
. . . ^ 

'ius X 

Amb l'interés que desperten les coses eternes, el mon ha vist l'acaba-

ment del Pontificat de Benet X V als tres anys de la terminació de la gran 

guerra. Tot el mon catòlio ha sentit l 'emoclô de l'instant. 

La curtesa del Pontificat de Benet X V fa reilevar la seva magnitud. Sa 

venerable figura hagué de presidir les animes subjectes a una terrible com-

moció i victimes de l'efimera ambició humana. Les seves divines paraules 

queien, com l'unie conhort, en mig de la Iluita. Dins el torbellf en que va en-

fonsar-se l'alta diplomàcia, totes les nacions no veien altre àrbitre just i seré 

que el représentant de Déu en la terra. I al Vaticà acudien i fins la França, 

que se n'havia separa! amb revolucioriyri estrèpit, humilment hi tornava. 

Morien els homes com erols d'herba dallada furiosament, i damunt els 

sepulcres ressorgien amb hàlit primaveral moites de nacionalitats fins llavors 

sevelides sota el jou d'una ambició desenfrenada. I en aquell ressorgiment, 

que era de gran triomf peral Catolícisme, apareixia amb tota ia claror d'una 

vida nova, la católica Polonia. 

Benet X V trameté a la nació resucitada la gran figura d'Aquiles Ratti, 

com a représentant del Vaticà- La missió era, sens dubte, la més difícil de 

quantes missions apostoliques hagueren de realitzar-se llavors. Es sabuda 

la perfecció amb que Mr. Ratti va complir-la, 

i és verament mutiu d'entusiasme que el qui redreçà i'esperit d'una na-

ció católica ofegada regeixi ara tot el món espiritual. 
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ibres de Bapt ismes de la Parroquia 

de Santa TT?aria del TT]ar 
( Contimació) 

Hija del señor Capitán Don Florensa de Cazón del Tercio de Valones 

de los Estados deFlandes . Padrino, Ramón Dentier, Sargento Mayor. 

1672.—Hijo del Doctor Juan José de Fila Ríos y Moncayola, Médico 

de la Gente de Guerra de la Guarnición de Palamós. Padrino Andrés Diam-

berg, Capitán de Infanteria Valona del Maestre de Campo, D . Gerardo 

Diamberg. 

També es troben partides de baptismes de moros: 

1640.—D'un moro, esciau d'Andreu de Barria. Padri, Nicoiau de Car 

dona, Capità de la Galera de S. Joan de la Cía d'Espanya. 

1664. —Minyona mora de 3 anys, esclava de Francisco Laytó,naturai de 

Sicilia, sargent de la galera de S. Pere d'Espanya, la qua! amb altres gale-

res se troba en el port. 

Minyona mora de 5 anys, esclava de Joan Gómez , natural de S . Lúcar 

del Bisbat de Sevilla, que es troba en el port. 

En aquell temps ha hi havia a Catalunya mestres d'Estudi castellans. 

Vegi's la segiient partida: 

1664 —Fill de Francisco Alonso de Castro, mestre d'escoles de Pala-

mós. 

1674.—Com a exemple de magnaniminat. cita's en la partida de baptis-

me del fill de Miquel Caner, mercader, que els padrins posaren ais ciris 

10 dobles, o siguin 55 lliures. 

1676 —Figura com a Padri Jeroni Grande, Patró de la Galera de Gè-

nova. 

Fill d'un vaiò. 

1679.—Fill de Joan de Marsol, Capità de la Cia del Ter(? de Garneri. 

Fili de Josep Bruno, napolità, Alfèrep 

Filia d'Andreu Mari, Sargent 

Filia de Diego del Bando, napolità, Alfère<; 

1680.~Fill de D . Antoni de S imon, Cirurgià 

Fili de Jaume Lombardo, Alf^reQ 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



19 M A R I N A D A 

de Qarneri. 

de ï 

de > 

de Caries de Suera, 

de Garnerî. 

de 

de 

de 

de 

de 

Filia de Mateu de Grave, Alfèreç del Terç de Caries de Suera, vaio. 

Fill de Vicens Sevino, Soldat > 

Fill de Joan Locassello, > > 

Fill d'Antoni Pelegrí, Alfèreç » 

1681. -Filia d'Adrià Botrasol,Alfèreç > 

Fill d'un vaio.' 

Filia d'Adrià Xapuy , Capità . 

