
ANY, VIH. PALAMÓS , OCTUBRE DE 1921. 

H B Q 

N ú m 95 

^res de Bao t i sme de la parroauia 

de ¿an ta IT/aria dei TT?ar 

L ' a f any d 'estudi deis cog i io ins pa lamos ins ens ha impu lsâ t a l legir 

aque ixos Ilibres de Bap t i sme ; mes , bon pun t començada la tasca hem vist 

que a lhora podr iem cons ignar notes demogr à f i ques , caractér ist iques de l'an-

t iga v ida i cur iosi tats d i gnes de menc io . T o t será material d e con l r ibuc ió per 

a la historia de ia nostra vi la . I el p laer que en l legir coseé i noms de l'anti-

ga v ida pa lamos ina sentirà el lector compatr ic i aqu í resident i niés el compa-

trie! a l lunyat de la nostra bad i a , l 'hem senti t i n tensament en ia tasca l larga 

de l legir els Ilibres a m u n t citats, tot i èsser tasca monò tona . 

Els ll ibtes existents a la Par roqu ia que son e'S que hem t ingut a mans , 

mercès a la gent i lesa del senyor Rec tor , M n . T o m á s Auma l i é , comencen 

I 'any 1562; els anteriors f iguren en I 'Arxiu Mnd i c i pa l . Era l ' època mes tris-

ta q u e ha passat la nostra v i la : 19 anys feia q u e Barbarro ja amb la host terri-

ble assa l tà , c remà , saque jà i da lmà !a nostra p o b l a d o , així com t a m b é Roses 

i C a d a q u é s ; tures i alarbs tal laren la testa del Cr i s t venera i , ma lmenaren re-

ían les i s 'emportaren totes Ies campanes . N o era pas una leg ió de corsaris , 

s ino un navil i de 22 ga leres i 3 fustes. E ls pa lamos ins que oposaren reslstèn-
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eia a la ínvasió hagueren de caure morts o rendír-se presos, tot i I'ajuda 

que varen prestar eis palafrugellencs. Eis presoners, entre eis quais hi fi-

gurava el notari, estígueren uns tJeu mesos exilats. puix la invasió fou el 7 

d'Octubre de 1543 i ells no tornaren fins a l'istlu de l'any següent. El pöble 

va quedar sense veu de bronze, sense el senval apacible de V N R G ^ I això 

s'observa prest en eis llibres de baptisme perqué des de l'any 1562 a la fi del 

segle, se celebra el bateig de molí ;s campanes, corn detalladament en eis 

llibres consta. 

En el I533,aegons creença de l'il lustre paiamosi En Narcis Pagès, pas-

ssà per Palamós riminortal escripior en Cervantes de pas'per a Itàlia, on 

gaerrejà a Lepant. El Palamós que Tautor del Qui jote veié, será el que 

^ jresentarem a nostres llegidors. coin a fruit de nostre treball. 

En el mateix any de 1569 va fundar-se aqui el convent d'Agustins; d'a-

q.'iesta ongregac ió en servem ei record d'un paiamosi i l lustre, el P,Ll i trà 

famos i notable corn a predicador. L'Ajuntament hauria de retre admiració a 

tal figura rellevant de nostre pöble. L'edificació del Convent en aquella 

època trista en que bagué de reconstruir-se nostre pobie, havia d'animar 

eis pobres habitants, Iliures, per la ruina soferta, de pagar delmes i contri-

bucions. 

El llenguatge usât pels clergues en el registre de naixença era, natural-

ment, el català. Fins al segle X IX , no arriba la hegemonía del castellà. Fi-

gura una nota signada pel Rector Mossèn Felix Matheu, que diu: 

<En las resoluciones del Sínodo celebrado en 16 de Abril de 1828, N , ° 

6, se dispuso que las partidas de bautismo >e extendiesen en idioma casie-

llano, por ser el idioma del Gobierno. > 

1 així les pjrt idesfirmades pel referit senyor Rector, parí son en calalá, 

part en castella. En el primer Ilibre de l'any 1563 no hi ha proemi; en el se-

gon, que é-de 1537 a 1641 n'hi ha firmat pel venerable s e n ^ r Rector, 

Mossèn Felix Vinyals i Solinera de Mollet procèdent del Mas Vinyals de 

Flassà. Al peu s'hi llegeix la següent nota: <Lo Ilibre deis bateixs acabafper 

mi i comensat per Bernât Ballia se trabara al calaix sota lo sacrari. Lo 

altre Ilibre,niés veli està en la Casa de la vila en poder deis Jurais. Ja impor-

ta poch.> 

Des del 1642, eis llibres porten al devant un index curosament fet i es-

crit que facilita la busca en gran manera. Hi ha en el de l'any citât el se-

güent escrit: 

«Al 27 de Gener 1678 prengué possessio de TEsglèsia de Palamós lo 

Rvnd Feliu Peccingut natural de la vila de Cassa de la Selva per permuta 

entre lo Rud. Antoni AIou y el dit Peccingut. Escrit per iMemòria.» 

A la fi d'alguns llibres hi ha la senyal de fe del venerable Rector que 
eis ha escrits. 

