
A N Y . I X . PALAMÓS , A B R I L DE 1922. NtiM 101 

- l ib res de Bap t i smes de la arroauia 

de ¿anta ITÍaria del lT?ar 
(Acabamentì 

Troben-se partides de benediccions de vaixells que és intéressant 
transcriure: 

1708.—9 Agost. Amb els quatre preveres residents comprès el senyor 

Rector, fou beneïda ia barca del patró Antoni Olivos de la present viia amb 

el rite ordinari i fou a dita barca invocat el gloriós St. Antoni de Pàdua per 

pairó d'aquella, la imatge del qual sant està en la popa de la mateixa barca. 

1780.—Beneït amb solemne benedicció, conforme al rifual del Bisbat de 

Girona, un Ilagut n ouô ë pescar, propi del patró Francese Liopis. Beneït en 

l'arenai, al davant de la casa d'En Feliu Sureda, pescador. 

1782.— 21 Maig.—El Rector i R. Comunitat de Prèveres d'està parro-

quial esglèsia junts érem a les hores 8, i anàrem, a petició de Pinfràscril ca-

pita a beneir amb professo solemne, es a dir amb les tres capes, bordons, 

Creu Major, dos Acòlits, Vera Creu, Bandera de Sani Telm, cantant la lle-

ta'nia major, vestint els restants cinc prèveres comuniraris hàbits chorals, a 

beneir amb solemne benedicció un Pinco posât en terra, sota la casa del Sr. 

Ros, Notari, que estava aleshores per avarar-se, el quai Pinco la ciutat de 

Mataró havia comprat a la Oompanyia dels senyors interessnts al cos de 

l'Alfèreç D. iVlarti Badia i Caner, i el capità que avui és de dit Pinco s'ano-
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mena Félix Castella i Coll, natural de la ciutat de Mataró. La Purissima 

Concepció és la Patrona i Protectora del Pinco. En el mateix_P îru:.Q_el seuyor 

•Capità donà refresc on foren convidáis molts senyors i senyores^ 1 també la 

R. C. de Prèveres. El senyor Capità donà d'almoina a la R. Comunitat de 

Prèveres 1 Rector per la dita fundó de Benedicció set Iliures i 19 sous i 

quatre diners. 

1782. —Benedicció de la barca d'En Joan Vidal i Matas, en l'arena, en 

en el Hoc dit La Barcassa^ que és sota les botigues d'En Josep Sureda. 

1785.— 26 Juny. —Benedicció a l'arena, en el Hoc de la mestran^a, d'un 

Llandro del Patró Jaume Taulina. 

1785. —Benedicció d'un B i s^u^^br i ca t per Pere Geli. 

1786.— > de la Pollacra, Sant Josep, patronejada pel senyor 

Josep Bajandas i Vidal de Palamós. 

1787.—Benedicció del V|scre Sant Josep; Patró, Vicens Llopis i Ballle. 

Hi havien vuit beneficiáis i el Rector, 

1787.-Benedicció de la Pollacra, Sant josep. Patró, Josep Torrent i 

Basso. 

1788.—Benedicció de la Pollacra, Ntra. Sra. del Carme, fabricada per 

Pere Savails i Perich de Palamós. Patró, Antoni Torrent. 

1791.—Benedicció del Pinco Sant Antoni, del Pairó Pau Mauri de Pa-

lamós. 

1792.—Benedicció del Berganti, Ntra. Sra. del Roser, fabricat per 

Agusti Muxó, Mestre d'Aixa de Palamós. Patró Jaume Mauri. 

1792.—Benedicció del Berganti de D. Pere Cadira. 

1805.—Benedicció de la Pollacra Ntra. Sra. del Carme del ComerQ de 

Lloret, que fou remuntada en esta vila. Patró, Joan Carreras. Se donà un 

bon refresc amb moltes gales i altres circumstàncies lluì'des. 

1805.— 10 Maig.—Benedicció del LIagut Tonante, Patró, Josep Mauri 

de Palamós. 

1805. — 3 Juny.—Benedicció del LIagut Nuevo Activo^ construít a des-

peses dels tres germans Badia i del qual es Patró el tercer germà Antoni 

Badia. 

1805.— 10 Octubre.—Benedicció de la Pollacra Santa Teresa, alies La 

Venturosa. Patró, Esteve Alsina de Palamós. 

1817. -Benedicció de la Goleta catalana, nomenada Sant Sebastià cons-

truida en la platja de la present vila. Patró, Marian Reig i Feliu de Pala-

frugell. 

