiva davant vostre. Construcció piadosa del nostre temps, s'alça en un turonet do•minador de les perspectives de llevant; no sé si sabríeu passar endevant sens restar uns moments en
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a la bestreta.

s "»n rí|o«í i sota wls seus braços extesos. per si aixís fos.
jo us proj^o d'anar hi i no us penedireu pas del ralo
perd'it: uns ps^ssos no niés i som a la carena, a l'ample mirador <1p la Selva, que se'ns mostra extesa i
plana a l'enrís d^ nostres ulls, voltada de maciços policromáis, anib un eixam de moles blanques, viles llogarets i masies oviradores fins les crestes mateixes
dl·ll Mo ilseny. La vostra testa es gira a banda i banda
g a u i i n t d ' u n panorama únic: a l'esquerra, la extensa
plana blava, franjada de plaïa, fent fons als colors
opacs de la costa; Palamós, ajaçat, com una massa de
plom acabat d»' solidificar-se, en la corba grácil d'una
badia, quo apar un es'any on una má poderosa hi
extén l'argenl viu; Sant Sebastià, amb sa blancor immaculada; serrats de color ocre o verd fosc agençals
amb .«senzilles i soliíaries masies que ostentan el color
de la neu de rei-à-sol, i a l'esquerra els serrats de
Sant Baldiri i de Lloret, que es donen la mà amb els
da Moninegre i a(]uets amb el gegant solitari, respaíllant amorós les onduloses i femenines estribacions
de Les Guilleries; les Gavarres que queden a vostre
espatlla mostren amb urc els seus turons com piïs de
femella monstruosa i darrera d'ells endevineu aquella
altra plana, orgull dels catalans, enveja dels forasters,
dita l'Empordà.
T a tot aquest esclat de llum, aji.inteu-hi el blau piiríssim del firmtment i la diafanitat i manyaguei-ia de
l'atmósfera que us envolta i acabeu per sentir-vos
envaïts d'un benestar moral, que us dóna goig en toia
cosa per petita i despreciable que ella sia. 1 aquesta

OotiTA BKAVA
visi5 US acompanya en la placeta de la xiea esglesia
i en la era de l'hoslal que ombreja un om centenari,
i en el canií de carena rers la mar.
í'eiil i expléndit mirador, al re&seguir-lo o al descaiisiir en un lloc determinat, us regala sempre placidesa i és qu(3 Romanyá no és aquella alalaia dominsiii que desperta en vosaltres visions de tortura, sinó que és la fada que us suggestiona amb les seves
gràcies i amb les seves maoyagueries.
Kls mateixos casals de Romanyá, no presenten
aquell caire ariiipáiic que el temps i l'abandó deixen
(n ells; ben al revés, doncs sentiu una atracció d'encís devaiit la grisor du les seves pedres i apar que us
pnrlHi de l'ahir llunyà qu'elles visquerem impassibles
Lf s dos hores i miija dri marxa empleades, no pesen
sohi'n í^l vostro esprií poró si sobrci vostre cos, i pens ni, en ell, cal moure's i donbi- ordres p f r a la refecció que el vosire a pel i L demana.
S'Hcosia l'hora del retorn. Ara el contra-llum ha
pltciat l'ordre de la policromia: iluís.sors meiáüques
i r^i-istallines vers potienl; tons definits i remaroats a
llevant. Seguim el camí de carena, cara a mf^r. Rf^ un
xic més llarg que l'anierior, peró donará lloc a veui-e
aquella miniaiura de pintor que és, la vall d.W Ridau-'
ra; els enciwballamenis dels uirons de Solius, el.«! trencais de la serra de Sant Paldiri i oi) úliim lerme. la
punta de Sant Telm i í^ant Keliu de Giiíxols; i ínnibé
els dos cmenhirs»; un alçat, locaiil mateix al c-jiiní, a
má esquerra, com una pedra terme, i l'fílira a ma dreta, en un camp de collada ans d'arribar a la ('f.í^a de
la Font, en forma de monolil sens desl.as'ar, que ombrf-ja una gentil pomera.
Ans d'arribar a aquest mas es Irobon ek Reparat i
Castelló. AI donar visia a Vall-vaniM í-, visió que té
l·f·pecte de ma.«, fortaressa i de ten ¡ple. 'on* bém per la
( ai ena a ma esquerra i passem per desferi evS d'UT'a
íiureda, que ahir era, magníflca, i avui sòls són resh s
de brancatje i matolls. La mà del'hom^* hi ha passat
sense pietat i sens compadir-se de les queixes de les
belles plantes, quan en últim crit. deixaven la visió
de l'espai per caure a terra. Aquest camí ens dúu a
puig Parany i baixa al mas Casielló (o del Moíijo). Rn
aquest mas, hi han encara, restes de cons^ruc-ions
religioses i és encara conservat l'amic temple (avui
pallissa) d'estil romànic.
A la drela queda una valleta què comunica a Calonge amb Fanals, situat a l'estribació de serra de
Romanyá. I hem arribat ja a ia vall dels Molins, que
tornarem a seguir des de sa mitja part, flns a Calonge,
a quina vila arribarem, coberta ja per la grisor del
crepuscle i ressaltant el guspireig dels lluminars.
Haurem fet unes sis hores de camí amb descans de
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unes quatre hores suficients per a esbandir tota temor
de fadiga i curulls d'impressions anécdotiques que no
oblidarem fàcilment.
I per últim, un prec i una nota. Es pobre la mera
ploma i el meu estre per a lloar dignament les belleses qtie la natura ofereix. Percebo les imatjes, peró
no puc, pobre de fantasia, expressar amb exactitut els
eoBcepi.es. A Palamós hi ha qui n'és destre, com n'hi
hauran a Sant Feliu i a altres llocs. Donca bé; els demano que cantin aquets bells rtcons del modo que
ells saben fer-ho, i els enamorats, gaire bé místics, els
en sentirem grat.
La nota és refereix, que feta la sortida de Calonge,
la meva visió, no és la que es copça passant per la
no\'a carretera construida ja fins a Romanyá, sinó per
la vella. Aquesta segueix tota la vall i aquella la vorelja. A més ei perfil monòton de les noves carreteres^
ir( U' n cuíís aJs horiízoi.s, perqué els fan moure sobre angles i corbes matemàtics, ben al revés de la relia que amb el seu scrpenieig dóna varietat. .
]>e toies luaneres Romanyá resia el mateix i em donaria per beu saiisfel, si demà, per un o altre camí,
bl^ú hi pujava, (si convé es'.io disposat a donar totes
l(íS iii('a''a{'i(ms que em siguen possibles) i retornés
d'allà, coíil rtiiani de 1 existència que ara són impressions purauient personals.
ALBERT VILA

