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Crisi de l'educació a Catalunya 

vili 

La nova mentalitat contrària a l 'organiizació familiar antiga, s'ha format 
en les viles i ciutats la vida de les qua's depèn de la Industria i del comergi, 
aumenta constantment la seva influènc'a a pesar de la continua immigració 
rural informada per l 'esperít antic. 

Paró si bé el canvi es produeix en totes les classes socials no en totes 
es presenta de la mateixa manera. 

La classe obrera en els temps antics estava subjecte a Torganització 
gremial fonamentada en els niateixos principis de l 'organitza^ió famil iar; el 
sistema autoritari , i el predomini dels veils sobre els joves, per la necessitat 
deis líarg aprenentatges, i no curt temps de fadrinatge per a arribar a esser 
mestre en i 'of ici, qualitat necessària per a regir un establiment. 

Els gremis desapnregueren ja abans del desenrotllo de la maquinaria, i 
encara que en molts oficis seguí essent precis un aprenentatge no molt curt, 
la li ibertat feu predominar els bons treballadors sense considerado a Tedat, 
i com es donà el cas que des de molt joves poguessin els f i l ls guanyar-se bé 
la vida,amb molt més èxit de vegades que els pares, I 'autoritat d'aquest ten-
deix a disminuir. Se propaga finalment la gran indùstria amb el predomini 
del treball mecànic, quedant l 'aprenentatge convert i t en un petit temps de 
prova, circunstància que augmenta les facil i tats de guanyar-se la vida els jo-
ves, de tal manera que no sols poden satisfer Ies necessitats primordials si-
no certa extensió de les mateixes i algunes de noves. 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



130 M A R I N A D A 

Quan el pare per la seva habilitât en l 'of ici ha conservai en la famil ia el 
Hoc preeminent, i és propietari de la casa habitació o veu possibilítat d'esser-
ho, fa predominar el matelx esperi i que ha informat la seva educació, però 
com que aquest predomini depèn de les circunstancies personals no es pot 
assegurar def ini t ivament, essent rares les families que a la segona generació 
el conserven, perqué la força novadora moguda per la Ilei de l 'estensibil idat 
de les necessitats és molt més potent en la vida urbana que en la vida rural. 
H i ha en les aglomeracions urbanes una força social que actua amb més efi-
cacia que en el camp; la ìmitació. 

El jove qui amb el seu treball consegueix milloràr els seus vest i ts, anar 
a totes les diversions i fins satisfer les seves passions embrancant-se en el 
carni del v ic i , és prompte imitât per altres joves, els quais consegueixen 
substraure llurs guanys a la comunitat famil iar, a la quai sols contribueixen 
amb una determinada quantitat en remuneració de les despeses de manuten-
ció, disposant amb absoluta I l ibertat del restant. 

Adhuc conservant-se la comunitat de bens en la familia, el jove o la noia 
qui desitgen concórrer a les diversions i presentar-se com els altres de la se-
va classe aconsegueixen fàcilment que els pares els donguin gust. 

Però ès motiu de renyines les preferències que es concedeixen a un f i l l o 
fil ia, ja fjue aqueli que és treballador no es resigna a esser tractat igual o pit-
jor que el seu germà o germana que contribueixen menys a engrossir la caixa 
de la comunitat famil iar, i, per tant, s'imposa el règim particularista dels pe-
culis, que dona per resulíat que quan se tracta del matrimoni i de la instal ' la-
ció de la nova l lar, compi i cada ü amb els propis recursos i per tant recabi la 
I l ibertat d'escollir companya, 

L'extensió de les necessitats que es manifesta en tots els ordres fa que 
l 'estalvi que era un dels fonaments de l'educació tradicional prengui un altre 
aspecte. Els obrers d 'avui que formen la classe superior, estalvien, més que 
per acumular capital, per procurar-se noves comoditats, per no trobar-se a 
inercès dels altres en cassos de malaltia, i altres adversitats, per poder donar 
instrucció als f i l ls, i en el temps de joventut per reunir recursos per al dia de 
constituir una nova llar, trobant per aquest fins grans faci l i tais en el nou rè-
gim econòmic, amb les caixes d'estalvi , societats de socors muíus i altres 
institucions de previsió. 

L'organisme famil iar que abans tenia una independència quasi absoluta, 
perqué dins d'eli es resolien la major part de les dif icultáis de l 'existéncia, 
redueix la seva esfera d'accio limitant-se a la f inal i tat que l i és pròpia, perpe-
tuado de la raça i educació de les noves generacions. 

