
Angel ôuimerà 

Bella hora la de les nacions en qué homenatgen els seus artistes. Cata-

lunya, anys enrera, homenatjà l'eminent dramaturg en forma apoteòsica. 

Guimerà^ per son talent, ha îet passejar el nom de Catalunya per tot el mon. 

Es el bon impérialisme. El fruit de l'ingeni català és gustat universalment. 

La gran obra Terra baixa d'harmonia clàssica, de gran força dramática, 

d'empenta genial, ha estât traduïda a tants d'idiomes, que el mateix autor 

no pot enumerar los, essent interessant la innovació que ha estât recentment 

traduïda al japones. Verität que en alguns punts del món, per la fallera inco-

rretgible d'immiscuir el segell caracteristic de TEspanya pintoresca presenta-

veii la Terra baixa fent tocar aïs pagesos les castanyoles i a En Sebastià, la 

guitarra, deficiència que eis bons escarafalls de l'insigne dramaturg subsanà 

tantost com ne fou sabedor. 

Quimerà és escritor raciaî. El seu major mèrit és el de no haver escrit 

mai en castellà. Í això és tant més meritori en quant en sa generació, que 

és la de la renaixença catalana, - era molt difícil substreure's en absolut a la 

influencia idiomàtica estranya que tot ho agabellava. 

L'insigne autor rebé de tot Catalunya en 1909 el més esclatant home-

natge que pot fer-se a persona viventa, Ara tot Catalunya veu el p?s d'En 

Quimerà venerable pels seus anys i en especial, per èsser el poeta simbol 

de la patria qui clama llibertat. 

Tots els Dobles sens preparado, amb espontaneïtat, amb tota Pànima, 

aixequen palmes a sa l!aor i ovacionen les grans produccions immortals. 
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Admira sobremanera que son ingeni preciar espurnegi frescor de joven-

íut: la Sardana de les Monges és una troballa, qué ha fet brollar Texquisi-

da inspiració del mestre Morera. 

El pas del poeta per Catalunya és triomfal; com les onades qui desper-

ten eco al lluny de la costa, aixi les ovacions. Es el poeta racial i universal 

albora, prova de que ses produccions coven l'humanisme dels grans genis. 

La nostra vila ha rebut a Quimera amb un espléndid i popular homenat-

ge, nota acorda-it amb les infintdes que a sa gloria ressonen. Per èsser moites 

Ies consagracions de son geni que de les cinc parts de mon arribin, j'a no po-

dem exaltar mes el gran representatiu de nostra Pàtria; tnés, amb tot, una 

enfalla encara per acabar d'enllaçar la corona de llorer. 

Catalunya hauria de fer un plebiscit amb súplica que li sigui adjudicat 

el Premi Nobel, la millor recompensa mundial que pot tributar-se a!s literats, 

El voi unànim de ia pàtria pot fer, indubtablement, guanyar el desig 

dels qui, adjudicant el gran premi, cada any li donen vots. 

Llencem la idea efusivament perqué la recullin qui me prestigi tinguin 

per a protegir-la i per a propagar-la. 

MIQUEL ROGER 1 CROSA 
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t\ cavali de! nen. 

El blanc cavali de cartró 

la pobre mare l'estima, 

perque fou del nen que ha mort 

la preferida joguina. 

A voltes tot serios 

el prenía per la brida, 

fent-lo seguí amunt i avail 

de la llarga galeria; 

Altres voltes joganer 

amb eli saltava i corria 

la crinera acariciant 

sa ma tan blanca i tan fina; 

a les hoies de menjar 

voreta seu el volia, 

¡ a l'ensemss totes les nits 

dins de sa cambra petita. 

El cavali blanc de cartró 

quan l'infanto ros moria 

impassible prop del Hit 

li vetllava l'agonia; 

i sa crinera tingué 

de la mà ivorenca i fina 

amb el darre esciat d'amor 

el desmai d'una caricia. 

Però això l'estima tant 

la pobre mareta trista, 

i el té a l'armari tancat 

com una ¡oia molt rica; 

és joguina del record 

tota piena de caricies. 