I^a tdtmia m o d a
AL h ons amics R. LI. i P. J.
Avui, la joventut viu de cara a les modes. Moda nova que surt, moda a la qual hom s'adapta amb eniusil·lsme. Ru aquest scntií homes i dones poden ben bé
donar-ae ia ma.
La darrera moda que ens ha portat el cinema —les
modes, avui, provenen del cinema— és la del bigoti.
El bigoti és ia gran preocupació actual. L'últim crit
de la moda. Tothom es daleíx per posseir un bigoti
que s'assembli vagament als d'En Eonald Colman o
d'En Roy d'Arcy. . .
Es una moda que té molts inconvenients. Per alguns, gairebé, és una moda inadaptable i no direm
inadaptada perqué tot just ha passat el Carnestoltes,
amb els seus bigotis d'ocasió.
Figureu-vos, si us plau, aquell jovenet de pel moixí, magrissó, esprimatxat, vermellet de cara, abillat
impecableinent i. . . sense bigoti. Pobret! Está d'alló
més trist; no riu ni gosa fer ei piàga quan, freg a freg,
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s'encerta passar una noia bonica. Si tingués bigoti. ..
A les nits somnia que n'hi surt i, somrient, adopta
un posat de seductor com si vegés al seu davant una
modisteta somniadora.. . Peró l'home —és un dir—
es desperta. . . Quina desilusió! Ni rastra de bigoti. . .
Allra volta el neguit més dolorós l'hi emplena la testa
llustrosa a base de fixadors de totes menes.
Es clar que en aquest món tot arriba i a còpia de
preparats i algues pro-bigoti també vé un dia que el
nostre jovincell té la joia, immensa, de comprovar
que dessota el nas li han sorút un parell de dotzenes
de pels anèmies. . . Un bigoti? Una enveja? Aneu-ho
a sapiguer...
ELOI J . POLAS
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LA DE 3i DK MAIG DE 1694
Havent-se apoderat els francesos d(> Torrup)la de
Montgrí, dos dies després de la lenibití b«ialla diia
del Ter o Verges, ea qu^ moriren mé.s de cític mil i
feren dot mil cinc cents presoners, cercaren a l'aiamós, mentres l'esquadra de l'almirali TourviUe va
presentar-se en la seva rada.
Oberta trinxera el primer de juny per dagues canonadés, tingué Palamós més de quatre cents moris.
Tenia aquesta vila en el turonet del sud un castell o
ciutadbla aixecada en aquelles guerres, part servint
de quarter el convent d'Agusiias. Allí dirigí Jlurs Crinonades el francés, caigueren paie s i embans, quedant el convent quasi destruït. Va roadir-se el governador Avellaneda amb mil quatre ctmis homes el dia
10 de juny, vigília de la festivitat de Corpus.
Ple d'orgull per aquest fet de guerra, Lluis X í V
maná encunyar una medalla commemoraüva que diu:
tPalamós presa al assalt. Palamo vi capta est.>
En aquesta medalla la vila ve representada per una
matrona sense corona, asseguda sobre unes roques i
lligada pel braç amb cadenes. Porta la data de
MDCXCIÍt. En el revers a més a més de l'efígie de
Lluis XIV, s'hi llegeix la següent inscripció: cLuduvicus Magnus Rex Christianissiraus>. Dita medalla fou
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feta a Paris durant la guerra de França amb Espanya.
Ja que de numismática parlem, bo será manifestar
la possibilitat d'haver-se batut moneda a Palamó»
conforme es desprèn de la còpia d'un diploma publicat a la cRevista de Gerona» per el senyor Pella i
Forgas.
L'Infant Enric d'Aragó i Comte d'Empúries, accedint al preg dels Jurats de la vila per a que llur comerç per la manca de monedes petites no en sufiís
perjudici, concedeix el poder-les batre fins la quantitat de cinquanta lliures en qualsevol metall, portant
les armes de la dita vila. No sé qui fins l'actualitat
se'n hagi trobat cap. l'al vegada per lo miserable de
la quantitat que es concedí de batre no va portar-se a
efecie. Aquest diploma fou expedit a Barcelona el 18
de febrer de 1484 amb el segell reial.
FA 25 de juliol de 1742 fou bombardejada la vila
l./er varis vkixelis anglesos, sense que l'enemic trepitgés el seus carrers ni ocurrís cap desgracia personal^
Elv« dai'vs materials ocasionals foren de basiant coní-ideiaí-ió, (ioiics périïs iitiparcials, segons se desprèn
d'una rsci-iplura signada per noiari, s'estimaren en
4994 liiuios, els danys en totalitat dels edificis i eii
574 Iliíuís Us fioffries per les embarcacions, compm(!f>s carregaments, formant, per consegiient, un
tniíil af>r<»xinjnt do quinzo mil cent vuitanta einc pessí^te.s de pei-judlcis.