Però aquesta extensió de les necessitats que en els homes actius i v i r -
tuosos produeix bons résultats, en els qui es deixen dominar pel v ic i en pro-
dueix de tan dolents que arriben a la desorganització fami l iar , contr ibuint-hi 
molt el progrés industr iai que ha fet imprescindible l'entrada de les dones en 
la fabrica. 
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Quan la mare, per poder alimentar els petits ha d'ausentar-se de ia llar, 
sense deixar-hl l'àvia o altra dona de la familia, els neis roden pels carrers i 
aprenen coses molt difererits de les que ensenyen les mares. Si el matrimo* 
ni guarda bona conducta, els bons exemples de dintre poden pesar més que 
els mais exemples de fora, si l'accio de Tescoia hi ajuda. Però si el pare, do-
minât pel vici freqiienta les tavernes i s'entrega al desordre dels plaers sense 
preocupar-se de les obiigacions familiars a les quais sols atén là mare, els 
nois deixen de frequentar l'escoia i arriben a grans completament ineducats; i 
encara que hagin estât subjectes a l'autoritat del mestre, quasi de res els ha 
servit; perqué rebels a tota disciplina arriben tot lo més a apendrede llegif i 
escriure i a posseir algunes nocions que si alguna influència tenen en l'aspec-
te moral son més aviat contraproduents. 

En totes les grans ciutats formen legió els qui rebutgen el treball orde-
nat i es proposen de viure a costa deis allres conservant els uns la indepen-
dencia individual i organitzant-se altresen bandes que sois poden esser re-
gides pel més fort o el més astut. Si investigueu llur procedència, no deixa-
reu de trobar la manca d'educació familiar deguda al vici dels pares, i a ha-
ver-se format llur carácter en Tambient anti-moral del carrer. 

No sempre aquest ambient és tan pervers i aleshores no s'arriba de mo-
ment a l'absoluta pèrdua del sentit moral, però de totes maneres la manca 
d'educació familiar fa que les regles de conducta, generalment no tinguin per 
res en compte la liei moral, resultant una incapacitat de jutjar sobre el bé i el 
mal i fins sobre la conveniència o utilitat deis actes, ja que no veient més que 
els fruits del moment, se busca el plaer actual sense considerar els mais fu-
turs qup pot produir. Per tant, si i'ambient és favorable a actes del lot per-
versos, el mal sera dificilment remeiable: en canvi si sois ho és a petites fal-
tes o a actes que tot i no essent recomanables porten conseqüéncies que si 
bé són dolentes no son desastroses, poden aquest ineducats no esser nocius 
a la societal, i fins és possible que una educado posí-familiar modifiqui llur 
carácter. 

Resulta, dones, que en la classe obrera de les ciutats i viles industrials 
la familia representa diferents formes: la tradicional sostinguda per ia conti-
nua immigració de pagesos; la que tendeix al particularisme en els elements 
superiors, la que tendeix a la desorganilzaciô en els elements inferiors, i la 
pròpia dels immigrants d'altres regions amb tendencies més o menys comu-
nistes. I per tant hi ha diversitat de sistemes educatius, contribuint a la crisi 
de l'educació en el nostre país, la quai ve agravada pel fet de no esser la 
classe superior prou forta per a imposar-se i constituir un element director 
degut a que si bé els individus que la formen consideráis individualment 5Ón 
aptes per a resoldre les dificultáis de l'exlstència en circumstàncies normals, 
són mancats de força social. Comprenen perfectament que l'associació és 
una necessitai en els temps modems, i han constiluit entiláis de diversa me-
na; cooperatives de çonsum. germandats, societats de resistencia; però el 
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seu funcionament deixa molt que desi t jar . Per manca de véri tables directors , 
ocupen aquests l locs, no e !s de més capaci tat , s ino els qui niés criden o e ls 
qui saben fer -se més partidaris. En a lgunes c o o p e r a t i v e s i germandats hi ha 
hagut prou seny perqué puguin sos tenir -se maigrat cer ts defec tes , si bé pot 
e s s e r no estan formades exc luss ivament per obrers . Però els qui porten les 
soc ie tats de res is tencia no surten de les famil ies organi tzades que formen la 
c lasse superior, sino de les que tendeixen a la desorgani tzac ió o de les pro-
vinents de comarques on predomina l 'esperlt comunis ta , que han demostrat 
certa superioritat intelectual molt relat iva, facultats r e l ò r i q u e s o bons pulmons. 