M.^ DEL CARME M E R C E 

Barcelona 1 de Mar(? de 1920, 
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Qüestions culturáis 

optimisme 

Les nostres paraules del nombre darrer anaven adreçades als palamo-

sins absents i estaven sadollades d'optimisme. Jamai hem conegut el desen-

coratjament durant aquesta campanya en pro de les escoles graduades. Sem-

pre Iiem tingut fe en la realització de tan formosa obra cultural. 

i avui, sortosament^ podem dir ben alt que e! nostre cor rublert d'espe-

rances no ens ha pas enganyat. Acabem de rebre la primera resposta a la cri-

da que férem d ì - d'aquestes mateixes columnes, i si les altres guspires d'en-

tusiasme son CO.TI aquesta, el problema dels edificis escolars sera un fet dm-

tre pocs mesos. Volem que les coneguen aqüestes nobilísimes manifestacions 

d'un fervent compatriota nostre; però perdoneu-nos que caliem elseunom, 

puix no estem autoritzats per a publicar-ho. Dia vindrà en que descobrirem 

l'anònim, perqué si la modèstia és en ell proverbial, també el sentiment de 

justicia ha arrelat en l'anima dels qui sentim per a Palamós una devoció 

extraordinaria. Ell té la paraula. 

Es tracta, segons llegeixo i he sentit a dir, de 

dotar a la població de locals a propòsìt, amb mate-

rial d'enseyança també adéquat, on decorosa i fruc-

tuosament pugui la futura generado de nostra volgu-

da vila enfortir son esperii i son eos, de faisó que li 

permea Iluitar aventatjosament en distintes rutes de 

la vida i vèncer en sos propòsits d'engrandiment i 

progrès en general. 

Si, senyor T., estic absolutament al costat deis 

iniciador s de tan lloable idea. Seria pedanteria meva 

parlai ara de la imp ort ància que per al pervindre 

dels pobles té Veducació intellectual i física, quan 

ella és preconitzada pel mon enter fent-la obligatoria 

de Verität en els països més cultes iprogressius. 

Devem dedicar tota la nostra atenció t el nostre 

esforç, a fi- d^evitar que es perdien la indiferència la, 
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iniciativa que els seus amies de MARINADA han con-
cebut (*) i/o, per ma part, ofèreixo una cooperado 
personal i pecuniària en la mida de les meves forces, 
amb tot Ventusiasme que la idea se mereix. 

Faci'm saber concretament el projecte a desen-
rotilar, les persones que inicien el moviment i eis pro-
cediments que es p ropo sen util it zar pera arribar a la 
cristalització de Vobra. 

Seguirti t reballant , amies, que el obstacles de la part econòmica ja van 
desapare ixent . Altres palamosins benemèri ts aniran responent en igual sen-
tit; no en dubteu. Siguem optimistes, i endavant ! 

T . 

. (*) Pent honor a la veri iat , la In'ciativa no és noslra en absolut, car es-
tà en la consciència de to tes les forces vives. <Marinada> es posará sots les 
ordres de l 'Ajuntament sempre que convinga. 
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ot passant 

Tu que en les tardes del diumenge t'avorreixes en les taules del café, i 

trobes les hores Hargnes, interminables, com si al rellotge del temps se li 

bagués acabat la corda, que no podriem donar un tom per aquests monts de 

Déu, carainant a la ventura, sens rumbo ni direcció, seguint els corriols que 

no menen enlloc, i que al bo de !a caminada se perden al mig d'una sureda o 

en Tintrincat laberinte d'un bese? El sol és ait, la tarda bona, i l'aire frese 

convida a passejar; anem-hi. Seguirem muntanya amunt.—Quina?—Qualse* 

vulla; la primera que s'escaigui; fet i fet és millor no tenir itinerari preconcebut 

que aixisempre anirem on volem anar, i de segur que sempre hi arribarem 

a rhora. 

A cada giragonsa del canií se presenta un món nou, un espectacle dife-

rent, un fuiit de mira més esplèndid. 