En el ilibre de l'any 1769 figura la consuetudo de la cerimònia: 
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«Lo Padri té I'obligació d'estrenar los dos ciris o atxas. Es cosíum de 
posar-hi almenys 3 diners. La Padrina és obligada a posar en lo ofertori vuit 
sous de ardits. (Consuetudo ita semper obsérvala.) 

Los que acompanyan ais Padrins posan en lo ofertori un diner, xavo, 
quarto o lo quels apar pues asso pendeix de sa voluntat. 

Lo Rector deu bestraurer los dos ciris, los que després pren o retira, o 
desa a son favor com a cosa sua. 

Los Obrers Majors costejan i bastrahuen a expensas de la Obra tot lo 
demés que sia necessari per a administrar lo Baptisme.> 

A terme d'aqueix llibre no hi ha el signe de fe, sino la següent nota: 
«Nulla deficit in hoc libro Partita.> 

(Continuará) 

Cncís 

Si son tos ulls dos astres que m'ennarten, 
quina culpa tine jo 

si sustreure'm no puc al poder màgic 
de sa atracció. 

Ulls negres, ulls de foc, ulls que m'encisen, 
per què no has de tenir-me compassió 
si són els teus ésguards mortals sagetes. 
que es claven en mon cor! 

Si son tos l lavisflorde pètals rojos, 
quina culpa tine jo 

si encenen mos desitjos de xuclar-hi 
llur néctar dolç. 

Llavis ardents de bells somriures pròdigs... 
per què han de ser la meva obsessió 
si em fas migrâ en mes ansies de ventura 

rialles i petons! 

Si és ta veu melodiosa cantilena, 
quina culpa tine jo 

si absort, embadalit, resto en sentir-la 
frissant de goig. 

Veu sonora, harmoniosa i argentina 
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que fa vibrar Ies fibres del meu cor.. . 

si em fas gruar més oír el mot que ansio 

som condemnat a mort. 

Si tots els dons t'iia concedit Natura, 

no en tine la culpa jo 

si som de la seva obra més perfecta 

I'admirador. 

Culpa la formosura i gentilesa; 

culpa aquest bé-de-Déu de perfeccions, 

i no a mi, que tine el cor sensible 

i estic malalt d'amor 

JOANB C A M Ó S 

(1866-67) 
Capítol de Vobra tDel meu fadrmatge>, de Vinsigne Mestre en Gai 

Saber, Mossen Jaume Colteli, que és ana e.iqnisidesa literària de valor in-

trinsec i de valor historie. 

_a nostra Colla. 

No era sois el Círcol el puní de reunió de la jovenalla intelectual de 

aquell temps. A la antigua casa de les figures de la Plaça de D. Miquel, ca'n 

Puigsech, hi vivían ab son bondades pare eis quatre germans Masferrer. El 

major Joseph, cursava el Seminari; el segón, Francesch era aprofitat y ex-

céntrich alumne de ta Facultat de Filosofia y Lletres; el tercer, Ramón, se-

guia'Is cursos de Medicina ab gran lluhiment, y el qusrt, Francisco, en els 

anys de que vaig fent memoria era un capoll d'estudiant de Dret, per esser 

després un advocat de forta envergadura. Ells al Círcol hi venían poch, en 

Francese que tenía coses rares no s'hi acostava may. Se basíavan elis sois 

por constituhir una especie de Ateneu doméstich, ahont acudíam tofs quasi 

diariament en temps de vacances. Alió era una Academia singular. Tot men-

jant els germans Masferrer sengles Üesques de pa torrat, que n'eran foils, se 

disputava de tot ab calor y colps de puny a la taula. Tant en Joseph com en 

Francesch eran füosophs da raça, y'l segon, a la classe den Xavier Llorensy 

Barba de la Uniyersitat de Barcelona era considérât pels çondeixebles y pe¡ 
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meteix professor, com ralmnne que mes a fons penetrava en l'intringulis de 

la filosofía escocesa que en Llorens sabía empeltar ab la íradició filosófica 

nostrada. Tant ell com l'hereu Masîerrer qui fou mes tart capellá, armavan 

tais discussions, un día sobre filosofía, un altre sobre política, y sovint criti-

cant les obres de bella literatura, que llur pare, ab son bon sentit de pagés 

de la Plana, solía dir en los moments de mes encesa disputa: ¡iioys me fa 

por que arribaréu a saber massa! El mes équilibrât era'l Ramón qui ha deixat 

bon nom entre'ls botánichs de Catalunya, y aná a morir jove, estant de met-

je militar a Zamboanga (Filipines). El petit, a mes de la seva acciò política 

que no es del cas en eixes Memories comentar, escrigué bons versos cata-

lans, y en los Jochs Florals del any 1888 li fou premiat un docte y documen-

tât estudi sobreM Régionalisme,, anticipantse ais escrits den Prat de la Riha y 

de altres militants del Catalanisme. Pera mí, el mes sabi y a la vegada el 

mes intéressant com a tipo psicológich, era el Francesch, de qui podría con-

tar, si m'hi posas, anecdotes gracioses. Tant com el metje militar era pulcre 

en son tracte y en aa persona, era en Francesch deixat i sodre tot, desorde-

nat. Bastará dir que essent professor en Tlnstitut de Oviedo, escrigué una 

obra de Filosofía, enviant a Vich l'original escrit en sobres de cartes, troços 

de paper qualsevol que trobava a ma en un café hont passava hores després 

de la classe. De poeta n'era de natura, pero no tenía paciencia per llimar 

una composició que li sortía espontánea ab tot l'agre del terrer. Morí essent 

catedrátich del Institut de Leyda. Jo me l'estimava molt, perque eram del me-

teix any nascuts, y en cert modo germans de llet, perqué la seva bona mare, 

la senyora Eugenia, afectuosa amiga de hi nieva, me havia qualque volta do-

nai alguns xarrupets de sos pits. 