Filia d e j a u m e Llombardo, Alfèreç » 

Filla d e j a u m e Massola 

Filia de Diego Poledino 

1682.—Filla de F. Matseo, Tambor 

Filia de Joan Vinadell 

Filia de Diego Bando, Alférez 

FUI de DoiTi ingo de Martino, del Terç de D . Mariano Garroffa de Gi-

rona. 

1633 —Fiil de Vicens Sevinos, fiorenti, de! Terç de Garneri. 

Filia de Joan Casadont, del » de 

Fili de Joan Marsola, del > de > 

Fili d'Antoni de Simon, Cirurgià del > de > 

Fili de Pere Antoni Paladino, Alfèreç del > de > 

Un iove negre de Guineia d'edat de 20 anys, poc més o meys, el qual 

estava per esclau en casa del senyor D , Francisco Bernard de Barone, Go-

vernador de la vila i plaça de Palamós. 

. Filla d'Antoni Cansiano de la provincia de Milà, qui està per Tinent de 

Majordom en l'Hospital de la vila, on habiten els soldats. 

Filla de Vicens Matoli, de nació romana, Tambor del Terç de Garneri. 

Filia del Cap i tà Xapuy > » de > 

1683.- Hija de los señores D. Francisco Bernardo Barona (del hábito 

de Santiago) General de Artillería y Gobernador de la Plaza de Palamós. 

Padrino, Luís de Moneada, 

1684. —Filia de Lumardo, Alfèreç reformat, del Terç de Garneri. 

Filla de Hamosi , napolità, del > > Sa mu-

ller, palamosina. 

Filla de Francisco Reyes de la Cia de Juan de la Barca. 

Fill de Narcís Malancolich. soldat napolità, del Terç de Garneri Sa mu-

11er,de Corsà. 

Fill dé Jauine Fraire, sargent reformat del Terç de Garneri. 

Fill de Joan Lucas, del > de > 

Fill de Inocenci Paloso, Soldat del > de > 

Filla d'Alonso de Luca, Tambor del > de > 

Fill de Joan Anton Pelegrí, Alfèreç reformat del > de > 
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Fou Pa-

1685. —Fill de Domingo de Martínez, de la provincia de Calabria, Al-

fèreç reformat de la Cía solta d'Espanyols, Sa muller, catalana. 

Fill de Diego Bando, Alfèreç reformai de! Terç de Garneri. 

Filia de Vtcens Sevino, Tambor del > 

Fill de Joan Casadon Tambor del > 

Filia d'Antoni de Simon, Cirurgià del > 

Fili de Nicolau de Balda, del » 

Fili de Joan Marsola, Capi tà del > 

Fili d'Adria Xapuy , Cap i tà del » 

dri Pere de Rubi i de Sabater, Generai d'Artilleria i Governador de la 

plaça de Palamós. 

Filia de Vicens Matoli, Soldat del Terç de Garneri. 

Fili de Carles Bresin, Cap i tà del » » 

1636. —Fili de Jaume Lombardo, Alfèreç reformat del Terç de Garneri. 

Filia de Francisco Llemosi, Tambor del > * 

Filia de J . Blanc, Sargent reformat del > > 

Fill de Joan Madona, Sargent del » > 

Filia de Diego Paladino, Alfèreç del » > 

Fili de Joan Vidal, Sargent del Bisbat d 'Oviedo. 

Fill d 'Alonso de Luise, Tambor del > ' 

Fill de Francisco Mateo « del » ' . 

Sa miiller, de S- Feliu de Guixols. 

Fili de Joan Francisco Coren, Soldat de la Cía del Sargent Major D. 

Manuel de Vila Real del Terç del Conde Monsola. Padri, Josep Perol, Cap 

d'Esquadra de dita Companyia . 

Fili de Domingo de Martin del Regne de Nàpols. 

1687.—Fili d'Antoni Malinconicho, nripolità del Terç de Garneri. 

Fili de Gregorio Pèrez, Ajudant de la Plaça de Palamós. 

Filia de Domingo Fernández, Alfèreç reformat del Terç dels Dragons 

Montanyès. 

Filia de Joan Curvil la, flamenc. 

Fill d'Antoni Banito, soldat. 

Fill de Carlos Brasin, Cap i tà d'Infanteria del Terç de Garneri. 

1688.—Filia de Vicens Sabino, soldat de la Cia del Capità Angel Co-

razino, napolità. 

Filla de Francisco Guanxerata, milanés, soldat de la Cia del Conde 

Monzoli . 

Filia de Jeroni Mariano, Tinent reformat de la Cia del M , de Camp 

dels Dragons. 

