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REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 

CARRETERA. DE GIRONA, NÚM .. 27 
PREUS DE · SUBSCRIPCIÓ 

Espanya, 3 pessetes_ l'any; Estran3er, 5 francs. 

Fàbrica de Radiadors per a Automòbils 
UNICA CASA 

A ESPANYA Ricard Corominas 
Proveidor de la Reial Casa 

Reparació dels mateixos, 

Fars, Botzines, etc. etc. 

Argüelles Granvía Diagonal, 458 "Telefon 7788 

BARCELONA 
Fàbrica a Madrid Monteleòn, 28 -Telefon 3584 
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Ten·da -LA REINA 
- DE -

NICET ·CASANOYAS 
SASTRERÍA i Confeccions. Varis gen
res de punt. Cotilles alta novetat. Mo
dels fabricats especialment per a la casa. 

CENTRE: DE : REPRESENTACIONS 

Em1L1 · noytt 
INS Tf\L·Lf\CIONS 

per ª · aigua, gas i electricitat 

: Reparacions de maquinaria : 

Carrer de mauri i Vilar, 3 

Avellaners, 
NEGRET l CAIXAL, 

dels criaders de Romanyà de la 
Selva. -- Per instruccions i 

planter dirigir - se a Mossèn 
Joan Rabasseda, Rector de 

Romanyà de la Selva. 

Ramón Casas 
MODERNA TECNICA DE PIANO 

- TEORIA - SOLFEIG - CANT -

ESCALA DE QUINTES de BARBEREAN , 

modernament reformada per 

- GEVA ERT i E. MORERA. 

LLIÇONS particulars i a domicili. 

Fustería i Ebanistería -
- DE -. 

J. Marull Agustí 
LA MÉS ANTIGA I ACREDITADA 

Carrer de Munt, 21 

NOT A important : Aquesta caç;a se 
fa càrrec de tot el servei funerari. 

Ad r-o h e r C erm ans 
Telefon, 212. Apartat, 18. 

Telefon interurbà, 3. 

GIRONA ·=== 

Maquinaria eléctriGa. 
Material eléctric. 

Magatzem de Maquinaria i Articles per a les Arts del Llibre 
; 

C E F· E R i G O R C H S l E S T E V E 
Rambla de Catalunya, 91. BARCELONA 

Existencia de Màqurnes d'impremta de la tan a.creditada casa MARINONI 
= Màquines de cosir amb fil-ferro i corxets = Tipos comuns, Titolars i Vi· 
nyetès de la Fundició DEBERNY; especialitat en lletres angleses caligràfi· 
ques, litogràfiques i talla-dolça, de les quals n'hi ha sempre existencia en , 
magatzem = : : : Teles per a ~nquadernació : : : = Filets de co~re: gran 
assortit enJnagatzem qels més usuals en pòlices de l - 2 i 3 kilos . · 
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CH. 

PINTURA 
ESMALT 

Corts, 653 . • BjlRCELOfljl 

LORILLEUX Y C.ª 
H. IBÉRICA DEL. PADRE 

HOSTATGE l HABITACIONS 

Propietari: JOSEP ROCA 
Comte Assalt, li i Lancàster, 2. . BARCELONA 

Se patia· francès . - Espaioses habitacions. - Titnbres i llum 
elèctrica. - Servei esmerat. - Casa fundada en 1849. 

S'avisa als Senyors Viatgers que la casa no té cotxe ni corredor en les esta- · 
cions ni en els molls. Els cotxes de la Central el portaràn a l'establiment, si 
es que ho sol·licita, com també el' tramvía que porta la creu roja , que els dei-

xa davant el carrer Conde del Asalto. 

RESTAURANT ---~ TELEFON 67 

JER o GL1.r1: ·c 
Platja de Lf\ F OSC li l 

BA BE BI BO i BU l 
NIC 

SANT JOAN DE PALAMÓS 
(Costa Brava) 

Primera Colonia estiuenca marítima de Catalunya·. - •Xalets• per a families. - Servei de Ho-

tel i de Restaurant. ObP-rt tot l'any. l 
-------------------------------------------------------
vx:::x:-==-->"-:X::x::x::x::x:=-=:x::x::x::x:=-==·=~=::x::x::x:==--_:::x-::x::::x:K 

~ FUNDICIÓ i Tallers mecànics i elèctrics X 
~ ==============-==-==·· x 

~Tomàs, Solési C.iª en eta.~ 

L~=::=:::==~~oJ 
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• Grans tallers de Fotogravat 11 

• • • • 
• REQUE S E N S -, • 

OLIVER l HENRICH : 
• Plaça de Letamendi, 27 = Telefon, G . 1104 • 

• BARCELONA • 

• • fi 11 ••• 11 • 11 •••••. • g •••• IÏ •••• 

Majó i Planas.-Barcelona· 
Importadors directes d'Olis minerals. 
Fàbrica de grasses per a la industria 
- - - a Hospitalet del Llobregat. 
Corretg·es, Gomes, Amiants, ~ 

Estopades i Caps de Cotó. 
'CORRESPONDENCIA: Fernando, 12, entl.º (Entrada Vidre, 2) 

Hotel i cafè TRIAS Situació immi
llorable, davant 
de la mar, de la 

estació, del passeig i al costat de l'administració d'automóbils. 

(1!1 Habitacions confortables l!l Esplèndit saló menjador l!l 

MAGNIFICA SALA DE BANYS D'AIGA DE MAR l DE DOLÇA 

G A RAGE TELEFON, 35 

J.YIAGÍ VIÑALS 
TBAlW § PORTS I AD"IJANES . 

