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rat de la Riba. 

Catalunya està de dol. Ha mort un deis seus fills més eminents; i pot ben 
dir-se que ha mort per la vida de la nostra pàtria. 

N ing i i ha trebaliat tant com eli per a que tots els catalans adquirissin 
plena conciencia del nostre veritable estât anímic. 

MARINADA mancaría al seu deure si no honorés la seva memoria, hono-
rant-se aixís ella mateixa. 

Però ¿qué pot dir-se que no s'hagi dit? La premsa, sense excepció, ha 
présentât la personalitat del malaguanyat patrie) en tots els aspectes. 

Era un gran pensador i un gran organitzador, i tant en Ies manifestacions 
intel' lectuals com en les de la voluntat, era sempre un patriota de cor. 

Amb això està tot dit: l 'enumeració de les obres publicades, dels dis-
cursos, conferencies i articles periodístics; Texplicació de la seva actuació 

: política i de l'obra realitzada en la Diputació i en la Mancomunitat, no fa més 
que comfirmar-ho. 

No voient repetir el que ha dit la premsa podría deixar la ploma, que di-
• > ficiinient se m'aguanta en la mà tremolosa. 

Però acuden a ma pensa records de la vida d'estudiant, d'aquells temps 
del «Centre Escolar Catalanista», i una força m'empeny a treure 'Is fora del 
meu interior. 

• Fa uns quants anys els recordàvem plegats aquella temps d'estudiant. 
, Me digué que feia pocs dies, ordenant els seus papers, havía trobat unes co-
vi;, muiiicacions que, per encàrrec seu, li dir igirem alguns amies, estudiant alguns 

punts referents a organització política que li serviren per a fonamentar la seva 
14! ponencia en la memorable Assemblea de Manresa, i amb tal niotlu, ens criti-

careni nosaltres niateixos, aquella ideologia formada per les lectures d'obres 
juiídiques i per l'ambient especial que es respirava en les facultafs de Dret, 
que feia que donessin una importancia extraordinària a les lleis i a Ies institu-
cions, arribant a creure que de la bondat d'elles depenía la félicitât dels po-
bles. Era una ideologia aquesta de la qual no ens havíem pogut despendre del 
tot, malgrat de la i n f l u é n c i a que en l 'Universitat de Barcelona tenia Tescola 
histórica, defensada, encara que no amb exageració, pel malaguanyat Duran 
i Bas. 

Parlàrem també de les disertacions i discussions que promovíen, en la 
secció de Dret i Filosofía i Lletres del citât «Centre Escolar Catalanista», i, 

com niés reflexiono sobre aquests records, més me sembla veure com anava 
germinant en la poderosa interi igéncia del plorai patrici, la doctrina que va 
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començar a desenrotllar en el diseurs inaugurai del Centre l'any que fou ele-
git president, enrodoní en la conferència de l'Ateneu el fet de la nacionalitat 
catalana, i compietà en el precios Ilibre «La nacionalitat catalana». 

Teníem niolts la pretensió de voler justificar doctrinalment els principis 
autonomistes aplicats a Catalunya, i no ens acabava de satisfer la doctrina de 
l'Almirall que va bategar amb no molta propietat de particularista. En Prat 
fou, tal volta, el primer que, analitzaní les condicions que ha de tenir una na-
ciósegons la doctrina sostinguda pels partidaris del principi de la nacionalitat, 
sostingué que Catalunya les reunía totes, discutint anib altres companys que 
sosteníen la manca de Tunitat de territori. Ja en aquella època, dones, havía 
trobat un valor ideal a la realitat. 

El peiisament per ço no era compierti estudiant la vida de les nacions 
vives, vegé ciar les diferentes etapes de la vida nacional, i senyalà com ideal 
l'espansió, l'imperialisme. Aleshores sorgi l'obra doctrinal complerta. 

Ja l'elaboració d'aquest pensament té Hoc després de la vida estudiantil. 
I de llavors ençà, eli excercí una forta accio imperialista: la seva doc-

trina s'ha apoderat de les intel'ligències dels catalans; la seva actuado ha in-
f lui i en tota la vida catalana. 

Plorem la pèrdua del gran home; dediquem-li les nostres oracions; però 
hem de fer encara més per a honorar-lo degudament, tinguem-lo present i 
procuren! imitar-lo o, al menys, seguir les sèves ensenyances. 

MARTÍ ROGER. 

