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n m n 

- l ibres de Bapt ismes de la arroauia 

de 5anta Hlar ia del TT7ar 
( Contimació) 

1708.-Fil la de Bartomeu Rabel!, milites ex cohorte Domini Cavideta 
sub Jacobo Trick duce. 

1709.—Fili de Leonard Koch, militar. 

1709.—Filia de Joan Gorgine Ossendorfen de la Companyia de Dragons 

del Capita Baro de Teitenhoffen, del Serenissim Emperador a Catalunya. 

1714.—Filia del noble D. Francisco de Magarola i Flavià de Barcelona 

en la present vila ara populat. 

I714.-Fi l la del Magnific Josep Estany i Torres, Doctor en Medicina, en 
dita Vila populat. 

1708.—Fili de Joan Cenuc, sargent major del regiment d'infanteria que 
serveix el rei d'Espanya. 

1718.—Filia de Josep Ribera, Aifèreg de Dragons en el servei del Rei. 

Padri, Miguel Zorrilla, tinent en el regiment de Castilla. 

1743.-Miquel Molinas i Sicard. Ensenyà filosofia al col'iegi dei Bisbe 

de Girona, fou beneficiai de la Comunitat de Palamós, Domer d'Ultramort 

Canonge de St. Feliu de Girona i després (1782) canonge de la Catedral de 

Girona. 

1748.—Filia de Joan Martan, soldat del Regiment de Guàrdies d'Or-

leans. Padri, Flauri, sargent. Nada trobant-se de passatge. 
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1 7 6 3 . _ P i l l de Joaquim del Monte , cabo d e fus i l ie rs . 
1 7 6 5 . - F i l i a d e Manuel Se ró , cabo primer del Reg imen t d'ArtilIeria 

habi tant en el cas íe l l . 
N o t a d 'una miss ió . 
En 6 d e n o v e m b r e de 1716 el M. R. P. Antoni Palou de la C o m p a n y i a 

de J e s ú s i del C o l l e g i d e Qirona en el curs de missions q u e havia comengat 
amb autori tat apos tò l i ca , arribà en es ta vila de Pa l amós . I en ella cont inué 
per espai d e deu dies son apostol ic exercic i , amb cons iderab le frui t de les 
àn imes , q u e d a n t los habi tants a m b s ingula r tranquil i tat i ed i f i ca t s eis cir-
cumveTns q u e concor regueren a la dita missió. 

Arr ibats a I 'any 1768 í robem una nove t a t in te ressan t . Apare ix el pr imer 
taper . 

Fill de J o s e p M a r q u é s , t aper i ans , s a s t r e . 
1770. —Padr i , J o a n Es t rach , t a p e r . 
Padr i , F ranc isco Gernach o X a r n a c h , t ape r . 
1771 .—Padr i J o s e p Vilà, taper . 

Filia de J o s e p Gamirà , t ape r . ( S o n pare , mar iner . ) 
Padr i , Antoni Mol ine t , t ape r . 
Fill de Joan C a s a d e m o n t , t ape r . 
Filia de J a u m e Montane r , t ape r . 
Padr i , Je roni Joan Pra ts , j o v e t ape r . 

1772.— > J o a n Roca , t a p e r . 
Padr i , Feliu Estrach, t ape r , hab i tan t a P a l a m o s , natural de L lagos te ra . 
1773.—Filia d e J a u m e M o n t a n e r , t ape r . 
Padr i , J o a n Qorgol l , t ape r . 
1773.—Fill d e F ranc i sco Xernach t ape r . 
Padri , Seg imond Vila, t a p e r , habi tant a Palamós, natural d e C a i o n g e . 
1773.—Padr i , P e r e P ra t s i Vila, t a p e r . 

> > J o s e p Gorgol l , t ape r . 
» Fill de Miquel Rober to , t ape r . 

