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PLATJA "EL CANADELL"
(Cl. facilitat per la D. de rja Costa Brava^

En la
a

pàgina central: la sardana, reducció per
piano, d'en Juli Carreta, FRISANÇA

En

la

pròxima edició, la sardana inèdita d'en
Josep M.'' Soler, EL PLA DEI^ES RABIOSES
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Catalanes, 576.

DIRECTORS:
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Barcelona 15 de Juliol y I.»** d'Agosi de 1925
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REDACCIÓ

a

Ies

DE

SUBSCRIPCIÓ:

Sis rals

baixos

trimestre.—Estranger, vuit rals.
Pagament a la bestreta.—Anuncis i re¬

poblacions més importants

cèntims

Carrer Mallorca, 303,
Sucursals

PREUS

ADMINISTRACIÓ:

I

Núms. 6 i 7

clams,

s> g ns tarifa i preus
Número
solt: 30

Publicació quinzenal deis comarcans gironias : Ciencies

-

Lletres

Arts

«

-

Folk-lore

convencionals

Esport

-

Informació

-

NO HI HA TERRA MES UFANA...
En
terari

Josep Pla, en un quadret li¬
que valora avui les nostres
planes, es vanta de haver nascut a
Palafrugell, perquè la manca de
celebritats que la distingeix, a ell
li dóna una sensació plaent de lli¬
bertat.
Cal, però, observar que
aquesta estranya vanitat està mal
justificada. Es el retraiment exces¬
siu dels fills plecars d'aquella vila
que els ha fet fonedissos; i es de
doldre que la torrentada de menta¬
litats
palafrugellenques—^per un
aparent conveni tàcit totes elles
auto-silenciades, allunyades del bu¬
llici de la popularitat,—-s'ofereix a
les multituts superficials i frívoles
com

un

brollador humil de misàn-

trops, d'esperits trèvols, despullats
de l'orgull de la seva vàlua.
Altrament potser la ufana ma¬
teixa priva de fixar l'esguard en de¬
terminades figures, quisvulla de les
quals glorificaria la vila, i amb to¬
tes podrien fer-se'n preus pomells
per a guarnir tot l'Empordà.
Pellucant d'ací d'allà, n'esque¬
matitzarem algunes; després de as¬
sabentats, i assegurada, per qui mi¬
llor ho pot saber, l'apreciació que
mereixen

llur mal

una

a

una

entesa modèstia.

Estol de

de la
Princesa, constitueix la jornada
apoteòsica de l'eminentissim literat.
Com a periodista, abans que a "La
Epoca", i tot just d'arribada a la
capital d'Espanya, col·laborà a "Gil
Blas" i formà

periodistes:

En Pere Bofill, que morí d'una
caiguda a Madrid el 15 d'Agost de
1894, fou un crític de teatre que
enderrocà
o
enlairà
reputacions
d'autors, des de "La Epoca" que
tingué, amb ell, el redactor literari
de més temperament. Les seves pà¬
gines teatrals eren llegides àvidament per els madrilenys i demés es¬
panyols l'endemà de les represen¬
tacions. Les seves crítiques, incissives
a voltes,
eren sempre impar¬
cials i raonades. El seu més gran mè¬
rit, el conciençut estudi de "La Pró¬
diga" d'Alarcon; i el seu millor
triomf literari, la traducció i adap¬
tació al teatre castellà, entre altres,

de la comèdia francesa en tres actes,
de Duratin i Dumas (fill)", "Luisa

Paranquet". La nit de l'estrena, 19
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com a

redactor

a

"El

Globo", "El Progreso" i "El Pue¬
blo".
Eusebi Corominas i

Corneli, diri¬
gí durant molts anys, "La Publici¬
dad" ; fou batlle de Barcelona, di¬
putat a Corts per Girona, i és ac¬
tualment President de l'IAssociació
de Periodistes de Barcelona.
Lluís Corominas i Corneli, germà
de l'anterior, morí, fa pocs anys, a

Palafrugell.
Josep Ganiguer, actual redactor
en cap de "Baix Empordà".
Joan Linares i Delhom, ex-director de "La Crònica", de Palafru¬
gell, i de la excel·lent revista "Empórium", que es publicà breu temps.
Enric Bosc i Viola, director de
l'"Avi-Muné", de Sant Feliu de
Guíxols.

Josep Pla i Angel Ferran, redac¬
tors de "La Publicitat".

les

figures
d'aquesta galeria... ens arfisquem
a
dir de prohoms contemporanis
de Palafrugell, si no ha de ofendre
ens

d'Octubre de 1892, al Teatre

pagat, farà de segur que
poesies. Es
molt jove encara, i el seu numen se¬
lecte les produirà. Ell, que sap cop¬
sar totes les sentors pures, totes les
vibracions espirituals que pugen al
cel des de la nostra terra, deu serne el cantor. Es autor de poesies lí¬
riques — especia ment místiques —
poques en nombre, però d'una exquisidesa i sobrietat a l'hora, que
acusen un poeta totalment definit.
Es esperit sensible a totes les ma¬
nifestacions de¡ l'art, especialment
la música, a la qual consagra ac¬
tualment la seva activitat. Té publi¬
cades conferències sobre Bach, Beet¬
hoven i sobre art litúrgic.
se

haver-lo

el saldi. Ens deu moltes

M." de Gràcia Bassa de Llorens,
poetesa de remarcable sensibilitat i

delicadesa. Viu actualment

a -a

Re¬

pública Argentina.
Planter de

pintors i dibuixants:

Josep Girbal, dibuixant seriós i
correctíssim; firma ben reputada en¬
tre els bons il·lustradors de Barce¬
lona. Ha col·laborat en distintes re¬

vistes, principalment a "D'ací i d'a¬
llà", on amb motiu d'un número
dedicat al Saló de la Moda, cridà po¬

Volada de prosistes:

Josep Pla, autor de "Coses Vis¬
tes" : un dels més exceL'ents èxits
editorials de la literatura catalana.

Josep Ferrer Mascort, qui morí
pocs anys, és autor del llibre
"Instantànies" ; recull pòstum de les
seves proses, les quals revelen un
fa

escriptor i pensador de gran força,
passà desapercebut, mentre tan¬
tes mitjanies han triomfat. Morí fa
que

derosament

ren

dels

intel·l-

amb curiositat la revelació d'una

personalitat, que sembla anunciarse en els quadros bon xic originals
que fins ara ha exposat en aquesta
ciutat.
Honor

pocs anys.

l'atenció

gents.
Ignasi Genover, pintor jove, pro¬
metedor, del qual els crítics n'espe¬

a un

gran

músic:

Alfred Gallart, excel·lent prosis¬
ta de tendències realistes.
el llibre "Aquella tardor".

Escrigué

Bonaventura Sabater, autor
volums
titolats:
"Quartilles"

de
i

"Cròniques Empordaneses".
Pomell de poetes:
Joan

Vergés Barris, poeta vigo¬
rós, vibrant. Deixà", a- morir, poques
poesies, però perfectes.
Vicens Piera, poeta exquisit que
té un deute amb la comarca gironi¬
na, i el remordiment de morir sen¬

Amadeu

Roig. Pianista delicadís-

sim, compositor refinat; autor de
dos Oratoris per a chors i orques¬
tra, de sardanes de factura clàssica,
i de distintes obres simfòniques i
de "musica di camera". Un dels mi¬
llors coneixedors de Harmonia i

composició. Artista incomprès, in¬
justificadament postergat. El nostre
poble té contret amb ell un deute
de justícia.
1 pleguem perquè l'enumeració
seria indefinida.
Millor que els

imprecisos qualifi-

GERIO
catius adoptats, creiem que perme¬
trà fer-ne als nostres lectors un ju¬
dici propi, les exquisides compo¬
sicions que, al atzar, hem copiat

d'alguns d'ells.
Gerió

oportú remarcar als
gironins que el cant de joia que
creu

entonà En Guimerà al sentir-se ena¬
morat de la terra catalana que con¬
templava en la plenitut de la seva
f orida, pot cantar-se de Palafrugell,

malgrat la modèstia dels seus va¬
lors.

Palafrugellencs : benaurances.
Andreu Bonilla González

haver-s'hi

desenrotllat

l'indústria

de
murs flanquejats de torres,
de les
quals en queden alguns trossos, es
reduia al perímetre comprès entre
un dels costats de la plaça Nova, el
carrer de Valls, el de Pi i Margall i
el de Cavallers, amb algun petit ar¬
rabal prop de les muralles. Les no¬
ves edificacions l'han closa per tots
costats i ocupa en mig d'elles una
posició bastant central. Té alguna
plaça espaiosa i nombrosos carrers,
en general drets, de regular ampla¬
tapera. La vila vella, voltada

da i amb bon caseriu.
Es una de les poblacions que refcísteix millor la crisi que fa temps

patint la indústria tapera, degut
a que els industrials que en
ella s'hi dediquen han introduit, d'al¬
gun tempps ençà en les seves fà¬
briques els més moderns aparells i
les màquines més perfeccionades
que es coneixen. La grandiosa fàbri¬
ca dels senyors Mique', Vincke i Me¬
yer, que ocupa una superfície
de
19,000 metres quadrats, dóna feina
a 1,5 00 treballadors i elabora set¬
manalment 12,000 quintars de suro.
Palafrugell es distingeix per les
$eves institucions culturals, artísti¬
ques, benèfiques, recreatives, etc., i
compta amb bon servei de carrete¬
res, correus, linees telegràfiques, te¬
lefòniques, etc.
Celebra la festa major el 20 de
ve

potser

PALAFRUGELL
Son terme municipal participa de
costa, pla i montanya.
La costa s'estén des de l'Alt del
terme, enfront de les Illes Formi¬

gues, fins a la punta N. de la cala
de Tamariu. En ella s'avencen a la
mar el cap Roig, el de Sant Sebas¬
tià i les puntes de la Musclera i del

Blanc, i s'hi obren les cales i platges
de Calella, que serveix de port a

Palafrugell, de Llafranc, Pedrosa i
general és aspra, roco¬

Tamariu. En
sa i alta.