Migjorn De Leconte de Lisle 

Migjorn, rei deis istius, espargit per la plana, 
tomba en capes d'argeiit des del cim del cel blau. 
Tot calla. L'aire abrusa i flamejant s'aplana; 
la terra dins sa roba de foc, sopita jau. 

L'estesa no té f i i eis camps no tenen ombra. 
S'ès estroncat la font que abeurava eis remats; 
la llunyadana selva, on la vorera ès sombra 
dorm, allá baix, immobil, amb arbres isoiats. 

Sois eis grans blats madurs, com una mar daurada, 
s'estenen cap al lluny colltorcits de la son; 
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els pacífics infants de la terra sagrada 
que eixuguen la copa del sol fins al profón. 

A voltes, com sospir de llur ànima relíenla, 
del niig les greus espigues que es parlen ainb remos 
una ondulado majestuosa i lenta 
s'aixeca i va a morir a l'horilzó polsós. 

Aprop, alguns bous blancs jeient al mig de l'herba 
baben calmosament sobre' Is morros carnús 
i sua de sa ullada lleganyosa i superba 
la son interior que no acaben ja pus. 

Home: si amb el cor pie de joia o pie de dol, 
passessis al migjorn dintre ' I camp xafagós, 
fuig! La natura es buida i consumeix el sol; 
aquí ré hi ha vivent; aquí ré hi ha joiós. 

Més, si desenganyat del riure i del plorar, 
febrosenc de l'oblit d'aquest món agitat, 
te piau el no piegar de maldi o perdonar, 
tastant una suprema i morna voluptat, 

Vina! Qué el sol te parla amb paraules sublims; 
dins sa flama implacable absorbeix-te sens fi; 
i torna a ciutat, lent, veient de lluny els cims; 
set voltes el cor tremp dintre'l no-rès divi. 

XAVIER GARBÒ MAYMÍ , trad. 

L excursio ma estruqa de 

'Auce 

'Orfeo 

ada" a a vi a de r a atruge 

Ans de la quaresma de l'any 1916, o sia el passai, l'Orfeo Aucellada 
rebé de l'Ateneu Palafrugelleiic la demanda de condicions per a anar a cele-
brar-hi un concert. L'Orfeo respongué que sols l'import de les despeses volía. 
Quan el traete semblà ja concorde, la societat palafiugellenca digué que per 
la premura del temps no podía preparar-se la festa en la quaresma, i, que 
sens dubte, la prepararíen per la Festa Major, o sia la de Santa Margarida. 
Tanipoc ìiqò pogué dur-se a compliment. ! rès no digué la Junta de l'Orfeo 
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perqué tot passà dintre'Is limits de la més pura cortesia. Si bé cundí la 
desiliusió, no deixà d'haver-hi goig per quant la demanda era honorí-
fica. 

En la festa de Santa Margarida de l'any present de 1917, volgueren els 
orfeonistes, motu propio, recabal"lar-se de la desil'lusio sofrida en Tany an-
terior i presentar-se al public de Palafrugeli sense espatllerades ni camina-
dors. Més la pretensi© dels palamosins fou tinguda per atentatoria a la caixa 
de Ies Societats en festa, i amb aquest criteri, si no barraren el pas de I' Or-
feo, els palafrugellencs obriren abismes en la mateixa plaça pública. 

Hi ha qui per vergonya, amaga els fracassos. A nosaltres mos piau pu-
blicar el que hem sofert. La festa musical era feta amb mires deis qui en l'any 
1916 mos sol'licitaren, amb pensament deis intellectuals, deis refinats, deis 
elets, deis qui prefereixen la interpretació d' una obra de Mozart ene que no 
sia perfeta, a la deis valsos repicáis de la festa major; el concert era fet pels 
qui, com digue molt bé el Tinent d'Alcalde Sr. Sagrera, troben en les nostres 
festes majors una monotonia aclaparadora. 

La Junta havia tinguda cura de que la festa musical no coincidís amb els 
altres espectacles, recabant satisfactoriament del Sr. President del Centre 
Fraternal que el concert reglamentari de I'orquestra s'avançaria un poc en 
atenció ais forasters. El concert era anunciat a les tres, i consta que a la re-
petició del vals repicat d'orquestra, eren ben properes les 5 de la tar-
de. 