S'hí passava bé l'estona a ca'n Puigsech,y, com Ies mosques a la mei,hi 

acudiam tots els de la nostra colla. Dels mes assíduos eran els dos germans 

d'Espona (Antón y Joaquim) que anavan fent ab bones notes sa carrera, pre-

ludiant tant l'un com l'altre, l'honorífich setia! a que la naixensa y son talent 

devían enlayrarlos. No hí feya falta en les bullicioses sentades en Joseph Se-

rra y Cainpdelacreu, qui aleshores estava en lo període crítich d'un enamo-

rament platónic que'l feu ser, com ell deya, aplicant-se una dita del gran 

poeta italiá, la favola del mondo; trobanthi pler en que a les barberies se 

fes conversa de sos amors, c'els quals ne feu una cridi solemne ab una eróti-

ca poesía. Mi bello ideal, que se publicá en El Porvenir y fou molt comen-

tada y en certs indrets mal rebuda, sobretot perqué l'advocat Valls en una 

contra-crida hi feu una alusió escandalosa. Bona sort tingué l'estimât amie 

de que, esvahida la marîuga romántica, tota la plenitut de son amor y po-

driam dir, tot son esser, lo consagra al enaltiment y gloria de la ciutat de 

Vich, indentificantse tan íntimament sa vida amb la vida de sa patria nadiua, 

que mes tart, assentai en mitx dels munts dels volums, pergamins y lligalls 
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de documents del Arxiü Municipal, semblava talment en Serra y Campdela* 

creu una plástica representació de Tánima ciutadana. 

Puix he citât al advocat Valls, he de recordar que en l'any 1866 eis pro-

curadors de Sant Miguel encarregaren la Crida de les festes a n'en Cinto 

Verdaguer qui duia ben gerts y flayrosos los ilorers dels Jochs Florals. Apar-

tantse de la costum seguida tradicionalment en les Crides, de compondré un 

segult de décimes o una relació arromancada, en Cinto hi posá una bellissima 

introducción saludant a la Ciutat de Vich, que comença amb el vers, 

En mitx d'una Plana de cingles reclosa... 

No hi faltá la contra-crida del advocat que aprofitava totes les ocasions 

per desfogar la seva bilis volteriana, y la maliciosa composició manuscrita 

corría pels casinos y's ficava díntre les cases, fent riure ais uns y plorar ais 

aítres, perque la seva Musa, com una mosca vironera, se complavía en po-

sar sa baba sobre coses e institucions sagrades. Tothom 11 menava por a n'en 

Valls per la seva mordacitat; mes aquell any trobá qui li reblá'l clau, y fou el 

jove estudiant de Teología redactor del Eco de la Montaña, qui li engegá la 

següent andanada: 

<Qu^ contraste entre esta composición sabrosa y meliflua (eis versos 

«den Verdaguer) y la que por desgracia tampoco ha faltado este año, del hi-

<jo espúfeo que desgarra en cada una de nuestras solemnidades las entrañas 

<de su madre patria, derramando con hiél, impiedad y soez palabrería el lu-

<to en las familias, la infamia en las personas más elevadas, el t-troz sarcas-

<mo en lo santo, y la befa en lo más respetable de la sociedad humana; ha-

«ciéndolo todo bajo el velo del misterioso anónimo Nosotros que despre-

«ciamos siempre semejantes funestas elucubraciones, aconsejamos a todos 

«igual desprecio, y basta nos arrepentimos de habernos ocupado de la del 

«año 1866 en los cortos momentos que acabamos de pasar para maldecirla!> 

Ja volia pit a vint anys encararse aixís ab un gat veil i verinós com Don 

Ramon Valls: Mes endevant ja veurém com ens haguerem de trobar en mo-

ments de efervescencia política. Feta aquesta digressió, anem ara a relatar 

com de la nostra colla ne va sortir la obra simpática de dolcissima memoria. 

I I . - D e l Esbart de V ich 

Es aqueix un del mes bells recorts de ma vida. En animada conversa 

estavam els companys a ca'n Puigsech, quan tot d'una se'm va ocorre pro-

posarlos anar a la Font de la Torre Morgadés de bon maíí, avisant a n'en 

Cinto que'l passaríam a buscar a ca'n Tona, masía no molt iluny de la dita 
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font, hont el! desde'l primer curs de Gramática s'hi estava deestudiant mes-