FUI de Jul io Spirit soldat del Terç dels Dragons de la Companyia del 

Mestre de Camp Melcior Mansoli. 

Filla de Diego Paledino del Terç de Tomàs Garneri. 
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y 

Filia de Joan Anton io de Vidal , Sargent major. 

Fill d e j o s e p de Mart in , artiller del Terç de Josep Queral t . 

Filia de Pere Gonzá lez , soldat de la Company ia de LIuis de Mendoza . 

Fill de Joan Madona , Sargent reformat del Terç de Francisco Cerrana, 

na po l i t a . 

1680.—Filia de D . Cristobal de Baragon , Ajudant del Terç de Valons. 

Fili d e j o s e p Martínez, artiller. 

Fili de l 'Alfèreç Gae tano Marra del Terç d'Italians del senyor Fernan-

do Pinyatello. 

1690.—Fili de Josep FanioI , Aifèreç d'una Company i a del Terç de Ro-

bert de la Porta. 

Filia de j o sep Rainer, soldat de cavali. 

FiiI de Joan Madona , artiller de la Company ia del Cap i t à Garcia de Ro-

bles. Padri. Pedro Ruiz , Qovernador de Palamós. 

1692.—Fili de Joan D iez de Robles, Aifèreç reformat d'infanteria. 

Fill d 'Antoni Ricarts, artiller. 

Tots els militars que apareixen en la relació de les partides transcrites 

formaven part de la guarnició de 1500 homes emplaçada en el castell de Pala-

mós, i que es componia de castel lans/catalans, alenianys i Italians. En Pere 

Rubí , Governador de Palamós, fou el defensor de la vila de Roses, morint a 

conseqüéncia de les ferides. En Juli Pinyatello, italià, qui residía en la nostra 

îortaresa, mor í en la batalla del Ter contra els franceses Després d'aquesia 

batalla en que fou desfet l'exèrcit comanat peí Vìvrei Duc de Vil lena, el Ma-

riscal francés vencedor. Duc de Noai l les, volgué guanyar , com a fruit de la 

victoria, la nostra v i la ; i la seva nombrosa tropa circumvalâ Palamós i Tar-

mada francesa dominà les a iguës paiamosines el 31 de Ma ig de 1694, i el 9 

de Juny els assetjats per mar i per Ierra hagueren de capitular forçosament. 

Va romandre, l lavors, una guarnició francesa, i aquella vida es reflexa en 

els llibres de Bapt isme amb les partides següenís; 

1694.—Fill de Nicoiau Dux , soldat del regiment d'Ili de França. 

1695. - Fill de Carles Depla , soldat del regiment de sou de la Compan-

yia de Douane . 

Filia de Nicoiau De lom, natural de To lô en el LIenguadoc. Padri, Jacin-

to Clauen. Sargent de la Company ia de Granaders de Davinet del regiment 

Noail les i Isabel Dusaure, muller del tambor major del regiment de Noai l les. 

Fill de Nicoiau Gerald i , soldat dei regiment de sou. Padri , Pere Oi ler , 

francés, guarda de l'artilleria de la plaça de Pa lamós , en temps de França . 

(Continuará) 
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Yesent geòrgic 
A En Joaquim Ruyra 

Frec a frec de la teulada 

del veli casal aclucat, 

ma finestra hi és badada 

en velila, com Tuli daurat 

d'una gran llebre ajaçada. 

En son vidre s'hi bel luga 

de biaix el sol naixent. 

Veu la roba qui s'eixuga, 

rep la flaire benastruga 

de reïna i pa calent. 

Veu com plana la milana; 

veu com fuig Taspriu mostel. 

Sap la pau que s'encomana 

de l'esquella llunyedana, 

del Iluir de cada este!. 

Sap fruir, o bella cosa!, 

de l'aigat qui engrossa el ree. 

Mai per mal hi troba nosa 

el colom qui s'hi reposa 

amb el seu buscali al béc. 

I Tabella, d'on vindria? 

Ai Tabella qui ens voi bé! 

¿Què se'n treu de passâ el dia 

esguardant la llunyania 

per quelcom, si mai no ve? 

I Tabella, una diada, 

dins Teixam qui ronda món, 

va aturar-se de passada. 

Ma finestra era tancada, 

i jo lluny, qui sab a on.. . 
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Mes l'antiga persiana 

on l'ocell de !a quintana 

tanís de cops trobà eixopluc, 

av inent a qui demana 

pot èsser caëra i bue. 