Excusant-se anib la calor, o amb compromisos, a amb aficions, Palafru-
geli podía haver deixat d'assistir al concert sense que la rubor aparegués en 
el rostre del cantaires; més lo ben contrari a cortesía i a hospitalitat ès que 
ja a l'estació no hi haguès el més humil funcionari de l'Ajuntaiìient, i que, 
sobretot, el pas de la comitiva per entre la multitut congregada al Club 3 x 4 
i pico en el Centre Fraternal i les dues cançons ofertes al public davant la 
Casa de la Vila no logressin fer aixecar ni una salutació deis palafrugellencs. 
Era en la niés gran soletat que els orfeonistes se disposaren a cantar; acudi-
ren després unes 30 persones de les quals n'hi havía una vintena de Palamós. 
D3 les 26 persones assegudes en butaca en el concert, la majoría era de Pa-
lamós i de Sani Feliu de Quixols. Hi hagueren, ès ciar, en l'ambient hostil, 
algunes excepcions, que estimem en sa justa valor. Dos Regidors de 
l'Ajuntament i altres funcionaris mos atengueren bé en la recepció ofi-
cial. 

En el retorn a l'estació, els orfeonistes s'exclamaven segons el llur tem-
perament, qui botzinava, records dels viatges lucratius a Palamós del chor 
palafrugellenc La Taponera, qui la delicada ofrena de palamosins en con-
tractar l 'Ürfeó de Palafrugeli en una primera i Iluidíssima missa, qui Tt-marga 
recordança d'unes carreres de bicicletes en que un paiamosi guanyà un pri-
mer premi que no ha vist mai; qui les 200 ptes. gastades per l 'Ajuntament de 
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Palamós per a festejar una estudiantina de Palafrugell; més tots abandonaren, 
desseguida retrets i recordances, per a riure's dol?ament deis enemies sorgits, 
com per miracle, d'aquella vila en la qual sois pensávem trobar-hi amistat. En 
la senyera triomfalment aleada i estranyadameiit mirada, voleiaven al vent 
les cintes de la Ciutat de Barcelona, del Centre Empordanés i de la vila de 
Palamós. 

MIQUEL ROGER I CROSA. 

President de l 'Orfeo Aucellada. 

cinquantena de l'esbart de \?¡ch 

En commemoració de la cinquantena de l'esbart célebre, qui ha format en 
la literatura nostrada una escola sòlida i fonamental, els vigatans, presidits 
pels tres sobrevivents de la primera esbartada, Dr. jaume Collel l , Mestre en 
Gai Saber, D. Martí Genis i D. losep Salarich, han inaugurat un monument 
monolític en la Font del Desmai, assistint a l'acte literats eminents de Cata-
lunya. 

Els dèu joves, qui en la matinada de! 19 de Juny de 1867, vigi l ia del Cor-
pus, colgueren la primera reunió en la Font de la Torre de Morgades, foren els 
següents: Jacinto Verdaguer, Jaume Collell, Marian Campà, Josep Serra i 
Campdelacreu, els dos germans Masferrer, Mart i Gem's, Josep Salarich, Anto-
ni d'Espona i Pere Andreu. Al l í jaregalà l'immortal Verdaguer una mostra de 
sa prosa rica i fluent, en el séu diseurs esplèndid, tingut per una de ses mi-
nors composicions. 

L'escola vigatana, basada en aqueix esbart, ha irradiat molt gran i sa-
nitosa influencia en la vida literaria de Catalunya. LIoes i acataments ha tin-
gut sempre en la nostra pàtria i a l'estranger. 

Es ben admirable el fet de que una poblado com Vich pugui presentar 
un nombrós estol de poetes i prosadors. La inspiració de qué ès estada favo-
rida aquella ciutat, ha d'esser, realment, motiu de goig i vivent estímul pels 
joves vigatans qui obren el cor a la santa poesía. Per molts corrents de pro-
saïsme qui invadeixin la ciutat elegida, patria de Balmes, l'espiritualitat no'n 
sera, mai per mai, punyida ni rebaixada, per virtut de la tradició que ella 
guarda. 

En el progama de les festes del St. Miquel del Sants hi ha una bella 
col iecció de composicions poétiques dels formadors de l'esbart. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



M A R I N A D A 131 

A De aire 
A mi em plauen les hores que s'escorren tranquiles 

a la sombra dels arbres allunyat de les viles; 

el misteri dels boscos que cap petja calciga, 

la flonjor de la molça, la verdor de l'alzina. 

