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LEGÍA DEL TAPER : Miquel Roger i Crosa.—UES 

BARQUES TORNEN ; Fraucisco Serráis.—EL SURO 
I LA SEVA APLICACIÓ PER A TAPAR EL VI ESCU-
Mós: J. Salieron, tradiicció d'en Miquel Vingui. 
VENT : LI. Bar celó i Bou. — EL CALADOR DELS 
ALPS : /. Boscìi i Barrera. — DE L ' ESTRANGER. 
MUSICALS.— SPORT.— PÜBLICACIONS REBÜDES.— 
MOVIMENT DEL PORT.—OPERACIONS DE LA CAIXA 
D'ESTALVIS.- ESTACIÓ PLUVIOMETRICA. —REGIS-

TRE CIVIL. 

Crònica loca 

No podem menys de recordar la crònica del mès d'Agost de l'any passat 
amarada tota del pànie produit per la guerra europea sota el pès de la crisi 
sens igual. Els més hardits defalifen; i hardits i temorencs tot-hom convenía en 
vaticinar que si el conflicte era durader, la vida deis pobles tapers seria del 
tot ruinosa. El conflicte no sois dura, sino que s'ès complicat a allargar-se, 
indefinidament, el terme; i, Deu mercè, mentres que ha aumentat l'horror de 
les batalles ha aumentat el treball en la nostra industria. Un fabricant de Paris 
compra moites mercaderíes en aquest mercat; altre francés arremassa tot el 
tiratge; de l'Argentina arriba comanda forta; hi ha gran remesa de taps i de 
palies; els corredors s'espavilen; se belluguen els fabricants. A dir veritat, la 
venda més activa ès de xarandaca. Qui es llença a profetitzar després de 
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semblants casos? No sia cregut, per çô, ni per l'aspecte rialler de la vila, que 

la crisi ès veiiçuda. La fúgida de 1500 persones, si bé ès estada un bon alivi 

en la trista situació, representa un gran descens. A Marsella son detingudes 

expedicions de taps. La Cambra de Comerc s'ofereix als comerciants a liiu-

rar certificat de remesa. . 

Calamitat sobre calamitai I Les viandes estivais qui es deixondiren ria-

lleres amb el bes de la pluja fent somrlure els agricultors, són castigades per 

un tramuntanai iiociu-com una pedregada. Les veremes serán ben tristes a 

causa de la pedregada, del meldew i del mal roig. La carestia del vi afligirá 

molta de gent, però sens dubte, serà beneficiosa a aquells a qui sempre ès 

adreçada l'exclamacló de les mestresses condicioses: «Mal coni no va a du-

ro . ' Sia 'ns permès, per incidencia, el manifestar que no hi han moites ubria-

gueses a Palamós, tot havent-hi moites tavernes i molt consum de vi. 

Els pagesos mostren-se contrariais de la propagado deis porcs sanglars. 

Fins els de la plana veuen malmesos els rodais de blat de moro pel ferest 

animai. 

Poderosa atenció desperta la colonia estiuenca «El Jeroglifica. A Pala-

mós i a St. Joan de Palamós, senyal vistosa anuncia e! beli paratge; hi donen 

concerts l'excellent violinista n'Alfred Sagols i el distingit planista en Lluís 

Ferrer; una cobla hi toca sardanes; un aplec de jovent.de St. Feliu de Gui-

xols hi celebra una festa; moits de forasters han d'entornar-se 'n, per no po-

der-s'hi enquibir. Els banyistes hi van a raure i els que no voien ostentar-se, 

prims de roba, en la colonia aristócrata, s'arredocen en les cales. 

El dia 5, estrepitosa diana desperta els enrocats dorments. Marxa la 

companyía de soldats ja rellevada. 

No patirem pas per falta de llum. L'Energia Eléctrica comença l'instaria-

ció i la recerca de clients. 

Alguns deis Gennans de la Doctrina Cristina han fet professió de fe. 

L'enhorabona. 

El bergantí itallà Santa Colomba, qui ha vingut a carregar escorxa, al 

venir ai nostre port caigué a la deriva vers el Cap Gros, per mor de la co-

rrent. A força de rems pogué remuntar. 

En la reunió de la Junta de la Caixa d'Estalvis ès près Pacord d'avivar el 

foment de l'estalvi en les escoles. 

A un senyor alemany, mentres se banya, li ès robat el rellotge, que re-

cupera ben tost mercès a les diligencies de la policía. A la botiga d'en Manel 

Fernández dos lladres roben 8 pessetes; per malestruganca ès près el qui no 

té els diners. 