anco a e i1 ce
Per eix món vaig caminant
caminant per la vesprada,
ai! st^ns llum en ma mirada
sená far p^r mon cor aimant.
Sóc el ceguet; pobre flor
que será seiupre pono/elia,
pobre ñ'ir, qu'encar que bella,
no veurà mai la claror.
Pas a pas, poc a poc, sol
faig ma dolorosa via,
mancat d'un desteli per guia,
mancat mon cor de consol.
Mes, no! Tinc per al n e u c<ïr
una tendra companyona,
que besant-me ma marona,
m« sadolla de dolçor.
Kn els meus ulls hi ha la ni(;
peró en mon cor hi ha l'aubada,
)a pau i llum mai somniada,
del jorn pel sal deixondit.
E L COMTE R A Ú L
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l'ugressió. EI col·legi d'àrbitres es plé de gent incapacitada. Per aixó jo sempre he treballat per e s b a u d i r
Hem rebut un retall del
63 de] nostre periòdic els inútils. Si voleu venjar-vos d'un f u r t , tingueu seny
contenint una poesia publicada en el mateix i que te- i templança i estomaqueu l·àrbitre lluny de casa vosnia per títol «Cant d'Amor» i junt amb ell un full del tra. F o u molt aplaudit si bé ho hauria estat més si haCdlendarí cManelich* d.? la casa Duran i Alsina, de gués posat algún exemple. El mateix de la U. D. GiBarcelona, corresponent a la data del 17 de g e n e r rona que espera apallissar als. àrbitres q u a n va a
passat amb la mateixa poesia quin lítol és «A na. ..» Palafrugell.
original del llorejat poeta lü. Pascual d'Amigó, a qui
Finalment, el senyor Massa va d o n a r compte' d'ald(!s d'aquesles planes demanem que ens perdoni, aig u n s afers d'actualitat com, per exemple^ el de que el
xís rom eJs nostres lectors.
comité ha assenyalat com a camp neutral p#r a celeUn faceoi<53 amb molt poca gràcia ha sorprès la brar el partit de desempat per al sots campionat pronosira bona fe. Els coinentaris ja els farà el bon sen- vincial, entre l'Esnala F. C. i el Palamós S. C., èl de la
tit dol lector. Ens resta, perd, donant una prova d e i a U. D. Girona, com a camp neutral, ja ho és, ja. . . Ho
nostra lleialtat, fer-ho avinent a l'objecte de no ésser veiem molt negr«. . .
confosos amb l'autor de la traveta.
I res més. Felicitem al senyor Vilahú i li desítjera
molts óxils. A la junta també l'hem de felicitar. Va estar molt bé Els únics que no varen estar bé f o r e n el»
socis. Tothom tenia por d ' e n r a o n a r . . .
KEEPER