El mar se va eixamplant, allargant-se, estenent-se i muntantfins a tocar 

el blau del cel, mentre que a nostres peus, al llarg de la costa sembla que 

s'esfonsa com si volgués obrir-s'hi un abim. A nostre pas les saragantanes 

espantadlsses s'esmunyen d'aci d'allà i a més de quatre haurem esgarriat tal 

volta la cacera certa d'una mosca que tenien a tret de llengua. Els Hangar-

daixos ens causaren més d'un sobressalt amb llurfugir précipitât per entre-

mig de les bardisses sens temor d'esquinsar-se el magnifie vestit de eolors 

vius que rumbegen un dia i altre sens fer-s'hi mai cap taca. 

L'ombra d'aquells pins ens acollirà afectuosament i amable. Tots els 

setials son bons quant s'està cansat i aquests molt més, car no hi ha perill 

que ens facin un tort deixant-nos caure a terra. 

Malauradament, la nostra arribada causa protestes i uns ocellets, que 

potser estaven en lo millor del son, en sentir-se deixondits per nostre pas-

sejar, han començat a cridar tü-ü¡ tu-ït que, si no fos que sé que és el seu 

crit de guerra, m'hauría fet la il'lusió de que em cridaven pel meu nom. 

Una puput, amb son volar ràpid ¡ silencios és vinguda al cap de p o c a 

fer-nos companyia. Quelcom temorosa de moment, ha quedat un instant com 

qui vol i dol, mes veient la nostra actitud correera i reposada, s'és tranquilit-

zada tôt seguit. Com dama presumida, ha començat per espolsar-seel vestit, 

allisant-se les plomes i allargant el coH, tal vegada perqué li veiéssim millor 
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la magnífica cresta; però, ben prompte, havem descobert que tots aquests 

gestes no anaven per a nosaltres; una altre companya és vinguda, i, després 

de! xiu-xiueig habituai, han desgranat un idil-li campero! que més de quatre 

jovificels tindrien bon xic a apendre-h'. 

La soh'tud de! Hoc és propicia a la meditació, i en els breus moments 

d'estar callats, un altre visitant és vingut impensadament. Un magnifie exem-

plar de la familia deis sauris amb son vestit verd i cenyit tan justament al 

cos que semblava que acabés d'estrenar-lo. S'apropa a nosaltres amb moites 

precaucions, poquet a poc, però el traeix la remor de sa cua rossegant per 

la fullaca, més eli casi no en fa cas. A cada pass'atura mirant a un costat i 

altre, i, treient la llengua, una llengua llarga i prima per a fiturar els insectes 

que troba al seu alcanç. El moment és solemne; per no espantar l'animalo, 

la nostra immobilitai és absoluta; ni un Ileuger moviment de cap, ni un perpe-

lleig d'ulls^ res; i ell va venint cap a nosaltres confiat; ¿és que ens pren per 

sers inanimats, per una roca tal vegada? Ais tres o quatre pams de nostres 

peus s'és apartat un poc; ha seguit de costat, i donant la volta per darrera 

nostre, s'és allunyat pausadament, calladament, despedint-se a la francesa. 

Es l'hora de! retorn; i deixant la companyia dels animalets del bosc, la 

davallada cap a la ciutat sembla que es fa més delitosa. Però en arribar al Hoc 

de reunió, al café, a la societat, un malestar s'apodera de nosaltres. Tot ho 

trobem pie de fum i d'unes seniors irrespirables, que ens sembla mentida 

que les gents que s'hi han quedat hagin pogut passar la tarda allí dintre. 

No cal per això dir-los que venim del bosc, car ens mirarien, com a sers 

estranys i tampoc ens entendriem, ja que ells secreuen haver passat la tarda 

tan ballament jugant o discutint problèmes insolubles. 

a . BARCELO i BOU 
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. 'emigrant 
Hermosa vali, brécol de ma infantesa, 

blau Pirinèu, 

marges i rius, ermita al cel sospesa, 

per sempre adeu! 