Un gos, que per lo savi tothom judica si prové d'un Gire Eqüestre, se 

presenta al carrer Major i fa moxaines a les damiseles. Ja ès d'imaginar e' 

xiscleig que arrenca l'espectacle insòlit. Cada any ha d'haver-hi la por d'hi-
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drofobia. Amb la temença de que un gos inconegut ès rabiós, un deis agut-
zils el persegueix i 11 engega alguns dispars. Tot i matar uns doscents gossos 
cada istiu, no coneixem Taclarida. 

Passa una caravana de bohemis amb óssos i micos. 
La Companyía Peninsular de Telefons ha concedit espontaniament a sos 

abonats una rebaixa del 12 per cent. 
El rellotge de la vila deixa de tocar durant dues hores el dia 24, per ha-

ver-se cremat una corda, amb rise de calar foc a I'esglesia. 
Procèdent de Torroella de Montgrí passa l'ExcelMentissim Capità Gene-

ral de Catalunya Sr. Villar i Villate, qui té paraules de iloança pel Quarter de 
la Guardia Civil, per la bona instal'lacio de la Companyía de soldats i per la 
obra de! port. 

Distingits artistes celebren tres concerts en ei cine Ideal. 
Mor a Suiça en Julia Pérez qui havía exercit de metge, amb èxit, en nos-

t r a Vi la. ( A . C . S . ) 

En Jaume Maruny, metge, ofereix els seus serveis. 
En Demetri Fainas i Carvallo relleva en l'Ajudantía de Marina a en Mi-

quel Roca. 
Marxa l'oficial de correus en Francisco Cruz i Oña. 
La Corchera ha despatxat un centenar de dones. 

ratge. 

Sobre el pujol qui la plana domina, 
místic daler de la vella Ciutat, 
puja la Sèu esfumant-se divina 
com una tija que .Deu ha signât. 

Quan s'esdevé que la pluja es rebat 
contra la Sèu, en tocar-la, s'afina : 
plora deis murs en el fose espadat; 
de les canals s'acorrüa en la sina. 

I raja enfora tan dócil, que es veu, 
del barri estant qui sopluja misteris, 
d'aigua, de llum i de boira una dèu 

feta deis raigs que la volten aeris. 
Sèu de miratge qui es fon irisada 
quan ix el Sól, esgaiant la boirada. 

p. DK LIOST, 
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„ e e g i a de taper 
(Continuació). 

El cor d'en Romada es dilatava de satisfaccio. Podía estar ben orgullos 

del fill, qui pujava drei i sà com el pianço d'un beli arbre. Semblant a son 

pare per lo fort, el guanyava en gracia. Difería de tots els xavalots qui es 

passaven ristia en remull. Eis atreviments d'infantesa, com el que feu, un 

jorn, d'enfilar-se i passejar sobre el murada! de l'escollera, eren castigats se-

verament per sa mare. 

Na Mari-Agna se feia acompanyar de SOS fills à l'esglesia 1 freturà que 

l'hereu 5'assabentés molt en doctrina per a complir Iluidament la primera co-

muniô. Amb l'exemple dels Companys de carrer i de fábrica, en Tomas, in-

concientment, deixava esquitllar de sos Mavis un renec. Na Mari-Agna s'abs-

tenia d'esbatussar la mainada, més la blasfemia, en sa casa, esperitant-la, li 

feia ventar dures bofetades. Treball de Sisif ès el l'impedir la blasfemia, quan 

el propi cabdill de la llar l'etziva a la més lieu contrarietat i quan per l'aire se 

cargóla el fum pestilent de malediccions. 

El passeig que feien els esposos en la lluminosa època nuvial fou conver-

tit en excursions de jornada completa als voltants de la Vila. La Fosca, S'Al-

guer, Es Canyers, la Platja de Castell, tots els paratjes de suma bellesa eren 

coneguts per la familia Romada pam a pam. Sabía les ubagues ont hi havía 

copia de bolets, els marges on crexíen espàrregs; sabía, una a una, les more-

res i ginesteres, i, amb frisança agradosa, rememorava la glorieta de verns, 

davant la platja de la Fosca, qui més d'una volta, els havía servit d'eixopluc. 

Tot passant pels corriols del turó de Snt. Esteve i eis camins de les vinyes 

de Roqueta, la familia Romada, mirant la mar, parlava, somrient, de sos 

afectes: n'Aurora i na Rita, amb veuetes musicals, d'ondes í randes; en To-

maset, de suro. 