A i'entorn Teixam broina. . . 

Demanava una cançô? 

¿ 0 ma ploma escometia 

expiant si hi refloria 

l 'eixutesa de l'albo? 

Només sé que a ma tornada, 

ma finestra en ser badada , 

hi trobi—gentil present! — 

una bresca allá penjada 

com raïm de la sarment. 

M a r i a - A n t ò n i a S A L V Â 

(De VAlmanac de les lletres.) 

C a n t d u n a m i ci h i\?ern 

Quan dins la fosca hi ha un fresseig 

fet per la neu bianca i silenta, 

i pels arbrats hi brunz l 'oreig, 

i un petit so ja ens espaventa. 

Quan als vitratges, insistent, 

truca la pluja, lleu i fina, 

com demanant acolliment 

en l' inclemència desembrina. 

Die el conhort vora la llar, 

arrecerats prop de la f lama, 

mentre de Tòliba el xisclar 

és veu agònica que elama. 

OcTAVi S A L T O R 
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:>di\s uminos 
m e r i d i o n a í 

(Acabament) 

I com ho digué ho féu. I taníost com va èsser eixit, el malalt va vestir-se. 

La il lusió li minvava el.sentiment de flaquesa, a l'inversa de quan tenia Tes-

perit atribulat. Calant-se la gorra i embolÍcant-se el coli, el primer acte que li 

a v i n g u é de realitzar fou el d'obrir el portico de la lluerna. Com si descorre-

gués la cortina qui ot turava una meravella, el contemplati ' va restar immò-

bil. El cercle de l'aspitllera orlava una vista de mar intensament b iava, on e! 

sol follejava com si hi tingués embullada una madeixa de fils d'argent; ui 

MÚvol, blanc, cotonós, era sospès, com una bomba, a poca alçària de l'horit 

ZÓ; una barca de vela llatina, blanca com el nüvo l , seguia sa mateixa ruta 

núvol i barca, amb el moviment de la nau, semblaven alats, i el malalt, refet, 

va sentir la il ' lusió del volar. 

—Encara estem aixi? Q u e no't rentes? 

—Mira , quin forat tan meravellós! 

—A dalt si que t 'agradarà! Gel i mar d'una gran puresa són plens de 

l!um. Tothom riu i xerroteja. J o m'he menjat unes llenques de pa amb man-

tega i unes galetes finíssimes. Vos que't faci preparar l'esmorzar, entretant? 

—Que ' t penses que pue menjar com tu? 

Tintinejant, del braç de son amie, En Robert Gelart pujà a coberta. Un 

eixamplament de pit i de cor li féu exclamar amb emoció sagrada: 

— O h beneïda claror! País l luminós, opima terra, paradis preat! N o em 

pensava poder aspirar el teu aire tebi perfumat de tarongina i de llorer. A 

ta caricia sento com la sang se m'escalfa i el meu esperit s'enjoia. 

A babor, on la brisa de gregal no hi passava, se col-locaren ambdós 

amics. Distinta per la diafanitat, la costa se perfilava amb sa varietat de 

platges, cales i roquissos. La mainada corría tranquil la joguinejant . La veu, 

que en la partença de Londres cantava poruga, cantava llavors amb gran 

refiladissa, com fa un canari al posar-lo a l'aire lliure. Tots els encisos d'una 

g r a n l l a r florien arreu. H I havia en els cors necessitai d'espiai. En poques 

hores, En Gelart i En Pi saberen histories circumstanciades de gent que 

mai m'és no veurien i ells mateixos explicaren la llur sense reserves. En 

Joan Pi relligà intimitats amb la més bella anglesa que coneixia, la qual, per 

s i n c e r a confessió,declarà que anava a conèixer Itàlia i Grècia . En plena 
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ventura, s'esborronaven encara els passatgers si paraula o fet evocaven el 

temporal horrible. 

Robert comengà a menjar aquell jorn, 1 en el següent, menja, aire, ria-

lles, benestar, I'havien tonificat en tal grau, que el canvi de son aspecte fou 

verament mera vellos. 

S'acostava la ñau a Catalunya. A mesura que es feia próxima la separa-

d o dels viatgers, a En Joan Pi li recava sobremenera perqué s'anava apas-

sionant per la bella anglesa 1 fora, en realitat, delitosissim poder percórrer 

les nacions, brepol d'art sublim, amb una bella i rica amor concertada. Mes 

el viatge, tocant a son terme, no havia de passar d'ésser un incident d^ena-

moriscat sense estela ni emprempta. En canvi, Robert, en atansar-se a la 

patria, freturava d'arribar-hi, com qui cerca la flor que encara no veu però de 

la qual ja en percebeix l'aroma. Sos ulls, com els d'un descobridor, espera-

ven veure en la costa les muntanyes de silueta coneguda. A la proximitat de 

Barcelona, una muntanya es retalla en l'atzur. 