LA

REUNIÓ

DEL

DIJOUS
^

Convocada per la junta del Palamós S. C., tingué
lloc aquesta reunió general extraordinària, en la sala
de ball del Casino «El Port».
El motiu principal per el qual s'havia convocat la
reunió era el de l'cassumpíe Rosalendi».
E r senyor. Reig va detallar el perqué de la cessió
d'on Rosalench al Palafrugell i amb les c o . i l í c i o i s
amb que el cedien. Va defensar l'actitud de la junta,
lamentant-se que es censurés tan d u r a m e n t alguns
companys. Degprés va dir que en Rosalench es qued a v a en el Palamós perqué la Federació no havia acceptat la fitxa presentada pel Palafrugell i va p r e g a r
al senyor Massot que retirés la dimissió que havia
presentat i tingués l'amabilitat d'assentar-se en el
lloc que li corresponia. El senyor Massot va accedir,
essent aplaudit.
Una petita polémica entre els senyors Reig i Coromines (aquest d a r r e r també dimitit) ya acabar retirant la dimissió l'esmentat senyor Coromines, que
també fou aplaudit.
Després es va anar a l'el·lecció d'un vocal, sortint
eliegit el senyor Vilahú.
Seguidament el senyor Reig va p r e s e n t a r a la general al senyor Angel Alseda —creiem que ex federat i u - , el qual dirigí la p a r a u l a al públic dient que els
incidents que els àrbitres provocaven en els camps
de futbol a més de desagradables, eren contra produents pels clubs en els t e r r e n y s dels quals succeïa
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La companyia do sarsuela que ve actuant en el teatre Carmen, dirigida per el primer actor Sr. Beut, el
dimarts d a r r e r posà en escena cLos Bohemios>'i «El
Niño Judio» amb nombrosa concurrència.
Ei diumenge passat al Centre R. Federal celebraren
ball de societat. En.el del Casino «El Port» hi assistí
escassa concurrència.
Eí partit de f u l l o l que-havia de celebrar-se el diumengfc passat entre l'equip loeal i el-..«Geida» fou-suspès a causa de desordres interns .en el club palamdsí.
Moviment del P o r t comercial d u r a n t els d a í r e r s
quinze dies.

Vapors estrangers: Carpió, anglès; Hinnoy,l-Hánsa i
Hellen, noruegs. Velers: Lilly G., Orioné, Patria'i Carminina, .italians. Vapors nacionals: Ciudad de Reus,
Cabo Santa Poia, Amalia de B., LaudfOrt.'Cabo Saií
V i c e n t ^ Velers: J o v e n Paquito, (2 yegádés), .San í o s é ,
Maria Rosa, Canalejas, Ramon i P a q u i t a Villanueva.

Disólt el quintet «Palamós» que venia amenitzant
els balls del Casino «El Port>, un altre se n'és cons-

Costa B r a y a
liUiít per acíuar en la mateixa societat que baix el
nom de cBevisquis» i dirígU pel mestre Cases, el diumenge darrer fou la seva primera actuació..

üo eoilirula

K1 fi'od ha desaparrguí. Tota la setmana ha fet el
It-mps propi del'época.

U eoorMsa

Per a demá diumenge hi ha anunciat ball d e P i n y a ta al Casino ^Kl Poi't> amb valuosos regals per a les
damisel·les i joves que hi assisteixin.

Terna als eaM\% íilancs el

l·Li estat nomenat caixev de \n soïiatat coopej'ativa
«l-a Equiíaiiva», el senyor Josep Fábr»-*ga i Pou, i -luxiliar elSr. ITllasUes. •

sea G8ÍGP oatun\ sense teDVÍF-ÍÜS.

Kn el sorteig efec'uaí per a l'iuco^poraoio dels minyons matriculats per a servir en l'Arniada ha sonit
designada la data de 4 d'abril.
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