tre Dit i fet. Sobre unes rebregades y grogues cubertes de pergami, hi escri-

guerem un missatge en llenguatje antich y en lloch de segell pendent,hi vaig 

dibuxarnhi un de semblant al del Conslstori dels Jochs de Barcelona, que 

mostrava un arbre amb una arpa, o deya ai exergo Esbarf de Vich L'arbre 

volia ser un desmay, que n'hi havia un al peu de la fontana, y d'aqui vingué 

que de la Font de la Torre de Morgadés se'n digués desde aleshores poèti-

cameni La Font del Deamay. Al sendemá a punta de dia, ja'ns trobarem 

reunits al Pia de Santa Teresfì els primers esbarfistasy i en arriban! a ca'n 

Tona'ns saludá somrient en Cinto donant a quiscun un clavellet que tots ens 

posarem al trau de la americana. Era'l dia 19 de Juny de Î867, vigilia de 

Corpus Christ!. Y tot fent via, 1 un al altre'ns preguntavam «¿que portas per 

ilegir?> Ningu semblava haverse preparat; quan al esser al lloch désignât per 

la felibrenca sentada, en Cinto trau de la butxaca un caríipás de lletra menu-

da. y comença allegir aquell parlament admirable que ais pocs dies donarem 

a la estampa, y es una de les planes poétiques mes belles, més inspirades 

que s'ha escrit en moderna prosa catalana. Mes bona naixensa y millor ba-

teig no'l podia tenir lo benaurat Esbart de Vich. F'ou tal l etigrescament, que 

durant aquell estiu sovintejaren les esbartades y s'estimulá'l concurs dels ha-

bituais. 

Y veus aquí com j'o ho conti l'any 1879, quan fiu la colecció y publiqui'l 

volum de La Garba mont any ensa.— Recull de poesies del Esbart-de Vich> 

>Si anys arrera, estimât lector, en certs dias de estiu haguesses passai a 

punta de sol pel pl.) de Santa Teresa de la ciutat de Vich, haurias vist una 

colla de joves aixerits y ben plantats (mal m'está'l dirho) que no feyan pas 

cara d'esser habitualment tan matiners. Alli assentats en lo pedris de davant 

del convent, s'anaven espérant aquells bons camarades, y's donavan alegra-

ment el bon jorn com els aucells al traure'l caparro de sota l'ala; fent qualque 

amistos retret a algun toca tardá romántich dormilench a qui, després de ha-

ver passat les hores de nit fantasiant al ciar de la Hua, Il venia un xïch a rema 

veura sortirei sol pels serrats de Tavertet o per l'afrau de Vilanova. 

»La vistosa colla de minyons era \Esbart de Vich, nom apropiat per 

significar un estol de poetas, o aymadors de la poesia, que en la mes fala-

guera edat de la vida s'assajavan a volar per les regions de! ideal, donant 

forma poética ais sentiments de son cor, simbolisats en la hermosa trilogia 

que la novella gent trobadoresca ha escrit per devisa en lo penó de la renai-

xensa literaria de Catalunya. 

>Uua volta aplegats, com deia, sortiam tot xano, xano, per la pari del 

solixent y en animada conversa arribavam a la benvolguda masia de ca'n Tona, 

hont nos esperava en Cinto, qui sense voler passarhi, era el fundador y mes-

tre del Esbart y l'ànima de aquelles matlnals academies propies de la antiga 

Arcadia. Era'l Hoc de la sentada per demés plasent y fet a posta pels delito-
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sos esbarjos de la poesía. Allí assentats, qui damunt Therba, qui en la mac ga 

taula de pedra, a la bona de Deu y sense ceremonies acadéniiques, assabo-

ríam la doigor de Ies místiques expansions de l'ànirna faeí, escoltavam les es-

parses d'un cor enamoraí. o remembravam amb entusiasme cada día creixent 

Ies gloríoses gestes de la pat ia Y despres de una estona de conversa fran-

ca, en la que amigablement s'escatía i les bellese.'^ o'ls defectes de les compo-

sicions recitades, ab una crítica tota familiar y casulana, may entllegida per 

la passio ni amarguejada per l 'enveja, ens ne tornavam a la ciutat, cantant 

belles canQons o taraflejant una popular tonada SI n'era ago de bonicoy y 

encisador, sois ho sab el cor que encara tot s'esponja y gaudeix al recordar-

ho!> 

D é l a influnocia exercida pel nostre Esbart no'n he de parlar jo en 

aqüestes Memories; puix en tots li s Ilibres y iractats que a Espanya y al ex-

tranjer s'han publicat sobre'l Renaixenient literari de Catalunya, se fa esmciit 

ab elogi del <Esbart de Vich» y de la «Escola Vigatana. > 

Lo que si'm pertoca es d mar aquí la llisía deis companys tal com l'hem 

deixada a perpetuitat grabada en lo pedró monumental que, amb una campe-

rola festa, inaugurarem per celebrar lo cinquantenari, pel Juny d-' 1917. 

J A C I N T O V E R D A G U E R 

J A U M E C O L L E L L 

J O S E P H M A S F E R R E R 

M A R I A N C A M P Á 

A N T O N I DE E S P O N A 

F R A N C E S H M A S F E R R E R 

M A R T Í G E N I S 

J O S E P H S A L A R I C H 

PERE A N D R E U 

J O S E P H S E R R A 

Y C A M P D E L A C R E U 

Tais foren los fundadors y més constants cont urrents a les matinals feli 

brejades, y ai tramontar lo cinquantenari no'n queda n de sobrevivenis més 

que tres: en G'inís, en Sa'artch y un s'rvidor de vostés. Altres n'hi hn^ia 

que sois assisíían de tañí en tant, com en Francisco de Febrer y en Joan de 

Caldero qui era molt aficlonat a cantar bons fragmejits d'opera ital-ana. Les 

cansons catalanes sempre les entonavam en Chinto y jo, que soliam fer dnef-

tos deliciosos, en VEstudiant de Vich y Montanycs de Canigó. 

