
A N Y . VILI. PALAMOS, DESEMBRE DE 1921. NÚM 97 

ibres de Baptismes de la Parroquia 

de Santa ITÍaria del TT]ar 

( Contimació) 

De la Ilarga llista de cognonis palamosins en el segle XVI se'n desprèn 
—i es pot ben afirmar—que no hi havia llavors a la vila cap gota de sang 
castellana. Son noms castissos Catalans. N'hi ha aiguns d'Itàiia i es comprèn 
que hi siguin per les relacions constants de Catalunya anib genovesos i pi-
sansiper la influència impeiialista tinguda a Sicilia, Córcega i Sardenya. 
Aixís llegim GregoMassoni.Seneri^ Mosso, Sparagaro. La grafia de gaire-
bé tots ells és també genuìnament catalana; sols hi trobem el cognoni V^r-

amb grafia castellana. Tois els plurals feinenins acaben en e com el 
preconilzat sistema'actual: Boixedes, Carreres, Casanoves, Ribes, Guàr-

(iies, Hargaes; de manera, que és de col legir que amb el temps d'influèn-
cia castellana, noms topogràfics i noms pairals, per corrupcio, prenien la ter-
minació a. Consta en la llista el cognom de Snredq, ben significatiu en nos-
tra comarca per la indùstria que va implantar-s'hi en Púltini terg de la divui-
tena centuria. 

Il'Iusionats eetàvem de trobar el cognom Fedra perqué el pritner rellot-
ger aparegut a Catalunya era vei de Palamós i es deia Joan de la Pedra i 
aquest artifex vivia en 1.444. Caldrà mirar els cognoms del segle XV que fi-
guren en l'Arxiu Municipal, 

\ 
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Contents hem estât de trobar-hi el de Llitrà que fou el d'un frare agusti 

qui adquirí fama i dona no n a nostra vila per ses condicions excel'lents de 

predicador. 

Figuren en la llisía tots els noms dels masos de i'encontorn de la viia: 

Gaàrdìes, Gorgoll^ Gallarti Agusti, Canyet. El primer^ el de Guàrdies, 

que és el del mas situât a la vessant de Roqueta, fá pensar per son significat 

si Korigen del cognom era diferent, perqué avui és desaparegut; però en el 

segle que estudiem hi havia un cirurgià paiamosi anomenat Giiàrdies. 

Es cita molt el Veïnat de la Fosca 1 d'açô.no podem suposar altra cosa 

que era format de les masies escanipades. Relluen els noms de tots els po-

bles veins, sens deixar el de St. Antoni. També s'hi cita el Portai de la 

Costa. 

El Rector de Vall-llobrega venia sovint a batejar, esdeveiiint-se no po-

ques vegades que el Rector de nostra Parroquia era padri. 

Dels oficis no citats en la llista, per aparèixer en anys niés tardans n'hi 

ha un que és important de retreure perqué pot donar el carni per a saber da-

des de i'ornat de l'esglèsia. Es el á'imaginaire artista o pintor d'iwatges, 

escultor: Joan Carreres, el qual, sens diibte contribuí a l'esplendor del nos-

tre temple. 

Hi ha també un argenter anomenat Dimas Marqués. 

Surten també els següents: 

Saig . 

Pastor. 

Hortelana. 

Poríaler. 

Hostaler i també el de Taverner. 

No para l'abundor de barrilers, ço que prova que el negoci de vi era 

important. 

El pas constant de galeres espanyoles i italianes donava ocasió de ba-

tejos en la nostra parroquia. En 1625 fou batejat un fill de Penavera, criat de 

Sa Majestat i de sa muller Maria de Hervías, essent padri un canonge de 

Sigüenza. En 16á3, un moro queanava en la galera Santa Catarina. 

Una dada histórica del referit any 1633, que transcrivim: 

«8 de desembre, dia de la Concepció 1633. se féu una absolució gene-

ral per tota la vila de Palamós essent comesa al Pare Pía i al P. Finyx de 

la companyia de Jesús per ordre del senyor Oficial i en benefici de tot se 

féu lo dit dia una processo passejant lo S. Sagranient per part de la vila i 

també se beneiren los termes suplícant a Nostre Senyor Dén aplacàs la ira 

contra ios habitants de Palamós.> 

Abundava en aquell temps el nom de Montserrat a'plicat a homes. Molts 

de cognoms es feminitzaven; aixî llegim: Brugarola, Gallarda, Vernosa. 