Donava goig de veure aquella mainada tan polidament vestida. En Fe-

lip era, en açô, ben desconegut. Précisant l'estalvi, abandonà eis miraments 

d'elegancia, arribaiit a passar anys amb el mateix vestit, i deixà de figurar 

com a soci en el Casino «La Unióne anomenat dels senyors, per a ingressar 

en el Centre Economic, anomenat ^La Gorga», on per a son espiai, trobava 

eis Companys de fábrica. Continuava celebrant ei sant dilluns ben confiat en 

son benestar, car l'hòrrida crisi tan temuda no llampegava encara. Ben al re-

vers. Un fet de molta ressonancia trasbalsava el pöble. Comissions d'autori-

tats i de persones representatives s'eren llençades a un treball de gestació 

inaudit. La vila entonava un himne de progrès. El somni de Palamós anava a 

realitzar-se. Oh beli sonini dels palamosins ja morts qui havíen construit cases 

a la Catifa, avui en dia ja mig enderrocades! L'anima popular s'ubriagava de 
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estar a punt de veure real Til'Iusio de les générés passades. S i , ia construcció 

d 'un port g ran , avaiorat en sis mi l ions de pessetes^ era ja aprovada per I ' E s t a t . 

L a Vila donaría una passa de gegan t podent oferir segur racés als vaixells de 

gran port . 

C o m a bon po lamos í , en R o m a d a era mogu t pel vent de j o i a . — O n t és la 

cris!?., se deia satisfet. 

Q u i podía parlar de crisi ni tansols pensar-hi quan la g ran mil lora, com 

alba resplandent, obría un avenir de grandesa? 

V 

A la vetlla d e j a í e s t a Ma j o r de Tany 1902, Pa lamós v ibrava de jo ia , 

G rans preparat ius d 'ornamentac ió de earners t inguerén enfeinats molts de 

veins per espai de mois dies ; l 'A jun tament no repa ravaen despeses, car, per 

molt importants que fossin no arribaríen a esser adequades a la magn i tu t de 

r ob ra aconsegu ida ; i, havent d'ostat jar ministres de la Co rona i l luminars de 

la pol ít ica, calía treure al sol totes les gales. 

Conc ienc ia hav ía to thom de que v iv ía un deis moments histories de la 

Vila ; per çp , quan a posta de sol, el tritlleig de cainpanes ressonà, els cors, 

emoc ioná is , hagueren d'explaiar-se. 

La carretera, f ins al passeig de la farola, era ornada de banderes i ga-

llarets qui f lamejaven al cim de co lumnes i puntá is v istosos. E n el carrer 

Ma j o r els balcons eren endomassats i, de banda a banda , hi hav íen primoro-

roses pinjorel les. 

O vació obt ingueren les altes personalitats qu i , a m b seguici l larg, s'enca-

minarei i a la casa munic ipal . 

To ta ia famil ia d'en R o m a d a anà a l 'estació i segu í la comit iva. A l s crits 

de Iteor, en Fel ip hi a jun tava sa veu potent . N o pod ía esser que a aquel la 

atmosfera entus iasmadora d ' avenç seguiss im mais i pr ivacions. 

— N o i a , d i gué a sa muller, tot emoc ionat , la festa es tan gran que vui 

menjar aquest dies tan bé com pugu i menjar es ministre. 

D e bon matí,. les campanes tornaren a repicar. E ls pobres, riallers, 

beneíen els donat ius amb que el pöb le els obsequ iava . Escampad iça de periö-

dics a d r e ç a t s a Pa l amös ab lamava l 'entusiasme. A i re c iutadà adquir ía la vi la. 

Els caval iers, enlevitats, llufen medal les. 

El bon taper i sos fills se va lgueren del bot d'en Presas per a míllor veu-

re la colocáció de la primera pedra . To t al entorn d'es G iber i de ses Plane-

lies una esquadra de bots ba landre java ; en la fa lda de la penya la gent 

aguan tava , soferta, la força del sol. 

Q u a n sota la pedra foren posats diaris, monedes i acta, Tidea d'eternitat 

feu estremir els més sensibles. 
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En Felip exclamà : 
—Qui sab de quin color serán eis homes que, algún dia, desenterrin 

aqueixes coses. 
I desseguida : 
—Si es veis tornessin de l'atre món, quina aiegria ! 
—Deu faci que veiem l'obra acabada! digué una veu. 
—Dotze anyets ja aclaquen un hom! Jo ja hauré ben madurat; ne tindré 

inés de cinquanta, proferì en Romada. 
Tots eis pensaments de fina melangía desaparegueren a la ressonancia 

de la festa. Fins va entrar a 1' esglesia en Felip aquell jorn, curiós de veure la 
niagnificencia de l'ofici. En puntejar la sardana de tnig dia, el record de son 

company Falet li vingué al pensament. 
—Sembla estrany', digué després a sos amies, que tots es palamosins es-

campats no hagin devallat en aquesta diada. 
Ceremoniós, va presidir la taula de sa liar, on, després d'assaborir es-

plèndid dinar, sorprengué la seva familia a hora de postres, amb una ampolla 
de xampany. 