Una visita d'altes autoritats eclesiàstiques és consignada molt deta-

lladament: 

1797.— 15 d'Abr'I.—Fondejaren en la badia de Palamós dugues fraga-

tes del Rei en les que anaven, dirigits per comissió a Roma, l'Exm. Sr. Lo-

renzana, Cardenal Arquebisbe de Toledo, I'Exm. Arquebisbe de Sevilla i 
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ríl'lm. Abat de Sant Ildefonso i Bisbe in partíbus i confessor de la Reina 

Ntra. Sra., i esposa del Rei D. Carles IV. Estos senyors desembarcaren en 

est port per informar-se de la vila i país. El mateix dia 15, que en dit any era 

Díssabte Sant, desembarcà i'Arquebisbe de Sevilla i ei Sr. Abat, visitaren 

l'Esglèsia Parroquial i Regular deis Agusíins. El dit següent dia de Pasqua, 

dit Arquebisbe celebra missa baixa en la Parroquia. Assistíren a Tofici so-

lemne i a les Completes del dissabte, se'ls oferí el Hoc preeminent en el 

presbiteri, però el refusaren. En la tarda de la Pasqua desembarcà el Loren-

zana, visita la Parroquia en l'hora de vespres, se quedà en ella assentat en 

l'estrado en el presbiteri que de repent se li preparà, oí les Completes de 

Sant Sebastià, resà el Sant Rosari i després feu una breu exhortació i con-

cedí varies indulgències. A sortida, l'acompanyaren a passeig, i, a la volta, 

visità l'esglèsia dels Agustins, immediatament la de l'Hospital, concedint 

indulgències, i s'encaminà al Port, havent-se despedit de tot el clero i demés 

sèquit que era gran i aquella mateixa nit, a punta de dia, se posaren a la ve-

la. Tot lo que noto per trasladar a la posteritat la memòria d'estos personat-

ges i la honor singular que tingué esta vila. 

De la invasló dels francesos hi consta lo següent; 

Des del 5 de Juliol fins el dia 9 del mes de Septembre en quai dia re-

gressi de la mia expatriació qu-dà esta Parròquia sense Pàrroco a causa de 

la invasió de francesos o d'una divisió italiana que la ocup^ a la força i, des-

prés de 3 hores de resistencia feta per los veïns i demés paisans de la comar-

ca, seguida el R. P. Salvador Forn, Religiös Agustí féu algunes funcions pa-

rroquials com a Pàrroco Militar Castrense, elegit pels mateixos francesos. 

Després, el dia 14 d'Agost, vingueren de Palafrugell dos Preveres Benefi-

ciats, ÇÛ és, el R. Cici Garrigolas, organista i el R. Joan Casademont curat, 

i aquest íou Tinent de casa i practica lo necessari segons les ocurréncies, 

com és de veure més llargament en el Ilibre corrent d'òbits en la nota que se 

troba cinc fulls ans d'acabar-se dit Ilibre a que me remeto. «Caries Gironés> 

Rector. 

La última nota que apareix en eis Ilibres és la referent a la benedicció 

d'una campana: 

c Als 18 de Desembre de 1814, obtinguda la llicencia de VI. i M. R. Sr. 

D. Josep Pèrez de Tovia, Vicari General de la Sede Episcopal vacant, ex-

pedida als 8 d'pctubre de dit any i dirigida a mi, infrascrit Rector, fou be-

neïda solemnement la campana major renovada, per haver-se trencat uns 6 

anys ha, tocant el toc d'honres pel difunt Campusi, Ministre de Rendes, 

important la sua renovado la suma de 246 lliures eis treballs de ferrer i fus-

ter. Dita benedicció fou feta amb assistència de la R. Comunitat, ço és, del 

R. Jacinto Simón, Pere Gaspar, Joan Casademont, Josep Maruli, Liei Ga-

rrigolas, organista, tots beneficiáis i residents i de mi infrasquit Rector, fou 

també convidat el R. Tomás Bas,*bénéficiât però no resident, amb ministres 
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capes i bordons, essent obrers en Tobra de l'Iglèsia el Dr. en Dret Josep 

Anton Pagès Gallart i de Valmanya, josep Alavau^ fuster, i Gaietà Oliver, 

Mestre d'aixa; Batlle, el Magnifie Joan Prats i el Regidor loan Camós. Fo-

ren padrins: el Sr. Dr. Josep Anton Vahí Barrull:i Cadanet qui ha donat 50 

Iliures i la Sra. D.^ Antonia de Alvarez i. Cadanet Vahí i Barrull qui ha do-

nat 6 duros, posant noms a la dita campana: Maria, Josepa, Antonia, i aca-

bada la benedicció la Padrina dona un magnifie refresc als seguidors i segui-

dores i el Padri al cap de vuit dies, dia de Sant Esteve, en què se celebrà 

festa particular amb motiu d'haver-se posât a púLlica veneració la reliquia 

del B. Josep Oriol i en què se celebrà un solemne ofici amb música i sermó 

prédicat per mi baix escrii i a la tarda vespres i un rato de diversió a la Pia-

ça i feu un convit per completar la festa. Tots els gastos d'estes funcions i 

io que ha costat la campana ha eixit de la caritat dels dévots. Carles Gironés 

Rector». 