Arpes del bosc, pinsans i caderneres 

cantau, cantau, 

jo die, plorant, a boscos i riberes 

adeusiàii 

(J. Verdaguer) 

En Joan Grau sorti de l'humil fonda amagada en un carrer fose i estret 

de la part velia de la urbs barcelonina. Eren les dugues de la tarda i el vapor 

no sortia fins a les cinc; tenia, dones, temps sobrat peranaralmoll. 

Tot caminant no podia amagar del seu cervell el pensament que el 

torturava; havia demarxar, abandonar la llar pairal per anar se'n a América; 

dintre poc ja no veuria més la seva terra estimada de les recordances d'infant; 

potser jamai tornaría a veure-la. 

Caminava pels carrers com un sonàmbul. En èsser prop de la Rambla i 

sentir la seva bulliciosa remor, comprengué allà ont era i abandoné per un 

moment sos records d'emìgrant. La Rambla vessava de genti de vehicolsque 

es creuaven en totes direccions. Les bocines dels automòbils, el trotar dels 

cavalls, elscrits de's venedors de diaris, les campanes insistents dels tram-

vies, les conversacions i el caminar de la gent, i altres mil i mil remors atro-

naven I'espai. 

En Joan Grau caminava depressa per entre aquella munió de transeunts 

de totes classes. Li semblava que toíhom se'l mirava i li llegien en sos ulls 

els trisios pensaments de la seva ànima. 

A mida que anava caminant per aquella artèria de la ciutat, la gent ana-

va minvant. Arribà per fi a la Porta de la Pau i entre un sol riailer de prima-

vera que tot ho esbandia, solament trobava algunes corrues d'obrersque ana-

ven al treball a continuar la tasca interrompuda. 

Anà cap el moll i, ja de Iluny, veié la grossa i esvelía figura de IMnfanta 

Isabel» en el que s'havia d'embarcar; els ú l t i m s preparaíius de sortida s'es-
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taven acabant. En Joan Grau no volgué pujar al vaixell malgrat haver-hi la 

palanca posada; velia trepitjar la terra fins el darrer moment. 

S'assegué en .un Hoc apartat, Iluny de miradas tafaneres i recordà eis úl-

tims jorns. Recordà la Iletra que reberen d'un oncle de l'Argentina demanant 

que hi anés per eli poder encaminar-lo i fer-lo home. Sa mare primer s'opo-

sà resoltament a deixar-lo marxar, però després comprenent que era pel seu 

bé va dir-li: 

—Ves fili meu, i perdona si una vegada vaig èsser egoista. 

La més forta impresi© que jamai se li esborrà fou la partida del seu pö-

ble. Després de les ultimes advertències i abraços de la familia, puja al tren 

que havia de conduir-lo a la capital. Sa mare, plorosa, volgué abraçar-lo per 

darrera vegada, mullant li la cara amb ses llàgrimes; el pare volia consolar-la, 

però prou fèina tenia per aixugar se amb la mànega sos ulls i una llàgrima 

traïdora que li rie'lava per la gaita. 

Vingué a desfer aquell tendre abraç de comiat, el quefe de Testacio 

dient que el tren anava a sortir. Pujà al vagó i, entre la fressa de la maquina, 

pogué encara sentir la veu de sa mare que entre sanglots li deia: 

—Fili meu; ja no et veuré mai mes. 

El! ara sentia un nus al coli que l'ofegava i hauria plorat força fins 

acabar les llàgrimes; però no volia cridar l'atenció als que passaven; reprimía 

sos sanglots mossegant-se eis ilavis fins a fer-los sagnar. 

Les seves remembrances foren interrompudes perla primera senyal que 

donava e! vaixell abans d'empendre sa ruta. Cuità a pujar-hi; guaita allavo-

res eis qui havien d'ésser sos Companys de viatge: n'hi havien de tota mena 

i eis contemplava a mida que anaven pujant per la pollanca: uns alegres i in-

diferents i altres, tristos com eli, que allí baix al moli tenien a'gû de la fami-

lia que havia anat a donar-!os l'adeu de comiat. Eli no tenia ningú a son 

entorn; sos pares, ja vells, no havien volgut baixar del pöble per acompa-

nyar-lo. Que seMs n'hi donava de veure'l un xic més?. No havien d'abando-

nar-Io més tard o d'hora? 