- - J a que no podem anar a Pàpat des senyors, també n'hem de beure. I 
després tots cap a sa Gorga a pendre café. 

L'esposa se deixava arrastrar perqué ella, com tot el pöble, sentía Tor-
gull de Prosperität, l'enlluernament de grandesa, QO que feia exclamar als fo-
rasters: 

—Ja'n teniu de sort a Palamós d'haver arrencat sis milions de I'Estat! 
A la Gorga sapigué la familia Romada que podía el poblé sentir eis dis-

cursos que, de sobretaula, pronunciaríen autoritats i personatges. 
En Felip s'arborà d'entusiasme al sentir en boca deis prohoms forasters 

afalacs per sa vila benamada. Tots ells veníen a dir QO que, de tota la vida, 
sentía: que Palamós era espili de labor i de germanor. O si eli hagués pogut 
parlar amb les daurades paraules amb que parlaven eis eminents politics! Hau-
ría dit: 

—A Palamós, com a l'Empordà i com a tot Catalunya hi ha una preocu-
pació: la del treball. L'Estat mos dona un port grandiós: grans mercès, però 
ès justa paga del benefici que a l'Estat representa l'existencia d'una industria, 
nada i crescuda per les seves propies forces. El port pot esser una gran de-
fensa per la crisi ques'acosta, segons diuen; noves industries... 

Dol^a esquenada va trencar-li les meditacions. 
—Que te'n sembla d'això, Felip ?, digué n'Esteve Pou. 
—De primera! 
—Sembla mentida que tan tips parlin tan bé! 
—Es lo seu! Nosatros somiem taps i ells discursos. 
En sortint, tots plegats anaren a visitare! creuer VITORIA on hi feia cap 
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un peiegrinatge de curiosos. Bon punt ne tornaren, en Jaume desaparegué, 

enfal-lerat com estava en admirar ia banda del regiment d'Asia, qui era vin-

guda a solemnitzar la festa. 

Les balles foren, per demés, alegres. Mai la sardana no havia représen-

tât tan fidelment la germanor com aquel! jorn. 

— M e sab greu que mori tan aviat aquest dia de gloria per a Palamós, 

digué en Felip quan vegé enfonzar-se el soi entre ropatge de núvols. 

Després de le serenada, el bon taper errà per la vila, ara en els balis, ara 

en els cafés. I quan l'alba riolejà i l'ùltim ressò de musica s'extingí, va cercar 

el repòs, confiai amb que ia niillora que acabava de celebrar seria l'escut de 

totes les crisis venideres anc que fossin ennegrides dels més crudels sofri-

ments. 

fSegu/ràJ. 
MIQUEL R O G E R I C R O S A . 

es barques tornen 

Liscant cançoneres 

sobre Taiga biava, 

cansades, feixugues 

del pès de la xarxa, 

retornen les barques 

a la matinada. 

Els rems les empenyen, 

amb llur besar Taiga, 

car lleveig no bufa 

i les veles, lasses, 

pengen entristides, 

buides, desmaiades, 

Un mariner jove, 

mentres boga, canta 

tonada amorosa 

que els rems acompanyen; 

sembla un cant d'aucelles 

saludant a Tauba. 

El sol rogent munta 

envermellint Taiga. 
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LIavors el mar sembla 
una immensa prada 
coberta de roses 
cimbrejant sangnantes 
i eis liaguts libelules 
d'ales mig rosades. 

FRANCISCO S E R R A T S . 

61 suro i la seva aplicació 
per a tapar el vi escumós. 

(Contimació). 

Qualìtat del suro.—L'anàlisi quimic pubiicat per En Clievreul ens ense-
nya que el suro conté 14.25 % de principis varis, que sembla no més. repre-
senten un paper secundar! en la qüestió del lapatge; en efecte, l'àcid gal Ile, 
el gaiat de ferro i la materia colorant son principis astringents, anàlegs al ta-
ñí, que donen al suro son color rosat; quant més la proporció del gaiat de fe-
rro ès important, tant més el color ès fosc. Es a aquets galats que cal atri-
buir la facilitai amb la qual el suro s'embrut o s'ennegreix, sobretot en 
contacte amb el ferro i es neteja o embianqueix desseguida amb un simple 
rentatge amb acid oxalic. 

L'àcid acètic es troba en quasi tots els vegetáis: se sab que escalfant els 
llenyosos a altes temperatures deixen destilar acid acètic o pirollenyós. Les 
substancies azoades i la sal son per llurs petites proporcions i llur feble afi-
nitat completament inertes en el s u r e . - E n quant a l 'oli odorant que dona al 
suro son color suis generis, si no obra pas sobre sa qualitat, pot esser molt 
molesta; hi ha suros que senten tant, que comuniquen als vins fins i délicats, 
una flaire molt apreciable, però pop agradosa. 