—Montserrat! Muntanya santal 

Ja li venia al cor el veni de la llar. La dolga calma l'esperava. Eli no 

podía allunyar-se del niu A guisa de monjo, acceptava la pobresa mentre 

que son esperii fos ciar com el cel sota el qual vivia. 

Tota i'estolada del passatge, adés amiga, s'acomiadava ràpidament amb 

l'asseguranpa que no es veurien james. Havien cregut sebollir-se en un ma-

teix sepuicre, i del sepulcre eixien avalotats i movedissos com un esbart de 

coloms s'envola del clos després de molts jorns d'encarcerament. 

* 
* * 

Aclaparat va rebre el Gerent de la fábrica aquell a qui debades havia 

volgut altificar. Amb rauxa vehement va iiicrepar-lo per sa migradesa d'es-

perit, per sa pueril enynrança. 

—Qu i havia de pensar que t'enyoraries? Tu, home solitari, sense afec-

tes ni lligams! Qui havia de predir que no podries viure en la gran ciutat del 

nión, tot per enyorança d'aquest recé? S'explica i no es creu. Poder ser rie i 

condemnar-se a pobre per tota la vida! 

—Es Verität. Enyorava i enyoraria tota la vida aquest sol queés la jola 

de la ierra; enyorava el nostre país lluminós, paradis inapreciat pel qui no 

l'ha deixat mai. Si hagués tingnt filis, m'hauria tal vegada sacrificat a viure 

embolicat d'aquella boira pesanta i d'aqu^ lla grisor monòtona. Ara, per què 

sofrir? Vui viure veient ol sol amb sos vestits d'argent i rosa. Rebutjo eis 

diners pel gran goig. Sien eis aventurers de vocació o per necessitai eis qui 

fan Iluir el nom de la pàtria en llunyes terres. J o vui arrelar en mon país per 

rebre l'aura tebiona de la mar i la caricia de la Ilum vivissima, com s'arrelen 

eis pins en el rocam de la nostra costa lluminosa. 
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El Gerent va compendre l'ànima de l'humil i Perro que havia comès en 
trasplantar io. No replicà Sols a! cap de una estona, somrient, digué: 

—Bé. Ja ho saps . Pots venir, com sempre a defensar els teus quaranta 
durets. Aquí és a casa teua. 

El diumenge segiient En Robert Qelart es posa les espardenyes , agafà 
un dels antics basions menjat de la virolla, com pelegrí qui empunya el bordó, 
i a hora prima, quan les estrelles encara tremolajaven, eixí de la vila devers 
Termita de Nostra Senyora dei Remei. 

Camps i boscos, que coneixia pam a pam, li enviaven la flaire reïnosa i 
salutífera, com una moixaina de veil amie. Corriols i camins rememoraven 
I'amada imatge de la morta. El rés, ungit de ia pau recobrada, eixia dels 
llavis del caminani. A cada quatre passes girava ia testa per encantar sos 
ulls en els núvois gradualment encesos que encloien la rosa de foc. Les vi-
ves colors anaven superant-se, com un reflex del Lumen Gloriœ. I, per fi, 
la garba de llum purissima se destrenà per la immensitat dei eel atzurós i fi 
com seda i per les aiguës blaves dei nostre mar llati. I núvois i calit ja, es-
Ilenegant-se, semblaren caure com túniques inservibles. 

—Oh, sol, dilecte amici, exclamava com Sant Francese. 
Del cim de la muntanya baixava, dindant, el so de la campana de Ter-

mita. I en ser que fou al corriol tortuós, qui en la prada flonja aparia una 
cenefa de rie brocatell, començà de cantar la canço de la minyona amorosa 
q u e b é recordava . 

Els pagesos , qui esperaven Thora de missa, en sentir pujar de la valí la 
veu coneguda de l'amie absent, varen mirar-se, emoeionats, com si fossin 
testimonis d'un miracle. S 'aguantaren el respir per apreciar la veu que 
vibrava per les afraus, com un picarol festiu. 