En el cap de Sant Sebastià, que
s'aixeca a 177 metres sobre el ni¬
vell del mar, hi ha un far de pri¬
mer ordre, que ha substituit amb
avantatge a l'antiga torre que hi
havia al cim de tot de la montanya

per avisar la presència de
que es conserva agafada
mita de Sant Sebastià.

pirates, i
amb l'er¬

part muntanyosa s'estén per
la costa i pel N. i NO. del terme,
especialment per la banda de Llofriu; està poblada de boscos de su¬
La

ros i de pins. S'hi cria caça i dóna
fustes i suro. Hi ha mines, però to¬
tes les explotacions mineres que s'hi
han intentat s'han deixat córrer. Al

present no s'explota més que algu¬
pedrera per a carreus.
La part planera s'estén per O. i
SO. i produeix llegums, oli i poc vi.
Réga el terme la riera Aubí i algu¬

na

na

torrentera.

Palafrugell és també cap de dis¬
marítim, de la de Palamós,
que comprèn una extensió de costa
de 12 milles i mitja, des del cap
tricte

Gros

a

la desembocadura' del

riu

Ter, encloent tota la costa que per¬

districtes municipals de
Palamós, Palafrugell,
Bagur i Pals.
Palafrugell, situat a terreny quasi
planer dista de La Bisbal prop de
13 quilòmetres i de Girona 40. Es
una població que en el passat segle
tingué ràpida creixença mercès a

tany

als

Sant Joan de
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Juliol i altres festes el dies 11 de No¬
vembre (Sant Martí) i 20 de Gener

(Sant Sebastià), òres per Cinquagesma, per l'Ascensió, el tercer diu¬
menge d'Octubre i el 8 de Desem¬
bre. Mercat tots els dijous.
En l'ordre religiós és parròquia
urbana de terme, pertanyent al Ar¬

xiprestat de La Bisbal.
L'Església parroquial, dedicada a
Sant Martí, és gòtica, d'una sola
nau, amb capelles laterals. L'altar
major, encar que barroc, és notable
per la profusió i ben entesa disposi¬
ció de les seves entalladores; fou co¬
mençat l'any 1664 i acabat o dau¬
rat en 1784 posseeix un artístic
frontal de p'ata amb les imatges de
Sant Martí, Santa Margarida i Sant
Sebastià, donatiu d'En Martí Serra
i Avellí, distingit patrici qui al mo¬
rir féu a l'Hospital i al comú de sa
vila nadiua importants llegats.
L'ermita de Sant Sebastià i la
Torre de Guàrdia foren fetes cons¬
truir per

el prior de Santa Anna de
Barcelona, d'acord amb els veïns
de Palafrugell i de Montràs, i cons¬
ta que en

l'any 1445 ja s'hi estava

treballant. L'edifici actual fou reno¬
vat en 1770 i 1772; la capella és
bastant gran, té quatre altars late¬
rals i el major, en el que hi ha la

imatge de Sant Sebastià, vestida de
trajo militar del temps de Felip V,

que es diu deguda a
haver-li fet ofrena del seu l'almirall
Barceló. Tocant a l'ermita i a la tor¬
ra hi ha hostatgeria amb una gran
eixida o mirador des de la qual es

particularitat

panorama esplèndid i es
la nit resplandir la llum del

frueix
veu

un

a

far, que dista de l'ermita 125 me¬
tres. Aquesta circumstància i la fa¬
de poder-s'hi pujar des de
Palafrugell amb carruatge fa que,
sobretot a l'estiu, sia molt visitada
i concorreguda.
cilitat

S'ha discutit si el lloc anomenat

bele-

perp "Festus Avienus lugum
bandicum" era o no el cap de

Sant

Sebastià, i els qui opinen per l'afirmativa, conceptuen molt natural fi¬
en conseqüència la situació de
"Cypsela", població assenyalada
pelp mateix autor prop d'aquella
muntanya i de la qyal no en queda¬
va ja rastre .^00 anys abans de la
vinguda de Jesucrist, en el lloc que
ocupa avui el veinat de Llafranc.
xar

Tant
molt

una

cosa

com

l'altra

estan

lluny de poder-se donar com
averiguades. Restes de l'Edat antiga
s'han trotat alguna vegada en dife¬
rents llocs del terme, particularment
a

Calella i Llafranc. De Calella es

sap que cap a l'any 1774 s'hi reco¬
llí un petit bust de persona i allí i en
el restant del terme de Palafrugell
hi aparagueren monedes antigues:

emporitanes, narboneses, ibèriques i
romanes; en el passat segle s'hi des¬
cobrí també un paviment de mo¬
saic del qual s'en conservava un tros
en el safareig d'una casa i s'en guar¬
den fragments al museu de Gi¬
rona. A Llafranc, a l'edificar-s'hi la
capella de Santa Rosa, s'hi troba¬
ren

restes de construccions i molts

trossos

de ceràmica ordinària,

en

apariència romana i també alguns
petits vasos sencers i un llumet de
bronze. El Sr. Pella i Porgas en la
seva
"Historia
del
Ampurdán"
menciona un fragment d'inscripció
cristiana trobat

a

Llafranc i que es

remonta al

segle V de la nostre Era.
Palafrugell es troba mencionat

documents
de Palaz Frugello, convertit després en Palatio
Frugel (en 1019), Patio Frugelli
(en 1131 i 1163), i darrerament en
Palafrugell (any 1336). La comtesa
Donya Ermesindis el cedí en féu a
Bernat Tedmar; però son nét, el
comte Ramon Berenguer I, en reco¬
brà el senyoriu, que continua en posper

primera vegada

l'any 991 amb el

en

nom

sesió de la casa comtal de Barcelo¬
na fins l'any 1196, en el qual eVrei
Anfós 11 d'Aragó, el llegà en testa¬
ment al Sant Sepulcre après de la
mort de Dalmau de Palol qui el te¬
nia pel Rei. Passà en conseqüència
el senyoriu a l'ordre del Temple i
quan

l'estensió d'aquesta,

a

princi-
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pis del segle XIV, fou cedit a la Cauonja de Santa Anna de la ciutat de
Barcelona, que'l posseí fins a l'abo¬
lició del senyorius. Aleshores els

moni de lo qual manà aivecar for¬
ques.
En 1640 els tercis castellans ca¬
laren foc a 28 cases de la vila, sa¬

llocs de Montrás i

quejaren la capella de Santa Mar¬
garida i cometeren en el terme atropells i homicidis, conseguint el Con¬
sell que se n'anessin donant-los di¬
ners i queviures.
En la costa, a l'indret de les illes
Formigues tingué lloc el combat na¬

Llofriu estaven

agregats a Palafrugell. L'any 1387
el Rei vengué al
prior de Santa
Anna l'alta jurisdicció criminal del
terme, i aquest que posseïa ja la ju¬
risdicció civil quedà amb l'omnímoda jurisdicció del mateix en testi¬

qual fou desfeta total¬
1285 l'esquadra fran¬
manada per Guillem de Lo-

val en el
ment l'any
cesa

deve.

Palafrugell compta entre sos ntv
turals

Fr. Mauro

a

Ametller,

mon¬

jo de Montserrat, notable músic i
compositor, qui morí l'any 1833 i
molts i molts altres que de nome¬
nar-los farien llarga llista.

LLORET I BLANES FESTE6E
vlletes; baiulacles de coloms

Xamoses

blanc.s

joguineres,

:

estarregeu

vos

en

platges de sorres daurades, on fins hi
floreixen, com a la de Sta. Cristina, lli¬

ubriagador que fa
sospitar, si ja hauríem passat èls llin.

ris

blancs

de

aroma

dars de l'Edèn. Bufones filles de la nos¬

tra

costa

que'n

:

d'escaients !

sou

de boniques, que'n

sou

Nat

a

una

terra

tota

llum, alegria i color, el

veure-us

l'amargor de les
de l'enyorament.

liores punyentés

vaga

Xamoses

viietes

de

Lloret

i

m'apai¬

Blanes

ni un
de la
a

en

mencionen els

antiguitat

que

escriptors
pugui referir-se

Lloret.

En la Etat Mitjana
Lloret (Loredo) per

trobem citat
primera ve¬
gada en una escriptura del any 966.
En el segle següent, el castell de
Lloret, que pertanyia als vescomtes
de Cabrera, fou adquirit del ves¬
comte Grau per
Dona Sicardis.
Com a senyora del castell de Llo¬
ret, assistí amb sos fills Uzalart i

Bernat

la

consagració de les es¬
glésies de St. Romà i de St. Joan
de Lloret, l'any 1079 de la Encar¬
nació, fent-les-hi importants dona¬
cions. Es molt provable que el cas¬
tell de Lloret ocupava l'emplaça¬
ment del que s'anomenà després
castell de St. Joan, al cim de la
muntanya que separa la platja de
a

Lloret de la de

:

les aigües blaves del mar llatí vos besen
els

peus; vos fan l'amor, voltejant-vos,
gerdes fondalades, brolladors de idil·lis ;
vos

de

abracen muntanyes braves coronades

pinars i suredes

;

somriu

vos

un

fiten, envejoses, els estels,
dormiu el somni doíg sots el remor
i plaent del ritme acaronador de
pur ; vos

cel

quan
suau
una

eterna corranda que vos canten les ones.