Ais primers anys. fíns que sobrevingueren ¡es periurbacions de la guerra 

civil, foren a Testiu molt freqüents les matinals sessions dt-i Esbart; mes tart 

quan ¡a comengá a fiorir la nova tanyada representada per lo malaguanyat 

Camp-Sangles y en Lluís Nadal, tin^uerem reunions a la tarde, assistinthi 

amichs furasters com l'Aguiló qui tant aymava ais v'galants; essent digna de 

mencio especiíil la que celebrarem quan a l any 1883 jo vaig tomar de Ilarga 
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estada a Ro na y en Serra y Campdelacreu hagué realisat lo seu somni dau-

rat de visitar el Parthenon. De Grecia eli ne portá un pot de mei del Himeto, 

y ab excuses de tastarla, ferem una esbartada clàssica. Ilegint versos, con-

tant impressions romanes y gregues, tot menjant bones llesques de pa mo-

resch deis masovers de la Torre de Morgadés ben untades de mei de la torre 

de Pindar y de Homer. 

Veli com so, encara la sento la dolpor de aquelles liores de poesia vis-

eada, y anyoro l'ombreta de la Font del Desmay, com l'anyí rava Mossén 

Cinto tot navegant per l'Atlantich, quan a 15 de Maig de 1875, devant deles 

Ules Terceres, dictava sa poesia de La Plana de Vich, dedicada al hsbart 

de SOS poetas, que comenta aixís: 

Niiiada de calandri es, poetas de ma terra, 

jo anyoro vostres cántichs d'amor dintre la mar, 

aviiy qiieH Maig aboca ses flors pel pia y la serra 

ayl qui'ns sentís a Vhora del aiiba re filar 

Obre rosa 

Pobre rosa blanca 

qui t'ha vist i et veu, 

abans a la branca 

semblaves de neu, > 

pura i 'delicada 

com el cor d'infant 

has sigut ramada, 

d'amor inconstant, 

pa pello que porta 

vestit ¡virolat, 

t'has blincat mig morta 

quan eil t 'haoblidat. 

La vetlla que sola! 

del jorn de l'amor, 

ningú no consola 

ion dol, ¡pobre flor!; 
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r 

per que l'acoüies 

el bes passional? 

no saps que perdies, 

l'encís virginal? 

no saps que a vegadas 

amors son traidors, 

i fan malaurades 

les vides millors? 

Il ; 

Ies que am fe sincera 

donen el cor seu; 

la joia riallera 

roseta, és molt breu: 

i, en canvi, la pena 

que duu el desengany 

a la mort ens mena 

voltats d'un trist plany. 

Vina blanca rosa 

mártir de l'amor, 

vina amb mi i reposa 

voreta del cor, 

tindrà ta agonía 

mon bes de pietat; 

també em feri un dia .. 

l'amor mes ingrat! 

M.® DEL CARME MARCÉ 
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: l país lluminós 
Meridional 

(Continuació) 

No havia estada ben mirosa la presència de l'excursionista la primera ve-

gada que allí acudí i menys ho fou en la succesiva. No podien compendre els 

terrassans per quin motiu pujava l'home alh' on no hi tenia amors ni interes-

sos; coneguda sa historia i el seu tarannà, varen acollir-lo amb tanta d'amo-

rositat com a un membre simpàtic de familia. 

—Avui si que li ha anat de fi que no es queda sense mi6:a! 

—El senyor rector té de baixar a la plana. 

—^Ja es revesteix. 

En Robert no podia respondre de bufecs que feia. 

—Deu haver badat amb la sortida del sol! Com si el veies! 

—Si , si, entrem, mormolà l'home, empenyent amorós eis pagesos que 

eren, sens dubte, les persones amb qui més enraonava. 

El sol hi entrava de pie en la petita capella de la Verge del Reniei. L'or 

veli de l'aitar lluïa, com si el brunyis la viva llum matinal. Els ulls se reposa-

ven placèvolament en la barroca ornamentació daurada després d'ésser ama-

rats de la verda pompa dels boscatges. L'ànima sentia mistic refrigeri en la 

velia ermita enparamentada de relfquies i de promeses, on penetrava el cant 

dels ocells amb la mateixa amplitud que la garba solar. Una campanella d'una 

veu subtil vibrava per totes les afraus, i en callar, hom percebía distintament 

la del rierol qui rebotava per la cinglera. 

Robert disfrutava del misticisme desplegat en la bailesa del bosc i, sen-

yaladament, de trobar versemblança entre la seva ànima cenyida a un cercle 

de limitât voler amb la dels rústecs pagesos avesats a una vida humil, sense 

ambicions ni enlluernaments, adormida com les aiguës de la profunda gorga. 

Missa finida, lots eixiren al saplà fronter a Termita, bella miranda qui té 

per fons la plana i per llunyania, la mar. 

Robert arribà a conèixer les animes allí congregades com el païsatge 

de que n'era adorador. Tota la llur amor era la peça de terra que molts d'ells 

havien heretada i que altres amb inaudits afanys havien adquirida. I així 

com no para de parlar de l'amada l'amador, així sempre de la terra parlaven. 