Carrer Cristina) 2 · m Cases a Port-Bou) Cer-

~ Barcelona 
z 
o 
lL 

·g : bere, lrún i Hendapa: 
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MA-R1NADA 

Musica empordanesa 

La Festa de la Sardana, molt encertadament projectada i amb gran èxit 
duta a compliment per la Comissi_ó de Festes de la ciutat de Girona, ha re
mogut el trist motiu de la musica empordanesa, cenyida al marc de la sarda
na. De trista, verament, hem de calificar la musica actual a !'Empordà, per 
quant en la última lluita hi triomfaren els compositors 110 empordanesos. Una 
sola excepció: l'obtentor del segón accèsit al primer tema, el j.ove músic se
nyor Sanmartí, ès empordanès de raça, fill del poble del gran Muntaner; mes 
ja ha posat àrrds, en la capital de Catalunya, apareguent aixís amb el ropat
ge de barceloní. 

De les figures de la terra d.'En Pep Ventura, ha rebut plena consagració 
dels grans mestres, no sols en la factura de sardanes, sinó en obres simfò
niques de gran vol_, la d'en juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. Els· mes
tres més exigents arriben a proclamar que. En Garreta ès l'únic empordanès 
actual, capaç de compondre belles sardanes. Veritat ·que les firmes d'En 
Serra, d'En juncà, d'En Soler, poden fer palanquejar l'asserció. 

Per circumstàncies, impossibles d'esbrinar, pot haver-se donat el cas de 
que no hagin lluitat en l'últim concurs els empordanesos, qui bé podíen ha
ver-hi reverdit els llorers d'anteriors batalles. El fet ès, en resum, que els 
barcelonins coparen · totes les distfncions, i a conseqiléncia, i en el pro· 
pòsit de reiterar la festa en l'a.ny proper, ha sorgit la idea d'establir un premi 
especial, al qual sols puguin as¡,irar els compositors empordanesos. Ans de 
que els mantenedors de la Fesia Je la Sardana puguin anu11ci~r semblant des· 
propòsit, mos afanyem a retreure i a recalcar el deshonor que per a f'Empor· 
dà representaria aqueix abim de separació, aqueixa tria a priori, a semblan· 
ça dels pre111is especials que en sport s'ha d'adjudicar a la mainada per no 
poder equiparar-se amb la forç_a_ dels adultes. La citació dels compositors es
mentats ja priva el mès ardit de despullar d'honors !'Empordà; mes, realment, 
la cultura musical dels escriptors de sardanes ès tan deficient, que fins ha 
permès dir al mestre Morera que aquells no son sinó pagesos. 

La causa principal de l'hostil destriament entre el bàndol que component 
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sardanes fa art, i el qui les fa per la vida, radica en el ·vulgus. El vulgus cla
ma l'art assequible, mengívol una melodía: de fàcil heure en música, una co
mèdia que no mes faci riure, una revista que porti ninots. Es la contraposició 
de la llei qui afalaga el gust del públic i la llei qui l'educa a son despit. 

Per a l'espandiment de l'art sardanístic, hi ha el greu inconvenient que 
els dançaires reclamen musica saltadora, sens parar ment de si es converteix 
en polca o marxa, i els compositors empordanesos, gairebé tots Plls interes
sats en l'adquisició de contractes i en la venda de sardanes, escriuen marxes 
i polques, i deixen a casa llur les sardanes .dels grans mestres, a pretext de 
que són massa treballoses. 

Amb el fàcil fer i amb vida regalada, els compositors empordanesos se 
veuen quitis d'estudiar i profunditzar la tècnica i de llegir i retenir les melo
dies populars catalanes, i de sentir la musica selecta. Aixís no abonen mai la 
llur fantasia perqué hi brolli la distingida inspiració a la qual tot artista deu 
aspirar. 

La cura, doncs, està en que el poble iniciat egixeixi en les festes les sar-
danes de mèrit, per treballoses que siguin, i aixís haurà la virtut de fer treba
llar en aquell sentit els qui no volen fer-ho ni ara ho han de menester; i a 
mes, en que sovintegin els concursos d'importància, en els quals no pot sor
tir triomfant el compositor llec de tècnica i allunyat de Ja gran musica. 

En la festa de Girona triomfaren el mestre Sancho Marraco, amb tres 
sardanes, Roselles i violes, La devesa, i Narcisa, aquesta per a dues co
bles, i l'anomenat En Sanmartí amb sa Pirenenca. El Director del quartet 
Renaixement, En Toldrà, abastà un premi extraordinari,. i en la glosa d'una 
cançó popular se lluïren els senyors Fornells, Pèrez Moya i Mossèn Padró. 
I bé, si el vulgus continúa pertinaç en. esser afalagat, vindrà la propera tem
porada estival, i ja farà prou que paguem sentir aqueix esplet de riques com· 
posicions. 

El qui havia lograt dominar el públic, educant-lo finament i fàcil, ès el 
mestre Morera: les seves sardanes arribaven al poblet més humil i arreu eren 
i són de tothom aplaudides. I, noresmenys, arriba un jorn en qué el gran 
mestre ja està cansat que el públic reclami obres noves i obres noves, a la 
manera dels espectadors de la cursa de braus, qui demanen cavalls i més ca
valls. 

L 'Empordà hauria de celebrar una gran festa d'homenatge als comp.osi
tors eminents, i, en especial, al mestre Morera per la labor educadora que 
han vingut acomplint. Els interessats en rellevar l 'art sardanístic haurien de 
procurar que no s'estafessin copies als autors i que les composicions perci
bissin un dret d'execució. 