(Continuar^) 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



M A R I N A D A 371 

au es 
De Lafonta ine , traduïdes excel l e n t m e n t per En J o s e p Garne r 

e i corb I a guineu 

O i j mes t re corb en un a rbre es p lanta 
tenint en son bec un f o r m a t g e ! 
I la mes t re s sa gu ineu q u e ho flaira 
par là en e ' x estil de I lenguatge: 
— S e n y o r Corb , magni f ie hereu! 
i que en sou de genti l , i que bell em sembleu! 
I si és de lant d ' a v e n t a t g e 
vost re cant com v o s ' r e p lomatge , 
sou el fènix, ben cert , en t r e lo ts els boscans .— 
E s t u f a v a ' s el corb en oir l 'escomesa^ 
i per most rar to ts els encants 
de sn veu , obre el bec , deixa caure sa p r e sa . 
La copsà la guineu i digué:— Bon senyor ; 
diu q u e tôt adulador 
viu a d e s p e s e s d 'aquell que s'hi encan ta . 
Bé val un fo rmatge t una lliçô tan s a n t a . — 
El corb, confóS/de l ' ave r any , 
ju rava , un poque t ta rd , de de fug î el párany. 

El Ilop pledejant contra la guineu davant el nnico 

— M'han robat , delà el Ilop, és clâ. 
A una gu ineu veVna, bé prou donada al vici, 
per aquell robatori cregut , e m p a p e r à . 
El plet al mico per tocà : 
les par ts el defensaren i no advoca t s d 'ofici . 
Ternis no hav ia t t rebal lat , 
de memoria de mico, en fet més embullat . 
El magis t ra t suava al seient d e justicia. 
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Quan prou hagueren disputât 

replicai i cridat i avalotat, 

el jutge diu, sabuda üur malicia: 

— Temps ha que el vostre geni m'esdevingué palés 

pagueu tots dos la multa sobirana, 

perqué tu, llop, et queixes ene que no et prenguin res 

i tu, guineu, has près allò que se't demana. 

^etorn 

Ja podem anunciar que Tobra lírica, així titolada, original del Director 

de MARINADA, En Miquel Roger i Crosa amb música de l'eminent Mestre 

En Josep Sancho Marracó, será estrenada en el Saló Carmen el dia de Reis, 

a la tarda. 

Será, verament, una soleninitat, perqué, per primera vegada a Palamós, 

tocará una orquestra coinplerta formada amb niestres de Barcelona, la qual 

ans del començ de l'obra, donará un concert de sardana, cançô i obres sinfò-

niques del mestre citat senyor Sancho Marracó. 

Ell dirigirá concert i obra. La circumstància de que el propi autor sigui 

el director dona la garantía màxima, majormenf si es considera que eli podrá 

polir tot el treball de l'Orfeo <Oceliada» perqué vindrà, a tal intent, dies 

abans. 

El treball de preparació és ara intensissima regnant entre els coopera-

dors el major entusiasme. L'accio de Tcbia passa a un poblé de la costa i 

parlen eis personaíges, el llenguatge n-ariner, que és la forma dialectal més 

eufònica. 

El distingit artista En Francese Vidal, ha pintat una expressa decoració 

que és la Catifa de Palamós. 

Podem avençar també que en l'obra hi ha un duo que és una peça ma-

gistral i una sardana, fresca i inspirada de caient empordanés. 
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Sardanes 

E] concert que dona l'Orfeo cOcelIada» en la vetlla del 6 del corrent fou 
sardanístic. Descompt.ides les cançons populars i l 'Himne dels Orfeons can-
tats en la primera part, tota la resta de cornposiclons foren sardanes, essent 
la firma de gairebé totes elles de l'eximi compositor, el Mestre N'Enric Mo-
rera. Compta rOrfeó amb el concurs de la cobía PrincipaU de nostia vi-
la. Calia que a la nostra cohia, ben estimada arreu de Catalunya, li tributés 
l'entitaí choral les honors d'omplir una part de concert. Fou una recordança 
del treball agermanaí que feren l'dny anterior en la ciutat de Perpinyà. 

La cobla sola interpreta dugues sardanes d'En Morera i una d'En Serra, 
totes antigües, que foren molt plaentes i que recolliren grans apiaudiments. 

L'Orfeo dona la primera audició de la Sardana de la pàtria, de i'es-
mentat Mett re Morera, obra inspirada, himne valent, que fora motiu de gran 
entusiasme si la cantessin tots els Orfeons de Catalunya en una sola massa. 
Arribará un dia forços en que tots els Orfeons de nostra pàtria hauran de cri-
dar-se els uns als altres i ajuntar-se i lionienatjar el meslre popular i amos-
trar a tot Catalunya h intensa i rica produccíó de sardanes, igual que amos-
tra un ríe hom totes les belleses ufanoses, ràpidament crescudes, en el seu 
verger. 