La no\7a otrena 

Obra XIV del poeta J . M. Lòpez-Picó. Del viatge del poeta a Italia ne 

porta aquest fruit dé forma dantesca, continuadora d'originalitat, amb multi-

plicació de riques imatges i amb expresions d'una veritable perfecció. 

Fragment. Del Cant \V 

Aquest moment es el retorn millor, 

que amb el meu cor la veu de fora ajusta 

i els dubtes esvaeix i venp la por. 

Nomes un home amb timidesa adusta 

sabria respectar-me en Tabrigall 

la soledat com una cosa augusta. 

Nomes un home, i cerca amagatall; 

i quan die: — Pare! — com si ja em fes falta, 

detura el pas que duia amunt i avail. 

Pausa del foe que el flameteig exalta 

del mot trobat que és el secret del món, 

cantaire flama mestra i la més alta 
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que Ilengoteja el cor i del pregon 

xucla l'arrel i, netejant la brosta, 

en l'aire crema tot el mal que es fon. 

—Pare!— I de fora estant diu la resposta: 

—Convé el repos després del cansament.-

I sembla que se'n va, però s'acosta. 

Com, quan clareja, encara a l'occident, 

en son desmai la nit es magnifica 

i, entre un estel i un altre estel morent, 

omple el buit del silenci una musica 

i els càntics es combinen, i l'espai, 

com un so nou, la llum acuii més rica; 

aixi el silenci harmonie és l'espiai, 

entre les dues veus de la distància. 

De quina banda Ilanguirà el desmai? 

Del pensament recullo l'abundància 

animant la parada de la mort. 

Per què, si el pare m'ha vetllat amb ànsia, 

ara no gosa entrar fent el cor fort? 

Per què, si m'ha parlat, no vol que el vegi 

i comparteixi amb eli el meu record? 

El tendre mot que el meu retorn oregi 

per què me'l regateja quan jo el vull? 

1 fa la veu, amb dringament d'or regi: 

—La soledat cansada es diu orgull. 
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_*Ateneu EnriDordanès 

Una nova fita dins les tasques de I 'Ateneu Empordanès, va constituir la 
fundació de la biblioteca que tingué Hoc el dia 26 del Marg passai. 

Aquest nou pas en avant que suara acaben de donar nostres compatficis 
és una bella fermanQa de que no ha pas niinvat el foc de l'entusiasme que 
abrandava eis fundadors de la meritíssima entitat i que paral"ielament a les 
Pubücacions Empordà i ais Joes Florals—la vàlua i importància dels quais és 
arreu reconeguda—serà la Biblioteca una bella continuitat d'una tasca profi-
tosa. 

El dia abans de la inaguració o siguí el 25, {'eminent critic En Salvador 
Albert, d ma sobre En Ruyra 1 la seva obra una lluminosa conferència que, 
com lotes les del diputat per La Bisbal, tingué, ultra delicadeses i subtilitats 
poètiques, pregonesa de pensar i una admirable compenetració amb el sen-
tir i amb la psicol iogia de Timmortal autor de «Marines i Boscatges». 

(va fundació de la Biblioteca va èsser celebrada amb un àpat; entre els 
assistents recordem les families Pella, Fina, Fumarola, Soler, Cabarrocas, 
Qallart, Oliver, Vilanova, Sendra. Gamos Cabruja, Purcalles, Sala i En Ber-
trana. 

Al final del dinar, En Ruyra llegí la sentida poesía <Enyors d'Empordí^> 
que fou aplaudida í aclamada, En Qassol l legí el «Críst deis Vents>; després 
parla En Massot en representació de l 'Ajuntament de Barcelona, En Salva-
dor Albert í N'Eussebí Fina, el qual com a President de la Biblioteca, es diri-
gi a tots els entusiastes i patriotes de nostra terra, recomanant-los que aju-
din a que la Bibl ioteca, suara fundada, puguí veure engroixit el seu cabdal i 
que la seva vida sígui piòspera i activa, que, sens dubte, ho será si tots 
col laboren a les tasques empreses i fent que aquesta Biblioteca t ingui, ultra 
altres valors i altres caires, el d'ésser tìspecialment enìpordanesa, cosa molt 
factible si tothom correspon com deu. 

Segu'dament s'acordà nomenar fi l l predilecte de l 'Empordà a l ' i l lus t re 
mestre En Joaquim Ruyra. 

Pestes com les de I'Ateneu, deixen un gral record i son un bell exemple. 
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Questions escolars 
De dret al gra 

Aprofitant l 'av inentesa de trobar-se entre nosaltres En Josep Tauler i 

Serv ia , un deis filis predilectes de la nostra vila, es reuní ara fa pocs dies la 

Comiss ió «Pro Escoles», per estudiar Testat actual de la qüest ió . C o m a 

consequència de les darreres eieccions municipals , per primera vegada hi in-

tervingueren el nou Batl le popular N'Enr ic Marqués i eis regidors En Con-

rad Barnès i En Francese Torrent , ambdós ben entusiastes de la cultura 

del pob lé . 