El vulgus, en son revirament contra les grans figures qui honoren la dan
ça nacional, no més té un punt de raó, a nostre juí: el de reveJ·Jar·se contra 
les sardanes qni perden el ritme. La seva revolta natural !'çiçal:>a d'enfonsar, 
Jlavors1 en el çµlt~ estrafolari de la musica dolenta, 
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F\ Mossèn Joan. M. ·Quer-Gü_ell 

Llavors . que· s'inicia la calma de l'istiu, 
i al cim de les carenes s'esfumen els soleis, 
i ragen més frescals, les fonts de baix l'empriu, 
i un' abundor novella s'aboca pels hetbeis; 

llavors·, pels pastura·tges, tot el remat s'hi esrnuny . 
en mig d'aquelles tanques, qui tenen la faiçó 
d'olímpiques afraus, on s'hi oviren lluny 
la dança de les goges, de .nítida blancor. · 

. L~s vaques ajaçades devora el rieroJ,y · 
son lasses i ventrudes d'aquell herbei florit, 
i als clotarals ressona un càntic bosquerol 

. 

qui es perd· dintre les grotes, com un selvatge crit. 
I tomba, el jorn morent, dintre l'etern br~ssol, · 

. ' . 

. i les muntanyes altes el copcen cad·a nit • 
• • 

11 

CAMI DELS EST tlN\75 

• 

-

. 

tl Xa\Jie-r Carbó i Maimí 
• 

• 

Quan les remades pugen a dalt de la clapissa . . . . . 

devé la tarda aurífica, i ès bell, aquell i11dret, 
i enllà dels caminals s'hi sent la cantadissa . . 

. ) 

dels cigalons qui brunzen pe11ja.ts d'algun abet . 

Amunt la gran rourera, ès ja tremoladissa 
d'un ventitjol esquiu que esflora el seu se~ret, 
i e·t cel se torna xic, pel pastorell que frissa 
. . 

i veu, en llunyedança, que l'horitzó es fa estret ... 

A baix de -torrenteres, hi canta l'aigua freda 
i el cascadeig d'argent, ressona en la fageda 
sota un pol$im de porpra, parpellejant clar9r. ~ · , 

l .. • l ' 

-
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I pel carní, els pastors, aquella tarde roja 
hi cullen, primereñca1 d'alguna gentil goja 
la i·omanalla ardenta ·de vesperal· visió. 

' 

Ill 

ENCtlNT/1MENT • 

f\ Mossèn Lluís G. Fia 

Té un deix comanadís d'encanta1nent 
. el clotara) o.n1briu de l'abetosa, 
i el clos de l'herba fresca i sanitosa 
que es bada en virginal novellament. 

. 

. Com una flor de llum, el sol ponent, 
li envia una hale11ada frescorosa, . . 

i té llavors flo11jors de llana tosa 
la boira que tramunta del torrent. 

Damu11t d'aquell mantell de randa fina, 
hi vola escaducera sonatina 
que fila, en l'hora .. baixa, un fluvial ... . 

• 

I quan le~ goges blanques surten fora, 
floreix, e11 be 11 esc la t, l'encant de l'hora, 
i al lluny tremola encar un raig de sol ... 

. 

• 

• 

' 
• 

-

l\tIOSSEN JOAN M.ª FEIXAS 

u 
éll novel·lista Miquel Roger i Crosa 

I 

Arràn de la mar en calma, quasi .besant-li amorosame11t els peus, pass~-

jàva el f)Oeta Frederic Rull llegint ·u11s pensaments de. Nietzche. · 
El sól emr11irallava les quietes aigues i feia lluir Ja sorra de Ja platja com 

a ·granets d'or i argent. La solitut era la règina triomfant d'aquell paratge, 
profanat pel pas i11segur i feble del poeta; del poeta isolat i trist, d'ulls en· 
f or1sats ·i C?J bellera negra, de rostre eixut i adolorit. Era l'espectre de la vida, 
era l'omb1·a que vagava erra11t camí de l'Inevitable, com visió del Dante; era, 

· en una paraula, la vida morta del poeta Frederic Rull, atacat pel monstre, 
pe_I butxí de les ànimes joves i somnioses, per la tràgica i esfereïdora tuber-

• 

cul os i. · 

-
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El poeta, rendint amor a la bellesa, llegia i llegia. En una mà l'obra del 
gran mestre; a l'altra, el berret negre d'amples ales, saludant la Naturalesa. 

Era el Geni que buscant la vida s'allunyava d'ella; fugint de la- mort s'hi 
apropava com en somni llegendari. Era, per al poeta, en aquelles hores so
lemnes, la renaixença de la seva ànima adolorida, car en aquelles pàgines re
cordava, com en boirós pensament, un passat lluminós. 

Al peu mateix del cementiri, en una roca llagrimejada pels atacs de la 
fera eterna, va sentar-se Frederic Rull. Tancà el llibre, se cobrí la testa i mi
rà la llunyania de la mar. Tot era llum: les aigues, el firmament, l'espai. El 
cant de la vida se li oferia esplendorosament i ell, en les ombres del seu pen· 
sa ment, se confonia en una abraçada amb la màgica bellesa d'aquella me
ravella. 

l s'adormí. 
Raresa estranya del poeta. Ell~ qui sempre volia viure, qui sempre s'en

lairava amb les ales esteses de la realitat, va cloure els ulls, com l'aucellet en 
el niu sota les ales de la mare, entregant-se amb cos i ànima, en aquell mo
ment solemne, a la mort dolça del repòs. 

La sirena d'un vaixell, que passava, va despertar-lo. Obrí els ulls, aquells 
ulls que atravessen la buidor, i mirà amb·un somriure tràgic la nau lleugera. 
Tal volta li robava un bocí de la seva vida, car era una perduda il'lusió que 
s'esfumava en la llunyania. 

Va alçar-se i saludà reverenciosament el vaixell; va saluclar-lo com un 
etern comiat, perqué els pensaments del mestre li deien que les rítmiques no
tès d3 la mar, eren el vel misteriós que els breçava infantilment per a can
tar-los, en negra nit, la tragedia de la vida, entre bramuls de tempesta i ma
cà brics torbellins. 

I, obrint el llibre, s'encaminà a la muntanya del Remei, on hi reposa . 
blanca ermita, tot mormolant un cant a la tragedia de la mort, que era la 
vida santa. 