El fecund i inspiradissim compositor fa commoure lanima popular. I r -
dubtablement és el que mes domina la dansa nacional, fins al punt de q i e 
tothom arriba a creure que és empordanès. En les seves sardanes, el ritn.e 
és sempre bailador; la melodia,, tirada i fresca, com una cançô popular, i 
alhora hi han fragments de contrapunt i distingides figuracíons que porten el 
segell del gran íécnic, sense tenir l'enfarfec de confusió ni la pompa de k s 
produccions simfòniques. Empordà, Empordà i Roselló, Les falles seques, 
La sardana de les Monges i la ültima més amimt citada La sardana de la 
pàtria, son obres que obeeixen a un criteri artistic immutable i a una inspi-
ració frescorosa. L'artista vol guanyar Tanima popular, i triomfa. 

Com que la composició de la sardana reflexa la llibertat de nostra terra, 
i pot admetre en son motilo, totes les idees i concepcions, hi han composi-
tors d'alta volada que només es preocupen de compondré la dansa sobre 
una contextura simfònica de grans proporcions i en surten també triomfants. 

En la present tardor, hem vist consagrat i honorât el talent d'En Juli 
Carreta en els concerts de I'orquestra d'En Pau Casals. 
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D'una banda, la sardana, impressiona el pöble senzill; d'altra, encisa el 

públic seliecte. Quina virtuí tan miraculosa té la nostra dança! Natural és 

que ftls savis músics estrangers quan arriben a una plaça empordanesa ex-

clamin; <No hi ha espectacle tan emocionant com la dansa vostra, que sem-

bla una dansa religiosa». I no será estrany que si arriba a propagar-se en les 

g r a n s orquestres, tot el mon respiri Tends de l'essència catalana, de l'emo-

ció patriótica. 

En la gran guerra, per enardir eis soldats de la Bretanya, feia sonar 

una música les cançons autoctònes, i l'enardiment era fort. A Catalunya^ en 

cas de batalla, caldria tocar sardanes perqué seria remoure la fibra més sen-

sible i aguda del cor patriota. 

Si de tanta transcendència són les dugues formes distintes de composi-

ció, hem de somniar en que una d'elles ha de desaparèixer? De cap manera. 

La sardana es d'una Ilibertat absoluta. Tampoc hem de donar, dones prerro-

gatives ni preferències. 1 el que és de desitjar que de Tonada de joves com-

positors - tots els quais rendirán culte a la dansa nacional — n'hi hagi part 

que seeueixi el carni del mestre Morera, que és el tradicional d'Ein Pep Ven-

tura i d'En Josep Serra, i altra part se decanti a la manera d 'En Jul i Garreta 

que és la de revestir la sardana amb eis ropatges simfònics. 

.es puntes cata anes 

Les puntes catalanes, 

com glop de escuma, ejxint, 

de Palamós a Blanes 

la costa van seguint. 

Escumós ris d'onades 

llur fi teixit, apar; 

que el geni de les fades 

brodá vora del mar; 

i fades són les nines, 

que al moure els bells ditets, 

de fil les trenes fines 

trenar fan ais boixets. 

Cada un que es descabdella 

saltant sobre el coixí, 
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torna's gentil poncella 

que el bes de l'art fa obrî. 

Les puntes son penyora 

de goigs, pel litoral; 

la jola encisadora 

que riu en tot casal. 

S'escampen com estrelles 

en roba espurnejant 

i el brill de llurs centelles 

ais cors va enlluernant. 

Ciavant-iesen les teles, 

que encanten de blancor, 

les belles damisePIes 

les aimen com trésor. 

Les puntes, d'una deesa 

les creà el gai somrís; 

esciat son de bellesa; 

deis somnis son l'encíá. 

Llurs robes hi engalana, 

joieil del Hoc nadiu, 

la dona catalana; 

que sempre amb elles viu. 

De flors nevada embosta, 

les nostres puntes són; 

son filies de la costa 

que estima tot el món. 

FRANCESC M A R U L L 
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D a i s u m i n o s 

TTÍ eridi o na l 

{ Coniimtació) 

» 

S'espargí a bord una congoíxa en veure passar un home nialalt. Con-

vençuts els qui havien d'ésser sos veïns que no haurien de sentir l lainents 

ni esgarips, s'aliviaren. 

La cabina a dos era tan petita que noniés podía manejar-s'hi un i enca-

ra topan í de cantons si havia d'esíirar eis braços. Un sol lavabo en el ré-

dui t pany iiorizonatal a les Iliteres, i una sola lluerna, rodona com la lluna, 

de Id parí de babor. Natura lment , fou el malait estés en la jussana llitera. 

Desencñ ixat de la terrabastada, va indicar, més amb signes que paraules, son 

. desig de quietud i de son. Sinistra aprensió de morir en aquella cabina estre-

ta com un armari el tenia sòpit i alacaigut. 