Les

ones,

loses—amb

enamorades de vosaltres, ge¬
gelosia folla—dels estels, del

cel i de les

tes,

tot

muntanyes, abrivades a vol¬
bramulant himnes bèl·lics, con¬

minadores, s'encamelien
cupen

a

les roques ; es¬

brumera—de rabior

pretenint

esverar

la

colla

senten,^—

que

dels

corteja-

dors. Mes ells
rabies

en

el

embadalits, resten inalte.
llur èxtasi, sadollant.se de

la vostra bellesa.

Xamoses

vlletes

de

Lloret

i

Blanes:

benaurances i bones festes.
UN ANDALÚS
enamorat
de
les
comarques

gironines.

LLORET
Unes ' poques
monedes,
part
d'elles emporitanes i part imperials
romanes; alguns fragments de teu¬
les i d'altres objectes ceràmics tro¬
bat tot en el terme de la vila de

Lloret, i la existència també

en

dit

terme de restes de una torre sepul¬
cral romana, justifiquen que el lloc
era ja habitat, almenys en els
primers

segles de la nostra Era, sense que
es pugui afirmar que hi
hagués alia-,
vors cap
nucli de població, doncs
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La

Fanals. Bernat de

Palafolls, en 1771 empeny à el cas¬
tell al capítol de la Seu de Girona»

platja de Santa Cristina

GERIO
i Guillem de
fer entrega i

Palafolls,

en

1217, ya

definició del castell al
seu germà Ramon de Palafolls, bis¬
be de Girona. Des d'aquesta data
posseí el senyoriu del castell i ter¬
me

de Lloret la Seu de Girona, exer-

d'Heràldica molt

important que'es
publicà l'any 1856.
Santa Cristina és una ermita si¬
tuada al cim d'un turó, tocant a la

platja que porta el seu
tia ja en el darrer terç

nom.

del

Exis¬
segle

de

i

aquesta identificació ve fins
punt comprovada per les
restes
arqueològiques trobades a
Blanes, especialment al turó, al peu
dels quals hi ha els barris de Auguer i La Massaneda, a la riba dre¬
a

cert

ta de la riera.

Durant tota la Etat

Mitjana, Blanes i el seu castell fo¬
dels vescomtes de Cabrera, dels

ren

feudataris els individus de
de Blanes. A dits
la vila moltes
franqueses i privilegis. El govern
municipal l'exercien jurats, assesso¬
rats d'un consell. L'any 1359 el cas¬
qui

eren

la antiga família
vescomtes degué

tell de Blanes tenia 197 focs, tots
dels Cabrera. A Bernardí de Cabre¬
ra,

que

visqué

a

darrers del sigle

XIV, s'atribueix l'edificació del pa¬
lau, mansió esplèndida a judicar per
10 poc que'n queda; i a Dona Vio¬
lant de Prades és deguda la cons¬

trucció de la font monumental. Al
morir el vescomte Bernat Joan, ma¬
rit de Dona Violant, el rei en Joan
11 confiscà el vescomtat i l'incorpo¬
rà a la Corona. El senyoriu de Bla¬
nes fou posseït aleshores una curta

Processó per mar de Lloret a Santa Cristina

cit per

mitjà del canonge

encarre¬

gat de la Pavordía del mes de No¬
vembre. L'any 1359, Lloret tenia
67 focs. La jurisdicció de Lloret
donà lloc a una llarga sèrie de plets,
especialment amb els barons de
Llagostera, que la pretenien per la
donació que d'ella havia fet el rei
En Jaume II a Ot de Montcada,
l'any 1325, i per a acabar-los, el
capítol de la Seu, l'any 1657, va
comprar per 500 dobles d'or la ju¬
risdicció criminal, que passà, l'any
1698

a

favor del comte de Monta¬

gut. Els interessos de la vila esta¬
ven governats per jurats i per un
consell

de

85

persones,

nombre

35 l'any 1683. Els
els emoluments al
capítol, i venien obligats a les pres¬
tacions degudes pels vassalls als se¬
nyors del castell del terme. A da¬
rrers del segle XVllI
la població
prengué increment considerable, de¬
gut al desenrotllament de la mari¬
na mercant i al lliure comerç amb
Amèrica; constituint la principal ri¬
quesa de la població, la construc¬
ció de vaixells i la navegació d'al¬
tura. El terrer pujà de valor per
l'augment del preu del suro, encara
que a Lloret la indústria tapera mai
hi va arrelar gaire. Minvà aquesta
prosperitat des de la segona meitat
del segle XIX, per la desaparició
dels astillers i la navegació d'altu-,
ra, ressentint-se'n fins les puntaires.
El cementiri conté sumptuoses se¬
pultures. Són lloretencs dignes de
menció, el metge i escriptor Fran¬
cesc Camderà fundador, de la "To¬
rra LJunàtica", i en Francesc Pife¬
rrer, autor de vàries obres, una
que es reduí a
veins pagaven
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XIV. El temple actual es començà
a construir l'any
1764, i té, ademés de l'altar major, sis altars la¬

terals, tres per banda. L'altar ma¬
jor, més notable per la riquesa dels
seus materials que per el seu mè¬
rit artístic, mostra en son centre un
quadro en el que hi està pintat el
martiri de la Santa, i en una estáñ¬
ela que hi ha al darera s'hi guarden
en
un
altre importants relíquies.
S'hi celebren dos aplecs: un d'ells el
24 de Juliol, en el qual hi és por¬
tada de Lloret altra relíquia de la
Santa que . es guarda en la església
parroquial; part hi van en proces¬
só i part per mar en llaguts pintats
i decorats exprofés, que practiquen
davant de la vila i del santuari di¬
ferentes evolucions i es disputen
l'honor d'arribar primer a la plat¬

ja. Els llaguts van ocupats per la
clerecia, ajuntament, obrers i obre¬
res del santuari; gremis, confraries
i bandes de musica que toquen. La
comoditat del lloc fa que tot l'es¬
tiu sigui freqüentat. Dista de Lloret
tres quilòmetres.

tans de la

riera,

causa

Bertran

catalana Joan Gar¬

d'Armendriz,

Pere

Joan Ferrer, Jaume Alamany, Ber¬
nat Margarit, Bernat Sinisterra i el
Bisbe de Girona el document pel

qual es desexiren del rei Reiner
d'Anjú, tornant a l'obediència de
Joan 11, el qual fet valgué a En
Joan Çarriera que Joan 11 li donés
el senyoriu de Blanes. Deu anys des¬

prés foren retornats a Dona Anna
havien si¬
gut dels seus passats. Dona Anna
es casà amb en Frederic Enríquez,
de Cabrera els béns que

almirall de Castella,

i

no

havent

tingut fills, heretà el senyoriu de
Blanes la seva neboda anomenada
també Anna, la qual es casà amb en
Lluís Enríquez. El fill d'aquest ma¬

trimoni, Lluís Enríquez de Cabre¬
ra, en 1574 va vendre a En Fran¬
cesc de Montcada, comte de Aytona, els vescomtats de Cabrera i de
Bas, i amb el primer el senyoriu de
Blanes, que continua en lo succes¬
siu en

poder dels marquesos de Ay-

tona, més endavant units amb la
de Medinaceli. En les guerres
de mitjans del segle XVll sofrí molt
la vila de Blanes, datant de aquella
casa

BLANES
Tots

temporada pel duc de Cardona. En
1471, fou firmat a Blanes pels capi¬

els-

quen amb
els autors

historiadors

identifi¬

Blanes la població que
antics

anomenen

CAL

Blan-

època el principal enrunament
palau.

del

ANOTAR...

Que degut a diverses conveniències de millorament i atenent l'augment cons¬
tant de nostra Revista, la Redac ció i Administració s'ha constituit al
Carrer de Mallorca, núm. 303, baixos
Que hem estrenat impremta nova i de maquimlria ultra-moderna; i, no havent
pogut funcionar normalment part d'aquesta el dia prefixat, ens ha obligat a
juntar els dos números, au'mentant e'mprò, en tots sentits, la seva vàlua. Que
iquesta "tessitura" procuramen aguantaria. I que tota correspondència, absolu¬
tament tota, deu dirigir-se al Carrer de MALLORCA, 303, Baixos

GERIO

BELLESES
Una recta que sortint de l'extrem
llevant! de la cala de Tossa acabés
a la mateixa Punta del
Molí, de Pa¬

lamós, coincidiria tota ella en el
plànol del mar, si no l'hi estorbessin dues petites avançades de la
Costa Brava que, sense temença de
les envestides de les ones irades,
s'enfonsen mar endins, aixequen
amunt les seves testes rocoses i, al
llucar les costes que s'estenen a un
costat i a l'altre, semblen recrimi¬
nar-los-hi la seva feblesa que ha fet
que el mar les anés invadint, convertint-les

en

dòcils badies

on

les ai¬

gües blaves s'hi ajacen a tot pler.
Aquelles dues avançades que entre¬
bancarien a un vaixell en la recta
esmentada tenen dos noms ben sig¬
nificatius: Punta de Garbí, dita vul¬
'

garment de Sant Elm, i Punta de
Llevant. Entre aquestes dues pun¬
tes, el mar ha penetrat terra en¬
dins, ha anat enrunant les roques de
menys consistència i la seva obra
s'ha convertit en una cala
amplíssima que fineix al fons en una peti¬
ta platja, terme d'una banda, de
la invasió marina i, de

l'altra, del

puig

que,

enfront del

mar, en suau

DE LA

els seus tentacles vers els devallants
de Sant Telm i Sant Esteve, s'hi es¬
tén una de les poblacions més poè¬

tiques de la nostra terra: Sant Fe¬
Tancada pel mar,
dels altres per les
muntanyes voreres. Sant Feliu re¬

liu de Guíxols.
d'un costat i,

viu en la nostra memòria les beu¬
tats de les xamoses ciutats suïsses.
No té uns Alps eternament ne^-ats,
ni un llac cristall! on emmirallar-se;

però no li manca jamai la
les suredes que l'envolten,
immens

als

seus

verdor de
ni l'espill
del Mediterrani que s'ajau
peus, gojós de reflectar tan¬

ta bellesa.