A mi em plau d'una altura resseguir-ne les crestes 

i escampar la mirada tôt al llarg de les serres; 

la imponeiita fondàr ia dels cornais que verdegen 

on s'escorren les aiguës emportant-se'n la terra, 

i seguint la do t ada arribâ a la riera 

i pesca els barbs que dormen en els caus de les pedres. 

A mi em plau de la costa visitar-ne les timbes 

endinsar-me en les coves que eren niu de les nimfes; 

estudiar en les roques formacions cristallines 

i escaiâ els pics feréstecs de les penyes altives. 

A mi em plau de muntanya restructura mateixa, 

els camins de les cabres, corriols i dreceres; 

Si els bolets se deixonden, visitar les retxeres 

dels soléis olorosos on els retxos floreixen; 

i entre ' Is boscos d'arbossos carr»¿gats de cireres 

agafâ els.tórts que arriben, amb nyinyols o ballestes. 

M'enamora el silenci de la selva dormida 

quan no's mou ni una fulla, quan no's sent ni una gr iva; 

la remor més Ilunyana em desperta a la vida, 

la pastora qui canta, una esquella que dringa, 

corn més lluny i ignorada més me causa alegría 

que aixis penso que encara hi ha qui em fa companyia . 

M'enamora la vinya pampulosa i rienta 

amb la fruita madura que en les plantes me tempta 

i disfruto collint-Ia de la branca mateixa 

escollint la més dolça per la boca sedenta. 

LL. B A R C E L Ó I B O U . 
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Crònica loca 

Moites veus hân escanipat per tots els índrets de Catalunya que vora 
Palamós i en terme de St. Joàn de Palamós, hi ha una platja oberta a la Hum 
d'Or ient , ço ès, La Fosca, mol i lluminosa. Porta el nom de Fosca per la roca 

negra qui la limita. 
De l'altra banda de 
roca , s ' e s t é n la 
platja de St. Este-
ve, sota ' I penyal 
de graciosa h'nia, 
coronat per les ru-
nes del castell i de 
Termi t i del prop! 
nom. El c a s t e l l , 
convert i t avui en 
masía, propietat de 
don Ramir Pagès, 
fou l'adquisició del 
gran rei de la Con-

federació Catalano-Aragonesa, En Pere HI, el Gran o deis Francesos, per tal 
de fundar Palamós. Sota ' I Cap Gros, f igura dominant, hi ha la platgeta de 
Sa Tamardia, que el pöble pronuncia corruptiblement, nom que, sens dubte, 
obeeix, als tamarius que devíen haver-hi. Mol ts anys ha, que allí tenen els 
senyors Matas un gran casal, primera construcció en el pintoresc paisatge. 
En tota la llongada de La Fosca hi ha, avui en día, molts edificís: el gran 
establiment del Jeroglíf ic, amb sa toia de xaiets; eis xalets esplèndids, de 
eis senyors Tarrés, Aróla i el del senyor Vi lahur, de recent construcció; i 
moites altres cases, i casetes, i barraques. El- propietari del Jeroglíf ic En 
R. Tauler ha feta activíssima i)ropaganda de les belleses del paratge. La 
platja ès espléndida amb la sorra daurada i finissima; .poden eis banyistes ca-
minar Ilargament sense enfonsar-se; en jornades de calma, apar un bany sobre 
un mosaic, de tan Iiis i f i que ès el fons. A dir ver, la única falla del paratge 
ès la migradesa de vegetació; per ço, la bella pineda del senyor Vi lahur ès un 
racés que enyoraría el püblic amb greu recança, si el propietari la cerqués a 
son profit ünic. Les fotografíes acompanyatories donen idea del paratge. Són 
eis clixès de nostre radactor En Joàn B. Camós, exquisit artista, qui acaba 
d'obtenir un premi en el Concurs fotogràfic de Terrassa, Ilorer important, si 
s'atén que a dita Iluita hi concorregueren eis millors fotògrafs d'Espanya. L 'e-
minent aquarel' l ista, En Manel Grau, ostentà eis diversos aspecíes de la plat-
ja celebrada. 
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Joírem d'un beli 
espectacle amb la 
vinguda d'En Jau-
me Borras, qui po-
sa en l'escena del 
Saló Carmen Jesús 
que iorna de l'emi-
nent Quimera. El 
g ran d r a m a t u r g , 
com altres poetes, 
ha volgut clamar la 
pau, en mig deis 
horrors de la gran 
guerra. En Quime-
rà ha cregut que el millor mitja de predícar-ia era la creacló de Nataniel, un 
superhome, imatge de Jesús. No deíxa d'esser un aíreviment. Per les cura-
cions que Nataniel acompíeix i per la fascinació exercida en les multituts, gai-
rebé tothom el pren pel Fil i de Deu. A la figura espiritual hi contrasta la d'una 
dona, Gladys, qui, cerca debades, en Nataniel la correspondencia de son amor. 
Gladys ès la iTlusió del princep d'un imperi ambiciós i conqueridor. L'episodi 
d'amor, on la damisela resulta esser la infermerà curadora del pn'ncep emmo-
!lit i estragat, dona Hoc a manifestar l'orgull de rapa i de sang de l'emperador, 
fins al punt d'arribar a l'insult. L'imperi, de primer, en glòria, cau en destret. 
Nataniel intervé, llavors, en ambdós exèrcits bel'ligerants per a obtenir la pau, 
suggestionant, a intérvals, l'emperador. Secunden l'obra pacificadora Gladys 
i el pn'ncep, hereu de la corona per la mort de son germá. En l'instant que 
Nataniel junta els contraris, aquestos senten rebrollar l'odi de cop, i en follia 
s'acometen, matant Nataniel, el qual exhala l'ultim sospir mormolant: Torna-

