BONA LLEVOR
sorra, pogué convencé's de que la
boagade la xarxa contenia farsa
peix. Ei personatge incògnit rebé
per paga de son treball un gros
mocadorat de poix qu'encara pan
teixava, sense que ningú li pregun
fcés qui era. Atansant-se cap a noi,
em feu participant de la seva joia
i emoció, la qual oomemarera per
llargues hores a jegats a la platja,
boi contemplant el va i ve de les
barques traicyeres, quines llums
allà dina l'horitsó semblen meteor»
de primera magnitut movent-ae en
mig dels rutilants eatela de la voita estrellada.
Tot remenabraiu paraulrs i ter
mes proíorits per la gent de mar,
que demà devien passar a una llibreta do notes, arribaren les trai
nyes plenes de sardina i de barats.
Apunta la aurora eonrosada per
«lla el cab de Tordera, i vingué
l'hora de barar l'art.
i Vas pendre comiat de mon disticgit company per anar-me'n a
dormir, i éli passà armat de son
estrep, a acoblar-se amb la massa
heterogéuea de gent allà congregada per a tirar de l'art.
i Quan admirable, iliber.il i democràtica es aquesta professió! en
aon fàcil tasca, hi to cabuda, lo
tnatoix. un ministre d'Estat que un
captaire, una eoguantada dama,
que una pallingosa gitana. El nu
de la qüestió eatriba, en eneorvarae i tirar d'aquelia interminable
cordp mullada. Mercóa an aquest
voluntari allistament mon distingit company, formd part d'aquella
corrua, que s'assembla a una enü
lerada de dampnats caminant capa
acotats i pensatius, cap a proeiri.
Gom en Yartó, pogué escorço
llar, eBtudiar i apendre els ditxeraxos, costums i habitats d'aquella
ingent pobreçalla. Com el peix que
agafaren fou venut a Barcelona,
mon dileetissim amic renoÉçé a
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percebre t'estipendi.
Al dia següent amb el primer
tren despréa do donar una mirada
an aquella platja d'inesborrablea
records, regressaba a Barcelona
amb la llibreta curulla de notes
que tan atiïn aeràn a la feina filològica, do nostra parla.
Zelós tan il-luetre personatge
de servar l'incognit, no diré ai era
un elevat funcionari del Eatat, o
be una dignitat eeleaiàBíiea, lo que
si puc afermar qu'éa una» eminència en el coureu de les lletres ea
talane?.
UN FOKLORISTA.

A la Congregaoió
Mariana de Malgrat.
SHam*

Noatra «usonya Mariana
•coratjosos arborem,
com viola bosquetana.
a la terra perfumem:
cantem, cantem,
i l'ensenya, amunt alcem.
A la llum un jorn exla
nostra humil Congregació

«a naixença benía
c'oüciróa un bon Pasto.
Oh Maria ncstre encant,
deu-li vida bcr. poixant.
Nostres veus oxigenades
amb les aures de la mar
ilencin fortes alenades
de fervor i santetat;
rendim tot vibrant tribut
a l'amor, fe i virtut.
Oora lluexen les estrelles
en la nit de serenó,
com floreixen les pcneelles
on el tendro branquilló,
flloreixi ben amplement
wt cuaiU toquf nostre ambient.
Feu-nos as?o3ir victorià
contra '1 monstro del Avern,
Vos que sou rogina i joia
de la terra i firmament:
tot Congregant Mari/i
cap al cel íogri puji.
Nostra íicsoij::I Mariana
coratjosos r.rbcróm;
lïotD vioH bosquetanu,
a !-i terra perfamóm;
cantóm. cantóm,
i rens.enyaair.unt sJeó»1.
F a ix PARAOCDA, Pbre.

INFORMACIÓ GENERAL
Dissabte dia 10, çeté centenari
de la fundació de la Orde da ia
Mercè, fou aquesta data remembrada amb extr^ordinarií» solemnitat.
Barcelona on aquell fJii folis de!
10 d'agost d*? 1218 va presenciar
en la seva catedral com nostre t^rau
rei Jaume ï, sant Ramon de Penyafort i el bisba Berenguer de Palou
investian amb oi blanc hàbit msreedarí a Pere Molaec i a insignes
eaballem do la noblesa catalana,

donant llce a la naixença de. la
raiiitar i eel^aüeí Orde de redempció de captius.
Amb joia doncs i en mig de cultes solemníssitna la comtal cuitat
després de sot segles, rublerta de
aantentusiasma? abrandada d'araor
commeniorà dissabte pasat im fat
tan gloriós, quica grandesa \u>. estat sempre ucit amb les .grandeses
d'Espaya.
^pt Ha pic? possessió del b<íne-