Sant Elm i

Llevant, les dues ataFeliu, han romàs
segles i més segles orfes de tota in¬
laies

de

Sant

trusió dels homes. Semblava tal¬
ment com si la fantasia humana els
hi volgués retre etern vassallatge,

si, adorant-los com fidels guar¬
dians contra les vies del mar, tron¬
tollés devant del desig d'esquitxarlos-hi la vesta.
Però un dia la indústria tapera
com

SELVA
i

generós, i aquelles masses de roca
que no havien rebut mai altres em¬
branzides que les de les ones a baix,
i a dalt les de la tramuntana, sen¬
tiren que les seves entranyes s'esbadellaven en part dolorós, però
fecund. El mall, baix el domini de
la intel·ligència humana, anava 11a-

gant

dels costats del de Llevant;
havia començat catau es¬
devingué colossal esboranc i en
aquest esboranc s'hi entafura la so¬
ca del port què, poc despres, migpartia les ones i les privava per a
sempre de perturbar la calma de les
aigües, a voltes argentades, que res¬
taven encloses entre la platja i el
port.
Enfront del port hi romania Sant
Elm, intacte, i gelós de què el seu
germanet hagués realitzat tot sol,
sense demanar-li ajuda, aquella obra
de progrés. Però Sant Elm no de¬
fallí i, interiorment, jurà venjarse'n. Si el seu parió havia fet ofrena
a la vila d'un mitjà de riquesa, ell
10

un

que

11 ofrenaria

un

admirable lloc d'es-

bargiment. 1
nes

un dia sentí que les ei¬
de treball s'enfonsaven en son

dintre,

que uns

homes

anaven

i ve-

Lloret vist des de la rada

pendent va davallant fins a la plat¬
ja, com freturosa de rebre contí¬
nuament el bes llibertador de les
onades. En el declivi d'aquest pu¬

jol, amurallant la platja i allargant
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arribà al Zènit del seu desplegament
i Sant Feliu es donà compte de qué
el pintoresc port natural que posseía
li era massa xic. Aleshores palpà
el turó de Llevant, el trobà ferm

nien traginant materials i, un matí,
al deixondir-se, ovirà que una colometa havia pres estatge en un dels
seus
costats. Els banys de Sant

Elm, tots ells luxe i comoditat, si-

Sardana

CuñTs

LIASES
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llarga d'En J, CARRETA

GERIO

"GERIO"

LES

I

SARDANES

Audicions i ballades del
Dia 8

Dia 1
Mati:

"Penya

al 15

Sardanista

Barcelo¬

na", (Bar Mediterrà), Passeig de Co¬

Nit:

"Penya

A FORA DP: BARCELONA

Sardanista

Barcelo¬

lom. Cobia "Barcino".—"Orfeó Sarria-

na", Bar Mediterrà. Passeig de Co¬
lom.
Cobla
"Barcelona, — Tibidabo.

nene" ;

Cobia "Cathalònia".

Carrer Catalunya,

19.

Cobla

Matí, tarda i nit: Sabadell. Cobla

Dia 2
Carrer

"Agrupació Sardanista Bar¬
celona". Cobla "Rossinyols". Carrer
Sans.

Cobia "Prin¬

Tarda: Turó Parc. Cobla "Barcino"

"Panya Quintana", Horta. Cobla "Ca.
thalònia.
"Agrupació
Sardanista
—

Barcelona",

Passatge

Palau.

Cobla

"Rossinyols". — "Orfeó Nuria", Ca¬
rer Girona, 126. Cobla "Principal Bar¬
celonina".
Nit:

"Penya Sardanista Barcelona"
Bar Mediterrà ; Passeig Colom. Cobla
dana

de

"Foment

—

de

la

Sar¬

"Agrupació Sar¬
Barcelona", Café Comtal. Co¬
"Rossinyols".
Dia 3

Carrer Villarroel (entre Consell

Cent i

Sardana

de

de

Barcelona", Passatge de la Pau.

Cobla

no".

Parc.

Turó

Cobla

"Barci¬

Sardanístic Andreu,

Foment

—

Sagrera, 221. Cobla "Cathalò¬
"Agrupació Sardanista de
Barcelona", Passatge Palau. Cobla
"Principal Barcelonina".
Nit:
"Penya Sardanista Barcelo¬
na", Bar Mediterrà, Passeig Colom.
nia".

—

"Barcino".

Cobla

Sardana de
col.

Cobla

—

"Foment de

la

Sans", Passatge del Cír¬
Cathalònia".

"Agrupa¬
Barcelona", Café Com¬
Cobla "Principal Barcelonina".
—

ció Sardanista
tal.

2

Matí, tarda i nit: SabadeU. Cobla
"Barcelona".

"Principal Barcelonina".

Tarda:

Dia

Sardanyola.

—

Cobla

"Barcino ".
Nit: "Foment de la Sardana de Ba¬

dalona",

Plaça de la Ciutat. Cobla
"Principal Barcelonina".

Dia 4
Matí

i

tarda

:

Vilanova

i

Geltrú.

Cobla "Principal Barcelonina".
Nit: Vallvidrera. Cobla "Cathalò.
nia".

Vilanova

—

i

Geltrú.

Cobla

"Principal Barcelonina".

Dia 5

Dia 10

Aragó).

Matí, tarda i nit

"Agrupació Sardanista de Barcelona". Café Comtal. Cobla "Princi¬
pal Barcelonina".
Nit

:

trú.

Cobla

Vilanova i Gel¬

:

"Principal Barcelonina".

Dia 7

Nit: "Agrupació Sardanista Barce¬
lona", Café Comtal. Cobla "Cathalò¬
de

la

—

danista

nia".

dels

"Foment de ia Sardana

—

Sans", Passatge del Círcol.

Cobla "Cathalònia.

de

enc",

cipal Barcelonina".

bla

thalònia".

—

deis Jocs Florals.

"Foment

Sans", Carer de Olcinelles. Cobla "Ca¬

de

Cerdanya (entre
València i Maiiorca). Cobla Cathalò¬

"Barcino".

Vicents

pal Barcelonina".
Mati:

nia.

Sant

—

Horts, Centre Catòlic. Cobla "Princi¬

Dia 9

"Rossinyols".

:

Dia 1

"Barcelona".

"Cathalònia".—"Agrupació Sardanis¬
ta Bareeiona" ; Café Comtal.
Cobla

Mati

d'agost

Cobla

"Principal

Barcelonina".

Dia 11

Nit:

Nit:

"Agrupació Sardanista Barce¬
lona", Café Comtal. Cobla "Principal
Barcelonina".

Nit: "Foment de la

Dia 12

bla

"Agrupació Sardanista Barce¬
lona", Café Comtal. Cobia "Barci.
nó".

d'Ii.lustració",

Sant

Andreu, 146. Cobla "Cathalònia".

"Agrupació
Café

Dia 5

"Ateneu

Nit:

Comtal.

Cobla

"Cathalò¬

Dia 8

Dia 4
Nit:

Vallvidrera.

nia".

—

de

Badalona.

Barcelonina".
bla

—

Sardana", Ram¬

Cobla

Molins

"Principal
de Rei.

Co¬

"Barcino".

Sardanista Barcelona",
Cobla "Principal Bar.

Dia 10

celonina".
"Ateneu

Nit:

Andreu,

146.

"Agrupació
Café

d'H.histració",

Cobla

Sardanista

Comtal.

Cobla

Matí, tarda i nit : Sant Llorenç del
(Albós). Cobia "Cathalònia".

Sant

"Cathalònia.

Barcelona",

"Barcino".

Nit:

"Agrupació Sardanista Barce¬
Café Comtal. Cobla Cathalò¬

lona",
nia.

Dia 6

Penadés

Dai 13

—

—

"Foment

de

la

Sardana

de

Barcelona", Plaça de la Cascada del
Nit:

"Penya Sardanista Barcelona"
Passeig Colom. Co¬

Dia 11

Matí, tarda i nit: Sant Llorenç del
Cobla "Cathalònia".

Penadés (Aibós).

Cobla "Barcino".

Parc.

Dia 13

Bar Mediterrani.
bla

"Barcelona".

danista de
Cobla

"Agrupació Sar¬
Barcelona", Café Comtal.

Dia 14

—

Cathalònia.