ré. Sens dubte que 
de les ultimes obres 
del gran damaturg, 
Jesús que torna ès 
la millor. Canta la 
pau inspiradament i 
amb entusiasme, si 
bé les invectives 
c o n t r a ' l gue r re r 
ambiciós dissonen 
ingratament en bo-
ca del superhome, 
fins llavors, tot dol-
cesa i espiritualitat. 
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L'atenció del púbiic ès presa des del coiiienç fins a terme, prova de la factu-
ra magistral. Obres de gran exit, que els artistes se cansen de repetir, són 
les que fan més bo de veure. La seguritat i ajust del conjunt ofert per la 
Companyia d'En Jaunie Borràs satisfa plennment. Descomptats els afectes de 
v e u - t o t a una gamma de sons—el Director representa Iluidament. La Casais 
també domina el treball; la seva dicció, un poc afectada, sobta d'antuvi, però 
un hom s'hi habitua i i 'aplaudeix. El public, per irreligiós que slgui, pensa en 
Jesús , i fins aplaudeix idees, que, sens dubte, no niés se troben en boca de 
J e sús . La concurrencia era considerable. 

En un dels coinbois de vapors en direcçiô a França que tan sovlntegen, 
hi anava , com a custiodador, un submari. Un submari atacà el berganti gole-
ta Résolue de 400 tonelades a 32 milles del nostre port. Recalaren a aqui els 
9 nàufregs, amb els entriquells més valiosos i amats. Maigrat de las 24 cano-
nades, el ease de la nau va surar, per tenir bocois buits en la bodega, essent 
trobat entre Pineda i Maigrat . 

Una de les dificultats més for tes amb que han de Iluitar els expediciona-
rls de suru i taps es la falla de vagons. Per tal de reglamentar aquest servei, 
vingué el Sr Quevedo. Ben dissortada ès 1' Empresa del Tranvia de F . a P . 
amb la crema de vagons: en el decurs de Juliol dos de suru i dos de taps se 
són incendiais completament. Tot es conseqüéncia de l'ús de llenya en Hoc de 
carbó; amb aquell combustible la máquina llença una cabellera d 'espurnes 
que, en la foscor, imposa. Açô niateix ès causa dels retrassos, ben perjudi-
cials a voltes, car no arriba a enllaçar amb el M. Z. A., raó per la qual ¡ 'Em-
presa té acordat el canvi d'horari. La Junta dels Docks estableix sucursals en 
les poblacions veïnes, arribant també fins a Llagostera i Cassà . 

Acut molta de gent a la farola a veure passar els vapors, qui naveguen 
molt aterrats. To t i haver sortit la Iluna el dia 6, no tingueren els enamorats 
la claror d 'argent . 

Cada dos anys, visita la nostra vila un estol de deixebles de l 'Escola 
d 'Enginyers de Monts de El Escoriai. Enguany vingueren una vintena d 'estu-
diants. 

