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lIum. la forma, el color, tenen bon troc d'allo quehern convínQut en anomenar I'esperít classíc, Tot plegat és dlr molt, pero
potser és verltat.
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L'Escala

El més bo de L'Escala és la:for~a que hi té l'ambient peacador.
el més fort de la Costa Brava, L'hora que les barquea es fan a
la mar per e 'p es ca r a l'encesa és d'un traQf que no es veu enlloc
Port-L1igat
mil, Les llums blaves, de petromax, de les embarcacíons. dónen
El que' en la resta de la Costa Brava és Hum, forma
color
a tal pleQat un aire de misteri que només es pot explicar en ,
aquí és gairebé calllgrafia . una abstraceió cerebral; la simpli·
vers o per mitjA d'una orquestra eompoaada d'uns instruments
citat portada a l'extrem de la nuesa, I'esquema de l'elegáncía
que encara s'han d'ínventar.
natural.
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Port de l. Selva

Més de dos mil anys d'bístórta, de cultura, de civilització,
Arribem per fi al darrer poble earaeterfstic de la Costa Bra.d e bellesa humana, de vida, que va descolgant-se de sota de la
va. Aquí, pero, no hi han les amabilitats deis píns, ni el daurat
sorre que hí han apilotat see1es sencers de tramontana i d'abande les roques, ni el aomríure seré que hem trobat en altres llocs.
donament. Ressurrecció victoriosa, lenta, conscíent, del mig 'oc
Aquí tot té la duresa d'un drama gairebé huma. El poble ~.
la corba de platja m~s ben dibuixada, i davant d'una mar encese
d'una austeritat pura i elemental; les roques, enormes. nues,
del blau més viu com per a cremar d'amor els ulla enamorats de
grisea. com aturmentades. Tot plegat té, pero, una empenta
de tanta belleaa. Bellesa de les pedrea mutil'lades i tot; adhu(;
de grandiositat viril i personalísstma. Si és un drama no és un
bellesa deis OSIOS Gell sepulcres cberrs de c.ara al cel a sol i
drama de carrero sense aortida; en tot cas té l'ale d'una traQ~di.
serena; bellesa de l'aíre, d'aq\testa tramontana que esbandí els
, grega. Aquesta éa la seva bellesa, i adhuc el seu encís.
ulla del paator i dela sirena quan en miQ del pla plantaren la
En lea poques vínyes de l'entorn cullen un vi de primer orc:abanya, i fou l'Empordá.
dre. Són les
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Ro••s
Es com un acord de violins que dóna eotrada als violonceJs
1 al. inst"ument. de vent de Ja Qran orquestraciú de Ja península de Cadaquls que justament comenca aquí.
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¡;'arribada a Cadaq~és per la carretera de FiQueres és de les
poques arríbades que Cadaqui. té, i és la més impressionant.
AW que s'arríba al coll de Perúta, punt mIs aJt deis 33 quilo'
lDetres de carretera, 'la Yisió és d'una Qran aparatólitú, al matefx temps que d'una sobrietat palsatQíatlca de primera maQ'
Ilftut. A primer terme la gran :extensió de terra cultinda
declinal1t fins arribar. Cadaqués, Blanc puri~sim per tot arreu
del. edifidl, 1 teulades vermellOles amb aquella mena de vtrdet
tan oportú que 101 tér-s' hi. El campanar, tan característic,blanc i terra vermellll; la mar tinot entre ela dos bra¿os de
terra que formen' tant eleQantment la badia, i a un costat l'iIIot
que anomenen Es Cucurucú de s'aren~lIa, Mé!l enlla la mar
oberta. Les oliveres, quan raire les mou, aón un miralleiQ obaessionant d'arQent brunyit viu i enjoealsat.
5'ha dit de Cadaqués que és el poble més italia de la Medittrr~nia per la gracia de les seves construccions; per les arcades
que repetidament nieu pels carrers, i que tan bé podrien servir
de fons a qualsevol pintura del Reneixement en general, i a alguna Anunciació de Fra Angelic en particular, Tot pleeat, la
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verde" voro el mor,

sou mé« fines que l'userdo...
de SaQarra.
El cementirí és el «Blanc cementiri deIs mariners» que
també Saiarra ha fet celebre.
Una excuraió en barca a Cap de Creus és un poema de ver'
loa de pedra, d'estrefea d'afgua, i de ,c onso n a n tl de vento
Una Tisita a lel ruaes de l'antíc monestfr benedicU de Sant
Pere de Roda, a unes dueá horea de 'c am í pujánt des de Port de
•
la Selva paea amb escreix qualsnol eafor~.

EPILE6
Aqueates quatre notes no pretenen ésaer altre cosa que abó:
quatre notes. Parlant de la 'C ost a Brava la qüestió é. comeo'
~ar, dones ai no tinguéssim les Iimitadons materials que tenim
00 costaría res I!O acabar' mai. Per aixo només he fd quatre
notes, afinades o no.
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Saluda al ptíblico vilafranq~é8 y comarcano desde su nuevo local, sito en
ViLAFRANCA DEL PANAO~S
JUAN ALV AREZ, 18 y FRUTA, I
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