El 70 % de suberina constitueix la primera materia propia del suro, lo 
mateix que la celulosa ès la base dei teixit dels vegetáis. La suberina ès so-
luble en l'alcofoll i en l'èter; ès elàstica, dúctil, maleable, baix l'accio de la 
calor húmida, lo que explica el reblaniment dels taps amb l'aigua calenta i el 
vapor d'aigua. 

En fí , l'anàlisi d'En Chevreul acusa 15.75 % de cerina i resina. Aquesta 
cerina i aquesta resina representen un paper considerable en la qualitat del 
suro, perqué son elles les que, barrejades amb la suberina, li donen insolubi-
litat i inalterabilitat. Lo mateix que la cera de les abelles i que la resina de 
les coníferes, la cerina i la resina del suro son salubles en l'alcofoll i en 
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l'èter. empero, completament insolubles en l'aigua; pera ixò , els taps resís-

teixen indefinidanient en els liquids aquosos, mentres que son ràpidament 

atacats per I'aiguardent i els alcofolls. 

Més , si repetim l'anàlisi fet per En Chevreul amb suros de diferentes 

procedencies, constatem que la proporció de la cera i de la resina ès essen-

cialment variable i resulta de la proporció d'aquets principis insolubles, una 

resistencia més o menys gran dels taps; els suros més resinosos resisteixen 

més llarg temps a l'accio disolvent del vi, mentres que els suros poc resino-

sos son aviat vuidats, rosegats i destruits pel vi. La qualitat dei suro resideix, 

dones, principalment, en la proporció de la cerina i de la resina que conté; 

per lo qual, en la tria de suros destinats a la fabricació de taps per vi de 

Champagne cai preocupar-se de llur procedencia, car ès ben provat que cer-

tes regions de Catalunya i de l'Algeria donen suros resinosos, justament re-

nomenats, mentres que altres boscos, com els de Var, de Córcega i de Por-

tugal, etc., solament produeixen suros solubles esponjosos i poc resistents. 

Ara que coneixem la causa primera de la deterioració del suro, ens es-

pliquem fàcilment l'origen d'aquestes taques, d'aquestes faixes moreiienques 

que desesperen els négociants. Tapem una ampolla de vi escumós amb un tap 

de suro poc resinós; baix l'accio de la pressió el vi, liquid alcofòllic, disol rà-

pidament la suberina, romp les parets de les celdes, penetra, poc a poc, en el 

suro, fins que la capa de celdes destruides ès bastant pregona i Iliura passat-

ge al vi, que mulla exteriorment el tap i transforma molt aviat l'ampolla en 

recouleiise. Destapant aquesta recouleuse, constatem que el tap ès jaspiat 

d'amples plaques morenes, i sovint també, canalat per pregons soles negres 

(vegis la figura 6 del n.° 20 de MARINADA) i si observem al microscopi una 

llepía prima d'aquest suro, constatem que allí on ès tacat, les cèlules son con-

somides, disoltes, reventades i plenes de vi, i ademés, aqüestes celdes, que 

quan son poc buides tenen un color groe pàlid, prenen un aspecte bru quan 

són plenes de liquid, lo niateix que una esponja, presènta un color groe ciar 

quan ès seca, se torna d'un color groe fose quan ès mullada. 

Resta, cioncs, ben provat que les taques deis taps dolents són degudes a 

la solubilitat del suro i a la presencia del vi, del qual ès imprégnât; empero, 

perqué la massa entera d'aquest tap de suro poc resinós no ès tacada? Perqué 

les celdes són esquinsades per porcions isolades i perqué aquests esquinsos 

del teixit revesteixen molt sovint l'aparieneia de soles i de canals? Ara us ho 

diré. 

Hem vist que Thumitat del sol o del clima obra poixantment sobre el de-

senrotllo de la pela de l'arbre del suro; en els paísos secs, el suro ès molt 

prim i molt sèc, mentres que en les regions humides el suro ès groixut i es-

ponjós: empero, en tots els.paisos, les diferentes estacions presenten alterna-

tives de sequedat i d'humitat; per això, durant l'istiu, la vegetado se modera, 
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el suro se desenrot l la menys , les celdes son més pet i tes i més espesses; al 
con t ra r i , després de l ' h i ve rn humi t dels países calents, els pr imers ra igs del 
sol de la p r imavera ac t iven la v e g e t a d o , la sava ès abundant , les celdes s'en-
g rande ixen ; empero la suber ina i la resina que la fa inso lub le , d i lu ides en un 
gran v o l u m de sava, const i tue ixen parets p r imes i poc sol ides. D ' e i xes a l ter -
nat ives de pet i tes ceides, de parets g ro i xudes i de celdes amples i de parets 
pr imes, resul ta en l ' ex t ruc tu ra del suro, venes paraleles de color més ciar i 
més fose, que son més o menys denses i que cor responen a les di ferentes es-
tacions. 

quGna,. 