Per la Mare de Deu del Carme, fou célébrât en l'esglesia de l'Hospital el 
solemne ofici acostumat. L'orquestra La Principal interpreté la Missa a ho-
nor de S . Carles de Perosi. En la parroquia molts infants celebraren la comu-
nió privada. 

Gran efervéscencia política amb motiu de l'Assemblea de Parlamentaris 
a Barcelona el día 19. Bon preludi fou la de Parlamentaris Catalans. Palamós 
no s'ha adherit oficialment a les conclusions de l 'Assemblea, més si espiritual-
ment, car, el desig de renovació política estés en tot Catalunya i en altres re-
gions d 'Espanya , també ès en nostra vila. Cal dir la veritat. Catalanistes i re-
publicans han remès l'adhesió al Sr. Abadal. 

Corregué la brama de que la festa major de Palafrugell se sospenía. De 
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que no es sospengué en pot respondre l 'Orfeo Äacellada que hi anà amb 
malestruganga, segons veurà el lector, si llegir vol I'article sobre '1 particular 
escrit. 

El pöble de Calonge transladà la festa major del dia 29 de Juliol al ter-
cer dissabte del mateix mès. No deixà d'haver-hi bona representació de 
palamosins. En Roídos establí un servei especial per aqueixa festa. Per a 
la de Palafrugeli hi hagueren trens extraorditiaris. 

Verificaren-se tres carreganients seguits de palies en els vapors Mar 
Tirreno, Mar Caspio i Joaquin Miimbrú. 

O el tor peder n ° 1 o el canoiier Marqués de la Victoria veleni cada tres 
o quatre jorns. El canoner ir iuminà el poblé amb el reflector. 

Morí Donya Concepció Qaitàn (a. C . s.) esposa del mestre En Lluís Fe-
rrer, Director del Orfeo Äucellada. Assisti l 'Orfeo a Tenterrament amb la se-
nyera endolada i una corona. 

Ei far.oler En Manel Vaca, ben co.iegut a Palamós s'ha fet càrrec de la 
farola del moli, per resultes d'una permuta. 

Hi hagueren sardanes al Jeroglific. 
A l'eiiterrament del President de la Manconiunital, hi assistiren el senyor 

Ciurana, en representació de l 'Ajuntament, el Diputat Provincial en Martí 
Roger, i alguns particulars. Els catalanistes palamosins oferiren una corona. 

Hem tingut el gust de saludar l'artista barceloní en Matíes Canturri, qui 
prepara una exposició de quadres en el Casino «La Unión». 

I cateter de a cantonada Deicamavai. 
Un jorn de Carnaval, vaig entrar en una cervesería, amb l'intenció d'es-

perar el tren per a entornar-me'n cap al poblé, i em vaig senre en un reco, 
mig cansat i aburrit del tot. 

Havía sortit del poblé carregat de broma i amb dísposició de divertir-me, 
però malgrat de les nieves esperançes, no vaig trobar enlloc la díversió. 

Vaig allargar eis braços i aixecar el cap, per a treure'm la mandra de so-
bre, i la meva vista va recorrer la sala: Aquesta no era precisamtnt expressa 
per a treure'm el mal humor: les parets, covertes amb un paper fose, tacat en 
algunes bandes d'un groe brut; no hi havia cap llum enees, tot surava dins 
una penombra aburridora; al fons hi havía el mostrador, pie d'ampolles de 
totes formes, les etiquetes de les quais no se podíen distinglr perla poca llum 
i massa pois. Les taules arrenglerades amb les cadires a voltant, esperaven 
tristament que aigu les fes servir, car j'o era tot sol dintre la saia. Die maia-
ment en dir tot sòl: una veu prima i malaltiça, va dir darrera meu, baixet, 
com si tingués por de profanar la quietut que alla regnava : 
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—Que voldría pendre? 
—Porta'm una cervesa. 
Me vaig girar. El que havía fet la pregunta era un xicot d'uns quinze o 

setze anys, prim i groe de cara; me mirava amb uns ulls tristos i una mirada 
fixa, que amb tot i tenir els ulis ben oberts, semblava que la vista no allargava 
més eniià de Ies parpelles, amb els dos braços caiguts, anava cargolant i des-
cargoiaiit per les seves mans, un toval ló que hi portava; va obrir la boca com 
un autómata, i amb veu més baixa que abana i que amb prou feines se sentía: 