— No vos pas beure un xic de vi ranci? 

— No . 

— O de medicina? 

— N o , home, no em diguis res. 

S 'ac lucà el sofrent. En Joan Pi, satisfet de preveure's altificat a la con-

dicio que son company de ixava, voiía èsser complidor estríete en quant fos 

menester a la cura i salut de l 'enyoradis. —« Jo estaré sempre al teu costat; 

et vetllaré totes les nits, si a ixò precisa»; havia dit amb entusiasme de gen-

til companyon iá ; però l lavors, a l 'observació d é l a cambra com una carculla, 

on hauria de respirar l'aire infecte del íebrós, va témer per la seva salut tot 

i èsser de bronze. Fressejà, tossi, amb Tintent que Robert r interpel ' lés. Va 

fi iar-se amb la cara del malait que sobreixía deis Ilençols amb l 'afinament i 

l ividesa d'un cadáver. 

No gosant molestar el pacient, En Joan Pi ana a coberta. Els passatgers 

pu l i u l a ven arreu, uns amb frenesi. altres, en badocament ; un cercle de feliç 

familia acomodat en Ies bancades, sostenint ia mainada que volia jugar; una 

parella jove, recalcada en l'orla, parlant quetxament. Anava observant cares 

per saber quines foren les més amigues . Ies més condolents, cas que la ma-

h u ança final arribés a esdevenir . Estintoiat a la barana de l 'entrepont, veia 

borronejar en el Ilustre de dugues clarors una massa de gent heterogènia, 

acatxada pel fato, cob-^rta de mantes, sutze i pegalosa: tot l'estol de viatgers 

pobres qui havien de dormir a la serena estirats sobre el fustam. Famíl ies en-
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teres s'apilonaven tot menjant un moç de pa per sentir en Taire geliu l'escal-

for dé la sang. Oficiáis, polidament vesíits, galanament parladors, se passe-

javen indiferents ai tabustoll deis víatgers qui s'empenyien i plantofaven 

per entrar al vapor; indiferents a la campana qui enunciava el deslligament 

de les amarres, ind ferents ais plors que vessaven en la riba persones preses 

de gran consternai ió. Va requissar totes les dependències luxoses; en el 

gran menjador els cambrers eiegants paraven tauia; en ei saló, a l'entorn 

del piano, un vol de jovenetes abraçaven la qui, a intèrvals riallosos, anava 

esboçant amorosa melodia fresca. En reeixir a cobeita, ja la minsa claror 

era sois un blancal! a i'Oest, i caps i cordatges semblaven els filaments d'u-

na máquina estranya, fauiosa, i tota la pinya d'edificis, vestits de boira, eren 

només rellevats per les torres i pinacles, qui apareixien com agulles d'una 

faixa negra. Clapoteig de corda en l'aigua, remor de la máquina, la melodia 

de la riallosa cantant com un fil de veu angélica, bunior de veus, tot va èsser 

dominât dugues i tres volíes seguid-^s per la sirena estrident. Després, la 

fressa de la máquina fou la dominadora. 

Aguat per l'aprensió, retornà de beli nou a la cabina. El maiali dormita-

va, però a la renior de porta se deixondi ingratament. 

- Q u è hi ha? 

— O h res! Vine a veure si volies alguna cosa perqué ara jo iré a sopar. 

No respongué jamés En Robert, i el company, insistint, pregunta: 

— Què et sembla, noi? Vos dir que irem bé amb una sola cabina? Potser 

que n'agaféssim un atra! 

—1 si a la nit nécessités alguna cosa, com ho faria? 

—Ah bé si! 

Alira volta la quietud del malalt fou alterada. 

—I et sembla que haurem d'anar sempre amb aquest vidre tancat? 

Robert segui mut, comprenent, sensdubte, l'aprensió. I el temorec, arru-

fant celles i espatlies, s'encaminà al menjador a engolir tota la menja que li 

serviren i que fou exquisida. 

Un jorn de calma benaurosa féu disfrutar a en Pi a més no poder. Son 

estomac d'avestruç, trobà el compliment amb els millors requisits de que 

s'abellia; son cor jovenil i enamoradís trobà el beneplàcit de les damisel'les 

qui a punt sempre eren de cantar i dansar; i com que no hi ha cosa més hilà-

ria que la dansa a bord quan hi ha trapeig al mar, ell amb sa corpulencia 

sostenía les figures delicades. I quant feia, contava-ho seguidament al malalt 

amb la viva expressiô d'un geni comunicatiu que si conta lialles riu entreta-

llant les paraules del récit i quasi perdent Talé. 