EI vapor donà la senyal darrera; lia palanca fou treta, les amarres allar-

gades, i co;Tî3nçà la maniobra de sortida. Les àncores lentament, lentament, 

anaven puja it i l'hèlix donà les primeres palades. Tots eis passatgers s'atan-

saren a la borda per contemplar terra que s'allunyava; al moli hi havien 

parents dels emigrants que eis saludaven amb el mocador. Elis també eis 

co itestaven, i entre el blau del cel i de lesones, aquells mocadors sembla-

ven coloms que voltejaven en l'atzur de l'espai. El vapor també volgué 

donar el seu adéu: la sirena roncà per tres vegades i mil veus fosques li 

contestaren de totes parts. L'^Infanía isabeU, majestuós, creuava les aiguës 

del port, entre dugues fileres de vaixells, i de boscos de pals, de veles i 

de cordes. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



106 MARINADA 

El trasatlàntîc sorti, per fi, a fora del port i adreçà la proa al mar Iliure i 

immens. 

En Joan Grau assegut vora la popa contemplava la Ilarga estela que l'hé-

lix formava; però ni son pensamsnt ni sa mirada estaven allà. Pensava en el 

que deixava, i amb la mirada de l'ànima, que hi veu molt més que la del cos, 

contemplava i veia en !a terra que fugia, tot el que li recordava el temps de 

nin i de jovenesa. 

Barcelona poc a poc s'anava esfumant, allunyat-se, fins que se confon-

gué en la ratlla de terra que hi havia allá Puny on el eel I el mar sebesaven. 

El sol en aquell moment acabava de colgar-se, i el mar, calmat, prenia un co-

lor de perla i d'esmeragda. 

La terra desaparegué per fi, i la solitud rodejà el vaixell. 

I llavors, En Joan Grau, no podent reprimir-se més, esclatà en un 

gran plor en veure's sol en inig d'aquella immensitat que no podia emplir 

son cor buid d'amor i trossejat per la separado de la Patria. 

JOSEF AYESTA I BOIX 

Palamós 16-3-19 
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ginesta 

D e flor de ginesta 
jo et vui coronar, 
que fo r l i la testa 
com Verge a l 'aitar, 
i et faci d 'aques ta 
manera posar 
un aire de festa 
i un riure més d a r . 
Oh fior lluminosa, 
com m'és agradosa 
ta fiaire subtil! 
Jo t ' he preferida^ 
que un jorn t ' ha collida 
l 'aimada gentil. 

SANTIAGO C O S T A I R O C A 
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Suicida? 

Platonisme 

Maleïda sort, la meval Que no puga Ilençar de mon cor la seva imatge, 

que on sia queencamini els meus passos,hagi d'anar mon pensament envers 

son record. 

Què se me'n dona, que en el carni de ma vida, hi trobi tendres nenes que, 

vanidoses m'ofereixin amor, si eilaes alla, a casa seva, com regina d'encan-

tat palau, altivola, orgullosa, i gosant àmb mon dolor? 

Què m'importa que els goigs més bells de ma jovenesa, convidin a la 

meva ànima, amb el dolç paliatiu de l'oblid, si a tot hora està passant la seva 

imatge per davant deis meus ulls, com per amargar més la meva trista exis-

tència 

I ella, està sempre somrient, passejant la seva bellesa provocativa, pa-

lésant amb fruició els dolors causats pe's seus enganys, gosant amb son cru-

del menyspreï, prostituint son cor amb altres amors, per veure el meu cor 

fet trossos 

Quan en ella pensó, una congoixa invadeix mon cor, i la meva ànima en-

ternida, enveja tot el que a mon entorn respira amor, puix si miro allá, en Tes-

pai immens, van els nuvols relliscant suaument, topant-se i entrellaçant-se: 

son petons, és amor. Si miro abaix, les fulles que, bressades per un vent per-

fumat s'inclinen carinyoses, se parlen en llur parla, és amor. I fins allá lluny, 

en rinfinit, se junten cel i terra en un bés poderossíssim, tot amor., .. 