—Sí que ho és la veu d'En Robert. 
—Voleu dir? 
—A mi també m'ho apar , però si no pot ser! 
Els més joves se decidiren a acostar-se al cantaire, mes quan ells, en 

grácil vol, rodejaven la campada propinque, Robert, corrent a tota pressa , 
arribava a Termita, commós, afadigat, plorós i rient alhora. 

T o t s els pagesos Tabraçaren amb igual satisfaccio que si salvessin un 
nàufrag. Era una remoció fonda de Testany de llur vida rústega. 

A grans pinzellades conta Robert sa enyorança i malaltia, la feixugor de 
la boira, Thorror del temporal i Talegria de veure el sol que tot ho inondava. 
Major compenetració de sentiments no podia dar-se. Els humils seguien el 
relat bocabadada i amb ges tes d 'expressió adequada a la substància del récit. 

— Si que fa una trista cara! 
— Aquí es posará bo de seguida! 
El cabrer, inapte a expressar la mescolança de pena i d'alegria, plorava 
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ilàgrimes copioses, menire que oferia a son estimât amie un vas de llet escu-

mosa. 

Va dir Robert sa promesa d'adobar Termita amb els cabals de sa ex-

pedic ó. ! el pobre senyor Rector mira al eel per a tenir exaudida sa prega-

rla. 

Durant la missa tothom |)regà emocionat. El cant dels rossinyois i el 

dring de l'aigua rebotent en la cinglera hi entraven amb la flaire de romani. 

Després, va ésser precis, per acallar curiositats i emocions, la refeta de! re-

lat amb tots els engrunaments i details. 

—Robert, voldreu, ser el padri de boda d'aquesta parella galana? 

— A m b tota satisfacció. 

Com a esplai de l'exuitament, tots feren una sardana, i en el gran solei, 

la Hum viva dibuixava les ombres de les figures joioses. 

MIQUEL R O G E R i C R O S A 

i s g u a r c l a n t a n r i a r 

Felá un jorn de bonança i he fixât la mirada 

en la grácil joguina d'aquest mar de setí; 

com el pas d'una dona va avançant cada onada, 

i la mar es la seda del vestit biau marí. 

La remor de les aigües, tan suau i lleugera, 

en ser l'hora tranquila d'iniciar-se el llebeig, 

és el free de la roba que s'ha al<;at volandera 

a la tímida empenta que li dona Toreig. 

Ja s'enlaira l'escuma al vaivé de les ones: 

son les fades marines, queapareixen a estones, 

una a l'altra enllaQant-se follament i cantant. 

I reflecta la pasta, dins la mar cristallina, 

una rosa badada, de color purpurina, 

fulla a fulla esblaimant-se en el sí palpitant. 

M e r c é VILA i R A V E N T Ó S 

(Del Ilibre Flor de l'amor. Magnòlia perfumada.) 
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^aisatge 

Pari darnuní La Bell-lloc 

seguint torrent amunt poquet a poc 

per un carni amb honors de carretera, 

entre alsines i verns hi ha un ombradís 

que sembla un paradis 

on riu amb majestat la primavera. 

Les falgueres hi creixen arnb amor 

cobrint amb iiur verdor 

el teixit espinos de les bardisses^ 

i allargant els brots tendres els gatells 

donen ombra agra dosa an els ocells 

que a tothora hi celebren xerradisses. 

Es la val! tan pregona, que si el sol 

hi penetra algún jorn, el rossinyol 

el saluda amatentamb sa complanta, 

i la molsa quecreix en aquells llocs 

és regada per l'aigua, que entre els roes 

de llècol pissarrós s'esmuny i canta. 

Una fresca agradosa hi regna arreu; 

i !a calma és tan calma, que el més Ileu 

butzinar d'un insecte es multiplica; 

s'hi frueix d'una vida tan suau 

suta un toldo tot verd i un cel tot biau 

que no es pot desitjar cosa més rica. 

Aquest Hoc tan formós 

no l'ha visitât mai cap peresós. 