•—

"Foment de la

Nit:

"Penya

Sardanista

Sardana de

na",

col.

Cobla "Barcino".

—

na", Plaça de la Cascada del Parc.

bla

—

Cobla "Barcino".

nístic

Sans", Passatge del Cír¬
Cobla "Principal Barcelonina". —

"Foment de

la

Sardana
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de

Barcelo¬

Bar

Nit:

Barcelo¬

Mediterrà, Passeig Colom.

"Agrupació Sar¬
danista Barcelona", Café Comtal. Co¬
"Cathalònia.
de

Horta".

"Foment

Cobla

Sarda¬

"Barcino".

Sitges. Cobla "Principal Bar¬

celonina".
Dia 14
Nit:

"Foment

de

ia

Badalona", Plaça de la
bia

Sardana

de

Ciutat.

Co¬

"Principal Barcelonina".

GERIO
tuats

al cim mateix de les
roques
que el mar amoixa, constituien el
lloc d'esbarjo ideal dels
estiuejants
i dels gauxons que deliren

per l'em¬
belliment de la vila. Aleshores el tu¬
ró de Garbí es senti
altiu, mirà amb

compassió a son company i, no con¬
tent amb la seva pujança,
prétingué
convertir-se en el .Montjuich de Sant
Feliu. Avui Sant Elm
contempla
amb goig com el mall va
polint les

seves

espatlles

i,

dintre

de

poc.

les

De

diferents

comarques

Es la reina de
tercera població de
va.

sa

i la

comarca

Girona

SANT FELIU CUUIXOLS

en

què la Naturaleza ha dividit la pro¬
víncia, Sant Feliu pertany a la Sel¬
en nom¬

bre d'habitants. El conjunt de la vi¬
la és d'un aspecte elegant i espe¬
cialment la part que dóna al mar, a
lo llarg del Passeig, és senzillament

majestuosa. El Paseig de Mar, amplíssim, ombrejat per corpulents ar¬
bres i adornat amb bellíssimes flors.

La població de Sant Feliu ja de
antic havia tingut certa importàn¬

cia; però desde la segona meitat del
segle passat ha quasi doblat el nom¬
bre d'edificis i el de habitants i per
la banda de terra se ha extès en to¬
tes direccions. Té aquesta ciutat boa

caseriu, i les cases,' fins les més

dernes,

mo¬

acostumen a passar dé¬
planta baixa i dos pisos. San Feliu
no

és la població més rica i populosa
del partit de La Bisbal; el seu port
és el més concurregut i el de més.
tràfec de la província i el tercer de

Catalunya pel nombre d'embarca¬
cions que hi entren i surten anyal¬
ment. S'hi troba tot lo pertinent a
les necessitats i comoditats de la

vida; s'hi exerceixen moltes petites
indústries; però lo que principal¬
ment li dóna vida és el comerç i
sobre tot la elaboració i exportació
de taps, essent en aquest ram el cen¬
tre comercial i fabril més important

d'Espanya.
tot

Dels restes arqueològics, i sobre
de la necròpolis descoberta fa

la punta dels Guíxols,
pot despendre que Sant Feliu
a
població existia ja molt

pocs anys en
se'n
Sant Feliu

de

Guíxols. La platja

com

abans de la dominació

aquell turó s'haurà convertit en un
extens jardí, en un bell lloc d'esplai,
des d'on la tramuntana portarà a les
onades blaves la ubriagadora fragança de les flors, que serà la més bella
alenada amb què podrà venjar-se
Sant Elm del mar que, entossudit,
des del principi dels segles no ha
deixat d'envestir-lo, en els jorns de
tempesta, amb braols furients.
*

*

*

Més enllà de la Punta de Llevant,
en un clar de la Costa Brava, el mar
hi ha format una platja espaiosa, de

finíssima; les aigües hi sem¬
blen tenyides d'aquell matís que fa
sorra

tan atractives les de les illes de l'es¬
tol grec. Es la platja de Sant Pol.
A

l'estiu, una llarga renglera de bar¬
de fusta és ferm testimoni de
la preferència que li tenen els ba¬
nyistes. Diríem que la platja de Sant
Pol és bon tros més lliure que la de
Sant Feliu. Aquesta no té més sor¬
tida que la boca de la cala, avui
gairebé tancada pel port; Sant Pol
té, darrera seu, la plana, al davant,
raques

la immensitat del mar. A Sant Pol
l'horitzó és més ample; i oyirar més
horitzó és deixar que l'esperit s'es¬

bargeixi

en un ambient de més lli¬
bertat i de somni més intens. Sant
Pol és un complement digne de Sant
Feliu. ~
^

^

del seu Passeig i amb
raó; es un or¬
nament invaluable de Sant Feliu.
Fer ressaltar

aquí les belleses de

tota mena que enclou
fóra eternitzar aquestes
no

ter

Sant

Feliu

notes; però

podem deixar de lloar el caràc¬
gauxó. Totes les idealitats no¬

bles tenen amb ell

fervent de¬
vot; l'egoisme innat, fruit de la
configuració especial de certes enun

contrades que fa que l'individu es
vegi empès a fer d'ell el sol ob¬
jecte de la vida, no es coneix a
la reina de la
Selva; són, pel con¬

trari, qualitats

franquesa,

l'enalteixen la
l'espontaneïtat, la ger¬
que

i, molt especialment, una
devoció a tot ço que respira
llibertat. Podríem trasplantar
la
Selva al mig de l'Empordà i confondríem, de tant semblants, els
manor

gran

dos caràcters: el selvatà i
l'empor¬
danès. Si ens fos perrnès, diríem
que l'Empordà i la Selva son dos
germans bessons.

Baldomer Balot i Vflar

WANGÜEiERT MORALES

DR. D.

METJE MUNICIPAI, SÜPERNUMERARI
I DEL

HOSPITAL DE LA SANTA CREU

CONSULTA PARTICULAR; De

3

a

Carrer d»" les Corts. 586, 2."
VISITA ECONÒMICA: De 12 a i i de 6
Carrer de Sans, 246, pral 2.^

5

,

és

el

lloc

gauxons.

d'esbarjo preferit pels
Aquestos ts'enorgulleixen
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(Dies festius de

11 a

12)

a

8

romana

de-

guent el seu origen, probablement,
als focis, ja establerts a Empúries i
molt possible que, de conformitat
amb les actes del seu martiri, en
els primers anys del segle IV de la
Era Cristiana hi fos martiritzat Sant
Feliu l'Africà. En la Etat Mitjana, la

història comença amb la fun¬
dació del monestir de benedictins i
amb ell s'hi confon durant molt de

seva

temps. Dit monastir. havia adquirit
ja moltes possesions en l'any 966,
les quals els hi confirmà el rei Lotari
l'any 968 i les anà augmentant per
donacions dels comtes i altres de¬
En Novembre de 1113, s'hi
firmà, amb el pisans, el conveni per
a
la conquesta de Mallorca. En
1181, es reconegué la llibertat dels
pescadors i comerciants que s'hi establissin, sense altra obligació que la
defensa del monastir. El segle XIII
vots.

l'abat fou nomenat bisbe de Ma¬
llorca per haver contribuït amb els
seus homes a la conquesta de
aque¬
lla illa. A darrers del mateix segle
la esquadra francesa cremà la vila,
i per a repoblar-la l'abat Gelabert
eximí als habitants de la vila de
contribuir a les obres del monastir;

però es susciten qüestions entre el
poble i els monjos, i en Pere III se
n'aprofità convertint la vila en
reial; l'agrega a Girona; mes reser¬
va per al monastir molts drets i
privilegis. En 1359 tenia la vila mu¬
ralles. En 1374 el rei agregà la Vall
d'Aro

a

la batllia de Sant Feliu y

GERIO
en 1.385 atorgà a la vila el dret de
governar-se. En 1493 obtingué jjrivilegi per a construir un moll y En
Felip en l5o9 la autoritzà per a

edificar

fora

de

les

muralles.

La

En

1652

rebutjà heroicament l'atac de
tropes de D. Joan d'Àustria. En

les

Costa

1696 els francesos destruïren les se¬
fortificacions. En el segle XVI11
fou cap de província marítima, que
avui ho és Palamós. En 1795 es
ves

Brava

distingí per la defensa del navili
"Montañés" contra una esquadra
francesa.
Compta una multitut
d'homes il.lustres: Vuitanta capi¬

^Album-Guía)

tans de vaixells que concorregue¬
ren a la batalla
de Lepant; al P.
Francesc Durbàn, tingut per Sant;
a l'almirall Miquel Bobera, e'nterrat
a la església de Santa Ana, de Bar¬

En el número

celona; al capità Rafel Aixada, qui
■en Alger va salvar la vida al empe¬
rador Carles V; al capità Narcís
Massanes, un dels herois catalans
de la guerra de la Independència; al
abogat i diplomàtic Josep Presas;
mort de poc temps; al historiador i
literat Ferran Patxot; al gran com¬
positor de sardanas, Juli Carreta; i
molts més que farien la llista inaca¬

par¬

detingudament i

com es

mereix, d'aquesta

interessant

publicació

que

vénenj d'editar els] amics
de l'Ateneu

Empurdanés,

destinada

donar

nèixer
sula i

bable.

a

arreu

a

co¬

de la Penín¬

estranger les

mara-

velles que exornen la nos¬

La ermita de Sant

Elm

(Eras¬
me), patró dels navegants, fou edi¬
ficada

pròxim

larem

en

1452 al

costa

empordanesa.
Vista

cim del mont

Castellar, on hi havia una torra
de senyals per a vigilar la mar,
anomenada Torra de Guardia, amb
nn ermità mantingut per la vila. A
més de la inicada torra s'hi

LA

tra

cons-

TAVERNA

(Cl. facilitat

truiren, al principi de la Etat Mo¬
derna, altres fortificacions, per a
dominar la mar i el port de Sant
Feliu.