1774. - F i l l d e J a u m e Montaner , t aper . 
> Filia de Feliu Es t r ach t a p e r i hos ta le r . 
> Padr i , Sa lvador G e r o n é s , j ove taper , habitant a Pa lamós , d e 

C a s s à de la S e l v a . 
1774. - F i l i d ' Pau P a g è s , t ape r . 

> Padri , Pe re Pra ts , j o v e t ape r . 
» Fill de J o s e p Qorgo l l , t a p e r . 
> Filia d e Miquel Rober to , t aper . 
> Filia d e Joan C a s a d e m o n t , t ape r . 

1775. —Fill de J o s e p Gamirà , t ape r . 
> Fill de J n u m e Montaner , taper . 

1776. Padri , Sa lvado r Avalli i Sa lvà , t aper . 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



35 M A R I N A D A 

1776. —Padri Joan Pagès, taper. 

> Fill de Miguel Roberto, taper. 

> Padri, Pere Cama , jove taper. 

1777.—Filia de Jaume Montaner, taper. 

> Padri, Jaume Vicens, taper. 

1778.—Filia de Joan Pages, taper. 

» Padri, Salvador Geronés, taper, de Cassà. 

> Fill de Miquel Roberto^ taper. 

1779.—Filia de Pau Pagès. taper. 

> Filia de Josep Gorgol l , taper. 

> Filia de Jaume Montaner, taper. 

1780.—Fill de Feliu Estradi , taper, natural de Uagostera. 

> Fili de J aume Montaner, taper. 

> Filia de Salvador Mir, taper, naturai de Vidreras. 

> Fili de Josep Gorgol l i Roca, taper. 

> Filia de Miguel Roberto, taper. 

1781. —Padri, Sebastià Galtés, jove taper. 

> > Na rds Quèvols, taper. 

> > Baldiri Serrabella, taper. 

1782.-Fi l ia de Pau Pagès, taper. 

» Padri, Salvador Gironés, taper, de Cassà de la Selva. 

> Fili de Feliu Estradi , taper. 

Padri, Joan Pagès i Reixadi , treballador, avui taper. 

> Fill de Sebastià Galtes i Basso, taper. 

» Fill d'Isidre Mont i Tabà, taper, natural de Calonge. 

> Padri, Fortunat Mir, taper de Vidreras. 

1784.—Fill de Joan Gorgoll i Roca, taper. 

> Filia de Miguel Roberto i Sàbat , taper. 

» Padri, Francese Marqués i Roure, jove taper. 

1785.--Padri, Joan Roca i Vilató, taper. 

> Fill de Pere Prats i Vila, taper. 

> Fill de Pau Pagès i Valenti, taper. 

» Filia de Sebastià Galtés i Bassó, taper. 

1785;—Fill de Joan Pagés i Reixach, treballador de la terra i, en lo pre-

sent, taper. 

1785.—Padri, Manel GarreÜ i Xernach, jove taper. 

Aixi, dones, segons les partides de baptismes desde l'any 1768 al 1785 

hi havia a Palamós 31 persones consagrades a la indùstria tapera. Encara 

que ha d'afegir-s'hi un petit número de tapers que no aparegueren en les 

partides esmentades, ei número total, en l'aparició de la nostra industria no 

arribava ai 2 per cent de la població. 

Continuará 
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Tan velia.. 

Tan velia, tan velia 
quina pena em feu, 
demanant almoina 
sembla que ploreu. 
Vos trobo a la porta 
d'un casal antic 
que pietós ampara, 
sempre us és amie. 
Jo US sé un xic la història 
que m'ha fet plorà.. . ; 
el fili que estimàveu 
la mort l'aliunyà. 
de vós i altre dia 
l 'espós US prengué, 
i el carni que fèieu 
d'espines fou pie. 
Vostre mà tremola, 
té un gest de dolor, 
té fredors de marbré, 
de Ciri el color, 
quan hi cau l'almoina 
tota agraiment 
la beseu plorosa, 
com un rie present, 
jo bé prou voldria 
que retornés d'or, 
per guari la pena 
que porteu al cor. 
Voldria. . . voldria. . . 
per les vostres mans 
la tasca agradosa 
de brcQà els infants, 
i fer la veu trista 
tan plena d'enyors, 
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el contá rondalles 

de rosats colors. 