LL. BARCELÓ I BOU 
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Crònica loca 

La inauguració dels balls de Carnaval coincidí amb la p r e p a r a d o de la 
Iluita e lectoral per a reg idors . D ' e n ç à de l 'any 1915 que no hi havien hagut 
e l e c c i o n s per a C o n s e l l e r s municipals; s ' a r reg lava un cart ipàs a l 'ombra de 
l 'article 2 9 i tot era una bassa d'oli, una santa pau. Ara venim de presenciar 
una de les batal les piebisc i tàr ies més fortes i més dures; bas ta dir que ha vo-
tât un 8 0 per cent que representa è s s e r la totalitat d 'e lec tors , perqué b é hi és 
un 20 per cent d ' a b s è n c i e s . S e desencauaven els vots com els conills amb fu-
ra: guerra e n c e s a es declararen e l s republ icans federals i els republicans ra-
dicals . Hi havia, i lemés, la candidatura nacional ista . El pcntit federal presen-
ta e ls s e n y o r s M a r q u é s , F à b r e g a , Ol iver i B a r n é s ; el radical, els s e n y o r s 
G a f a s , actual a l ca lde , Margari t i B a ñ e r a s , i els nacional is tes , els s e n y o r s 
T o r r e n t , C a m ó s , B a r d e r a i Albert i . El resulta! fou el següent : 

Distr ic te primer M a r q u é s 163 vots 
B a r n é s 134 > 

T o r r e n t 123 > 

Albertí 112 > 

B a ñ e r a s 104 » 

F á b r e g a 164 > 

G a f a s 155 > 

C a m ó s 8 2 > 

OI i ver 123 > 

Bardera 8 2 > 

Margarit 5 4 > 

Distr ic íe s e g o n 

Dis tr ic te tercer 

Han quedat tr iomfants: Marqués , Barnés , Torrent , F à b r e g a , G a f a s , Oli-
ver i Bardera . 

A l 'endemà de l ' e lecc ió , tot r i n t e r é s popular e s c o n c e n t r é en eis balls 
ûe dis fresses . Hi ha una pass io p e r a l ball , al nostre pöble; passio que arriba 
a fer sofrir molt a aquells qui la tenen i que no poden acudir als bails carnes-
tolencs . T a n t al C e n t r e Federa l , com al Port com a la G o r g a la gent s'hi api-
nya, molt temps abans de començar la dansa . L 'animació del jovent é s gene-
ral; en e is presents dies no saben parlar sino de disfresses . Detal lar eis balls 
seria feina interminable; el programa és el mateix que v e repetint s e 
d'aua sèr ie d'anys e n ç à ; Margues tocades de balls amb pics de corrandes i 
diverses cançons , 
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Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



MARINADA 30 

Qua l s evo l escomet el jovent darisador amb la paraula crisi! La joventut 

actual,si hagués hagut d'atenir-se a la misèria econòmica ,no s'hauria divertit 

d 'ençà de l 'any 1914. H a marxat molta de gent , la majoria, a Barce lona , i 

per tant, receptes i ingressos baixen cada dia a major proporc ió .Mes com sia 

que les grans fàbriques traballen bastant en relació a l 'anormalitat, hi ha, de 

fet. un fons economic segur que permet organitzar festes i d iversions. Essent 

gairebé nul ' la la construcció d'edificis, fou est ipulada una baixa dels jornals 

de mestres de cases i fusters que produi una vaga , ja resolta. 

A m b motiu de les eleccions, celebraren-se mi t ingrepubl icà en ei qual par-

laren els Cand ida ts i el Diputat a Corts En Sa lvador Albe l i un mit ing nacio-

nalista 011 tingueren la paraula e lssenj íors Espinet, Torrent i Roger . 

Ha víngut l 'ep idèmia de gr ipe , si bé, a for tunadament , molt i leugera en 

general . Sempre resulta per ço, haver-hi a lgún cas greu i a lguna mort. 

Cont inuei i els treballs de sa lvac ió del carrec i objectes del vapor em-

barrancat a les liles Formigues . 

C o m és sabnt. el Tramvia de Flassà a Pa l amós ha allaryat el servei fins 

a G i rona , però ha hagut de deixar de formar el tren que empa lmava amb 

Texprés de la tarda. Es parla de la possibilitat de perl longar la via del ferro-

carril de San Feliii de Gu ixo l s fins a Palafrugell passant, es ciar, per nostra 

Vi la . 

Porta impressió ha causat l ' incendi total d 'un dels magatzems dels Docks 

de Pa lamós S . A . a Palafrugell . 

Hem tingut et plaer de saludar el jove Gelaber í , repatriat de l 'Africa on 

permanesqué tres anys. 

El nombre de socis de la Cooperat iva de consum ' ' La Equ i ta t iva " és de 

2.052. L ' import total de les compres efectuades en 1921 es de 1.338.413'38 

pessetes. 

Encara que sigui en terme de St . J o a n , és representativa del comerç pa-

iamos i la sncursal de l ' important casa Bukna l l Sho l tz i G.'® que es dedica al 

negoci de pal ies. 