—Avu i ens han donat una llagosta bullida amb salsa tàrtara. Es el meu 

plat predilecte. Hauries rigut... Jo tenia al meu costai un senyor de molta cas-

sussa, corn jo mateix; però, noi, amb el tràngol que ha començat ansde dinar, 

l'home s'és anat posant groc, groc, com una cirera que es tornés poma, i de 

I I 
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cop, llença el tovalló a ia taula i malmirant la llagosta ~ que es veu que li 

agradava d'aliò més-ha fuit a tancar-se, jurant que mai més s'embarcaria. I 

jo m'he nienjat la part que h tocava. 

Ta! récit a migdia; i al vespre el següent: 

—Quin Chantilly per postres! Allò si que era la flor de In flor de la llet! 

Ja et die jo que serveixen de primera! Potser en menjaries un xic! De¿prés 

ha vingut la segona pari tan dolça com el Chantilly: he baliat amb la mossa 

més maca que he vist de molts anys: és anglesa i no ho sembla: esvelta, 

grassona, com una iiuna plena. Entusiasmat. un cop que tombanf-se el va-

por, si no l'aguanto cau, li he dit que era la dona per mi somniada... i m'ha 

somrigut. 

De raig, escometé: 

—Eh que t'havia fet l'amor la Mary? 

—No hi hagut res, contestà Robert, seriosamenf. 

—Paraules, no; però demosiracions, si. Però si aquella noia no vai resi 

T'agradaria veure la meva conquesta! 

El malalt no se n'interessava gaire. Contava les hores que havien de 

transcòrrer per a arribar a la mar biava. 

El tràngol anà creixent de tal manera que Tendemà fou temporal. En PI, 

arrapant-se a cada passa, pujà a coberta. Semblava una plaça d'on forta rni-

xada havia esbandit la festa. En el cel aplomat corrien els núvols com gas-

ses mig esquinçades, i la mar, tota révolta, amb claps d'escuma tota confosa, 

ondulava en gran desnivell. La nau proejava les onades, tallant de pie llur 

Sina que s'estrellava estriant-se en dues partions, una de les quais, la d'estri-

bor, llengotejava en la coberta, retirant-se tan bon puni s'esbandia, igual 

que una urpa qui assatja el garfiment. 

Un repte sec, com una encingletada, trasposta en Joan Pi: 

—Tothom tancat a la cambra. 

—Que hi ha perill? Es nou el vapor? 

El mariner l'engegà a l'oblit amb un gest de braços no gaire corté?. I el 

temorec, tremolant, penetrà a la cabina menuda com una caixa. 

—Quin temporal! Fa feredat! Hi ha ordre que ningú es mogui de la 

cambra. 

—Ja m'ho semblava, però no pas tant com vens a dir! 

—Si t'incorpores, ho veuràs. Mira, exclamà En, Pi, obrini el portico de 

la lluerna. 

El malalt, però, no pogué llucar res, perqué aquel! va tancar de seguida 

l'aspitllera, de tanferesta que resultava la visió. Com que la nau decantava 

a babor, per l'ull rodó com la Iluna, es veia constantment el si de les onades. 

—No m'hi havia trobat mai. No sé perqué han d'obligar a tancar-se en 
aquest armari! 

El malalt més eixeribit, animava a l'home sà i fort. 
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—Ja se sap que la mar té joguines agres; però has de pensar que por-

íem maríns que saben on tenen la mà dreta i que dominen els elements. 

A! cap de dugues hores de capeig del temporal, s'obri la porta, í un ma-

riner, sense mot, tirà dos salvavides. 

—Eh! , cridà en Pi amb veu ronca d'espant. Que hi ha perill? 

Per tota contesta va dir el mariner: 

- S í . 

—1 no podem anar a coberta? 

- S i . 

Tremolan! de cap a peus, En Joan Pi s'hi enfila. Ja hi havien algunes 

persones en actitud d'oradura. No hagué pas de preguntar. El perill estava 

en la capa de boira que s'anava espesseint i ennegrint, com un velari malèfic 

per esborrar el carni salvador, per anorriar l'enginy del nauta. 

Reentrant en la cabina, mormolà com un moribund: 

—Estem perduts. El temporal no seria res. Es la boira. 

— Oh boira cruel! 

En aquell instant la sirena repercutí, esparverant tot el passntge per 

creure's que era el senyal definitiu. Però a tota pressa correguerpn veus que 

la sireu'i cornava per prevenir una probabilitat jassia molt remota, d'enves-

tida. 

— O n som, pregunfà Robert, amb la temenza de naufragar en esculls. 

— A la costa de Franila. 

La nit vingué a augmentar la temenza de mort. L'afrosa sirena continua 

va sonant, com una veu de malastre. Robert, resant piados, s'entregava « la 

voluntat divina. 

—Jo que tenia por de que m'haguessin de llenpar al mar! Ja no soc sol! 