F I G . 8 . 

t s c a p s a d ' u n tap ensenyan t les venes p r o d u i d e s C C Canals que- es p r o d u e i x e n en l ' i n tè rva l de 
pe r l 'altemaii^^a de les es tac ions , dues venes , 

Per lo demés, comptant el nombre d 'aquestes venes se pot suposar les 
estacions calentes i humides i, per conseqüent , l 'edat del suro després d 'haver 
s igut t re t de l 'arbre. 

D 'aquests rengles paraléis de celdes més pr imes i més g ro i xudes , resul-
ta, pel tap de suro, l in ies de resistencia desigual i damunt dels dos costats 
d 'un tap, les venes g ro i xudes i pr imes presenten l inees paraleles de celdes 
success ivament dures i t oves i son aqüestes darreres que, ràp idament d isol tes 
i desorgani tzades, se to rnen brunes, ensenyan te l s canals invadi ts pel v i i pels 
quais f u i g de l 'ampol la . 

Les dugues parts oposades ais costats: Vesguena, que const i tue ix la ca-
pa externa del suro, i el ventre, que s 'apoia d i rec tement damunt del l íber de 
l 'a rbre , no presenten mai aquests canals, perque son fo rmats p e r r e n g l e r e s de 
celdes d ' igua l resistencia. E l ven t re ès genera lment d 'una est ructura més uni-
f o rme , més homogénea, més f ina que l 'esquena, perque aquesta ha s igut més 
d i rectament exposada ais atacs deis insectes i a les deter iorac ions degudes 
ais agents ex ter io rs . 

J . S A L L E R Ó N . 

Traducció de M . V . 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



MARINADA 139 

\?en 

Son halé concentrât desferma el vent 
i es rabeja estenent-se per la plana ; 
passa, s'allunya i ningú el veu; pro es sent 
el galop d'una força sobirana, 

Aqui aplega un capell i el fa rodâ; 
allí aixeca atrevit unes faldilles, 
delectant-se, al ensems. en modela 
unes formes velades i senzilles. 

S'enfila plans amunt ajogassat 
passant per alt de bordes i cabanyes; 
en tot canyer que troba arma un combat 
fent barallgr rabiosament les canyes. 

Amunt troba una alzina en son camí, 
o algún pi tot nuat li planta cara; 
s'hi abraona furient; fa un remolí; 
li passa pel costat i avença encara, 

I altres vents van seguint a tomballons 
afrontant deis cloquers agudes fletxes, 
com invisibles batallons 
que van a defensar llunyanes bretxes. 

LL . B A R C E L Ó I BOU. 
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Cl caçador deis Alps 
Im i t ac i ó de ¿ c h í l l e r . 

—Perqué no vois guardar els nostres auyells? Sóii tan bons, tan carinyo-

sos! S'ai imenten amb les flors del prat, gambirolejant els marges de la riera! 

Perqué els deixes? 

—Dexa 'm marxar, mare deixa'in marxar; deíxa'm anar a caçar ais cims de í 

les muntanyes.- ^ 

—Perqué no vois cridar el remat amb ralegroi só de la botzina? S'har-

monitza tant bé amb els cants del bosc el campanil leig de les esquelles! 

—De ixa 'm , mare, deixa que faci via divagant per eixos íossals selvatges. 

— Queda ' t a cuidar les floretes que esmalten graciosament el prat. Pora 

d'aquí no hi ha cap jardí que et cridi. Tot ès selvatge en eixos cims selvatges. 

—De i x a , mare, que s'obrin les flors; deixa'm marxar, mare, a la niun-

tanya. 

Se 'n va a caçar el jove, i en son cec atreviment entra, sens descans, pels 

més ubacs llocs de la muntanya; per davant d'eli, furienta coni el vent, fuig 

la trèmula daina. 

S'enfi la ella depressa pels costats nusos de les roques, i passa amb lleu-

gers brincos per les escleíxes deis roes esqueixats; però eli la persegueix 

atrevit amb l'arc matador a la mà. 

Eus-la aquí ais escabrosos cims, a la més alta cresta on están penjades 

les roques damunt I 'abim, on no hi ha ja ni v iarany ni viaró: a sos peus està 

la t imba; a l'espatlla, prop, molt prop, l'enemic. 

Prega la daina compassió amb doloroses mirades; però en va; té ja l'arc 

estés el caçador i està a punt de matar-la. 