La unanimitat més absoluta regnà en l 'apreciació de! problema. Tots 

convingueren en que era imprescindible la compra deis terrenys on deuen 

aixecar-se les futures escoles graduades, siguí quina sígui la fòrmula econò-

mica que s 'adopí i després per a les despeses de llur construcció, En demanar 

subvenció a l 'Estat, apoi a la Mancomun i ta t o cooperació a la Ca i xa de Pen-

sions per a la Vellesa i d 'Estalv is , de Barcelona, el primer que s'exigeix és el 

p lànol dels terrenys propietat de 1'Ajuntament. Sens aquesta possessio és im-

possible iniciar cap gest io aventat josa. 

El senyor Marqués quedà encarregat de cridar eis ferratinents, fixar un 

preu raonable ais solars, a fi de procurar immedia tament la seva adquis ic ió . 

Un cop aconsegu i i a ixò, el demés ja està previst i será cosa senzil l íssima de 

resoldre, puix, en ú l í im cas, contractant un préstec a llarg plaç a la Ca ixa 

Comuna l de Crédi t de la Mancomun i ta t de Cata lunya o al Banc Hipotecar i , 

amb un tant per cent mòdic i una mica més per amort i tzació , eis edificis vin-

drien a èsser t ambé propietat del municipi . 

Però , qui ha de pagar aquests terrenys? Al nostre entendre, tots els qui 

es t imem Pa lamós , majorment els qui n'estem a l lunyats , eis que en sení im 

una mena d'orgul l d 'haver passat eis nostres anys d'infantesa en aquest 

bell recò de TEmpordà . Malauradament , la vila dels nostres amors atravessa 

la crisi més aguda de quantes a la industria suro-tapera li han sobrevingut , i 

l 'erari municipal no pot fer un gros esforç de moment ni quasi té crédit per a 

recollir eis cinc mil duros, poc més o menys, que es necessiten. Prou feina 

tindrà en anar cobrint el déficit , mentre espera el retorn de la seva plenitud. 

Nosaltres, des d'aqui , volem fer una crida amorosa al cor dels paiamo-

sins absents. Tots .hem de contribuir-hi. Si fóssim pocs, dubtariem dei resul-

tai , però són molts els amies vo lgudíss ims que es guanyen bé la v ida arreu 

del mon i poden a judar ef icaçment en l'obra hermosa dels edificis escolars. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



MAR INDA 56 
Sabem Tadreça dels qui viuen a Girona, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a 

Lisboa, a Londres, a Bougie, Nova Yore, a Mèxic, a la Ilia de Cuba. . . i espe-

rern, perqué sabem com se I'estimen la vila de Palamós, que Gap d'ells dei-

xarà d'ofrenar-li una quantitat amb qué donar començ al projecle que ha de 

marcar la fita de! seu renaixement cultural. 

D'on vindrà la primera oferta? Podrem anunciar-la en el nombre vinent? 

Será deis filis benemèrits que tenen llur residència en terres catalanes? Será 

deis qui moren en altres regions d'Espanya? Será deis qui potser somnien 

en una Federado Ibèrica, per tal de no estar tan séparais de sa patria natu-

ral? Será deis qui viuen a l'altra banda del Mediterrani, de l'Atlàntic o del ca-

nal de la Manxa? 

Vingui d'allà on vinguí, benvinguda sigui. Mentrestant, tinguem pa-

ciència i esperem. 

T. 

as matern 
A la meva cosina Carme Matas 

La m^re va gronxant 

son aimat infanto 

dolça veu va cantant 

boniqueta cançô. 

El breçol fa barqueta 

corn en quieta mar 

i la bona mareta 

fa un suau gronxolar. 

Ella n'està gelosa 

de! tendre infanto 

i a sa cara flonjosa 

li fa un llarg petó. 

I com un ocellet 

que ja surt de son niu 

aquell nin pelitet 

la mira i somriu. 

Calonge. 
LLUÍS PALLÍ 
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Aquel l dia... 

Era el despuntar d'un bell matí de juliol. 

L'aígua del mar. calmosa, suaument se gronxava fent morir a mes peus 

l'etern va-i-ve de sa immensitat. 

L'astre rei, se deixondia d'entre les blavoses aiguës Ilunyanes, daurant 

leniamerit les verdes muntanyes i enrogint l'horítzó, que a sa claror de foc 

esfeia imponent, reflectant al mar indecisos colors de porpre i plom.. . 

Tot semblava encar dormir! 

Les aures, sempre enjogassades, restaven quietes entre els celatges, 

sens esma per a besareis lliris, que brodais de fines perles de la rosada, 

obrlen sos calzes, allà en aquella xamosa platja; Iluny, mar endins, amarais 

de llum, restaven immòbils, blancs llaguts, semblants a gavines, confiada-

ment reposant de la fadjga que els apropia un llarg vol . . . De la propera pi-

neda tan verda com fresca i olorosa, no n'eixia cap remor... 