Tan velia, tan veHa, 

sempre em recordeu, 

la padrina morta 

que aimava el cor meu. 

Bé US la besaría 

la pàl l ida mà, 

mes... tinc por, pobreta 

de fer-vos plorà, 

mostrant altra volta 

la clara visió, 

de quan la besava 

el vostre infantò... 

Més val que no torni 

el record perdut, 

fóra encar més trista 

vostra solitud. 

Tan velia, tan velia 

quina pena em feu, 

demanant almoina 

sembla que ploreu..! 

M.® DEL CARME C A R M E 

roses de \?iure a Soliüs 

Amb fonda emoció hem posât els ulls en l'obra postuma del bon amie En 

Xavier Montsalvatge, que al Cel sígui, obra que en fervorós homenatge han 

editada els amies de «El Pensíl> de Qirona i que resulta èsser, com bé diu el 

prologuista En Joaquim Pía, un estimât reliquiari per a tots aquells qui en vi-

da estimàrem el bon artista gironi. 

De les impressions de convalescent, hi ha la dels sorolls que també ha 

impressionat darrerament a D'Annunzio. Sembla que Tescriptor, ressueitat, 

ens ofrenà un meravellós parlament. 
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Els sorolls 
En les innombrables matinades de ma Ilarga convale?cència a Solius, he 

après a conèixer tois els petits sorolls de la casa que hostatjo, bastida bella-

ment al mig d'unes grans boscúries. 

El xerrotejar dels pardals qui juguen dins el taronger de l'hort, el potê-

jar sec de la conilla espantada dins la gàbia, el xiuxejar de Tescombra al bel! 

mati, Tudol apagat de la llar encesa, el salmejar dels pins a l'arribada de la 

marinada: tots els sorolls n?e son grats i coneguts al igual que antics i bons 

companyons, 

Ara el meu esperii és torbat per una fressa nova, desconeguda, que la 

raó no pot pas explicar-se... El gotejar remorós d'una font . . .? La voladúria 

d un ocell que no es mou de Hoc...? S'és eixernada la marinada abans d'ho-

ra...? 

—Beneta! Puja, Beneta! 

— Q u è mana mon senyor? 

—Sento un soroll feble i rar a la cambra d'abaix. Què deu ser? 
—Potser els conills. 

— N o . Conec el rosegar seguii i el trescar d'aquest animalo ins:ìciabie. 

No són els conills. 
-Potser l'olla que bull. 

--Tampoc és l'olla. El seu roncar casolà m'és estimât i conegut. 

—Dones sera que em sent quan reso Ìa Corona. 

—I què és la Corona? 

-Una devoció que avui he començat a fer sortint de missa i abans 

d'ésmorzar. Ai, Senyor! Cai posar-se bé amb Déu ! 

aïsatge 
Sota el mirador de la masia, les feixes de blat s'escalonen fins a la cîo-

terada ombrivola, boges de llum com banderes d'or desplegades al vent. De-

vora seu, el riu canta cobricelat per les arbredes totes trenioloses i apassiona-

des pel seu besar inquiet. 

Mes enllà, camps sangonents, rostoils encesos, prats tendres, boscos 

avellütats, enrondant gentilment els pobles semblants a ramats condormits 

dintre de la cleda, i les masies disperses que sotgen les collltes calladameni 

anib els uilassos malfiats i escrutadors de llurs finestres. 

En l'horitzó, darrera les suaus muntanyes arrodonides com les nueses 

d'una formosa adormida, ei cobalt dur i lluminós de la mar en calma, la bla-

vor profunda i transparent d 'un cel ciar. 
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Jo no sé pas, aimada meva, si és el bon temps d'estiu que ha portât tan-

ta vida i orifiames en els nostres camps, tant de prodigi i de somni en cels i 

muntanyes. Jo pue creure que el miracle ha sigut fet per la teva clara pre-

sèncla que tot ho amara amb orgies de llum imposant i saniîosa. 