DEL

GERVASI

fa

teixen en clubs, sobretot si les vo¬
tacions coincideixen amb l'arribada
del vi novell. Llavors es barreja la
libació conscient i organitzada amb

presentar la història de la nostra es¬
timada vila natal. Aquesta història
seria curiosa perquè a més a més
d'ésser molt curta, tindria la parti¬

l'espiritualitat que traspua sempre
diàleg sobre la cosa pública. En
aquestes tavernes hi ha un punt de

del

confluències molt curiós entre la fa¬
cècia oriental que cueja en els sotabarbes dels bocois, i les doctrines

polítiques austeres i glacials, enca¬
ra que aquestes doctrines es
presen¬
tin, en aquestes tavernes, amb un
aire groller.
Aquestes tavernes, no varien.
Abans s'hi alternava la Marsellesa
amb el "vals de las olas". Ara s'hi

canta l'Internacional i el couplet. La

gent, és sempre la mateixa.
La taverna

del Gervasi

es

molt

important i si bé ha tingut èpoques
de més anomenada política, no n'hi
ha d'altra a Palafrugell, que pel que
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a

la libació li

passi la mà

per

la

cara.

§i haguéssim de fer la història de
la taverna del Gervasi hauríem de

cularitat de

no contenir ni fets glo¬
riosos, ni personatges de fama i d'a¬
nomenada. Sospito que a molta
gent, aquesta falta de tradició bri¬

llant els entristiria. A mi m'encanta
haver nascut en un poble que no
ha produït cap erudit, ni cap col·lec¬
cionista d'animals estranys, ni cap
orador sagrat. Això em dóna una
sensació de llibertat.

Palafrugell, antigament era un
poble molt petit, amurallat. La gent
vivia de l'agricultura. La taverna
era a la torre de l'angle sudest de la
muralla. Davant de la taverna hi
havia un olivar. Els parroquians de
la casa eren sobretot gent de la ro¬
dalia. Els dies de mercat i els diu¬

menges a

per

la D. de «La Gosta Brava»

gent, es bevia, es feien tractes i si
convenia, es cantava.
Quan vingué l'invasió de la gent
de mar, de la gent de la rodalia i
dels forasters, el petit poble amurallat s'esclovellà com una magrana
madura i es va estendre per tots

Els nuclis de la política popular
l'Empordà han sigut sempre les
tavernes. Hi ha tavernes antigues,
•que en temps d'eleccions es conver¬
a

general de Blanes, desde el Castell

la tarda s'emplenava de

quatre costats, la taverna del Gervasi quedà en el centre de la pobla¬
ció i aquesta circumstància li va do¬
nar encara més nom. La gent de la
rodalia continuà freqüentant-la els
diumenges, i els dilluns hi anava la
gent del poble. En aquests dies hi
havia cuina a base de cargols, de
niu, d'estofat i d'arengades. Les
arengades es menjaven amb la tor¬
rada amb oli i vinagre. La taverna
s'emplenava de fum, l'arengada bri¬
llava

com

un

tros d'or sobre el pa

torrat, el vinet rajava de les botes
rosat i ple d'esperit. La taverna bu¬
llia fins que moria la tarda i la llum
es

del

rompia i desmaiava

en

els vidres

carrer.

Amb el temps arribà també l'ur¬
banisme, la mania de fer carrers
drets i convertir el poble en quadrí¬
cules uniformes. De les antigues
muralles en quedava la torfe de
l'angle sud-est, que era rodona, alta
i esvelta
La torre,

com una

dona ben casada.

però, per fer més dret un
carrer, fou tirada a terra i això fou
la mort de la vella taverna.
Gervasi tenia una cinquantena

GERIO

d'anys
Era
sà i

un

q^ian
home

la torre desaparegué.
alt, fort, amb un color

de noblesa que impo¬
desaparició de la taverna
antiga, amb les seves taules i bancs
correguts, els seus grans bocois
plantats a les parets, el sostre de
campana, el mostrador amb una ai¬
xeta i quatre ampolles i porrons
de mala mort i la gran xemeneia, al
fons, li produí una gran tristesa. No
s'ho va poder acabar; quan veié que
La

una

avellana i els ulls

altres...—digué^ el fill

uns

que es¬

coltava.
—Variar? Variar

què? Què és el
varia?— 1 Gervasi, en un mo¬
ment
de tradicionalisme
exaltat,
que

—No
sou...

podeu caminar d'ases que

Què és el que varia? Jo, m'en

clientela vella deixà d'anar-hi i fou
substituïda per gent menestrala i

desmarxada, que els diumenges por¬

queia, el pou era ple de pedres. Ger¬

tava coll i corbata.
—Entre uns i altres han mort la

vasi

nova

amb

ca--

dires, mostrador de pedra imitant
marbre, aixeta cargolada i peixera,
es desesperà. Per més desgràcia, la

taverna—digué Gervasi a la seva
dona que era una dona petita amb

vaig,

se

n'anà

viure allà dalt.

a

Josep Pla
(Fragment del seu llibre "Coses
Vistes".)

terra

blanca rep

tota

el potent .Tullol,

resplr.j febrosenca el foc cle sa alenada,
entranyes de la candent besada
i escup polçoses baves en flamejant revol.
rebullen

ses

Reboten per

les pedres els raigs ardents del sol,

l'horitzó
es
congria negrenca nuvolada
i un vent apocalíptic de ressecant bravada
va rodolant pels aires amb
infernal udol.
a

La
mar
allargaçada, panteixa neguitosa
inflant d'armonioses ona des l'ample pit.
i
la
Xatura
inmensa palpita xardorosa ;

poblen

l'ambent

1

clamor

una

cadències
de

d'un

vida, vibrant,

incessant

brugit,

tumultuosa

s'escampa i se revolca per l'èter infinit.
Juan Verges i Barris

Palafrugell,

El petit gat
Amb el morret

està
a

desconsolat..

l'escletxa de la

porta mïola desesperadament espe¬
rant en va oir, de l'altre costat, la
veu una mica rogallosa de la seva
ment

On

haurà

anat?

Probable¬

vigilar pels voltants, a fer
de guaita per a que cap enemic no.
se li mengi el seu gatet, tan tendre,
tan net, tan formós.. Es tigrat de
l'esquena, amb un davantal blanc
a

de sabater al davant i

unes

esparde¬

així mateix blanques. Es rodó.
com una bola i camina sempre amb
el pel enerissat, com aquells raspalls
que servien per a netejar els vidresdels quinquers de petroli i amb la

nyes

enlaire. La seva mare l'estima
amb deliri. El tragina d'un lloc a
l'altre per sotstraure'l a les cobdí¬
cies de la gossa. Apallissa a tots els
cua

gats que s'apropen pels volts del
jardí. No coneix ni vol tenir magar-

Canícula
La

primer abandó

mare.

cridà:

no hi puc viure aquí, em moro
de tristesa...
La família tenia una barraca i un
tros de terra ple de pedres a dalt
d'una de les crestes de la costa. La
terra havia estat vinya, però la fi¬
loxera se l'havia menjada. La casa

construïen la taverna

El

mica

llagrimosos.
—S'ha de variar, els temps són

un.i cara

sava.

nas com

un

una

Juliol, 1905.

rufes amb cap dels seus companys,
de platxèria, els quals de bon grat

aprofitarien aquestes esplèndides
nits tarderais, per a fer serenates a
la llum de la lluna. La gata no està
per marranyugues, ni marranyaus.
La gata ha dipositat amb mi tota
la confiança, i m'ha deixat el seu
gatet mentre encenc foc a la llar.
La flama aixeca les seves llengües
vibrants i el gatet resta un moment
meravellat, amb els ulls rodons i
grossos fits, amb una persistència
hostil. De tot el que es mou damunt
la

terra, el foc, li dic jo, és la única
que t'està vedat tocar. Podràs

cosa

jugar amb la fulla caiguda de l'ar¬
bre, amb la sargantana, amb el papelló i la llagosta, amb el capdell
de fil de la tia, amb la clova d'ou
de les escombraries, amb el diari
vell, amb tot lo que es mou; mes
tingues compte amb la flama, per¬
què crema.
El gat és molt intel·ligent i recula,
després de mirar-me amb ull viu. De
prompte se li acut la idea de consul¬
tar el

cas a

la

seva mare.

La busca

per tot i no la troba. Jo vull posar
treva al seu desconsol. L'agafo i el

poso damunt
maga en el

del meu genoll. Ell s'a¬
redós de l'americana.
Tampoc s'hi troba bé perquè la fla¬
ma li ve de ple a ple a il·luminar la
cara
espantada. Llavors s'arrapa
amb força a l'armilla, i s'esmuny de
les mans, impotents per a aturar-lo,
cap a la meva espatlla. El gat sap
distingir perfectament lo que és so¬
breposat. Fins que m'ha pogut ar¬
ribar a la cara no ha començat les
seves magarrufes; tot primer pas¬
sant i traspassant d'un costat a l'altre d'espatlles, fregant-se'm pel cla¬
tell, fins que s'atreveix amb la seva
llengua aspra a acaronar-me el pa-
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bello

■

l'orella.

de

No

sé

perquè

aquesta carícia de gat provoca en
mi un riure violent i cridaner; ric
sol, sense poder-me aguantar. Es
una sensació quasi dolorosa, com si
comencessin a llimar-vos la pell
amb

una

llima finíssima.

