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-Oueix tot lo que 8 la vila afécta.
«La pubilleta de Lloret» bastaria
per fer-nos carrec de qL1ant s·h.~
idenlific<2t en nostres costi.Jn1s· i ·dé ·
qqant estim{J al. poble· de Llorer
Oon Joan Manel Casademont, · auror de _comedia quin tftol encapsala
aquestes ratlles .
Lleginl la nova comedia se nota tot seg-uit l'influencia qu'exerceix
eri la pensa al cor, ja que de la
poesí<:l qu 'enclou la fesla major i
sQbr:e Iol del papçr important que

en ellà hi dcsempenyen les

obreres'
Sta. Crlstina n'ha tret un partit
gran nostre esfimat pmf~. per des.eJJl'Qt lhtr ~n,. tre~ .
un acal>ar
q·~adret de bones costums que té
ver rnarc..vrecisament el día prirner,
qu'es el rnés poéric, de nostrn típica i relligiosa festa major.
·-*~~n eiia se demostrà:que nó ·~on
vrecisameot els clubs mnrítims. :e,
.Carreres 'dè :cav!llls ni.f les'. pi.$fes d\!
fermis els llocs mes adecuats per la
concertació de ~atrimonis, enèare
que siguin els
propil) per es3er
obseqUÏ<ldes Jes senyoreres~ ..doncs
no son aquells parntjes onl hi brilld
Jd lwrmosura ffsica.. els 111es indicafs
·per 'trovm:·hi la verd dder~ COtnP"l·
nya de ta vidèS,. sino qu'aqucsM se
arca i trova en les l!m-.~ om hi briUa per :ses vlrtuls la dqria, 011t hi
d~

acres

mes

apren dr.. 1<1

itlí.Jrl:!

la

mfr1 ï 011( hl

en

<iparèlx com v erdmkrn regino
son reialme fo t¡ue la perfuma <tmb
ta fragancia de ses vlrturs heróiqÜcs què l'he:;moseii~n m~~ Qt1'ds
encnnts físics .
·
Del m"tcix mo do que- l"atHor ~e
·
$

complau es fer resabir qu~ . !,'l he·
u~sa de la dona coosístci:< en ks
aptituls. .que la predisposen per
esser l'auge! d.:: la llar, mnb mà
mestre pintà i descriu que !a laborio~ifar dei home t ~ un va lor mes
iJOSiliu que la · forltHM i qui.' de til
compenttrnció dit sentiments i de.
la íntima coneixemw mu!Uif <rè1.s
mes delicats akctcs. n,1i x \:'l vcrddder amor per fondrer en una sol.:i
dues animes cnamorJd~s.
Aqueixes ideic3 exposades amb
· un coneixement grundi::>sim i fretes

per la experiencia de la vidd reial
.domm a la obra un relleu extraor. <linari i la conv~rteixen en una fun·

ció edu~ativa digne de • tenir-se en
compte í li dona un valor positiu i
practic que 1a enalf'èix en ~ra11 superlatiu.
·
·
Si lloable i noble es el fi que's
proposa l'autor, en, ella s'hi manifesta el poetd i el p~'triof& i el cr~ient
al posar en llavis de la protagonis-

ta Ja verdadera

poe~fa

qu'entranya

aquella munifesfacié de fé i de pa·
tria que simbolitzà Ja processó per
mar, que cada any te lloc a Lloi·et.
i que sempre atraú. captiva i enter~
neix fent brÒllar Jlagrhries dels ulls
qu~ la contemplen. Per aixó es dig~
"del .m~_s grnri e)Qgi la ,ta~a del
sênyor.. Cilsademont qu'aprofita una
bellfss1ma ocasió per dé~plegar 1à
seva
~t~sfa . en~loança
d~· Ja · .nos~
. . fa.
. . .
.
fta fü~ta i per contribui,a la "m issió

n:e

-~

educaüor,~
que de11
.
aquelf -qt_
1'aspira ~

perseguir . tot -

·~r, .

. \

.

delecta· en5e~y~mt, perfer 'practfca i positiva t~

fà teprc:sentc1ció escénic<.i.
· ··
Al donar compte als lleg-i<;lors
<te 6oN.:\ LLEvo1i d'una ohm a.l nosrrc- enteqdre llo~b le ha.ix tots con-

cept~ ~. felidt~m de cor ai .seu autor.
ilUgt1f~nl·li un feliç éxH i com a no'r~rencs li~ ag;rain1 l'enaltiment que
fo de le.i nostr(1· festa maJor, .dotÍcs
dites lloances
urt tribut cari-·
ciyós al poble que més e~time,ro.

son
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Adornada ella. s'ens mostra.

amb el corn de l'abundó
i ttn l>i..1irac a les espatlles
méa brifü1.nti q u' un raig de sot.··

En élt hi eatotja eagete1

que lluny de darne la mort.
conforteu donant la vida
el ce l, el goig i l'amor.

a·,. ·•rmw· «

La

r " .,,.._., .... k'Hte"'· w·.. , ....·. - zcmr · ·W-Svq_·c¡·nn· · t·e ·

~au

i la Guerra Europea

LJ. pau amb car• d'1:rngel

i

uU~td (:urp.r~nador1.

\ ¡fol cel baixa a la terra,
1pJa.n viogµé Jesús a.l món.

Do rametes d'olivera
coronl+t tJ.nia el front;
a son pH a, dolls brella.ven
ricill joiells i ga.•es fieu.

BeUn, eoro altra. DI.a.na
i gentil com Calipsó,
· tot els cors rendeix i lliga
a l <:~! ro de sou triomf.
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Tot a sos tirs deu rendirEe
a plaheJlt díscreejó.
grans i xiehs home$ i done4,
reis, vaaalls i emperadors.
l'~l fer be, tiuguê per no·r ma, ·
ser justicient sl)n nort;
eon &i.nbol h'-ludeni. blanca
··
bell eenyal de germanor. ·

Fou

la. co9stant company,ra
de Jeaús Nostre Senyor . ,' .
qui per·sa1uda.r ae aervla ,
del .talisma de eon .n~m;
i aij>ujar ea.p a 1~ 1 G-loria:
coq>plerta SfJ. mieió,
ens lleg.1. com a penyora
.,-.¡.
tan rica joia i tresor.
Els q ui amb ell& pectaren.
-enUaa i estreta. unió,
fQlieeos tot ~~mps vi1qaoren \
sense ódie 1it" rencors.
Y es que La Pa.u impuls dóna
als. pobles i nación1;
. . ..

com el sol dóna creixenaa'l.
a les pl,a.ntee i a les ftors.
Es que I..a Pau aeonhor»a
els desfa.lliments del eor,

eom ln rosada retorna

Secció liternñn

ç

els eepletti en mes d'agost.

, F~1 que la. Pau reanima
l; joventud i velló
com l'aire !rese a les .-oef'At
en primavnra: i tardors.
Ptó ai! qu'uu jorn ela homeg

mogutf.! per- vils pa.88ions,
es divorcia.ren d"ella
detdeyant son east a.mor.
Ben pronte s 'enniabolaren

l'entenimént i rahó;
~e congriaren tempestee .
-"
ve11ja.nces i greus dolors.
.Aquelle~wvalls i mon.t;anyea
<!atifea aus ·çie verdor,

ossam ~lèscaraa.t s.ón lli'&,
i deeferies dels canons .

Les arbredes, niu& no tenen,
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