I al teu encis, la terra apar un somni prodigios, i mon rústec hostatge 

muntanyenc, el palau que la tnàgia d'un princep indi creà en el misteri fiorit 

d'una consieriació vagabunda. 

Hi\?ern 
A través de (es portes forrellades. m'arriben sorolls espaventables. Sem-

bla el traquejar d'esquelets damnats dansant cim la neu empedreïda per les 

glaçades. I en la nit que avença quimérica, formosa meva, em manca la cla-

ror deis teus ulls. 

Els focs-follets que ronden la mort qui refà els camins esborrats per la 

tempesta cercant Thumana presa, omplen de cicatrius les escletxes dels fi-

nestrons de ma cambra de malalt. La nit avença dôlorosa, i a mi em manca 

Tescalfor del teu braç. 

I ma boca devé resseca com si mai hagués conegut l 'emprempta em-

briagadora d'un besar amorós. Devé roenta per les paraules d'angoixa i de 

por que li dicta la febre que m'abrusa... La nit avença tenebrosa, formosa 

meva, i a mi em manca la frescor dels teus llavis sagnosos. 

Que la claror del teu mirar pot fer-me triomfar de la nit: i el teu braç re-

tornar a la vida el meu cos aluït de fred: i ei teu petó aturar l'ànima que vol 

abandonar ma pensa, perduda ja en \ei misterioses i insondables profundi-

tats de la més boja de les quimeres...! La Mort! . . . 
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Càntics de mar, d'amor i de mor 

Obra d'En Ferran Soidevi la , on la nota poètica emotiva brolla més en 
les composicions curtes. 

A una donzella 

Si és ton CCS una intacta mernvella, 
el teu g e s i Tacompanya lletjament. 
0 qui et pogués estatuar, donzella! 
0 qui pogués llevar-te el moviment! 

En marbre fores . En i 'edad novella 
grat me'n sabria la novella gent; 
1 perqué en vida vares è s se r bella 
fores en mort lloada eternament. 

En canvi, ara, les anyades àgils 
cavalcaran sobre tos membres f ràgi ls , 
un jorn mesqui d intredel v a s d e s f e t s . 

I de la t eva ponderada gloria 
ne en romandrà ni el nom ni la memoria, 
car jo, que et canto, no diré qui ets. 

. 'absència 

He entrât per la contrada beneïda 
que i l iuminà la teva llurn fugaç ; 
per les senderes d'ombra condormida, 
santif icades totes del teu pas. 

Ve ig els pollancs de tremolors daurades , 
la casa agemolida vera el riu; 
v e i g la verdor submisa de les prades, 
on s 'arrapava el defallent estiu. 

Í les diades ve ig , en llunyania, 
que tu vas perfumar de ta sentor: 
tu, la meva bondat en l 'alegria; 
tu, ma serenitat en la dolor. 
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Però no sé que hi ha dins tota cosa 

que em fa envers tota cosa com estrany; 

que, del pregón de l'ànima desclosa, 

liàgrimes munten i s'exhala el plany: 

—Carn i , carni: ¿no serves les petjades 

d'aquella amiga meva qui parti? 

—Eren lleugeres com les de les fades 

i cap empremta no han deixat en mi. 

— O riu qui reflectires son imatge! 

no rhas servai en el teu sí pregón? 

—Mes aigües, en llur lent vagabundatge, 

se Tendugueren. i qui sap on son! 

Veig el soleil, que a l'horitzó s'acosta: 

— L a meva amiga, no em dirás on és? 

—Per aquests camps, quan me n'anava a posta, 

la viu un jorn i no The vista més. 

Llanguir d'enyorament ma pensa cuida. 

—Res no ha servai el seu senyal donós? 

Estoig sensejoiell, campana buida, 

o valí!; tot record seu en tu s'és fos? 