Es inso¬

portable.

Una

seu

lloc i el poso

el primer abandó
Josep Ferrer

seu

llibre "Instantànies".)

elia clarícia :
llevat la boira
de bon dematí ;
tota

s'ha

abraç jo sento,

envoltant-me

a

mi.

M'he deixat portar
de la fantasia,

—ai, amb quin plaer
n'esdevinc ancil·la !—
Es suau i blanca
com el gessamí

boira, la boira
d'aquest dematí!

1

Divendres Sant
Ploreu, mortals! Un núvol d'agonia
els ulls divins,, i al ple del dia
rojors de .sang velen el cel radiant!

-entela

Visions d'atzur
de terres, dormides
sota el vel d'argent
de la boira fina

jo vos tenia,
liuny, ben llun d'ací;
per què sou vingudes

■Oh esguard morent! Oh sol
doll esplendent de la claror

esmortult,
innata,
■quina tenebra impia t'ha enfosquit?
Per

no

veure

l'horror d'aquesta nit

■que quan t'apagues en ple jorn
el mateix sol s'acluca adolorit"!

També gemega en

esclata

l'ombra l'esperit

al mirar la tristor del vostre aoi,
ulls divináis, mes

resplendents que'l dol!

Vicents Piera, Pvre.
Palafnigell, març 1923.

majestuosa i serena.
La

lluna

melangiosa,
com dèu potenta d'argentada llum
aclareix les pregones tenebrors
i riu i corre i juga,
sobre els festons de les onades verdes,
qu'entonen sa cançó murmuradora.
Les salabrors del mar fan delectar-me,
reconfortant-me amb sa carícia asprosa
els pulmons que's saturen amb delícia
del fresc aire impregnat de vida nova.

Que be s'està perdut entre la fosca
prenyada de misteris i armonies,
gaudint la poesia indefinible,
que tanca la Natura en cada cosa !
Que bé s'està perdut en el silenci,
sots ia llum dels estels, aclaridora ;
davant del mar que glosa les tonades
amb ritme désignai, que sempre encisa,
de les cançons qu'es fonen en el buid,
com notes que s'escapen d'una lira!
Que bé s'està perdut i lluny dels homes,
amb la mirada fita amb les estrelles,
que riuen amb la lluna melangiosa
de les coses mundials, prostituides !
Qui pogués com vosaltres brillejar-hi
en aquet cel, que'm roba la mirada.
Amb quin goig lluiria en les nits brunes
amb tota la potença,
per aclarir les boires qu'embolcallen

mi?

M'havia avesat
viute tranquila,
l'ensomni guardant
per un altre dia.
He restat sobtada
amb goig de no dí,

brillen

dins

de

amb el bell sentir
de l'ànima mia ;
amb el dolç plorar

ple de llum divina.
això dec veure't
bella per mi,
boira delicada
Per
tan

Perquè tota em prens
dins ta fantasia,
desvetllant en mi
somnis i alegries.
Pon-me dins ta glòria

vulguis fugi;
el sol em desvetUl
maragda, robí,
safir, subtilesa

quan
que

de

coral

marí...

la boira fina
d'aquest dematí,

Ai ;

duu-me-t'en, boira,

dins ton somni fi !

M. Gràcia Bassa de Llorens

de suavitats
i dolceses rica,
com fada
d'amor
fins a mi venia,
i el seu bes desperta
tot

el

meu

em

sentí.

delicada,

—Boira,

deixis ací!

Voldria restar
dins de tu, dormida,
duries lluny
despertaria.

em

on

Jo sé com t'arbora
el bell sol d'allí :
hi esdevens maragda,
hi esdevens rubí ;
hi esdevens

safir

jo adoraria
quan ei teu vel blanc
pel d'atzur canvies.
—Per què ets vergonyosa
que

del sol del matí
i

quan

sempre
Deu

ell t'estima
vols fugi?...—
ser

per

això

tan amigues :
perquè ets fina tu
i jo soc senzilla :
quan la vida em dóna
la joia a desdi ;
que som

De mutualisme
Llegíem en el periòdics de no fa
pas molts dies que es preocupaven
les Nacions estrangeres d'augmen¬
tar la pensió de retir als treballa¬
dors vells.
Reconeixen, per fi, la manifes¬
ta insuficiència que té una pesseta
diària per a subvenir a les necessi¬
tats d'una vida gastada i d'un or¬

ganisme ple de saber que forçosa¬
ment deixa d'existir

que moralment exigeix el seu tre¬
ball constant.
S'ha exposat, com a solució més
justa, el que també l'obrer contri¬
buís a l'assegurament de la seva ve¬
llesa mitjançant l'aportació d'unes

pessetes mensuals què, juntades a

Enric Bosch I Viola

COL-LEGI GENIS
-

FIGUERES
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El

el retir d'un

vencions ni el sacrifici de les quo¬
tes, imposat als patrons per a ga¬
rantir l'independència econòmica

1906.

PRIMFILAT, 6

en

hospital o en les sales d'un asil.
Evidentment, no basten ni l'es¬
forç de l'Estat amb les seves sub¬

la Humanitat abúlica !

Gener

mi

quan

i
Sentat mandrosament sobre el sorral
úe la esblaimada platja solitaria,
m'estasio mirant la volta blava,

a

jo et veig tant fina.
Després que he plorat
—que no ho endevines?—
Com les flors s'iritzen,
del teu ron, així,
penes i alegries

a

no

Nocturnal

fins

ara

tu als dematins

quan

d'aquest dematí.

que

Aquells ulls sereníssim,s amorosos,
-per la besada de la mort són closos
sota el front trist del Just agonitzant.

de seguida jdoro :
tanmateix així,
com

visió

gloriosa i fina
s'és vinguda a mi,

son

L'arrenco del
;a terra a plorar
de la seva mare.

(Del

Daier de l'ànima

Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols

GERIO
la quota del patró i a la subvenció
de l'Estat, permetessin augmentar
la pensió de demà. Aleshores la
fórmula seria: Estat + Patró +
Obrer = Pensió diària de n pesse¬
tes.

Por lo que llegim on una revista mu¬
sical, seria de doldre que la reforma de
qué serà objecte la orquestra "L'Art Gi¬
roní", tingués com a conseqüència la
disminució de la seva vàlua. Segura,
ment que el nou professorat que l'integri,
s'esforçarà en conservar el bon lloc con¬
quistat per aquella meritissima entitat

gironina.

^

Ultra l'injustícia que suposa la
disminució del jornal que a molts
obrers no arriba ni a cubrir les mí¬
nimes necessitats de família, plan¬

teja, demés, l'esmentada fórmula
un problema de
confiança: perquè
administrar-se ell mateix els mi¬
lions que suposarien aquestes apor¬
tacions? Mentre la formació del ca¬

no

El

tat

i

Patró

no

problema de l'administració, peró
quan s'imposa a l'obrer una apor¬
tació metálica potser és també d'es¬
treta justícia el que aquest pugui
intervenir en
seus cabals.

l'administració
*

Per

Les Societats de Socors Mutuus,
constituïdes i administrades totes

elles per obrers són, a no dubtar,
les indicades per a servir de caixes

recaptadores de les esmentades
quotes i, mitjançant una organitza¬
ció intervinguda per elements de
l'Estat i patronal, podrien realitzar
sobradament l'assegurança de la
vellesa de l'obrer que d'aquesta ma¬
disfrutarla de millor retir i
d'elasticitat de les germandats que,
deixant motllos unitaris, responen
a les modalitats socials i professio¬
nals dels seus components.
nera

Prometeu

Sedasseries
Amb gran èxit, l'Orfeó Popular "Unió

Celranense", de Celrà, sots la direcció
del mestre Eu .T. Fort, donà un concert
á Cervià de Ter, executant obres de Ca¬
rre, Fort, Morera, Pujol, Bartomeu, San¬
cho Marracó, Vives, Alvarez, Pérez Mo¬
ya, Voitas i Serracant.

"Quintet Emporium", de Girona ha
quatre concerts els dies 20 i 21 al
Hotel-Kestaurant de Sant Sebastià, de
Palafrugell ; i al Cassino de Mar altres
sis. els dies 24, 25 i 2G, amb motiu de
la festa major.
La

i entitats musicals de Gi¬
celebrar dos remarca¬
bles
dies de Sant Narcís,
pel notabillssim "Orfeó Català" i la ex¬
cel·lent orquestra "Pau Casals".
rona

premsa

es

proposen
concerts els

En els aimants de la bona musica els
hi ha produït gran sentiment la dimisió

ha fet del seu càrrec ei director del
Sextet que actúa a la "Sala Edison", de
Figueres.
que
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Baido-

conducte

del

nostre

corresjmnsal

Figueres, una senyora ens prega que
publiquem la lletra de les sardanes junt
amb la reducció per a piano que inse¬
rim en cada número. Es llegitim el desig
de la senyora empordanesa i la seva com¬
plaença és la nostra.
També

ens

comunica

l'actiu

ció d'un autor francès traduïda
nostra parla per en Puig Pujades.

a

la

Major, Jlossén Camil Gels, bon amic nos¬
tre. Li fou padrí el Rnd. .Joan Gels, i el
sermó de missa nova, a càrrec del Rnd.
Mossèn Salvador Riera, fou brillantissim.