I jo en mig de ma pena i el seu record, vaig cercant un consol,un lenitiu, 

un bàlsem que curi la meva ferida, i sois el írobo en les flors; per això les es-

timo tant, sobre toíes la rosa, puix, encar que com ella, té moites espi-

nes, com ella és la que més m'enterneix, i humitejo els meus llavis ardoro-

sos en sos pètals perlats de rosada com si fos la seva boca, boi mormolant: 

t'estimo 

Sens compendre'm, va menysprear-me com un boig, com un romàntic, 

sens pensar que com mortal sentia, com mortal estimava 

I ara. quan recordo aqüestes coses eti mes tardes soütáries 

Maleïda sort, que ha fet plorar-me tantes llàgrimes! 

j uL i FERRER I MATAS 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



M A R I N A D A 109 

Crònica loca 

Per fortuna, Palamós ha viscut intel'lectualment en la mesada que hem 

de ressenyar: produccions dramatiques de primera força en ei Teatre Car-

men representades pels miliors artistes catalans; homenatges a les figures 

cabdals del Teatre Català, Guîmerà i Iglesias; diada nacionalista presidida 

per l ' i l lustre orador En Pere Rahola; conferència del Diputat de la Manco-

munitat, En Puig d'Asprer; conferència al Cenire Economie per En Salvador 

Albert, Diputat a Corts. 

La Companyia Guitart-Morera posà el «Dijous Sant» d'En Sagarra i 

«L'amor vigila> d'En Poal.El nostre púbh'c aplaudí més lasegona obra que la 

primera. La Companyia Gimènez-Fremont representa la nostra parla de 

riglesias, acollida amb ovacions que la pr-esència del mestre intensifica, i 

per ultim els artistes Nolla-Casals oferiren Lànima és meva i Maria Rosa 

de Guimerà. 

N Iglesias rebé un homenatge cordialissim en el quai hi prengueren part 

totes les socíetats palamosines i les Autoritats populars. 

L'acolllment d'En Guimerà que pogué é:ser al batarell de la festa Ma-

jor fou cosa emocionant: ningú no recorda haver vist tanta de gent com en 

aquell jorn. L'alcalde Sr. Gafas bagué de donar la benvinguda al mestre, 

entre Ies onades de la multitud; a so de música, la Ilarga. i espessa comitiva 

se dirigí pel carrer de Pi i Margal! i Carrer Major a la Casa de la Vila, on 

va ceîebrar-se la recepció social. Entre tant, la celebrada cobla La Principal 

de La Bisbal interpreté la Santa Espina. En acabat, ressonaren e's visques a 

l'insigne autor de Terra Baixa qui els feia canviar en aclamacions a Cata-

lunya. La persona itat altissima, honra de la pàtria, encenia foguerades pa-

triotiques. Volgué en l'apat respondre a les lloances dels brindis que pro-

nunciaren l'alcalde Sr. Gafas i els Senyors Sais, Roger, Fàbiega i Albert, 

però l'emoclò li talla els mots i li arranca llàgrimes. Segadors i Marse-

lìesa tocats pels Tziganes varen reanimar el cenacle fent prorronipre els 

visques patriòtics, 

Acordant amb Tadhesió de totes les Societats—llevat d 'una- l 'Or feo 

també homenatjà el mestre i, en efusió, davant la casa de la vil-^ va cantar, 

i feu-ho admirablement. Amies acompanyaren En Quimera a la platja de la 

Fosca, motiu d'encantamen per a tots els forasters. Suecs i nordamericans, 

trobats aqui per atzar, volgueren abraçar el mestre perqué coneixen Ies 
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seves obres. En el Teatre,hi hagueren les ovacions naturals de poder veure el 

gran escríptor en el moment d'assaborir les seves obres. Palamós va compor-

tar-se dignament. 