I diu el cor:—Hi cercarás debades 

un seu vestigi, baldament mesqui: 

ella ha fugit d'aquestes encontrades, 

i en Hoc la trobaràs, que és tota en mi. 
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'^rimera amor 

Quan l'Esperança entrà a la porta de casa seva—una Jcasa diminuta i 

bella del carrer d'Universitat—eixí de son pit un sospir de satisfaccio. Al fi 

havia pogut deseixir-se d'aquell burinot que en tot el carni, des de la botiga 

de la Ronda de St. Antoni fins a casa seva, no havia deixat de seguir-li sos 

passos I mormolar-li parriules que la por i vergonya li havien privât de sentir. 

Tot pujant l'escala, pensà en aquell curt incident. Tanmateix havia sigut 

ben tonta de pendre-s'ho d'aqueila manera, perqué, ben mirât, aquell jove a 

qui ni tan sois havia esguardat, s'era portât d'una manera respectuosa i 

correcta. Demés, no era pas que no hi estés feta a sentir-se floretes, ja que 

la seva gràcia i formosura excitaven sovint l'entusiasme d'algun salta-taulelis 

de cabell enilustrat, que trobava a les tardes esperant que obrissip les boti-

gues. Acabà per envair-li un orgull instintiu, orgull que tenen totes les noies 

de l'edaî de l'Esperança—primer esciat de la jovenesa—en veure's seguides 

i admirades. 

Entrà al pis; saludà barroerament la seva mare, i se n'anà de seguida al 

baleó,, des d'on, amagada pels visillos, pogué veure son perseguidor. L'exa-

minà atentameiit i, de moment, no el trobà gens desagradable: era jove, alt i 

ben plantat; vestia amb pulcritud impecable, qualjtats totes immillorabies ais 

seus ulls. Es passejava de dal! a baix de l'acera del davant, amb el posât 

del qui creu èsser contemplai, ja que el jove prétendent, una mica coneixe-

dor del cor femenf, no ignoraría que segurament l'estaven contemplant des 

de dalt. Al cap d'una estona davalía pel carrer, i l'Esperança tractà de treure 

importància en aquell curt incident de vida jovenil. 

A Panar a dormir tornà a pensar-hi i li vingueren en memòria algunes 

frases que li havia dit. Li ha^via dit bella; no n'hauria fet cas dita per un 

qualsevol, però en recordar que eli li havia dit aquest mot, una frisança de 

goig il-luminà sa faç. En sa cambra piena de dolces intimitats, es contemplé 

en la gran lluna de l'armari i veié que ho era de bella. Sos ulls blaus com un 

cel de Mallorca, ornaven sa cara graciosa on hi Iluien petites dents. Son 

eos, en la plenitud jovenil, era cobert per Meus vestidures quetapaven lleuge-

rament ses formes arrodonides. Amb un gest airos de sa testa se desfeu sa 
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cabellera rossa, cobrint sa espatlla ivorina com escuma de cascada d'or.Bella 

era l'Esperança, i hom prevèia ço .que seria la poncella en devenir flor escla-

tant de perfum i jovenesa. 

Tres dies durà l'asídua persecució. L'Esperança es feia mil suposicions 

de qui era i qué feia son pretendent quan, tot d'una, es preguntà com deuria 

dir-se. 

Fora segurament un nom molt bonic. Quant hauria donat per saber-ho! 

Desitj'ava i dolía per entrar-hi en conversado; aprofitaria un pretext que se 

li présentés. 

Ni ella mateixa sapigué com explicar-s'ho; un vespre, anaren de costat i 

enraonaren d'algunes nicieses. No procurà esbrinar com havia sigut; només 

sabia que era més feliç que abans. Fins sa mare nota Falegria de sa filia que 

enriolava més encara aquella llar de flors i encisos. 

La nova cundí ràpidament en el taller on treballava l'Esperança.. Aquell 

jove que cada vespre l'esperava i amb qui se n'anava no podia èsser més que 

son promès. Tota s'enrogi en insinuar-li això ses amigues bromejant; acotà 

la testa, ruborosa, I no respongué res. 