El dia G del corrent, mori a Prat de
Llobregat, En Llibori Sala, fili de Olot.
A la seva vídua, .Na Francisca Martí,

als fills i demés família fem avinent
nostre condol.

es

dies n'han mort tres electrocutats.

Amb motiu de les tradicionals festes
ballaren sardanes als carrers de Mu¬

ralla, .Tunquera, Abdón Terradas, i Por¬
tella, éssent totes les ballades molt con¬
corregudes.

En el Santuari de Santa Cristina, de
Lloret de Mar hi ha celebrat solemniaiment la seva primera misa el novell sa.
cerdot amic nostre. Mossèn Felip líibas
Tenas.

Per En .To.?ep M.» Uubió, metge de Ca.stell de Aro, ha sigut demanada la mà
de la virtuosa i gentil Sreta. Na Sal)elina G if re i Llensa, de Garriguella de

l'Empordà. Desitgem felicitats als

pro.

sos.

organitzat

un

concurs

sobre

temes

molt ben escollits, entre els estudiants de¬
ies Universitats, Normals i Instituts denostra demarcació.

Correspondencia
Sn.

Els dos claustres de les Escoles Nor¬
mals de Girona, han acordat nomenar po.
nents de les conferencies que es donaran

la

Normal, durat els dies 27, 28 i
29 d'Agost,
als me.stres següents : En
Sixt Viia, mestre oficial de Crespià, qni
desenrotllarà el tema "De quins mitjans
es val el mestre per a formar el sentit
social dels seus alumnes" ; En Ramon
Balaguer, mestre nacional de Garrigue¬
lla, tractarà el tema "L'educació estèti¬
ca
a
l'escola primària", i En Ròmul
Riera, mestre de Torroella de Fluvià, dissertaà sobre "Mitjans pràctics de fer in¬
teressant, eficaç i de resultats positius,
l'ensenyament de la geografia a l'escola

primària".

Figueres, l'últim de Juny, en el Colde la Immaculada, s'hi celebrà el
solemne repartiment de premis i clau.sura de curs. Entre les i)oesies i cants sobresortí una sardana d'En Bou, executa¬
da pels deixebles de violi. En aquesta

Baidomer Baiot

:

Rebut el

seu

ex¬

quisit article. Va avui inserit. Mercès pel
delicat obsequi i la cmmplacència de què
ens fa
objecte. Bon estiu per les plat¬
ges empordaneses i selvatanes, a on ens
hi serà doblement grat ei fer.li una vi¬
sita.
Sr. J.
da

Vidal, de Banyoles.—Mercès. Que¬
i procurarem complaure'l

cartera

en

aviat

segon

com

quan

poguom.

.la pot enviar el

vulgui.

Sr. "Marcel", de Girona.—Anirà. Peró
hem de fer-li avinent, que, com totes les

publicacions, necessitem

saber

el

nom

veritable i domicili del col·laborador, en¬
cara

tura

que es quedi
pel públic.

reservada la signa¬

Sr. Puigpey, de Sant Gervasi.—S'es¬
tranya de què, amb tot i les pluges, el vi¬
ver de Torroella de Montgrí estigui sec?
s'esveri ; la primera ve,gada que nos¬
altres el vàrem veure—i fa més de vint

No

anys—ja estava així mateix.
Sr. Joan Ballessta, de La Escala.—Re¬
budes les seves quartel.les. 'Enhorabona

pel seu treball, i moltes gràcies.
M. C. Falgueras.—Atenent ses indica.
dons, hem escrit particularment al Sr.
Endalt Oller d'Olot. Mercès de tot.
/

R. Masifern.—Procurarem
en el pròxim número.

L.

A

ha

cientific-literari-pedagògic

tarse

legi

el

El colegi-Academia de Sant Josep, de
Figueres, que dirigeix nostre amic Mn.

tan

La dissort persegueix els empleiats de
la Hidro-Elètrica del Empordà, puix èn
pocs

Germà-

corres¬

ponsal
les
següents
noves :
Es pro¬
jecte dels funcionaris municipals l'ho¬
menatjar a la Corporació amb motiu de
l'aprovació del reglament d'empleiats, donant.els-hi un pergamí a cada conseller
i bastó de autoritat al senyor Batlle.
En el Teatre Jardí, de Figueras, la set¬
mana passada s'hi representà una fun¬

a

El
dnat

amic

de

dels

*

excel·lent

ei

Per Sant Joan celebrà la primera mis¬
a
la Església de la Pietat de Pont

sa

Enric Gàbana

pital se basa sols

en els factors Es¬
té quasi interès el

nostre

Balot, mestre nacional de Monta¬
gut, ha deixat la muntanya per anar a
estiuejar a la terra dels seus amors. Les
sentors de "la bella terra", que'n diu
ell, li han embauma t l'esperit, i la seva
ploma ha degotat una filigrana que avui
enjoia ies nostres planes.
mer

vetllada obtingué
un
èxit
Adrià, director de l'Orfeó.

complaure'l

H. T.—Hauria de mirar entrevis¬
amb algun dels coneguts o amics

que indubtablement
altres.

deu tenir entre nos¬

Josep M." Soler, de La Bisbal : Re¬
la seva lletra encoratjadora, i un
milió de gràcies per la sardana amb què
ens obsèquia.
Sr.

buda

sa

Sr. Pujol, de Barcelona : La seva fine¬
de regalar-nos un exemplar de "La

Costa

Brava",

ha complagut extra¬
joia editorial lite¬
rària aques àlbum guia ; li devem un co¬
ens

ordinàriament. Es

una

mentari favorabillssim.

Han

quedat forçosament sense
publicar-se en aquest número, ja
compostos o en cartera, molts ori¬
ginals acceptats. També queda for¬
ça correspondència per contestar.
Perdonin-nos els interessats.
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Col·legi Municipal de 2' Ensenyança de Granollers
^

incorporat al Institut de Barcelona.-- Director: PERE VE6UÉ
Ensenyances superiors
INTERNAT.

—

Comerç

Escola instalada

en
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Batxillerat :: Curs de preparació de Ingrés ::
Casa-Torre, amb calefacció, dutxes, jardins, etc.

::

COL·LEGI

IBÈRIC

l^Iètode Montessnri

BATXILLERAT
Comerç
Idiomes :: PREPARA¬
Mig-pensionistes :: Recomanats :: Externs.
Ensenyança moderna :r Projeccions :: Linguofono aplicat al francès
:: Pantoscop, relleus amb
anaglifus.
TORIES

Fundat

en

el

::

Pensionistes

curs

el señor Ros i

son

1870-1871 per el Llicenciat don Ramón Nuvi; continuat per
fill e Llicenciat senyor Orgullós; i desde 1906
dirigit per

Son
Llicenciat

Miquel Marcel Carbonell

Fil sofía i Lletres,

Mestre, Mereiissbnus en els estudis de Batxi¬
v ries obres de ensenyança. Direcció espi¬
ritual confiada al Llicenciat don Ramón Arrufat, pvre., com
representant
delegat de la autoritat eclesiástica.

ller

en

en

Sagrada Teologia, autor de

Consell de Cent, 340 1 Laurla, 49 (Plaça Cerdà).-BARCELONA
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HOTEL
INTERNACIONAL
CAFÉ-RESTAURANT

Situació inmillorable.-Habitacions

fortables
i freda.

-

amb

BEVEU-NE

QUE'S EL MILLOR

con¬

aigua corrent, calenta

CAMBRA DE BANY.

-

Cuina

francesa i

espanyola. - Servei esmerat
Menjador propi per a famílies.-Hospedatge des de to pessetes. - Combina¬
ció amb els autos de Font-Romeu i les
Boullousses.

-

Cotxes

a

Telèfon n."

tots

els trens.

54
MARCA REeiSTRAOA

FÁBRICA

GRAN

D'ANISSATS

ENRIC LLADÓ

BENET COTXET

ARENYS

PUIGCERDÀ

DE

MUNT

iSENYORESI

BATXILLERAT

Conservin la

preciosa joventut

seva

Ho tenen

a

les

mans

-

Als alumnes OFICIALS se'ls pre¬
para

amb EXIT

segur

la lliçó del

dia i als LLIURES de les
natures

Loció Nilo per endurir, donar tersura
i bella forma als pits: Un flascó ptes. 12.

assig¬

què cursin. Resultats bri¬

Loció

llants i inmillorables des de 1912
que proven
manera

i

i justifiquen de

incontestable

insuperable

i fer

una

Capilar nlim. 37 per a tenyir
desaparèixer els cabells blancs sense
perjudicar: Flascó ptes. 8.

l'acurada

ensenyança que re¬

ben els sdumnes

a

Depilatori Radio destrueix el pèl

la

moixí

ACADEMIA
DE PORRATA

en

tres minuts

sense

Les senyores que

desitjin rebre dircretaalguns d'aquests articles, les invitem
a què ens escriguin adjuntant l'import amb
segells a Casassas i Hervás, Alfonso XII,
40, l.er.—Sant Gervasi. Barcelona.

ment

CARRER SALMERON, 35,1."
TA1.LEKS

GRAPICS
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MODEBNS.

JOSEP

reproduir-se.

Fraseó ptes. 5.

SOLÀ

GUAHDIOLA.

SÍÉNECA, 31, BARCELONA