Tothom en perill! 

I el sofrent semblava conhortar-se de la dolor general. 

Amb espaume, En Joan Pi veia la mort en les onades garf|dores o en 

els esculls inevitables. En el llarg mirali de sobre el lavabo, iHuminat per la 

Hum eléctrica, se destacaven la sua fag i el seu bescoll, conges()onaís enca-

ra de la ültima fartaléncia, pletòricsde vida, tan vermeils, que semblava que 

la sang havia d'espurnar-hi. Encara li aparia sentir entre mig de la remor 

tempestuosa la musica de la'dansa i la rialla d'aquella a qu í s'era declarat. 

Oh! Verament la mort era un càstig divinal per l'ambició que havia sen-

tida de suplantar al company en l'altíssim i fortunós càrrec. AtuYt. s'agenollà 

a l'espona del malait i agafant-li les mans i petonejant-les digué: 

Oh , amie de Fànima! Déu em castiga! Jo he sentit una satisfaccio inte-

rior de la teua malattia perqué ella pot aportar-me la posició que ara tens. 

El desvel d'una negror d'ànima inesperada excità el malait. 

—Això no pot ser. El sofrimentt'ho fa dir. 

M 
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— Oh sí! Perdona'm, amie. 

—Et perdono, però no em deixis; porta'm a coli ¡ salva'm quan hora sigui 

de Iluitar. Tu voldràs fúger sol i jo quedaré aquí sepulcral. 

—T'ho juro, estimât amie. 

S'abraçaren estretamení. De prop i de lluny venien esgarips de terror, 

ploralles hístériques. A un fort estrèpit de sobre coberta, se prepararen a fü-

ger, i ja l 'home vermeil i fort arborava en sos braços el malalt. De totes les 

cabines eixí la gent. Una veu, meravellosament serena, crida; 

— Q u e ningú es mogui. No hi ha cap parili imminent. 

La nit passa, i al primer Ilustre del jorn la funesta boira s'era fosa, Du-

rava el temporal, mes ço que hi feia? Va escampar-se un aire de seguritat^ 

un alé de renaixença. Oh quina consolació tan inefable! El més rebel a Déu 

queia de genolls lloant sa misericordia. Els destres marins començaren de 

somriure, i el Hur somrís semblava la claror de nova vida. Hores més fard, el 

blau del cel apareixia, les aiguës se calmaven, i tothom eixí a coberta per 

respirar amplament, per salmejar la joia. 

El vaixell entrà ai Mediterrani. En Robert Gelart, de l'alegria sembla 

refer-se miraculosament. Com un tullit qui per virtut de la fe s'aixeca i suri 

curat de la piscina remeira, així eli. 

--Oh amie! Preveig la llum. Sento la tebior de Taire. Ja soc en el meu 

país. Será que la calma ens afavoreix, però em fa l'eîecte que entrem en un 

llac. Mar llatí, mar blau, joia del cor! Desfeta Tenyorança, lliure del fred i de 

la boira que m'havien entrât al moli delsossos, em sento reviure, em sento 

curat. Vui aixecar-me. 

—Si que fas bon semblant! I t'irà bé de respirar l'aire tebi. Jo em ves-

teixo ainb una esgarrapada i tindràs tot el camerino a la teua disposició. 

MiQUEL R O G E R I C R O S A 

Continuará 
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Crònica local 

Disfruta Palamós en la tardor present d'uns bells espectacles oîerts per 

la Companyia d'En Barbosa, que és bona en conjunt. Horn diu que a Sant 

Feiiu de Guixols fa plens cada dilluns i c,ue a Palafrugell també aconsegueix 

bones entrades. Aquí son regulars. La crisi inacabable! Es liàstima que no pu-

guin obtenir les recaptacions de que la Companyia és mereixedora. Entre 

varies obres d'escàs interés, n'han posât d'interessants, com La fuerza del 

mal d 'En Linares Rivas, Rosas de pasión d 'En Martínez S iena i Cors de 

dona d'En Rusiiìol. 

El cine va sostenint-se perqué és un espectacle que esclavitza moites 

i moites d'ànimes. Í encara que la gent es desmaï d'acandiment van a veure 

les pei'licoies. D'acandiment n'hi ha. Moites families, sense treball, nove-

len abandonar el pöble, ja perqué en serién molt enyoradisses, ja perqué 

afalaguen l'esperança que el treball augmentará. I no augmenta sino la ven-

da de palies. Prova de misèria és el robo d'uns quants duros que hi ha hagut 

en una botiga. La ronda nocturna s'és feta més activa, deixant de cantar eis 

serenos. 