Dies de ventura foreu per a l'Esperança els que seguiren. Estava plena-

ment, bojament enamorada de son Enric. No pensava ni vivía sino per ell 

amb tota l'ingenuïtat de sa jovenesa: era la primera amor. Amb espurneig de 

joia compierla recordava les tardes de diumenge passades amb eli en algun 

parc. En llurs converses no hi barrejaven les intimitats d'enamorat; hi brolla-

Vii sempre la puresa de la primera joventut. No parlaven mai del present. 

Tot era fer propòsits i plans per l'esdevenir; com els piavia viure un instant 

en llur vida futura! 

Gustaven de la Hum i les fiors; anaven amb joia infantina aïs jardins de 

Montjuich: era llur paradis. Quantes voltes havien escoltat junis el plany 

d'un brollador i adorat el perfum d'una rosa! En éls matins assoleiats sortien 

de la ciutat per cantar a pie aire la joia del dia. Pedralbes, font del Lieo, 

Vallvidrera, Conrería. . . . Quantes bores de ventura evocaven aquests noms 

en l'anima de l'il-lusionada fadrína. 

Mes, durà poc tanta benaurança. Un vespre, en entrar a casa seva, sa 

mare l'esperava a la porta i, sens contestar-li a la sua tímida salutació, co-

mençà en un devassall de preguntes i reptes que Tautoritat materna llençava 

a sa filia, blanca d'esglaí en descobrir-li la seva amor. 

La mare de l'Esperança sospitava de temps; el canvi en les costums de 

sa filia l'estranyà: veus amigues l'enteraren del- festeig. El recte concepte 

que tenia de la moral i les bones habituds, no la féu dubtar ni un moment de 

trencar sobtadament aquell festeig del que res'de bo podia eixir-ne. Ee mos-

trà inflexible dauant els precs enternidors de sa filia; era imposible. Qu i era 

ell? sabia amb quins intents hi anava? qué feia? No pensava en la seva curta 

edat i manca d'experiència? 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



( / 

M A R I N A D A 44 

No en sabia res d'això l 'Esperança. No volia saber-ho; tenia proves de 

que era estimada i no necessitava res més. 

Continua la veu materna dient-li el que podia esdevenir-li de no fer ca-

bal desos conselis.Li conta l'estat de baixesa en què se troben actuaiment un 

seguici de noies que havien començat com ella. L'Esperança es revoltà. No, 

no podia èsser. El seu Enric no era pas com aquells altres que 11 contava: 

era ben diferentj no podia judicar-lo, ja que el coneixia. El seu amor no era 

punible; era impossible que de dos cors que bategaven un per l'altre, pogués 

eixir-ne ço que preconitzava. 

La mare somrigué irònicament. Què sabia ella de la vida! No veia sa 

jovenesa! 

L'Esperança es redreçà altra volta. Sos ulls plens de llàgrimes lluïen 

com gotes de rosada en auba pura. Es que només els majors tenen dret a 

estimar? Hi havia tal volta un limit on pogués començar a estimar-se? No era 

l'amor cosa innata en l'home? Quina Ilei natural podia tallar un amor nai-

xent? La societat, ia moral i les bones costums ho manaven! Què sabien 

elles d'amor! No deurien haver estimât mai segurament. 

La mare de l'Esperança trenca aquella discussió amb una menaça per sa 

filia en cas de desobediència. 

I ella, sanglotarrt i plorosa, anà a la seva cambra llençant-se pesadament 

en aquell Hit on tantes voltes havia somniat dies de joia. Plorà liargament, 

ofegant sos sanglots en els llençois. Plorà per sa passada ventura; plorà per 

son amor que fugia. La seva primer amor!. La única, la veritable que tindria. 