— Clara o fosca?, va dir. 
—Fosca. Se n'anà al mostrador sense fer fressa i^ual que un fantasma. 
Ve-t 'aquí un moço que fa parella amb Pestabliment, vaig pensar tornant a 

passejar la vista per aquella sala de conjunt tan fúnebre; no sé com pot tenir 
parroquians, un establiment com aquesl; pcirets fosques i brutes, pois per tot 
arreu, solitut i silenci aclaparants... i si tots sis moços eren coni la mostra, 
semblava més una sucursal d'una funeraria que no pas un establiment d'esbar-
jo. Vaja! era ben dolenta la meua sort, aburrit que venía del carrer, al buscar 
un Hoc on passar mit ja hora distret, me feia entrar en el local mésensopit que 
hi devia haver en tota la vi la... I jo també vés per qué havía de tenir aquests 
pensameiits tan pocs alegres i tan impropis per a treure'm el tedi que 
portava a sobre!—Vaja! pendria la cervesa, perqué de set en tenía, i me n'a-
niria a esperar al carrer que el tren arribés. Sempre estaría més distret que 
alla a dintre.— Però bé trigava 'prou de venir el marrec amb la cervesa! 
Vaig girar-me cap al mostrador, més enlloc el vaig veure. Vaig picar de mans, 
i, a la poca estona, va sortir d'una porta que hi havía al fons, portant el bock 
de cervesa a la mà. 

Va arribar davant meu tan silencios com abans, i va posar el bock sobre 
la taula, tot mirant-me altre vegada amb els ulls f ixes, sino que llavors sem-
blaven com entelats: Aquell xicot estava a punt de plorar. 

—¿Que devia tenir? 
—Qué no estem gaire alegres, noi? vaig preguntar-li amb brusquetat 

carinyosa; — que potser no te volen deixar sortir a divert ir-te amb els teus 
companys, avui que ès Carnaval? 

Me va mirar més tristament que abans, i va provar de somriure, però 
sois arribà a fer una ganyota i, al contreure-se-li la cara, li van caure gal-
tes avall les llàgrimes que en els ulls tenia retingudes; va recollir els diners 
que jo havía posât sobre la taula, i se n'entornà sense dir rès, plorant poc a poc. 

Vajai , no n'hi havía pas per tant, va ig pensar mirant-lo com s'al lunyava. 
Però de totes maneres era ben trist que a la seva edat i en una diada com 
aquella, el fessin estar tançai dintre aquell café, com si el metge li hagués re-
ceptat banys de fàstig. Segurament els séus pares, o els séus amos o lo que 
fossin, s'esíaríen per la plaça divertint-se, mirant com la gent ballava corran" 
des; i eli que estava en una edat més apròposit per això, s'havía d'estar allá 
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dintre i solament podía participar de la festa, pels crits de la geni alegra que 
se sentíen del carrer i que encara li devíen fer venir més enveja. 

Jo me figurava el cafeter: Un home ait i gros amb vestit de cada festa, 
al mig de la plaça, debrace t amb la seva dona i aplaudiiit amb grans riallades 
les xabacaneríes de les disfreces.— O pot ser no era casat i en aquells mo-
ments corría portant una màsctra a bracet, mol! de suor 1 masegat per les 
embesíides que rebía, però de totes maneres satisfet, i seguint per entre la 
multitut, com podía, la máscara, i,ue el portava mig arroceganf, cap a un café 
qualsevol, a pendre algún refresc.— I tot això mentres aquell xicot, de nou 
entrât dins la porta del fons, d'on fiavía sortit abans, devia estar plorant la 
seva malestrugança. 

CAMÓS. 
(Acabará) 

Sport Foot-ball 

Continúa la marxa victoriosa del «Palamós F. C.> Aquest més ha célé-
brât dos partits amb el team « Sport Guixolense > quedant sempre amb vic-
toria. El primer, el guanyaren per 4 goals a 1; i el segòn, el del dia 29, per 3 
a 0. Malgrat totes les temptatives fetes pels Guixolencs, no pogueren veure 
premiats llurs esforços. 

Era el dia 20 que combatien a Palafrugell quatre dels jogadors palamo-
sins, junts ami) altres de la comarca, formant e! team nomenat de coaiició, 
contra'l primer team de I ' tEspanyol F. C.» de Barcelona. Sabem que els 
palamosins hi feren lluït paper, conseguint marcar els dos únics goals per al 
team de coaiició. Guanyaren els barcelonins per 4 goals a 2. 