Hi havia, d'entre ells, home que no havia vist mai una urbs i altre a qui tot 

l'or del món no hauria fet solcar la mar que, tots jorns, veien entre faixes de 

verdor, com un carni de misteri. 

—Au, minyons, veniu a la falda d'aquest rie pradell que farem petar la 

çleca, cridà un jaio d'amable continent, 
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—Que voleu Fer calendaris? Ara pia que fa bo de predir el temps! Quina 
bella primavera! 

~ E 1 temps! El temps! Si al mancos no diem res de nou, alguna bella 
cosa ens portará En Robert de vila. 

—Mestre , no tino altra cosa al cap que els números que he escrit tota la 
se tmana . 

—Fiet de Déu! En números si que no hi entenc gota! Tinc de fer sempre 
els comptes de la vela! 

- D'una amoreta us puc parlar. No veieu quina parella tan galana? 
—En bona fe que no hi hauria pas parat ment! 
—Seiiyor Gelart , haurà d ' e sse r el padri de boda. 
—De bon grat si m'ho brinden. 
—Senyor rector, haurà de tirar-los trona avall. 
El senyor rector s ' a tansava caragolant un cigarret i, somrient, va res-

pondre : 
—Em farà moli de pler; però jo voldria poder adobar aquesta ermita que 

se 'ns va enrunaní l 
El cabrer, de cabellera escarolada, de f aç bruna com el cuiro de les 

autipares que duia, també s ' acosfà al rotilo amb més desig que Texcursio-
nista prossegufs el seu retraí que no pas de intervenir en la verbagàlia. 
Deixà a lloure i en bella escampadissa el fole de cabres de les quals part 
s ' ape ixava en el rie pradell, parí bornejava pels acossaments de mainada 
joganera . 

— El cabrer ja vol veure la seua es tampa. 
Quan la conversa va esl ianguir-se i això fou sens triga, En Robert va 

treure la cartereta, paper i llapis i prosseguí el dibuix iniciat en la festa pas-
sada. El cabrer, de tan serios com esdevingué , (juasi sembià enut ja t . 

—Si vos agradar , somriu una mica. De tan botit faràs riure. 
—Aques t és el xicot de més vena i xiripa! Qui s 'havía de pensar que 

per una pintura fos triat el més lleig de la colla? 
Un fris de testes aca lades environava el dibuixant. Un sol respir descom-

passat desequilibrava la gar landa de f igures en espectació. 
—Refumere! Es ben bé eli! Sembla que parla! 
—Fins ara no li veia, i tot de cop m'ha sortit, com si sortis del paper! 
Dolç garbuix de felicitacions coronà l 'obra. El cabrer va mirar-se amb 

tremoladissa delectació, igual que rústega donzella en disposar d'un espili. 
I, no gosant contemplar-se tota l 'estona que el cor li clamava, desà en el sa-
rro el preaí paper i, com acte de grat i tud, oferí a l 'amie un vas de llet, re-
centament munyida que regalimava tma escuma ben apet i tosa . 

La pressa deis quefe rs produí l 'escampall de la bona gent , i durant llar-
,ga estona per l'aire puríssim retinyiren llurs veus amb tanta diafamtat com la 
campanella d e l 'hermita i Ies aiguës rebotent en la cinglera. 
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Robert va quedar sol. S'estirà en la prada, com en flonjo Hit; aclucava 

les parpelles per veure en la llisor de l'atzur el perfil dels brariquillons i brins 

de Talzina que li feia de dosser. Quina pau! Quina dolça calma! Una esquella 

com un pèndola ritmava el temps Ressonà, al Iluny, la cançô d'una veu 

blanca que era sens dubte de la minyona enamorada. Fina i lleugera brisa 

portava efiuvis de flors. Un rossinyol, refiat de la calma, canlà en l'alzina 

que entalamava el contemplatiu. Robert, en plena delicia del que més amava 

vèia mirotejar, entre verdor, la r;.ar rutilant. 

El diumenge següent es reproduí l'ajust sense alteració ni canvi, en Ter-

mita de Nostre Senyora del Remei. El temps primaveral tenia les mateixes 

gales i els homes senzills de cor amostraven igual somriure. Però a terme 

dei precepte religiós notada fou de seguida i per tots ells la preocupació que 

ent-reyinava l'esguard de Robert. 

— Em veleu atra cara avui, no fa? La sort em somriu, però m'és un gran 

turment. He passat uns dies d'angoixa i de dubte. Si voleu sentir-ho, vos ho 

explicaré. 

Amb més interés que el produit per una contalla encisadora^ tots els pa-

gesos, mainada inclosa, feren rodona ais peus de l'amie. 