JosEP A Y E S T A i BO IX 

m 
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L 'u t im adéu 
A la memòria del meu germà 

En Ricard Corominas 

Corn el ilum d'una xinxeta, 

) 

lentament es va escolant 

) de mon germà la videta, 
l 
i 

que estimo amb goig délirant. 

i 
t La seva faç esllanguida 

retrata ben fidelment 

tota la intensa ferida 

que va obrir-Ii el sofriment. 

Com fior que es va colltorçant 

en finir la llum del dia, 

mon germà va agonitzant; 

tenia passio pel cant, 

i delà una melodia. 

Mon pobre germà... és mort! 

Té als llavis rialla fina, 

com si li brollés del cor 

una cantória divina. 

LLUIS C O R O M I N A S 
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Crónica loca 

Tingueren, com de costum, general acceptació eis balls carnavalescs en 

el Centre Federal enfornant-s'hi la geiit a graris bandades, però en el Casino 

«El Port» hi hagué l'eníusiasme d'una novetat oferta per la iniciativa d'En Jo-

sep Camós, que fou la de transformar la bella sala defestesen un funny gar-

den, i Verament, resulta èsser una cosa up-to-date a Palamós. Amb plantes 

verdes i gerdes foren fetes unes llotges, i del centre de la sala penjaven gar-

landes. L'aspecte era bonic, i més ho hauria estat si hi hagués hagut molts 

de disfrassos. Ha d'abundar molt la pecùnia per a esmergar-la en galindaines 

de Carnaval. Era l'observació general en els tres dies de gatzara; no obstant, 

va sortir nombrosa mainada, ja el día del dijous gras amb disfrassos de preu. 

I en quant a animació molta n'hi hagué, per tal com el desig de divertir-se en 

balls és genera! en nostra vila. La gran diada del gaudi en plena naturalesa 

—en el jorn morat de cendra — va èsser pertorbat enguany per una forta lle-

betjada húmida. 

I és tal la passio pel bail que, bon punt traspassat el Carnaval, ja parla el 

jovent de pinyates. Hom havia anunciat que actuarla en la Quaresma una 

companyia de sar(;:uela, però no hi ha altra cosa que cine. Ara és probable 

que poguem disfrutar d'un concert organitzat pel notable violinista Sr. Mun-

ner, Sr. Llongàs pianista, Sr. Gàlvez viola i una molt distingida cantatriu 

nordamericana. Els nostres orfeonistes han comengat a treballar per l'excur-

sió a Figueres, on se celebrara TAplec d'Orfeons de les nostres contrades 

formant an conjunt de vora un miler de cantadors. 

En el port hi ha hagut relatiu moviment amb l'embarc de mercaderies 

per a Anglaterra i ais Estats Units. Si fa no fa, les fàbriques continúen igual-

ment, resultant verament avorridor l'atur de bracos i d'energies. Al primer 

lleuger símptoma de millorament, ja apar que ve la reacció: aixís ara ais se-

nyals d'abolició de la ilei seca ais Estats Units ja sembla que tothom respira 

satisfet. Es de creure que vindrà l'abolició de tal Ilei perqué val més beure vi 

que no pas emmetzinar-se amb opi o morfina. 

Hi ha expectació en l'afer de constitució de l'Ajuntament. El no saver 

qui serà batlle és cosa que no ha passai de molts i molts anys. L'actual al- • 
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calde Sr. Gafas, ha confiat a Teximl artista Sr. Triado, molt amie de la nos-

tra Vi la , el pergami que ha d'entregar-se a En Josep Tauler. Començ del ca-

rrer de Pi i Margall i del Major han estât molt ben arranjats. En el ram de 

transports veiem ara una novetat: la de les carretes amb una gran gàbia a 

posta per posar hi ruscalls i suro pelegrí. 

A l'esglèsia parroquial, per mercé d'uns quants fedels, hi han a l'aitar 

major rics canalobres i una bella alfombra. 

Malgrat dels grans arreus de pesca, no s'ha hagut gens de peix en 

aquesta mesada, en manera que ais planys dels qui en fábrica fan pocs jor-

nais s'ajunten els d'aquells que treballen en Timmensitat. No obstant, per als 

mestres d'aixa que animen la gran esplanada del moll ha passai una tongada 

de feina. 