11 • 

El poeta Frederic Rull contemplava tristament la festa de l'ermita. 
Era l'únic dia de l'any que aquell modest casal respirava alegria i joven

tut. La veneració a la Verge del Remei s'efectuava a_companyat amb les so
noritats d'una orquestra, i les rialles del jovent perfumaven aquell bell espec- -
tacle de la vida. La campana cridan~a batallava furiosament i se perdia el 
seu crit, cresta avall. 

El Poeta ·senti enyorament de la mort i per saludar-la es posà el mo
cador blanc als llavis que es tenyiren de sang. 

Tocà Ja musica. Les noies ballaren amb llurs galans i Ja festa prengué 
increment de bogeria i desenfrè. Contrastava el burgit, impietosament, en 
aquell recinte de pau, on tot l'any dominava la solitut. 

_ L'ermità reia. El bon vell posava anys en Ja gatzara, mentres que Fre· 

' l. 
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deric Rull, ja mort en la vida, volg_ué desafiar-la i llençà l'obra del mestre 
per entregar-se a les multituts, símbols de vida i de plaer. Avençà resolta· 
rrient i en passar davant formosa damisel·la, aquesta esclatà a riure. Frederic 
Rull s'aturà, pressentint el fracàs d'una vida que vol viure. 

-Per què rius, tu? 
La damisel·la, qui seguia de molts anys els dolors del poeta, va dir-li: 
-Llences la teva obra. La teva vida ès ella i no Ja moltitut. 
-Qui ets, que així parles? 
- La vida per uns. La mort pels altres. 
Fugí esverat buscant tls ,pensaments del mestre. El vell ermità el fulle

java i no entenia els profundes ideals de Nietzche. 
La tarde moria i la gent començà de desfilar donant adeus a la coloma 

blanca, esperant amb afanys que fos precursora d' il·lusions. 
El poeta agafà el llibre del vell ermità, el Uibre de la vida de Frederic Rull. 
-Que ès això, bon senyor? 
- La vida, la hermosa vida, la que tu no comprens, la que no pots 

compendre. 
-Ai, bon senyor! La meva vida ès aquesta, la que se'n và. Per ells, 

per la vida que fuig, _vaig a toca( les campanes per a que el seu cant plori la 
solitut en que me deixa, entre les ombres de Ja mort. 

Ill 

Les campanes tocaven. 
Frederic· Rull era aquella ombra que parlava l'ermità. El poeta isolat i 

trist, d'ulls enfonsats i cabellera negra, de rostre eixut i adolorit, vomità sang. 
Al seu entorn eren tot ombres .. . buidor ... rès. Apretava el seu llibre amb 

gran amor, el llibre de pensaments de Nietzche i ferit per una mà invisible 
clamava per Ja vida. 

Al lluny no es veia ja la corrua. Silenci i solitut regnaven altra vegada a 
l'ermita del Remei. Sols la vida d'un agonitzant torbava el repòs . . 

Les campanes callaren. 
La tarde finia dolçament. 
El poeta Frederic Rull exhalà l'últim sospir, besant l'obra del mestre. 
Creuaren uns corbs per damunt del cos ert del tísic. 
L'ermità , al sortí, s'esglaià davant del quadre. E.1 despertar-lo, el silenci 

tràgic fou la resposta. • 
Se descobrí i mormolà: 
-La vida era morta per tu, bon senyor! Descansa en pau! 

LLUÍS COMAS I XANDRI l 
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Epístola 
Del llibre L'INSTANT. LES NOSES l EL Cc4NTIC SERÈ 

En el pòrtic serè, sota les voltes 
amb columnes de pins i el cel tot blau, 
¡qui amb vosaltres fugís del carnestoltes, 
i en el silenci es sadollés de pau! 
Jo us envegí aquesta hora fugitiva 
del diàleg que es fa amb un llibre obert. 
Jo, dins l'enuig de l'aldarull que arriba . 
del carrê estant, on la conversa es perd: 
la gent que crida, il ·1usió dispersa 
dels qui no saben res de l'esperit! , 
Criden, i els crits són tota llur conversa 
i es troben buits quan han perdut el crit. 
Jo em sento ple de l'ànima dels altres 
com si portés el món al meu damunt. 
Per a salvar-lo, jo vindré amb vosaltres: 
la marxa ès dura, mes ja estic apunt. 
Travessar~ la rierada humana 
combatut per la força del corrent. 
Ni el llot del fons que als peus se m'enc~mana 
deturarà els meus passos contra el vent. 

Jo em planyia d'avui, i tots els dies 
són arruixats, incoherents, i cal 
travessar el corrent d~ les follies 
per arribar al pur sojorn més alt. 

La deixa inútil 
Diré el capvespre que la claredat 
la llum despulla, i, sense vel, estesa 
en l'horitzó, la tarda m'ha temptat 
amb el convit concret de sa nuesa. 

Diré com jo deturaria el jorn 
i corro a l'horitzó que se'm retarda, 
i com el jorn, que fuig, no té retorn, 
i a l'horitzó més lluny s'enduu la tarda . 

• 
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Diré l'engany de l'horitzó sens fi, 
forma precisa de la tarda nua, 
que just quan sembla que m'espera a mi, 
una altra fita m'ha ·promès, i afua. 

Diré el daler que no s'acaba mai 
i sobreviu al guany de la tenebra; 
que en l'horitzó la llum ja no té espai 
i fa només un fulgureig de febre. 

Diré:-La tarda s'esvaeix com tu, 
perseguidora forma femenina; 
que, si jo creia perseguir-te a tu, 
era el desig que així l'encís combina.-

I diré encar:-Seràs eternament, 
nuesa que he volgut sense acaballes, 
la deixa inútil d'un capvespre lent: 
estrella sola dalt del cel, que balles. 