Funció extraordinària dona l'Empresa del Cine per a presentar pei'lico-

ies del RiÌ. La gent que hi va acudir contempla tristament totes Ies llàstimes 

d'aquella campanya. Les Societats, que, com tot, senten la crisi, prosse-

gueixen la mateixa vida; balls en El Port, Federal, Centre Economic. En 

aquest Centre posaren en escena els aficionats Nofre Llonsa i Sebes al 

cap\ hi hagué també la votació per nomenar Conserge, quedant elegit En 

Lluis Lladó. 

AI Centre Federal, eis concerts de La Principal atrauen molta de gent. 

L'Agrupació Catalanista dona una vetllada el dia 8 en la sala de festes del 

Cassino " E l Port". En Miqueí Roger llegí un treball historie relacionat amb 

la idea de commemorar La Batalla de les F-ormigaes, idea que ha estât 

molt ben acollida per totes les poblacions voi eres, per l'Ateneu Empordanés 

de Barcelona i per la Joventut Nacionalista de Barcelona; En Conchs, En 

Suñé, i En Vicens cantaren respectivament Aria de la Bohème, Vora voreta 

la mar i Sogno de Manon; foren lle^ides dues poesies consagrades a la refe-

rida batalla, del llorejat poeta En Francese de A. Marn i l i del poeta difunt 

En F. Ubach i Vinyeta; En Norbert Espinet declamà admirablement el Sa-

i 
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gramental de Mossèn Jaunie Collell; magnifiques projeccions de la Costa 

Brava amb clixés i relació d'En Joan n . Camós fóren un número deliciós i 

molt aplaudit; En Parra feu jocs de prestidígitació i, per fí, un ballet amb totes 

les més belles damisel les de la vila. 

L'Orfeo donà un concert sardanístic del quai ne parlem en article apart. 

Poca concurrència hi bagué. Les primeres audicions îoren " E l Pardal" d'En 

Pérez Moya i la La Sardana de la Pàtria d'En Morera. Alguns socis pro-

tectors escreien que en eix concert s'hi donarla l'obra lírica Retorn; aquesta 

obra, que será posada amb orquestra compierla i precedida d'un concert sim-

fònlc, ha d'ésser objecte^ com és natural, d'una sessió extraordinària. El pres-

supost atany xlfres importantissimes. 

Eis qui no han anat mai a dormir com les galllnes veieren, una nit vers 

les 12, una immensa re.splendor sobre St. Fellu de Guixols. A poc de mirar-

ho, ja.s'apreciaren flames. No era pas difícil d'endevinar que era suro o taps 

la pastura del foc. Alguns hi anaren seguidament en automobil, trobant 

que cremava un dipòsit dels Docks de Palamós S. A. les existéncies del 

qual se consumiren per compiert, essent vaiorades en 360.000 pessetes. 

Pocs dies després, a la tarda la cometa hàbil d'En Fernández vibrava 

emocionada, alarmant tothom. Hi havia foc a la fusteria d'En Pere Clavague-

ra. En el Convent de les Germanes Carmelites, contigu altaller inflamat, hi 

hagué el sust de considerado. Gent i aigua apagaren Ies flames quan ja en 

la botiga no quedava res de bo. 

Amb una crida del nunci arriba el turronaire Verdu, ja conegut d'anys 

en nostre poblé. També haurà de flaquejar la venda del bon llamí, a malgrat 

de que un bon turró és com el cine. 

A l'escorxador hagueren de sacrifíca'r-se dues vadelles per malaltes. 

Un bum-bum popular, general a tota la contrada, clama per l'arranja-

ment del servei del Tramvia de Flassà a Palamós. 

No ha pas durât gaire la competència d'automòbils. La forta empresa 

antíga torna veure's el camp Iliure i eis beneficis segurs. 

El malastre deis negocis sembla que s'encomana a aquells que no hi te-

nen cap relació. Passa una tongada de dies que eis pescadors havien poc peix. 

El carrer major és esplèndid de Hum mercés a un augment d'intensitat 

of eri per la C .^ Empresas Eléctricas. 

A Portugal ha mort N'Agustí Ribas, un dels palamosins que més s'ha-

^ v i e n distingit en la coneixença del nostre art industrial. (A. C . S . ) 

Amb el lluïment acostumat celebraren Ies Filles de Maria la Novena 

a la Purissima. 
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eatre 
Cors de dona, d'En Santiago Rusiñol 

• En el programa hi havia una carta que no sé si al public allunyat de co-

ses de teatre féu efecte, però que no en féu gaire a qui admira el gran artista 

Sr. Rusiñol i al seu inlèrpret notable, Sr. Barbosa. 

Fos això, fos el nom de l'autor, fos l'ofrena de català, Io ceri és que h¡-

havia a Teatre més public que en les anteriors sessions. 