—Ja sabeu tots que jo trebaio en el despatx de la fábrica més gran de 

la vila. Vaig entrar-hi per mercè d'uns deis gerents, amie meu, no pels me-

rits que pugui tenir. El que tal vegada no sabeu i ara tine de dir-vos-ho és 

que només guanyava quaranta duros al mes: vaig entrar-hi guanyant-ne vint 

i a terme de cada un dels quatre primers anys, al donar-me la propina de Na-

dal, me pujaven de cinc duros. Havia arribat al màxim del que pot defensar 

un dependent de comerç de vila i jo n'estava més que content: s<^nse familia: 

no tine altre despesa que la disoesa; no tinc d'anar elegant, no tinc cap vici, 

aixi és que del sou n'arreconava un bon bocí. J o no aspirava a res mes. Dis-

frutava tots els diumenges de poder pujar a muntanya o de passejar per mar 

contemplant la naturalesa. Jo era del tot feliç i veu's aquí que el dilluns a les 

nou del matí entrava al despatx amb els ulls plens de la Hum clara de! diu-

menge i de les boniqueses deis vostres boscos, quan el gereiit principal va 

cridar-me a son reservat i amb la alegría d'oferir la sort, va dir me: «Amie 

Robert, el Conseil ha acordat nomenar-vos Gerent de la nova sucursal que 

anem a instaurar a Londres. Us nssigna un sou anual de dugues mil Iliures 

esterlines i el cinc per cent del benefici El meu esvarament va ser de tal fai-

ÇÔ, que el Gerent va prusseguir amb vivesa per ofegar la meva rèplica. «No. 

no, no US estranyeu gens ni mica. D'aptitud n'hi han molts que en ten in , pe-

ro el que mes cal avui dia son homes de confiança, i vos la nierei^eu tant de 

la Societat que el vostre nomenament n'és millor prova.> Jo,replicant.vaig 

dir que el c invi era tant gros i sobtat que no podia deeidir-me immediatament. 

ÇII arguì que no havia de tenir dubtes, puix, la meua mateixa desgracia de 
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no tenir familia me posava en Ilibertat de volar vers aitres terres com un 
ocell. Com més rodava el pensament, més dubtes m'assaitaven. Vam conve-
nir en que darla la resposta dos dies després. Era una fortuna l 'ofrena, però 
també era la transplantació de la meua ànima. Jo vaig dir <M'espanta acep-
tar el càrrec, no he sortit mai de ma terra; tinc por d 'enyora:-me, perqué en 
ma terra hi tinc l'esperit moit lligat». Eli contesta: «Deixeu-vos de sentimen-
talistnes, impropis d'un home solitari com vós. L e s portes de la fortuna se 
[js obren I no s igueu infant. Quedem convinguts.> 

MIQUEL R O G E R I C R O S A 
{Contìmaràì 

Crònica loca 

li 

Marxaren molts d 'obrers— en major part dones — al Sud de la França 
per trebaliar en les ve imes i alguns tornaren a p o c d e ser-hi, perqué la feina 
fe ta , amb aigua a genolls com si la v inya ios arròs, per conseqiiència de les 
p luges fortes i continuades, era dura i pesada. Hi un escampall de geni que 
perjudica en gran manera la vida comercial; de joves n'ha marxat un gran 
vol , uns per anar a la guerra o a la vida de caserna, aitres per a trobar a 
Barcelona una col locació adequada. D e manera que Ies mosses senten més 
el desnivell d é l a vida palamosina que no p a s é i s botiguers. Aquestos se 
queixen amb rao del descens de venda, però elles es queixen amb més motiu 
de veure fúger els companys i, per tant, l 'amor. A Palamós també te accep-
tació en {'element femení I'aigua oxigenada; així molts j o v e s han despedil 
l 'estimada, ans de dormir, bruna com una mora i a l 'endemà, en despertar-se, 
com per virtut de miracle, Than vista rossa com un fil d'or. 

A fi de l'últim céntim de la Ca ixa Municipal, s 'ha acomiadat la brigada. 
Arranjament de carrers. un poc d'allargament al Passe ig i una mota a la rie-
ra és quant han realitzat els obrers acollits a la protecció consistorial. També 
hi haurà un escampall d'aquelxa gent,perqué les fàbriques continúen treballant 
poquíssim. Dintre el negoci, hi ha hagut recentment una topatia d'interessos 
entre els qui, per avidar la indùstria d'aglomerats necessiten les palies com a 
primera matèria i els qui Ies produeixen com a desperdicis de la indùstria de 
laps 0 discs; els primers volen gravar l 'exportació del referit article, els se-
gons s'hi oposen ferniament, i sembla, que el Govern ha donat satisfaccio a 
aquestos. Constituint una ventatja per als obrers, N' lsaac Matas ha reprès el 
treball de fabricant; per ço , un pito nou ressona.en substitució del de la Cor-
chera Internacional. En les terres, qui formaren l*antiga vinya d'En Blanco, 
En Del Campo hi estableix una granja de bastant importància. Hi ha algunes 
obres, contrast amb la crisi: la casa Bucknall , SthoHz i C.'.®. construeix un 
magatzem en e} cami veli de St . Joan ; En Pere Gutiérrez reforma per com-
plert tot l'interior de la casa de la Cati fa on està domiciliada la Sanitat Marí-
tima. Vist que el G o v e r n no es preocupa d'arranjar el mur de contenció del 
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nostre port, com era de creure que ho fes; tots e!s représentants, politics es 

mouen per conseguir la reparació tan necessària. Aíxí la D ipu tado acordà 

demanar-ho ai Govern; I 'Ajuntament féu lo propi i amb I'acord de celebrar 

una reunió en que figurin Senadors, Diputats i Regidors. 