Quan ha plorat el meu infant, 
que era tot just sa vida desplegada, 
al teu davant, Senyor, ell era el gran 
i jo naixia altra vegada. 

I, com si fos el nou vingut, 
jo, dins la llé!r, cercava una defensa, 
perquè era plena del menut 
i amb el seu plor nodria ma creixença. 

M'han dit que el faci un home fort, 
i ès ell que planta al meu davant la vida! 
L'acarament que em fa_ amb la Mort 
home farà de mi, d'una embranzida. 

J. M. LOPEZ~PICÓ 

• 
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A unes mans de lliri 
f\ ma bona amiga n. 

Mans perfumades, mans blanques 
que voleu com papallons, 
si ells es paren a les branques 

· vosaltres als petits fronts 
dels fills de la malaurança 
que fan via tots solets 
per el món, i d'enyorança 
els llurs cors ha deixat frets. 
I l'almoina beneïda 
doneu esplèndidament 
i rebeu amorosida 
besada d'agraïment. 
També sóu les missatgeres 
d'hores de felicitat 
quan feu la via lleugeres 
escrivint a l'estimat. 
Collint els llirs i les roses 
i branques de llessamí, 
acaroneu gracioses. 

.. 
Les flors ho poguessin dir! 
Teixiu les randes més fines 
i brodeu amb plata i or 
riques sedes carmesines 
pel dosser del niu d'amor. 
Si vos junteu amoroses 
enlairant un prec a Déu 
sóu tan pures i agradoses 
com la bella flor de neu. 
Mans petites i estimades 
que us moveu amb vol suau 
estes lletres escampades 
recolliu-les si vos plau. 
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Crònica local 
S'aixeca un núvol de desafecte a l'entorn de la Companyia Energia 

Elèctrica, per haver rescindit contractes dels pocs adeptes que aconseguí en 
sa difícil entrada. Té Ja Companyia base de raó en l'abús en qué incorren al
guns abonats; mes Ja desaprensió dels infractors a sa flei no ès prou perqué 
ella tracti a tothom per un igual. Coincideix el seu procedir amb Ja falla de 
llum, cada vespre, per la falla d'aiga en el Pastera!. Les fàbriques Corchera 
Internacional i Miquel Palet, S. en C. en pateixen granment, arribant la últi
ma a canviar hores de treball per evitar pèrdues. La súbita fosquedat quoti
diana apar una broma pesada i maligne; un hom ha de reservar la labor més 
important per a l'hora de la digestió, hora s~gura de llum. La potent Compa
nyia Energia Elèctrica si no proveeix Ja vila d'espelmes, no podrà usar d'ar
rogàncies ni tenir exigéncies. 

La nova que els nacionalistes intervenen en el regiment d'Espanya 
produí joia gran en l'Agrupació Catalanista de Palamós. Cursaren-se tele
grames de congratulació a l'eminent estadista Cambó i al nou ministre d'Hi
senda Ventosa. Els catalanistes palamosins, en major número a cada reunió, 
se reuniren per a la formació dels Estatuts i pet resoldre la seva inhibició 
en Ja campanya municipal. Com sia que ès l'Agrupació molt interessada en 
el foment de la cultura pàtria, acordà la publicació d'una fulla de propaganda 
per a l'Escola de Llengua Catalaña i Història de Catalunya. La coneixença 
del català ès, avui en dia , necessària, càr totes les grans institucions de Ca
talunya. l'exigeixen. 

Paral·lelament a la propaganda nacionalista, els mauristes, presidits per 
l'advocat i jutge En Ramir Pagès, recullen adhesions per a la formació d'un 
cercle inspirat en les idees del gran estadista. 

A la bona hora, van desapareixent de la vila els elements neutres. I 
heu's-aquí una p~radoxa: quan tot sembla moure's a influéncia de la política, 
celebra h nostra vila, per primera volta, unes eleccions municipals per !'ar
ticle 29, sense cap protesta ni dissensió. Reunió de dretes, reunió de repu
blicans, reunió de radicals, ·¡ el dijous dia 8, quedaren reelegits N'Emili Pa
gès, N'Eladi Cateura, En Ramón Reig i proclamats En Salvador Bota, En 
Gabriel Parera, En Jaume Clos i En Josep Gafas. 

D'un acte polític hem de donar compte: l'homenatge del Centre Federal 
al Diputat a Corts En Salvador Albert, en testimoni del qual li fou regalat 
artístic pergamí i col·locat fou en la sala principal del Centre el retrat del po
lític. Retrat i pergamí pogu~ren esser vistos del públic a l'aparador de casa 
N',Elena. A la conferéncia que donà N'Albert precedí un parlament d'En Fà· 
brega. 

L'únic espectacle teatral de qué hem pogut disfrutar en la present mesa
da ès ·el de Don juan Tenorio, executat pels artistes de l'Agrupació Lírica. 
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El Tenorio per a aficionats s'ha de admetre gairebé sempre com a broma. 
En broma varen pr~parar-lo els palamosins i el feren en serio, logrant reunir 
al Teatre molta de concurréncia . Nous elements hi concorregueren, els quals, 
sense reserves hem de lloar. La senyora Soria interpretà la Doña lnés amb 
dicció clara i serenitat; En Soria donà un Ciatti molt atractívol i plaent, i En 
Tur interpretà a la perfecció el Batarelli, tenint a sa favor la bona condició 
de parlar amb bon accent la llengua castellana. Del quadre conegut de l'Agru
pació Lírica se distingí En Pelai Pagès; tingué, emperò, algun defalliment, 
com per exemple, el del final del quart acte. No ès açò d'estranyar per l'es
forç extraordinari .que reclama el paper de Don jaan. La presentació, admi
rable; i la direcció, encertada, si descomptem les fallades de la comparseria. 
De cor supliquem a l'Agrupació que ofereixin un espectacle teatral, quan ja 
faci temps que no n'hagin ofert còmics d'ofici. L'èxit serà segur, i el conten
tament, general. 