El sol, ja eixit del tot, empero amagat darrera el formés turó de Sant 

Esteve, no podía desferla penombra que el molsut dosser de ses fines i be-

liugadisses fulles produïa. 

El silenci, que en aquella espaiosa platja, oberta a tots vents, regnava, 

era gran, august, encisador... Com se remuntava en aquell Hoc I esperii, 

deixant voleiar la fantasia! 

Poe a poc anà desplegant-se la religiosa quietud que embolcallava aquell 

paratge. Un que altre xisclet d'una ocella anunc'ant a ses companyes Ten-

trada de! nou dia, estripava l'espai tan pur de remors fins llavors... 

No trigà en multiplicar se la cridòria. 

Le finissima sorra, semblava un sedós mantell, rublert de pedreria. E! 

sol radiant, pie de força, una a una anà desfent les llàgrimes que la boira plo-

ra sobre d'ella al marxar-ne, i un a un anà daurant els fins granets d'aquella 

gaia catifa, convertint en brillosos diamants, el que havien sigut fins ara 

blanques i tremoloses perles. 

Sols un petit núvol tacava la blavor del firmament i encara aquest, 

veient sa impotència per conquerir el reialme del sol, amb recança i verme-

llós de vergonya es deixava engolir pel mar. 

Amb les minves del matí Ies aiguës eren molt baixes, deixant veure les 

roques oriades d'una verda faixa de molsa. El fort olor de marisc em delec-

tava, despertant en mi el desig d'olorar més fort i d'impregnar-me'n, mos-

segant la flonja i humitejant alga. 
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Per contemolar-ho tot a mon plaer, m'asseguí sobre una roca. M i l 
herbetes desconegudes per mi, posadas amb gran simetría l 'ornaven. 
Conf iat i a poca distància de mos ulls, amb peresosa laxitud un cabrot en-
tre l'humida raïma prenia el sol. Un caragolet de vermelioses potes,poc a poc 
traginava la seva prop a estança; altres innumerables bestioles feien via 
amb gran dél i t , . . 

Entre mig d'aquelles herbes, jo hi creia veure muntanyes i carrers amb 
cents diferents estatges per fer arredossar aquells animalets en crudeis dies 
de tempesta. . Formarien tots junts, en aquell tros de roca un món? Un 
món? Amb envejes, amor i Ilàgrimes, com el nostre! Qui sap! 

Una blanca i lleugera barqueta, amb melangia es gronxava a trenc d'ai-
gua, semblant que la besés amorosida. 

Per f i el rel lotge marcà I'hora de la nostra pesquera... Amb i'afany de 
veure' i , havia arribat molt abans de Thora senyalada. i per calmar mon an-
hel, vaig preparar tots els instruments necessaris per fer la guerra amb lota 
regla ais «serrans> i «joIivies>. 

Estava g i ra t d'esquena del Hoc d'on tenies d'arribar; volia que l 'acos-
tessis sens veure que t 'esperava amb tant d 'afany; volia sentir, com altres 
tantes voltes, les teves fines mans al daniunt de mes parpelles, mentres amb 
ignocenta alegria, riallera, preguntaves: qui soc? 

Mes, no podia enllestir la tasca girant-me a cada segon; tenint a la f f , 
que posar-mi de cara i mirar f ixament a la f i del c&mí, creient aixís que l 'a-
traurien mos ulls. . 

Poc a poc andven acosfant-se els l laguts dels pescadors, eniluernant-me 
amb rn igá i i 'or , c^ida volta que el rem, amb son ritmic moviment sortia. de 
Taigua. 

Venien formant una llarga fi lera, com peregrinació de santa creuada; 
tots eren esvelts i Ueugers; venien joiosos de portar el fruit del treball; tots 
eren moguts per homes de força i respir geganti i somriure i cor d infant; 
Ilurs mans fortes, colrades I molsudes e npenyien amb délit, baix Tinf lux 
d'una il 'Iusló, de veure muller i f i l ls .. 

ms poriaven als lUvis una cançô, tan senzilla i dolça, tan suau, que 
repercutía al fons de la meva ànima, tristament fent despertar les gestes ja 
llunyanes de ma infantesa... 

O f i l is del mar, que melangioses son vostres estrofes! 
M'apar que són recollides deis mateixos llavis de les sirenes, quan en 

les nits calmoses d'istiu^ enamorades, teixeixen idi l ' I is al misterios influx de 
la blanca lluna . 

Sí, canteu, canteu f i l is del mar, que vostres cants, tenen per mi el ca-
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denciós murmolar de les onades , Tencís d 'un sospirai del iqui d ' amor , el mis-

terios ritme dels rems, quan torben el silenci d 'a igues quietes i profundes, 

inviolable tomba de mil i mi l sers! 