—Sembla que hi ha aigú que s'empenya en llevar importancia al team 
paiamosi. Malgrat totes les versions i en contra deis enemies del cPalamós 
F . C.>, el team local continúa les seves tasques sens interrupció, desmentint, 
albora, tot ço que en contra seu es digui. Recent encara es la victòria pa-
lamosina contra Internacional F. C. de Barcelona. 

— Han començat els partits per a disputar-se la copa Maura. Se cele-
brarán tots a Sí . Feiiu de Guixols. Hi pendran part els teams de Sant Feliu, 
Blanes, La Escala, Palamós i el «Casal Popular» de Palafrugell. 

— Sabem que n'Humbert (J) tornará a formar part del team local. De-
sitjem que se confirmi aquesta noticia. 

— Segons llegim, han estât desestimades les protestes formuiades pel 
«Palamós F. C.» i «Ateneu Deportiu» contra l'«Ateneu Pa laf ruge l leno amb 
motiu de celebrar-se els partits de campionat d'aquesta provincia, quedant 
aquest, per tant nomenat campió. Enhorabona, palafrugellencs.—C. Sénrab. 
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M o v i m e n t del port durant el mès de Ju l i o l de 1917 

E N T R A D E S T O N E L A T G E 
V a p o r s 10 
B a r c o s d e v e l a 21 

12.023 
942 

S O R T I D E S T O N E L A T G E 
V a p o r s 10 
B a r c o s d e ve la 20 

12.023 
904 

O p e r a c i o n s d e la C a i x a d'èstalvis Mèsdejuiioi 

Nombre d'impnsicions Quantitats imposades Reintegres Quanlitats pagades Llibretes noves 
51 3643 13 1525'90 5 

L S t a c i o D u v i o m e t n c a 

Aiga r eco l l i da d u r a n t el m è s d e J u l i o l : 7 ' 6 mm. 

^ e a i s t r e civi Mès de Juliol 

Nai.rements: 1. A l e x a n d r e J u e r a i V a l l s . — 2 . P i l a r S o l e r i V á z q u e z . — 3 . C a r m e 
F e r r e r i G a i t à n . — 4. J o à n P e r r e r a s i G a r c í a . — 5. C a r m e Z u r i t a i V e n d r e l l . — 6. E n r i c 
C o s t a i B o s c h . — 7. A g n a G i m b e r n a t i H e r n á n d e z . 

Innomenais: 1. V i l a r i R a b a s s a . — 2 . C i u t a t i G u r i . 
Defiincions: 1 . T e r e s a B a c a l l à i B r u g u é s , 65 a n y s , — 2 . F l o r e n c i B a r c e l ó i C l o s , 

5 8 . - 3 . C o n c e p c i ó Ga i ta t i i G u t i é r r e z , 2 8 . - 4 . A l e x a n d r e A g u i l a r i Borul l^ 42. 
Matrimonis: 1. J o s e p Bof i l l i Pi a m b E l e n a Darde'l- i F a l c ó . — 2 . N a r c í s E s t r a g u é s 

i H o r n ó s a m b M a r í a P r o h í a s i B ü r g e t . 

Tal lers Tipogràfics LA GUTENBERG - Palamós, 
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CICLES sAnRomÁ 
ARTICLES PER A 

SPORTS 

MOTOS 1 S I D E - C A R S 

A. S A N R O M A 
Balmes. 62 

B A R C E L O N A 
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TONICO 

Licor Ferro - Quina 

APERITIVO 

ANIS "'CiRlOLLA 

J V ICTOR IA ' ^ 

Exquisit i suau licor de sa-

bor agradable i de puresa 

garantida. 

Composició aprovada i re-

comanada per varis Labora-

toris Municipals i nombro-

ses eminencies médiques. 

Beguda higiénica ideal, de 

fama mundial. 

El seu lis facilita les digestions penoses, fortifica el sistema 

nervios i retorna les energies i forces perdudes a l'organisme 

débilitât per malaltíes o treballs excessius. ' 

Premiat en totes les exposicions i POT DEMANAR-SE 

concursos nacionals i estrangers. PER TOT ARREU. 

Ï 
Al 

Û 

O I I O 
ARENYS DE M A R (Barcelona) 

Ti i i g- i i eu c o m p t e a m b les t a l s í t i c a e i o n s . 

H e b u t ^ e u les t m i t a c i o n s . 
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