Inseguint la pia· costum, fou celebrada una missa en la capella del cernen· 
tiri, el dia dels morts. En l'esglèsia parroquial, l'escolania cantà molt bé la 
Missa Gregoriana, que repetí en els funerals per l'ànima de Na Teresa Pla
nas (q. a. C. sJ Els capellans anaren els dies 19 i 20 a Calonge i a Sant An
toni a complimentar l'Il·lustríssim Sr . _Bisbe, Dr. Mas. 

Infinit estol de barques i paHebots navegaven cap a França, aprofitant 
l'escaiença de la importació de vi; un tramuntanal, mai vist, com un cicló, feu 
perdre alguns bastiments, segons s'ès dit, i ha fet recular tots els altres, re
calant a molts de punts, i en especial, a Rosas i a Palamós. Dos barcos 
it&lians Laisa delia Torre del Greca i Fortuna/o Mortola, emportats pel 
vent, anaren a raure a la platja de Pals, havent de fer esforços la tripulació 
per salv.ir-se. De la salvació dels vaixells se n'encarregà el pràctic de Pala· 
mós En Pere Gutièrrez. El vapor Sueca, de resultes del temporal, rompé el 
timó i se refugià a Sant Feliu. Hem vist passar per nostre port l'antic canoner 
Temerario habilitat com a mercant. Les barques de boa han tinguda la vaga 
forçosa durant molts de dies. Els senyors Fills de G. Matas han fet treure del 
mar la barca Montserrat per calafatar-la i posar-li motor. En el moll, la mer
cad~ria més abundosa ès la llenya. Augmenten, cada jorn, els comerciants 
d'aquest article, però lluiten amb el fort inconveniènt de la falla de nòlits. Co
rren els negociants en questa de llenya i els humils van al bosc a corrues per 
a carregarse'n l'esquena. Els pagesos n'estan indignats, per ço: com han vist 
desaparèixer de llur predi estives de llenya de considerable valor. Continuen 
les combinacions per a l'estalvi de carbó; alguns humils arriben a deixar de 
fer escudella. 

El negoci, en general, ha sofert pel tancament de la frontera francesa. 
Felicitem a En Bonaventura Sabater per esser nomenat Governador de 

la provincia de Càceres. 
Es mestra de secció en l'Escola Graduada de noies Donya Dolors Ges_. 
El conserge del Centre Econòmic En SaJvàdor Plaja, ha quedat exercint 
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el seu càrrec. En aquesta societat hi hagué gran enrenou, acabant amb la 
sortida de molts joves, la majoria dels quals va ara, al Casino «El Puerto ». 
El ball en el Casino del passeig ès pleníssirn, corn mai s'era vist. Allí s't.~s 

formada una nova orquestra, dirigida pel mestre En Josep Casanovas (Paxe
ro). Per al ball de societat fou contractada «La Principal» de Palafrugell. 

Ha arribat el turronaire de tots els anys. La fret ha començat de fibla r 
de tal manera, que la joventut no ha pogut ramblejar en el Carrer Major du· 
rant alguns dies. . 

Ha mort N'Antoni Roger Oliver, ex-President de la Sociehit de Socorros 
Mutuus (a. C . s.) 

S port Foot-ball 

Amb la desaparició del nostre «Palamós F C.», ·rès no podria dir del no 
ble i bell sport que fins poc ha, venia desenrotllant-se en la nostra vila. 

Per no deixar els amables llegidors de MARINADA i, principalment, els 
qui llegeixin les meves humils cròniques de sport, me proposo publicar junt 
amb algunes notes els resultats dels partits efectuats i els altres que hauràn 
d'efectuar-se corresponents al Campionat Provincial d'enguany. 

Començà el Campionat el dia 4 del passat mès de Novembre amb el 
partit «Ateneu Palafrugellenc» - «Casal Popular», ambdós de Palafrugell, 
resultant vencedor el primer per 5 goals a O. 

El partit s'efectuà en mig de una gran tramuntanada que deslluí bastant 
el joc. . • 

Altre partit s'efectuà, també de Campionat entre !'«Ateneu Art i Cultura> 
de La Escala i el ~casal Popular:t de Palafrugell. 

En aquest guanyà el segón per 4 goals a O. 
Jugaren els do·s tearns amb molta energia, però la falta de decisió davant 

fa porta enemiga féu que !'«Ateneu Art i Cultura» no pogués marcar ni un 
sol goal. 

L'últim partit de Campionat celebrat el passat mès, fou el més interes· 
sant i s'efectuà entre el «Casal Popular» i l' «S port Club Guixolenc> de Sant 
Feliu de Guíxols. 

Fou molt inieressant, sense cap incident, guanyant els guixolencs per 6 
goals a 1. 

El resultat d'aquest match era molt dubtós abans de realitzar-se i molt 
més, ho fou quan el joc hagué començat. Acabà la pri~1era part amb el re._ 
_sultat de 2 goals a O a favor del Sport. 

. En la segona el Casal logrà fer un goa! d'un pe'nalty i en conseguí 
4 més l'Sport, un d'ells també de penalty . · _ 

Notàrem en l'equip de l'Sport una gran empenta i molta col .. locació però 
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també molt de joc individual que estorbà moltes jogades, perilloses pels seus 
contrincants. 

El Casal ès un bon equip, te bons jogadors, però n'hi ha alguns que te
nen molta por i, al mateix temps, es desanimen en veure tranquejada la llur 
porta per les hosts enemigues; sense açò, podria donar més d'un disgust a 
algun equip de la província. 

:¡: 

* * 
ja pogueren veure els amats llegidors en la relació que vaig fer el mès 

passat , que els jugadors palamosins ingressaren en diferents equips comar
cals. 