Encara durava el vent patriotic que la Diada Nacionalista, feia remou-

re l'esperii dorment de la vila. En Rodés, En Dalmau i En Vidal de Llobate-

ra de la joventut Nacionalista de Barcelona feren discursos d'una fogositat 

mesurada; En Massó i Llorens, amb fina ironia explicà el contrast de la ins-

trucció de l'Estat Central i de la Mancomunitat, escoltant-lo els assistents 

deliiosament suggestionats. I en Pere Rahola^ animant-se a cada parrafada 

anà desplegan! un diseurs magisiral en el qual feu gala d'un domini de dic-

ció i d'expressio; son carácter empordanés i sa de i ocràcia immutable va 

estrènyer llaços d'intimit^t entre ell i sos oïents. El gran àpat resulta un deli-

tos benestar per a molts. Ja finit, l'Orfeo Aucellada va cantar, deixant admi-

rais i afalagats els barcelonins: tant, que el President de la Joventut Naciona-

lista En Vidal de Llobaterra prometé una rica llagada que será un bell record 

de la festa. Sense voler brindar, s'entreteixiren els brindis ingeniosos. 

En la festa religiosa del Corpus, enguany molt lluïda, dugué el penó 

principal l'Administrador de l'Aduana, N'Andreu Escoruela, acompanyat del 

Tinent de Carrabiners i el Metge de Sanitat. 

La festa major pogué èsser assats animada perqué tothom treballa. Per 

ilei natural, e!s jornals van pujant-se, esdevenint que en familia nombrosa 

d'obrers ingressen setmanalment molts de caíais. Com per tot arreu, lessub-

sistències son molt cares, però cal fer remarcar que el pa a Palamós és dolent 

i més car que a Barcelona. Si bé dones per la festa Major tothom pogué gas-

tar, noresmenys s'abstingueren molts de beure el que haurienbegutdecreure 

la set, perqué una ampolla de cervesa és més cara i més petita. Vingueren 

les cobles de La Bisbal i de Torroella al Port i Centre Economic respectiva-

ment; els Tziganes al Casino a la Unión, i en el Centre Federal se valgueren 

de sa bona cobla. Parades de firataires, caballets, forasiers, balls, tot com 

sempre; animant-se la festa a la fi amb el magnifie espectacle de la vinguda 

d'En Guimerà. 

Professà la germana Pagès de la Comunitat de Vetlladores de S. Josep, 

celebrant-se amb tal motiu en Tesglèsia de l'Hospital un ofici amb prèdica i 

i' / orquestra. 

El Cau d'artistes comença d'adquirir joies: receniment han rebut un ad-

mirable quadre d'En Triado. 

Morí Na Sabina Calvet, Vda. de Costart, mare deis industrials ben cone-

guts en nostre vila, com ho prova la gran manifestacióde dol en l'acte de 

l'enterrament. Gran manifestació també en el dol del jove Liobet. (A . C. S . ) 
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Fut-bol 

Dos mesos de veritable calma han estât els de Maig i Juny. La calor 

estival reté nostres iugadors que prefereixen més l'ombra d'un toldo de 

café que no parar els xardorosos raigs del sol que cauen en el camp 

de Sport. 

Ademés la passivitat que demostra Tactual Junta Directiva del Palamós 

F. C. , està causant tal d isanimació entre els jugadors i majorment entre els 

socis que fa creure que no té altre propòsit que enfonsar. a l'abim perqué 

novament desapareixi el Club de brillant història i portador del fút bol a 

nostra encontrada. 

Es dona la culpa a la situació econòmica quan aquesta hauría estât satis-

factoria pel club si algun membre deis que componen la Junta Directiva se 

n'hagués preocupat. 

No hi ha res perdut encara; falta solament un petit esforç de voluntat i 

timdrem al Palamós al seu IIoc corresponent. Preocupem-nos toís plegats i 

particularment la junta Directiva primerament, els jugadors, socis i totes 

quantes persones sentin verament amor pel sport de complir tots amb e! 

nostre deure i veurem renàixer el Palamós i li ajudarem a assolir noves vic-

tòries que podrem ajuntar amb les glorioses i brillants que ja compta en 

el seu favor. 