Can teu , canteu fills del mar , que amb vostres tonades sento tornar en 

mi, Tessència de gaies i l l u s i o n s temps ha , marc ides . . . , la do lçor dels besos 

de la mare est imada. . . 

Bel ls mat ins de jul ioi per què no sóu eterns? 

I vosaltres; cales quietes, d ' a igues verdoses; esculls rodejats de b lavor ; 

puntes que s 'endinsen tr iomfantes entre escuma; coves d 'a igues fosques i 

q ue no espanten; platges plenes de l l um ;onadesamb gar landes de b londes . . . 

què tindreu? que no vos obl ido entre mig del tragi del món , què t i nd reu , que 

quan vos reveig ardentes l làgrimes l l isquen per mon rostre esgrogue ï t? 

* 
* * 

A la fi quedà tot ai regiat; els volantins amb els hams escats i els 

p loms ben segurs, els escàlems clavats ben forts i el fondai llest per fer-ne 

d 'àncora . 

A m b la barca sens amarrar assegut a la proa, va ig delirar una volta més 

la teva arr ibada. 

Tenia Ies cames penjant fora la barca amb els peus dins la fresca a igua; 

n'era massa clara i cristallina per a no tenir temptac ions de ficar-hi tot el cos. 

Perfectament es distingia fins la més peti ía pedreta, una miqueta d'al-

ga , un mabre que confiat i joganer feia pausa damunt brandant la seva 

queta .. 

O quin jorn tan bell teniem per a la nostra pesquera! 

Tot amorosi t , tot i l l u m i n â t amb sol de festa, f e s p e r a v a . . i tu , indife-

rent a tot, no arr ibaves . . . 

No arribaves, i amb T e n u i g q u e feia presa en mon pit. ja no trobava 

tan transparent I 'a igua, no sentia ei bes del sol, ni ei cant dels aucells m'era 

agrados ! . . 

Mes a la fi, al fons de la p ineda , va ig endevinar més que veure, la teva 

gentil si lueta. Venies corre its. vestida de blanc i amb els braços a l 'aire; mostrant 

alegria, em vares saludar . , . 

En els pronunciats giravois d 'aquel l corriol , amb tes faldi l les de suau 

voi a l 'aire, em semblaves grossa i xamosa papel lona , que en l leugeres on-

des, volés de flor en flor. 

Q u e cansada arribares! Tenies l ' amp le barret caigut a l 'espat l la , sub-

jecte al coll per una cinta; el teu fort res^ i r feia volar algun riç de tos dau-

ratscabel ls que, atrevit , ba ixava a besar tots ulls. 
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Me vares mirar afalagadament, volent disculpar-te d'haver arribat tard... 
Volles disculpar-te a ml, si interlormentet beneïa? 
Estava tan agraït amb ta presència, per la franca confiança que em de-

mostrares, que temptat estava de caure a tos peus i fer-te ofrena de la meva 
pura amor... 

Quant temps hauria bogat aquell dia sens sentir el més petit cansanci, 
sols per poder contemplar-te a mon piaer i admirar tos cabells que orlava 
e! sol d'un ninbe d'or. 

Vares tenir por d'anar Iluny, I arran de muntanya, quasi dins una cala 
de roques, vermelloses i festonejades de pins, ens quedàrem. 

Aquell bel! Hoc tenia de ser nostre estatge, en moments de glatir 
de cors; Instants aquells, ma almia, que han de perdurar en mi... 

Quins crits de jola feies cada volia que jo pujava al bot un d'aquells 
pintats peixets! 

A la ff, tu n'agafares un! Corn bategà el teu cor, en sentir les fortes es-
tirades del que empresonaresi 

Sens mesura, estiraves molt depressa la breçolada i un crit, quasi de 
por, feres en veure tan aprop teu un hermós serrà que amb fortes convul-
sions volia deslllurar-se de la mort. 

Me cridaras perqué el tregües de l 'ham; la teva mà esporuguida, no go-
sava ni tan sols tocar-lo. 

Volgueres novament provar fortuna I pretengueres llençar al fons eis 
hams; mes inútil, tot estava enredat! 

-Altre volta em cridares quan vegeres tos esforços Impotents i confosa 
de la íeva poca habilitai en aqueixa tasca, vares niostrar-me rient l'embolie, 
que jo vaig procurar desfer. 

—Verität que t'enfada, que jo hagi vingut amb tu, perqué et destorbo? 
em digueres ~ Qué et deguí contestar! Qué et degueren dir mos ulls, que 
restares saíisfeta? No ho sé..! Sens dubte devien haver copiât ambbastant 
acert el que interiorment sentia. 

Estaves sofocada de tan sol. El frese gregal, tot just despertant-se, 
amb ses dèbils ratxes, no podia atenuar les xardoroses carícies del sol^ I per 
lllurar-nos de !a calor eniràrem a la cala. 