41 m i n y o n s h a n estât sortejats per a Tactual reemplaç. 

Preludia la primavera amb uns dies benignes i dolços de llum brillant i 

de bella ca lma. 
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Almanac de la poesia 

Dirigit pel mestre en poesia En Josep Lòpez-Picó i éditât per En 

Francese Altés, ha sortit l 'Almanac de la Poesia de 1922, i un exemplar com 

de costum i en present és arribata la nostra Redacció. Interessa granment 

resseguir l'antologia de les noves produccions. Hi ha en generai, tanta d'in-

diferència pei la collita inteliectual que indubtablement molts dels qui de 

grat savorejaran les mostres de totes les produccions poétiques sentirán ru-

bor i vergonya d'haver ignorât l'aparicio de moites d'elles. En la collita d'en-

guany domina una mota de poetes joves. L'encapsala una poesia del difunt 

poeta N'Evel i M . Doria - Iloabie tribut—i segueixen les següents firmes: 

Salvador Albert, Joan Alcover, Clementina Arderiu, Bartomer Barceló, Jo-

sep Carner, Trinitat Catasús, J . Conangla Fonlaniiles, Miquel Ferrà J . Fe-

rré Esteller. Ramon Garriga Pvre. , Ventura Gassol^ Caries Grandó, Josep 

Granger, loan M. Guasch, J . M . Lòpez-Picó, Joan Malagarriga, Jaume 

Maurici. Apel les Mestres, Joan Mínguez, M. Morera i Galicia, J . Pérez Jor-

ba, Lluis G . Pía Pvre., Josep Sebastià Pons, Josep Pons i Tió , Caries Riba, 

LIorenç Ribé, Pvre.. R. Rucabado, Josep M. de Sagarra, Maria Antonia 

Sa lvà , J . Salvat Papasseït, Miquel Saperas, Josep M . d e Sucre, Lluis 

Valeri, Narcís Verdaguer i Call is, Josep M . Viadin, Pvre., Mercè Vila i Ra-

ventós, J . Vives i Borrell, Jeroni Zanné. 
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M o v i m e n d e Do r 

Vaixells entra is durant el mes de C^ener de 1922 

1, Vap., Carpio, (inglés); 2, vap., Pacífico; 3, veler, San Juan; 4, vap., Cabo S. Vi-

cente; 5, vap., Guadalquivir; 6, veler, Teresa; 7, veler, José Alberto; 8, veler, Mont-

serrat; 9, veler, Joven Paquito; 10, vap., La Sabinoss; 11, vap., Cervantes, (inglés); 12, 

vap., Ampurdán; 13, vap., La Sabinosa; 14, Manuel Paz; 15, veler, joven Paquito; 16, 

veler, San Francisco; 17, veler, Teresa; 18, vap., Ampurias; 19, vap., Pacífico; 20, 

vap., Reyvardeu, (nonieg); 21, vap., Mont Sant; 22, vap., Ampurias; 23, veler, Felix 

Marti; 24, vap., La Sabinosa; 25, veler, Joven Paquito; 26 , v f l f r , M e n u i H: 27, Euge-

nio II; 28, vap.. Cabo S. Sebastián; 29, vap., Pacíf ico.—Tota! 29. 

^ e a i s re GIVI 

Mes de Gener 

Naixements.—\, Elena Mauri i Xicars.—2, Arcadi Buixeda i Riera.—3, Francese 

Hernández i López.—Total 3. 

Matrimonis.—Miq lel Llorca i Linares amb Neus Qaus i Carbd.— 2, Josep Font i 

Roig amb Maria Sallés i Algué.—Total 2. 

Defuncions.—Joan Vila i Banceils 73 anys.—2, Martí Carbó i Vergonyós, 74 

anys.—3, Teresa Montaner i Janoher, 66anys.—4, Imelda Cameri i Figueras, 42 aryp. 

—5, Reparada Barneda i Llosent, 78 a n y s . - 6 , Joaquim Trias i Esterís, 43 anys.—7, 

Igiiacia Suñer i Palau, 76 a-iys,—8, Lluis Buixeda i Cadira, 57 anys.—9, Rosa Casade-

mont i Majó , 64 anys.—10, Pere Pascual i Casanovas, 3 anys.—11, Josep Barceló i Se-

rra, 54 anys.-12, Narcís Peruts i Vinder, 75 anys.—Total 12. 

Tallers Tipogràfics L L O R É N S CASTELLÓ-Pa l amós . 
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