En els partits efectuats entre l'e Ateneu Palafrugellenc» - «Casal Popu
lar> i entre el «Casal PopulHP i l' « Sport Club Guixolenc» se vegeren , per 
primera volta i en partit de Campionat, front a front, els antics companys 
i jugadors del malaurat i di solt «Palamós F. C. » 

Un deix de tristesa se veia en llurs cares, en pensar que l'enemic que te
nien davant era sos antics companys amb qui havien conseguit en lluita ager
manada, brillants victòries, enlairant i fent ressonar per tot Catalunya el nom 
i colors blanc-groc de l'inoblidable Palamós F. C. 

I pensar que totes aquestes çoses, per culpa de la poca protecció dels 
conveïns de Palamós! 

• * * * 
Es molt lloable la campanya empresa pel nostre amic i company d'sport 

en Francisca Goday des de les columnes . de El Programa, setmanari que 
veu la llum a .Sant Feliu de Guixols. • 

En els articles publicats per nostre amic, s'hi veuen la noblesa i veritats 
que sempre exornen sos escrits. 

J OSEP FRANCH. 

f\ls subscriptors 
Per fi, la crisi inacabable obliga MAR1NADA a presentar· se humilment, 

sense clixès i en l'any nou amb paper verjurat. Grans empreses edit_orials 
han escurçat el vol, temps ha, i fins algunes, han sospesa, temporal111e11t, la 
publicació. La crisi contribueix al canvi; i el canvi, emperò, no fóra estat 
precís, d'haver de111ostrat Palamós més amor a la única publicació que po· 
seeix. Els favoreixedors assidus de la Revista se veurà11 correspostos amb el 
gran esforç .de la nostra voluntat. 
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Mo'7iment del port durant el mes de No'7embre de 1917 

ENTRADES 

Vapors 4 
Barcos de vela 17 

TONELATGE 

2.994 
606 

SORTIDES 

Vapors 4 
Barcos de vela 17 

TONELATGE 

2.994 
606 

Operacions de ·la Caixa d'éstal\Jis Mes de Novembre 

Nombre d'imposicions Quantitats imposades Reintegres Quantitats pagades Llibretes noves 

28 1438 . 19 2048'50 o 

Estació pluviomètrica 

Aiga reco.Jlida durant el mès de Novembre : 48'2 mm. 

, 

Mes de Novembre 

Naixements: t. Joan Cantal i Rèig.-2. Josepa Vila i Galceràn.-3. Maria Serra
dell i Sureda.-4. Enric Pellicer i Maruny.- f5. Clotilde Porro i ·Molla.- 6. Enric Pèrez i 
Casadevall. 

lnnomenats: 1. Brines i Baño.- 2. Viñas i .Cargol.- 3. èòrdoba i Carmen.- 4. 
Font i,Daide.- 5, Samsó i Puig.- 6. Prohías i Torrent. · 

Defuncions: 1. . Pere Batlie i. Fo:rment, 66 Rnys.- 2. _Teresa Juera i Vila, 49.- 3. 
Narcís Farriols i F.Jfas, 74.- 4. Manel A.lcoberro i Alcoberro, 40.- 5. Enric Clara i Car
les, 79,-6. Teresa Planas i Mauri, 65.-7. Teresa Galí-i Pallí, 74.- 8. Eladi Pallí i Deu
lofeu, 29.-9. Antoni a Llauneta i Camp~, 51._:_ 10. Llu.ís Oliu i Mir, 51.- 11. Antòn Roger 
i Oliver, 58; . ·,,. 

Matrimonis: 1. Ricard Boadas ¡, Ros amb Rosa Puigmitjà i Arqués.- 2. Adolf 
Escofet i Ferrer amb Carme 1\fateu i Alarcón. . 

T11llers Tipogràfics LA GUTENBERG- Palamós. 
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, 
CICLES SI\ TIR O fil\ 

ARTICLES PER A 

S PORTS 

MOTOS l SIDE - CARS 

• 

A. SANROMA 
Balmes, 62~ 

BARCELONA 

T E L E1 F O N ¡ 

14 4 5 

---

SUN 
----
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A N l S ,;~t R0 

( Q l l A 

J }\9um V1croR1 A• 

Licor Ferro -Quina 

CALISAY 
Exquisit i suau licor. de sa
bor agradable i de puresa 

garantida. 

Composició aprovada i re
comanada per varis Labori 
toris Municipals i nombro-
ses eminencies médiques. 

Beguda higiénica ideal, de 
fama mundial. 

~l seu ús facilita les digestions penoses, fortifica el sistema 
nerviós i retorna les energies i forces perdudes a l'organisme 

debilitat per malalties o treballs excessius. ========= 

Premiat en totes les exposicions i POT DEMANAR-SE 
concursos nacionals i estrangers. PER TOT ARREU. 

ViuOa i fills Ue · Magí Mollfulle~a. 
ARENYS DE MAR .= ==== (Barcelona) 

'l.,ingueu compte amb les talsiticacions. 
Rebutge~ les imitacions. 
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Gran saló de en
llustra-bòtes de Isidro Bernis 

Se çompòn tota classe de calçat per deteriorat que sigui. Elegancia, exacti 
tut i economía. Gran assortit de CREMES de les millors marques, figurant
hi l'acreditada marca DANDY, la qual suavitza el cuiro fins a l'extrem de 
quedar impermeable. No sofriu més dels ulls de poll : Useu els pegats que 
ven aquesta casa i amb vuit dies quedareu curats. 

Carrer de Notaríes, 25. P ALAM OS 

JOSEP COMAS 
Envelats, Cortinatges, Tribunes i 

Adornos de totes menes. 

Artístiques il ·Juminacions de gas 
acetilè i electricitat. 

GIRONA: Carrer de la Barca, 17. 
BARCELONA: » Lancaster, 2. 