De sobte, de les escletxes d'una roca ix el Gen i , el Veli de la muntanya, 

i amb ses divines mans protegeix l'encorralada víctima. 

—F ins a mi, fins a aqüestes a lçades—digué—íens de vindre a dur el do-

lor i la mort? La terra té prou Hoc per a tots els sers; perqué persegueixes 

mon remat? 

j . B O S C H I B A R R E R A . 

Montclar (Lleida). 
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r estranger 

DE5 DEL PñRC ùt SANS SOUCI. 

El vent d' ist iu passa damuní els boscos i dels arbres f lor i ts portant per 
les eiiconírades falagueres noves de victor ia; allá l luny, cap a l levant, l'ene.-
mic vençut recula sense parar; a la mar del Nord i a Flandes sofreix perdues 
seriöses; l 'art guerrer alemany ha mostrat novament la seva força superior; 
sota sa proteccíó el pöble pot v iure segur. Com tots els anys rendeix home-
natge a I ' istlu, i espera assolir aviat la dolça pau que s'escamparà per damunt 
la seva patria. Naturalment que la seva existencia enguany s'ès quelcom de-
bi l i tada, perqué tots escolten amb atenció impacient i v iva la remor dels fets 
de la guerra, que es desenrotl len a les Fites de l ' imperi . Més, la florescencia 
dels arbres i de les plantes se mostra, com sempre, amb l 'habituai magnífica 
esplendor i els berlineses surten adaladament a fora per a fruir . S'asseuen en 
eis jardins dels establiments, sota la fresquívoia ombra dels arbres, contem-
plen el blau Hava l , Tilla de Werder amb son veil pöblet i son punxagut clo-
quer i eis contorns perf i lá is i m ig esblaimats de la pineda llunyana, mentres 
es regalen amb vi verge de la Marche com ho han fet sempre durant la f lor i -
da dels arbres i de Ies f lors. 

Les orquestres enguany no més entonen aires patr iòt ics. que s'escam-
pen melodiosament per tot el pöblet i el jovent eis segueix alegrament en 
Chor i repeteix el leitmotiv dels nostres dies: «Alemanya, Alemanya sobre 
tot!> 

També hi ha uniformes grisos en la varietat deis colors que ofereix la 
gentada; empero hi manquen eis pr imogènits de la jovenesa i moites noies 
s'aconorten de l'ausencia de llur promés, esbargint-se alegrament amb una 
colla d'amigues. La gent s'absté de comprar branques f lorides per a no fer 
m invar la cull i la de fruita tan necessaria a l 'alimetitacio. 

Com indeferents davant el moviment dels vianants, eis palaus imperials 
resten silenciosos i dignes en mig del pare esplèndid i de les verdes f lorestes, 
on bri l len en color de magnif icencia primaveral eis calzes blanc-dorats de les 
magnolies i Ies tendres coroles de Ies f lors. 

La cort imperial, que abans, en aquesta temporada, sempre hi venía, 
se 'n t roba avui al lunyada; no hi ha les guardies que pr ivaven el pas als fo-
rasters i totes les dif icultáis de circulació son desaparegudes. La serietat de 
la guerra sembla haver-se estés daniunt la solitaria sumptuositat deis palaus, 
en eis quais abans regnava una vida tan moguda i tan intensa. 

També eis jocs de les aiguës i les cascades del pare de Sans Souci res-
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ten callats; empero en VOrangeríe s'allotgen els ferits de la guerra i no més 
l'entrada hi ès permesa a llurs parents i amies. H i están molt ben instal lats 
en els espaiosos i ben airejats locals del lasaret, al qua! TEmperatriu dedica 
la seva sobirana sor i ic i tut . Els convalecents poden anar a ia terraça i fruir 
l'admirable vista que hi ha per sobre e! parc. 

El paiau de Sans Souci resta immutable; de son alt observatori guaita 
al l luny i sa mateixa petitesa domina sos contorns per la situado eniairada 
eii la quaì son constructor la sabé bastir. La delicada magnificencia de les 
habitaclons, en les quais cada objecte té un enlairat valor artistic, produeix 
un afecte verament reial; encara avui se sent que hi regna un esperit supe-
rior, que sabé donar a tot quant l 'envoltava el segali de sa personalitat. 

Aquí desapareixen eis fets i les gestes de la guerra actual i reviu el 
temps passat, aquell temps que la Prussia d'avui resucita amb l'esperit crea-
dor del gran Frederic. 1 que solitari hi v iv ía l'esperit poixant, els projectes 
atrevits del qual molt pocs comprengueren i que fou tan enutjat per les inju-
ries i les calumnies de sos adversaris! «Tot lo que una multitut ignorant, ton-
ata i desconsiderada pugui dir contra meu no m'inquieta...; no més la poste-
»ritat jut ja eis reis>, escrigué pie de noble orgull. 