A l'esglèsia de l'Hospital va èsser honorât Sant Josep amb una funció 

en que predicà un Pare Carmelità de Palafrugell. 

S'és domiciliât a nostra vila l'acabalat senyor En Pere Gispert i Geli, 

Hi sojornarà una temporada el jove alemany Herr Sauerwein. I en viatge de 

noces ha visitât la nostra lluminosa població el senyor Enkel, una de les més 

prestigioses firmes comerciáis d'Alemanya. 

El 26 de Febrer, després de Marga malaítia finà la distingida senyora 

Mercé Casamada de Ribera, en plena joventut, a la flor del matrimoni. L'ac-

te del seu enterrament fou la manifestado de les grans amistats i simpaties 

amb què compta la seva familia. En la gran gernació hi figuraven personali-

tats de les poblacions veïnes i representacions de tots els estaments de Pala-

mós. 

També ha mort Na Maria Calvo, mare d'En Vicens Prats, President de 

l'Orfeo, i mare politica del fabricant En Miquel Palet. A l'enterrament assisti 

l'Orfeo i molta de gent. 

A. C . S . 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



MARINADA 4è 

M o v i m e n t d e l o o r t 

Vaixells entrais durant el mes de Febrer de 1922. 

1, Vap., Calderón, (inglés); 2, vap., La Sabinosa; 3, veler , Joven Paquito; 4, vap., 
Pacíf ico; 5, vap., La Sabinosa; 6, vap., Carnoules , (francés); 7, vap. , La Sabinosa; 8, 
veler, Joven Paquito; 9, vap., Oran; 10, vap., La Sabinosa; 11, vap., Pacífico; 12, veler, 
Maria Rosa; 13, veler, 2.® Carmencita; 14Í veler . Redenzione, (itatià); 15, veler . Joven 
Paquito; 16, vap., Mont San t ; 17, vap., Banckdale (n. americà); 18, veler, Fe rnando Qa-
set; 19, veler, Manuel 2.®; 20, vap., La Sabinosa; 21, vap., CisneVos, (inglés); 22, vap., 
Col lobr ieres , (francés); 23, vap., La Sabinosa; 24, veler , Capdepera; 25, veler . Joven 
Paquito; 26, vap, La Sabinosa; 27, vap., Orient .—Total 27. 

C a i x a d ' E s t a l \ 7 Í 5 n/i ^ ^̂  k Mes de Febrer 
Nombre d'imposi dons Quaní ítaís imposades Reintegras Quantitats pagades L l lbretes noves 

96 5836 26 270r45 ' 2 

Registre ci\?i 
Mes de Febrer 

Naixements.— 1, Oliver i Carreras .—2, Emlli Poi i Soler.—3, Félix Barceló i Sais . 
—4, Ros i Prim.—5, Bart í i Plana.—6, Joan Llobet i Corre l las .—Total 6. 

Defuncions.—\, Catalina Geronés i Moreno, 3 a n y s . - 2 , Manel Torrabel la i Ventu-
ra, 65 anys.—3, Mercé Caeamada i Russinyol, 23 anys.—4, Cla ra Bardera i Casanovas , 
69 anys.—Total 4. 

Matrimonis.—\, Josep Tor ren t i Mar t í amb Antònia Cadira i Bagué. ~2, Joan Don-
jó i Mascià amb Joana Crosa i Capdevila.—3, Pe re Tauler i Batet amb Lluisa Ripoll i 
Cabarrocas.—4, Víctor Castel lò i Jordana amb Filomena Comas i Rós.—5, Emili Roca 
i Subirà amb Remei Franch i Aliu.—6, Pere Josep i Lluis Clavaguera amb Maria Bahi i 
Noguer.—Total 6. 

T i l l e r s Tipogràfics LLORÉNS C A S T E L L Ó - P a l a m ó s . 
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