L'obra, des del començ, ja porta pasta de vida, emoció de realitat, no 

aquella artificis que en Ies composicions castellanes, anteriorment ofertes, te-

nien. La mà de l'artista té gran habilitai en desenrotllar les situacions, però 

com que sóii reals, Tespectador queda seguidament corprès. La filia d'un ho-

me boníssim i d'una dona perduda, per l'educació religiosa que rep, salva la 

seva mare del vici i amb gran fortalesa d'esperit llença al carrer les figures 

crapuloses de que es veu amenaçada. En Rusiñol ha fet una comèdia mora!, 

havent de passar, forçosament, per les escencs infectes del vici. Hi apunta 

la noia ben trista de que és la vellor, més que la influència de la filia, el tan-

cament de la vida lliure. Però, amb tot, es despren que la joventut sana i for-

ta triomfa completament. 

La Companyia estava més encaixada dient el català. Feren bon treball 

les senyores Gai i Perelló. En Ginestet féu admirablement el paper de iMar-

qiiès. En Barbosa ja havia d'actuar parat i recelos, en son paper d'home cu-

rat del vici per l'amor eie sa filia, però, tal vegada, accentua massa la tònica 

del personatge. 

Els aplaudiments foren vius. I al final, artistes i püblic canviaren el som-

rís demostratiu de la bona vetllada. 

5loc Manel ic i Dietari Manel ic 

De la casa Ricard Duran i A. , fundadora i editora de les «Edicions Manelic», hem re-

but el tan conegut Bloc Manelic, pertanyent a Tany 1922, el sèptim de la seva publicació, 

i ademés el dietari, de nova creació, titolai Dieiari Manelic. 

Per la popularitat adquirida pels dits Blocs Manelic no ens caidria parlar de la ex-

cel'lència i pulcritud editorial de dita publicació, però no podem sustreure'ns de manifes-

tar que dit bloc ha sigut confeccionat amb tota cura i porta bon nombre de treballs en 

prosa i en vers completameat inédits; ademés va exornat amb qualques receptes de cuina 

catalana, amb notes liistòriques i arqueològiques i amb una riquesa de pensaments, un per 

cada dia, recollits dels homes més eminents, en saber, que el mon ha tingut des dels 

temps reniots. 

El Dietari Manelic és un verdader Ilibre de caixa català, el quai acompanya una guia 

deconeixements de gran utilitat práctica per a Catalunya. 
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Moviment del port 

Vaixells e n t r a t s d u r a n t el mes de N o v e m b r e de 1921, 

1, Vap., At las , (norueg) ; 2, vap., W e s t Caddoa, (n. america) ; 3, ve ler , Joven Paqui-

to; 4, veler , Te resa ; 5, ve ler , Joven Elena; 6, vap., AntzoneUoa; 7, ve ler , Joven Paquito; 

S, vap-, Mont Sanf; 9, ve l e r , Montserrat ; 10, ve ler , j o v e n Paquito; 11, veler , A n g e l de 

la Guarda; 12, ve ler , V i lasar de Mar; 13, ve ler , Montserrat ; ; 14, vap. , A l va rado ( ing lés ) 

15 veler, Joven Paquito.—TotallS. 

Caixa d'Estalvis 
Mes de Novembre 

Nombre rf'impBsiïiirns Quanlìtats ¡¡irposadas Reintegres Quantítats pagades Üíbretes novei 

57 1832 20 2 0 2 1 ' 9 0 1 

^ e a i istre cívi 

Mes de Novembre 

Naixemenis. — X, Vicens Fr igo la i M a r c ó . - 2, Mar ia del Carme Escoruela i Vida) . 

—3, P e r i Umbert .— 4, Mart ina Ureña i Fonr.— 5, Dolors Grau i Amar.—6, Barbera i 

Mart ínez.—7, Leopo ld Gafarot i T o r r e n t . - 8, Ramonei i Carne.—9, Marcó i Samarge . 

—10, Joan Condom i Gratacós .— 11, Francese Prohias i Sc ro l l s .— 12, Amparo Porta i 

Brugué .—Tota l 12. 

/î/a//-/w(?/î/s.—Francese Daniel i Mi l let amb Fél ic i tât Forriés i Map .—Tota l 1. 

Defuncions. - 1 . Joan Ribas i Gíra l t , de 45 a n y ? . - 2 , Josep Cursi i Puig, de 83 anys 

- 3 , Do lo rs Pa l f í i Amat de 82 anyE . -4 , Mique l Sendra i Pou de65 a n y s . - 5 , Josep Pa-

ll i i Amat.—6, Gertrudis Pu i g i Juanals, de 69 anys .—Tota l 6. 

Tallers Tipográfícs LLORÉNS CASTELLÓ-PaUtnós, 
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