L'arma que eli for jà assiduament fou l'exèrcit prussià, en el quai vegé 
Túnica seguritat contra sos poixants veins. «Sota l'abric de l'art de la guerra 
»floreixien totes les altres arts i en un pais com el nostre, Testat s'aguanta 
»drei, mentres les armes el sostenen... Els miliors aliats que tenim son les 
»nostres propies tropes». 

A fora tronen els canons, i el combat se desenrotlla amb tota la força de 
Todi en els aires i en la mar; empero el pöble alemany guarda sa patria; les 
dones i les criatures van devotament als jardins f lorits, als llocs on l'esperit 
del gran rei voleia; s'hi acosten en gernacio amb religiös respecte, com a un 
santuari; tenen el pressentiment que encara avui ès son protector, no pas so-
lament per a Tart de la guerra que eil crea, més també per ses obres de pau, 
perqué ei gran rei digué: «No més faig la guerra per a tenir pau». 

R. K. 
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T í u s i c a 

^ Que Tafició a la musica a Palamós no es tanta com sembla, ho prova la 

falla de concurrencia en els ires concerts que celebraren en el Cine Ideal els 

distingiis artistes na Olga Massa, en Josep Agrillo, en Domènec Rossi i en 

Manel Burgés. El dos ultims oferiren composicions originals ben remarcables. 

En Burgés, pianista, a qui ja havíem sentit en riostra vila, anys enrera, exe-

cutà, magistralment, les seves composicions, i en Rossi, excellent violista, 

meravelià Taudltori, Els cantants feren gala de refinements d'alta escola, però 

mos desplagueren en la mímica, impropia d'un concert. El püblic, compost 

de veritables aficionats, aplaudí calurosament. 

S p o r t 
Foot-Ball 

Res a senyalar durant el passat niès al camp del «Palamós®; es veu que 

la calor els manté a casa, guardant-se Ies energies per a la tarder i l'hivern. 

Se'ns diu que aquest mès, el «Palamós F. C.» , anirà a jogar un partit 

aniistós a Girona, contra el «Strong». Procurarem esmentar tot lo que hl ha-

gi sobre el particular.—C. Senrab. 

u b i c a c i o n s r e b u d e s 

BufUeti de ¡a Biblioteca de Catalunya de l'Institut d'Estudis Catalans. 

Molt gojosos establim el canvi. 

De Lectura Popular: «Poesíes», d'Antoni Camps i Fabrés; «Nou viatge 

sentimental», de n'Agustí Calvet; «Poesíes», de n'Emili Coca i Collado; «Im-

preniedítació», d'en Ramón Surinach i Baell; «Vers i prosa», de na María Do" 

menech de Canellas; «Narracions», d'en Josep Berga i Boix; «Flors i Fulles», 

d'en Bartomeu Ferrà; «Cançons de ronda», d'en Valeri Serra i Boldú; «Jau-

nie I i el Concell de Cent», d'en Josep Pella i Porgas. 

Catàieg de l'Exposició d'Art Nou Caíala de Sabadell. 
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Moviment del pori durant el mès d'Agost de 1915 

ENTRADES T O N E L A T Q E SORT IDES TONELATGE 

Vapors 24 

Barcos de vela 11 

15.821 Vapors 24 

759 Barcos eie vela 10 

15.821 

605 

OoeraclGns de la Caixa cl'Estalvis 

Nombre d'imposicions Quantitats imposades Reintegres (juanütats pagades Llibretes noves 

48 1.077 26 2.98r30 0 

s t a c i o D u v i o m e t n c a d e r a a m o s 

Aigua recollida durant el mès d'Agost : 15'2 nim. 

Registre elvi TTlès d'ñgost 

Naixements : 1. Joan Ester i Puig. — 2. Francisco Ferrer i Carbó. — 3. Josep 

Ferriol i Matas. — 4. Marguerida Malet i Dalmau. — ¡nnomenats : 1. Ros i Calabús. 

— 2. Buxedfri Ribas. — 3. Tur i Ferràn. — 4. Alberti i Marín. 

Defuncions : 1. Marian Viñas i Rosa, 42'anys. ~ 2. Agna Ravert i Matabosch, 53 

anys. — 3. Ramón Buxeda ¡ Pelegrí, 18 anys .—4 . Francisco Ganzaga i González, 

61 anys. — 5. Constane! Campillos i Escarsellas, 37 anys. — 6. Francisco Cardona i 

Salmero, 2 mesos. — 7. Jaume Illa i Bonfill, 4 mesos. 

Matrimonis : 1. Manel Arana amb Mareé Nadal i Sarda. 

Establiments Tipogràfics LA GUTENBERG. - Palamós 
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