Una ombra agradissima ens ubriagava, mentres a dalt de la muntanya 
hi batla el:sol fortament sos ralgs. 

- Quedares admirada en veure el fons d'aquella aigua tan quieta 1 trans-
parent, 

En realitat la poca fondarla i la calma, permetlen veure clarament tota 
la gamma de colors que posseïen aquelles Ignorades roques. 

—Que hermoses soni—deies —que boniques! 01 mira, mira quin blau 
méspuríssim aquella d'allà! 

Vaig mirar on senyalava ton dltet rosat i el que vegí fou ton bell rostre 
clarament imprès al damunt de l'aigua. 
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—Creus tu, que és la roca que és biava. . . — vaígrespondre't—dones no 

ho creguis .. Aquest color tan pur, tan encisador, no és res més que el refle-

xe de tos ulls; i mira aquesta d'aquí que ens sembla rublerta de coral no son 

res més que tos lia vis i aquella altra tan rosadi , les teves galtes; sí, sí, i ara 

querius, veus aqueixa tan blanca com el marbre? son les teves dents... 

—Cal la ! que no és verltat,— sosplraves cofoia i avergonyida a Ten-

sems—no és veritat... 

— Q u e no és veritat? Sí amor meva, sí, tot això que veus és part de tu 

mateixa, dèbilment reflexat en l'espili de i 'aigua 

I per donar més força a mes paraules, afegi moli serios:— Si vols fer la 

prova, veuràs: Arrecona una miqueta el cap a dins del bot i digues, que 

veus ara? 

— O aixís, aixís, res!—I atrevida clavares tos uHs en mi, com cercant la 

confirmació de mes paraules... 

Tenies allavors ton rostre estintoiat en mon braç i sonrient esperaves 

una resposta... 

Una resposta ¡Déu meu! quan tenia mon pit ardent per ton mirar, i de-

sitjava que fos etern aquell éxtasi amorós.. . Tenia de fei finir aquell goig, 

amb un mot incohérent? 

No responguí. Llarga estona emmudiren nostres llavis per deixar par-

lar a líur pler, les ànimes enamorades .. 

L'emoció queem dominava en aquells moments, sols ein va permetre 

sospirar aqueixes dugues paraules, mil voltes després repetides: ¡t'estimol; 

i, inconscient,deixi baixarma testa fins a tocar suaument mos llavis ton front 

puríssim, aspirant amb aquell bes tot el néctar que oferla un amor sant.. . 

Ruborosa em mirares curta estona, i baixares ton cap sens protestar, 

com baixa sos pètals la rosa en sentir-se abrusada pels besos del sol ardent... 

Te'n recordes..? 

NORBERT E S P I N E ! 
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Crònica loca 

Amb veriiabie expectació, va constiiuir-se rAjuntament. El parfit repu-
blicà federal i el nacionalisía han firmai un pacte d'actuació municipal baix 
unes bases de catalanilzació que son: ensenyamení de català i d'Història de 
Catalunya en les escoles, i adopció del nostre llenguatge en totes les mani-
festacions del C'onsistori i acord d'adherir-se a tota demanda d'Autonomia 
per la Manco nunitat Catalana. Aixís els dos partits juntats assoliren majoria 
de vots coiistituint-se l'Ajuntament com segueix: Alcalde, D. Enríe Marqués i 
Ponjuan; Primer Tinent, D. Josep Fàbrega; Segon Tinent, D. Francese To-
rrent; Tercer Tinent D. Pere Lloberas; Síndic, D. Miquel Bardera; Suplent 
de Síndic, D. Pere Jordà; Regidors: D . Fe rmi Oliver; D. C'onrad Barnes; 
D. Ramir Pagès; D. josep Juera; D. Josep Gafas; D. Manuel Aibalat; D. 
Baldomer Darder; D. Lluis Sais. 

Com que radicals i federals viuen contraposats, renyits, les sessions 
han començat essení plenes d'agres discussions, i amb tal motiu, la sala 
s'atapaeix d'olents. L'anunci de la constitucio del Consistori fou ja fet en 
català, recollint arreu favorables comentaris. 

A fi de Quaresma la vida religiosa s'intensifica. La Junta de Dames i 
Damisel'les de la Congregació de la Ve/ge deis Dolors postuHa per tota la 
V i l a , inseguint l a costum tradicional. Set sermons h a n estât confiais al Dr. 
Ramon Doy, i la part musical ha anat a càrrec de l'<Orfeó Ocel!ada>. Els 
sermons eren d'un bell catalanesc. L'Orfeo cantà la missa de Tassi i el Tan-
tum Ergo tradicional en tal festa. La senyoreia josepa Mató i el senyor Jo-
sep Pérez cantaren motets de Bach. Durant el septenari se congrega a l'es-
glèsia una gentada com mai s'era vist. E l mateix predicador fervoritzà innú-
meres fedels eïi els dies sants i l'Orfeo cantà l 'Ave Verum de Morzart i 
O vos omnes de Victoria; demés,els solistes Conchs i Pérez cantaren motets 
d'En Candi i d'En Calegari. Continua el costum de visitar el monument de 
l'Església de St. Joan de Palamós on hi fonnigueja la rienta joventut. En 
Tesglésia de l'Hospital innovaren els Directors la presentació de la Verge 
dels Dolors en la planta del temple, vora la porta. 