IMPORTANT-

Dtspatx i Taller de Mecànica Dental de 

Francisco Francés 
Reconstrucció i reparació de Dentadures Artiticials. 

Dentadures d'or : Treballs de pont : Corones d'or 

PREUS MODICS. 

Plaça de la Murada, 5. Palamús. 

CONSULTORI MÉDIC - QUIRURGIC 
DE 

Joaquim jubert i Eliseu jubert 
MALALTÍES DE l.A PELL MALALTÍES DE LES CRIATURES 

CIRURGIA GENERAL 

Plaça de l'Oli, 1,.pral. Telefon, 205. · GIRONA 

Aliments per a Regimen Dietètic i Diabètic, de la casa 

MANUEL FRERES de Lausanne ( Suiça ) i 

XACOLATES· PURES DE CACAO, elaborades 
en el Convent de LA TRAPA 

pels RR. PP. CISTERCENCES. 
DIPOSIT ARIS 
EXCLUSIUS: PA G ÉS l R O C A F O R T (A~u~l5ssl~1) 

Carrer de Fernando VII, 14. BARCELONA 
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'' ROCALLA,, Plaques de Ciment i l\miant comprimit 
= per a tota classe de TEULATS = 

': l 
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DE1M~~~~[~s~u! JOSEP ESTEVA, PORTA DEL ANGEL, 1i3, PRAL. - BARCELONA 

SANT FELIU DE GUIXOLS 
fabricant de les EXQUISIDES ESPECIALITATS MUNDIALS · 

~ 

Gran licor tSTOMtlCtlL BONET 
tlnís refinat EL · TROMPO. 

Iffil?0R~ffeié I EXI?0R~Heié 

Primera casa a Espanya d'articles per a l'industria suro-tapera. 

Colonials, Drogues, Ferreteria, Papers pintats, Pro
ductes químics, Ultramarins, Vins -i Licors, etc. etc. 

Representant de Caixes i Bascule~ : 

BAUCHE, de Reims. PIBERNAT, de Barcelona 

8X1?0R.W.ffeié .ff W0P5 8:U5 1?.ffI505 
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ALFOMBRES - TAPICERÍ-ES 
Tot quant se fabrica a Europa per a decorar, se troba en els 
GRANS MAGATZEMS A L'ENGROS I AL DETALL 

H. Blanca y Bañeres, ,earce1ona 
Successor de· BLANCO V BOSC.H 

Plaça de St. Jaume, Gall 21, S. Honorat, 1 i 3 

i Fruita, 2. TELEFON 190 lt 

Grans existencies. 
Ultimes Novetats. 

"Preus sens competencia. 
Importació directa de · Tapiços, Smirna i 
Perses (Orient). Ultimes _creacions, istil 
antic, en Damascs, Velluts, etc. Jocs com
plets de Cortinatges., Stores, Visi/los i . 
Cobrellits de Tul i Puntes per a Dormitori. 
Tapets, Pells, Mantes, Edredons. 
Tallers de Roba blanca per ra taula i llit 
i demés articles de Llencería, Gèneres 
·de punt, Carnisería i Equips per a . 

senyor t senyora. 
/VOT /l. Es convenient per a les ca.t· 

petes saber les mides de /'habitació. 

l 
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a: V 
~ CASA FUNDADA EN 1852 

5a5tre·ría de Joàn Prat 
- ' r:SPECIALITAT EN UNIFORMES 

de Sant Pere, 7, entressol 
l 

k __ : :---B-f\R:Lo_n_f\, __ : :_:ta; 

~,-------------------~--·~~~----------------------'>~ 

U "1'-'i <.;:;n .... "'l ~ f)n1reral ~~~·a todos .ll..J .• ':!-. ..... ¿_.:, !'Ao..._~ L A>. .... 11. j->il.\. :. 
tan bi~nh ·chora > ; ,,. e:1.;u co:n .:- h mt:jor >gu.o mineral, •·· bid1' en el manantíal mismo, 
qu~ d::beis beb r a ioch ed::i.d. n 1 •¡_;: ~ ~m;;nt'.) de1 dia duran te o dzspué · de la; c:-mid<Js, 
<:Sk s o no enfermos. Eso es la que • oter.d~éis vosotros mismos, h ·:.cie d

0

:J di ;olver en un 
lit:·.:- de agua o dinaria un paquete d¿ 

!::sr. <:g11a :k ;.:;.:, :;1cdo min"ral!:! '..Ja s »lici s ·.; para b~b ·r y a On pura. Lig~ am ·nte iaseas' 
vm·iyr?f~escante ><::mncl<! t.·d slasb~bi asyprinci l'.'a!men•ealvi:-io alcu.>l daunsabor 
exe;:.ii.;1:,,, :>ors!ts pr;)¡> e::bd! a.:füi-a~ hvao y curat vas. est:l ap:ua '11Íner,, l zada previene o 
cuïi! e:i sumis m., ca•a a L:.s ~UG ha ... en -::e .·lla '.tn conti~iu:do y íl'.J.tla r lli.J,? n las afe :cionesde 

q ··r.o,.-~ ve~-~ .. ~?.\ -¡;::;-;oa -"lo A .... 1·11·~u" .... ...... __ ~1·n .. .,,1'!!S 
_......._ ...::__,.. .. ~ _4 . .( • .:_.,~, j.\. ~:¡,._;~, .r...~!1-0 t/! f - - - ,,y_._.. ~~·-..-

Lo ~ Lithiriè· de' Or G'i 11n <P ve.1der ,,-n laca; me:àli::ils e:i •odas 'as farmacias del mundo. 

lZ PAQU_ETES haceo 12 LITROS de agua mineral, por 1'20 PTAS. 
'll·l bl& 

Col. J. SánchezServei d'Arxiu Municipal de Palamós