L'expedient de la desviació de YAabi ha estât visât i acoidat per la Co-

missió Provincial; de manera que toca a son terme. 

Afortunadament, enguany, les senyals no son d'aiguats perqué lluu iin 

sol d'istiu que permet encara banyar-se regaiadament a qui n'és amador. Han 

passat dies d'Octubre en que l'aigua del mar era d'una transparencia merave-

llosa. Las castanyeres han sortit trobaní encara les tcríúlies deis casinos en 

pie carrer. 

La guerra del Marroc ha mogut iniciatives per recoliir cabals a favor 

deis Iluitadors. Obrí aquí llista el Cap de Somatén, N'Emili Pagès, aconse-

guint ia coliita de 1200 ptes. Les societats de! poblé es reuniren per celebrar 

actes amb tal motiu. La Cobla «La Principal* tocà 3 sardanes al Passeig del 

Port i rOrfeó ^Ocellada» en cantà 3; mentrestant eixerides damisel les pos-

tularen. L'endemà en el Teatre Carmen va donar-se una vetliada de rics 

elements. Orfeo, Cobla, Teatre per la C.'^ d'aficionats del C . Federal, cant 

per la senyoreta America Polisboi i concert de guitarra per En Raimund Palet. 

L 'Orfeó interpreta les millors composicions de son nou repertori; els aficio-

nats oferiren foguines de fira d'En Grau Vila i Vìatje de boda, distingint-

se la Senyoreta Vilaseca i els Senyors Plaja, Quintana i Riera; la senyore-

ta Pollsboi canta una ària de Mefistòfeles i la Pregària dei Tannhäuser, i el 

guitarrista, senyor Palet, interpreià Minuet de F. Sort; Records de Palma 

de J . Vinyas i Pavana de Tàrrega. Ambdugues festes produïren 1.111 pes-

setes.A l'esglèsia també ha estât feta captació per ais soldats,i alhora pregà-

ries per la feliç terminació de la guerra. 

L 'Orfeó Ocellada fou contractât a Calonge on rebé generals aplaudi-

ments i acudí tambe a amenitzar la festa de S í Joan de Palamós, la qual es 

veié bastant concorreguda. 

Es molt de lloar la generositat del pintor En F. Vidal qui en el Cau de 

la Costa Brava ha començat un eurs gratuit de dibuix. Han visitât Tartis-

tic Museu el Pintor En Rafael Segura i i'escultor En Ramir Rocamora. La més 

benefactora influència de Tentítat és atraure artistes a nostre país, i, per l'èxit 

del començ i les promeses obtingudes, es pot assegurar que les visites d'ar-

tistes serán constants. N'Armand Camós, amb magnimitat de bon patrici, ha 

cedit al Cau la col'lecció d'objectes bolivians. 

El projecte de coi locaral Cap de Planes un pedró commemoratiu de la 

victoria de Roger de LIúria en el combat de les Formigues, ha recollit l'entu-

siasta cooperació de Palafrugell i de l'Ateneu Empordanes de Barcelona. 

E N C a s i n o La Unión> ha de nomenar conserge, per defunció d'En 

Ferran Verges (q. a. c. s.) • 

En Llorenç Vives, s'és traslladat a la Plaça Major. 
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Mo\?iment del port. 

Vaixells entrais durant el mes de Se tembre de 1921, 

1, Veler, Joven Paquito; 2, veler, El Arrogante; 3, vap., Alvarado, (inglés); 4,veler, 

Joven Paquito; 5, veler, JAnna Maria; 6, veler, Teresa; 7, vap„ Cervantes, (inglés); 8, 

vêler, Felix Martí; 9, veler, Teresa; 10; veler, Teresa; 11, vap., Daniel Wibster (n. 

america) 12, veler. Mont Sani; 13, veler. Joven Paquito; 14; veler, Teresa; 15, veler. St. 

Antonio; 16, veler, Michelina Altieri, (italià): 17, veler, El Arrogante; 18, vap., Arama, 

(inglés); 19, veler, Paulita,—Total 19. 

^ e a i s t r e c i v i Mes de Setembre 

Naixements.—\, Zamora i Paredes.—2. Margarita Ferrer i Mir.—3, Comi i Sarria. 

—4, Enric Boadas i Puigmitjà.—5, Llui.s i Martinench.—6, Serra i Periaz.—Total 6. 

Defiincions.—\y\ztor\ñ Calabus i Gárgol , 31 anys.—2, Francisca Robert i Pons, 72 

anys.—3, Eularia Aballí i Ferrer, 87 anys.—4, Leopold G.afarot i Cama, 34 anys.—5. Es-

perança Rubau i Puig, 1 any.—6, J . Baptista Pifiol i Falcó, 34anys.—7, Narcisa Cadira 

Maristany de 77 anys.—Total 7. 

Matrimonis—\, Enric Ntingas i Cias amb Teresa Jané i Cadira.—2, Ramon Joan 

i Pere amb M a n a Serrât i Coll . -3 , Santiago Valí i Abert amb Dolors Domenech i Do-

menech.—4, Pere LUiis i Borrás amb Estrella Martinench i Vergel!.—5, Josep Viñeta i 

Bellapart amb Margarida Dagas i Cajallera. 

Tallers Tipogràfics t L O R É N S C A S T E L L O - P a U m ó s . 
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