* « 
No havem pogut fruir durant la passada festa major d'enguany de cap 

equip foraster. 

La crisi econòmica en que es troba el Palamós ha impedit poder orga-

nitzar els partits que es proposava. Fins sembla que un equip vei perqué 

el Palamós F. C. no pogues jugar amb ell li demanà per a la celebració d'un 

partit una pila de pessetes que-sense cap dubte el privaren de poder arri-

bar a un acord. 

* * 

Se rumoreja un canvi de junta proposât per alguns socis del Pdlamôs 

F. C . cansats de l'actuaciô d'aiguns membres qui componen la actual Junta 

Directiva. 

Recomanen que se escullin individus veraments fut-bolistes i en-

tesos amb aquests assumptes. 

JosEP FRANCH 
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M o v i m e n t de l por t . 

Va ixe l l s e n t r a t s d u r a n t el m e s d e J u n y d e 1 9 2 0 . 

1, Veler, San Miguel; 2, vapor, Leonor; 3, veler, Ana Maria; 4, veler, Soledad; 5, 
vap., Ariadni, holandés; 6, veler, Lylyta; 7; vap., Leonor; 8, veler, Maria Rosa; 9, Joven 
Paquito; 10, Maria del Pilar; 11, vap., Sinsinawa, nord america; 12, veler , Abel; 13, veler , 
Maruja; 14, veler , Paulita; 15, veler, Lylyta; 16, veler, Ana Maria; 17, veler, Santiago 
Aragó; 18, veler. Te re sa ; 19, veler, Manuel Paz; 20, vap., Lea; 21, veler . Joven Paquito; 
22. v ip . , Lea; 23, veler, Esperanza; 24, veler, Antonio Sorolla; 25, vap,, Lea; 26, veler, 
Ana Maria; 27, Veler, Teresa ; 28, veler, Joven Paquito; 29, vap., Nautalia'a, americS; 30, 
veler, Dolores Pascual; 31, vap., Lea; 32, veler, Lylyta; 33, veler, Antonio Salomó; 34, 
veler. Sebastiano, italià; 35, vele , Filomena; 36, veler, María del Pilar; 37, veler, Isabel 
Vanrell; 38, veler, Montserrat .—Total, 38. 

Operacions de la Caixa cl'Cstalvis Mes de juny de 1920 

Hombre d'imposicions Quanlilats linposades Reintegres Quantttats pagadas Liibreles noves 

56 11.069 11 2 854 '95 3 

^ e g istre cívi Mes de Juny 

Nau'cments.~\, Eularia Sala i Pagés.—2, Francese Ser ra i PJaja.--3, Irene Barnés i 
L l a d ó . - 4 , Sabat i Bachs. — 5, Marian Baña i Reina. — 6, j o s e p Sànch-z i Blanco. — 7, 
Masa i Torral la .—Total , 7. 

Defiincions.— y, Porfir i Ribot i Garriga, 1 any. — 2, Maria Poch i Puig, 4 mesos.— 3, 
Maria Lluisa Mallo! i Geli, 7 anys . — 4, Carlos Marimon i Rubau, 69 anys. — 5, Mariane 
Baño, 2 dies.—6, Llucia Oliu i Puig, 6 anys.—7, Sabina Calvet i Romaguera, 64 anys. — 
Total, 7. 

Malrimonis.—\, Pelai Perxés i Tauler amb Agustina Rovira i Mauri. — 2, Antoni Ro-
cas i Matas amb Maria Reverter i Mas. - 3 , Miquel Vila i Amat amb Maria Se r rá i s i Pa-
lau.—4, Raimond Torrent i Abli amb Maria Teixidor i Pagés.—5, En.ili Corominas i Ca-
ñé amb Lluisa Moreno i Esteve.—Total , 5. 

Tallers Tipográflcs LLORENS CASTELLO - Palamós 
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