La desgràcia en ia industria augmenta encara. No hi ha diner. Tot és 
esperar el canvi sospitat; tot és esperar demandes, i la producció ja immensa 
es restringeix perqué gairebé tota ella és forçada. Estem pendents del trac-
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(at amb França que segurament creará grans dificultáis a I'exportació del 

tap petit. 

Ha visitât el nostre port per carregar rajóla un formós bergantí goleta 

anomenat Sant Mas. Es una de Ies embarcacións construïdes en temps de 

guerra que ha costat llargs diners i que en alienar-se n'ha valgut pocs. 

Bonic espectacle el descendiuient en nostra badia de l'hidroavió Savoia 

16, dirigit pel Sr. Qarnieri! Es destinât a la Societat Aèreo Mallorquína. Un 

formiguer de geni va contemplar el voi del nou aparell. ' 

L'Ajuntamcnt ha reobert el carrer de la Platja que deixà tancar a la Cor-

chera Internacional quan aquesta entitat prossegui la vida industriai interrom-

puda. De la immensa fábrica que havia arribat a tenir 4000 obrers, no en 

quedará senyal. 

En els funerals per l'ànima de Donya Mercè Casamada de Ribera se re-

nové la manifestació de condol. El temple vessava de gent. La secció d'ho-

mes de l 'Or feó <Ocellada» cantà el Requiem de Perosi, cooperant-hi Mossèn 

Sala, Tenor de la Seu de Girona. 

Ha estât intéressant la presentació de Vlnvulner, liquid conservador dels 

neumàtics que representen els senyors Camós Vahle i C.ia . 

La festa de Pasqua ha eslat celebrada al Casino <EI Port amb concerts 

i balls a càrrec dels popuiars Tzigans Planas. En els concerts donaren algu-

na obra superior com Moment de Schubert i la Tosca. Els balls ofereixen 

I'encis d'una música ben executada. 

Ha començat el novenari al Sant Crist de la Capella Fonda, amb una 

immensa gentada, atreta per l'oratòria del notable predicador castellà, P. 

Rincón. 

En un follet, que ha estai profusament repartit, En Josep Tauler ht es-

plica la formació de la Casa d'Espanya a Londres i el banquet que a sa ho-

nor, li ha estât ofert. 
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Mo\?imen de Dor 

Vaixel ls e n t r a i s d u r a n t el mes de [Vlarç de 1922. 

1, Vap., Citto de Soissons, (italià); 2, vap., Mont Genis; (francés); 3, vap., La Sabi-

nosa; 4, veler, Joven Paquito; 5, veler, Félix Mart i ; 6, velar, A m ó , (¡talla); 7, vap., 

Cortes (inglés); 8, vap., Phoevus (francés); 9, vap., Caterine Schiaffino, (francés); 10,' 

vap., Carpio, (inglét^); 11, vap.. La Sabinosa; 12, Citto de Saberro, (italià); 13, vap., 

Hochland, (alemany); 14, vap., Ampurdanés; 15, veler, Joven Paquito; 16, vap., Ampur-

danés, 17. vap., Mon tSan t ; IS, veler, Joven Paquito; 19. veler, Rosa; 20, vap., Catheri-

ne S: l i :afmo (francés); 21, vdp., Ai ipurdanés; 22, veler. Maria Rosa; 23 veler, Joven 

Paquito; 24, veler, Hanolo; 25, veler, San José; 26, vap,, Ampurdanés; 27, vap., Am-

purdanés; 28, 2.® Carmencita.—Total 28. 

Registre ci\?i 

Mes de Marp 

De/aw/orts.—1, Josep Maspera i Collo, 16 anys.—2, Agustina Farrons i Boys, 88 

anys. -3, Maria Calva i Miró, 71 anys .-4 , Anton Fletes i Albeans, 60 anys.-S, Antonia 

Pareras i Gafarot, 73 anys.—6, Emilia Reinés Bassot.—Total, 6. 

Matrimonis.—^, 

Naixements.~\, Marín Cruañas .-2 , Maria Cama i Albert.—3, Sautiago Gou i J o u . -

4, Xicoira i J amsó .-5 , Forasté i Parés .-6 , Artur Rocas i Reverter.-7, Angel Moliner 

i Parto.—Total, 7. 

Tallers Tipografie« LLORÉNS CASTELLÓ-Palamós. 
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