El periode de transicíó entre l 'antiga organi tzació gremial i el predomi 
de la gran industria, caracter i tzat per la llibertat individuai del contracte de 
treball , ha sigut la causa de la manca d'esperit corporatiu dels e lements . su-
periors de la c l a s s e obrera . 

MARTÍ R O G E R . 

(Seguirà). 

C e n t e n a r s de flors menudes 
s e congr ien a un capbrot 
i a ixfs acaramul lades 
s 'anomenen flor d 'a locs . 
Quan les de jús s ' esmorte ixen 
les d e s s ú s obren l lavors, 
que amb afany f loreix tot dia 
de sa vida un e s c a l ó . 
Naix per m a r g e s i bard isses 
senya lant les part ions; 
les a b e l l e s la c o n e i x e n , 
e is herbolaris un p o c ; 
més ningú fent rams la cerca 
ni la volen a cap hort 
que a m b sos perfums no entabana 
ni e is ulls crida a m b s o s colors . 
M o l t t emps fa que l 'es t imava, 
no ga i re que Ii s é el nom, 
que fins per Tanomenada 
d e les p lantes hi vol sort . 
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L'estimava perqué dona 
santa ensenyança en el cor, 
l'estimava com a símbol 
de moral i noble esforç; 
puix si entre ses fulles Nargues 
fresques i d'etern verdor 
no hi guaiten aponcellades 
0 descloses gentils flors, 
cada dia en treu de noves 
de ses vergues a l'entorn 
que si bé menudes, mostren 
un treball de cada jorn. 

M. AGU1LÓ 
De Bagur a Torrent 

día 16 d'Agost de 1859. 

(1) ExUeta de l'album de la familia Pages. 

La cacera (1) 

(Del Ilibre <Poesies Casolanes») 

La taula més arreconada de! café del Noi, la qu'eslava mîg amagada 
al sota*escala, aquella havia estât sempre la nostre taula; cada tarda'ns hi 
trobavem el Fura, '1 Liare, el Voluntar! i jo; els tres primers eren caçadors, 
grans caçadors segons deien; jo no he passat mai de la categoría d'aficionat, 
d'aquells que surten tres o quatre cops cada any i tornen a casa amb el sarro 
buit, pero s'han divertit, s'han matxucat els peus trescant per la montanya i 
han dinat bé o malament a i'hombra d'una alzina prop d'una font d'aigua 
molt bona per a posar-hi la botija en frese. 

Sempre en aquella reunió s'hi solia parlar de caceres; era'l tema obh'gat 
de totes les converses que's tenien el Fura, ' I Liare i '1 Voluntar!; jo també 
hi deya la meva de tant en tant, per a fer un xic Thome, com si fós del gre-
mì; però'ls altres parlaven més com a mestres passats, i de conills i liebres i de 
perdius ! guatlles,si se n'hi havien arrossegat per aquella ditxosa taula!...i de 
festes extrordinaries, de trucs maravellosos, de sorpreses i picardies de 
caps de caça, de trets aprofitats, de gestes glorioses i habilitais de la goça-
da, amb lo que se'n retreia en una setniana n'hi havla per a escriure'n un mi-
sai. Jo les trovava tan gustoses Ies narraclons dels meuscomnanyp, qiip hi 
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parava unes orelles... i poques vegades, les més justes, m'arriscava a pen-
dre part activa en les converses, perque lo que jo hi hagués pogut portar no 
componía res amb Io intéressant que resultaven aquelles més o menys veridi -
ques histories y mogudes controvèrsies. 

Un dia'ns vam armar tots piegats per a fer una sortideta cap a Sant Pere 
Mártir; empaitariem algún conili, nos deixariem caure a la font del LIeó,aont 
compareixeria 'I Noi, el cafeter, que'ns tindria'l foc a punt per a courer les 
costeües, i havent esmorzat tirariem pè'l coll de Finestrelles, deixeriem net 
de caça aquell indret, i un cop complerta la nostra missió d'extermini per 
tota la muntanya 'ns arribariem a Sant Just, dinariem com uns rectors i a 
posta de sol baixariem xano xano cap a casa amb el boti. Era un progama 
seductor, tanseductor, que'l X e c h , el tertulià accidentai, diguém-ho aixi, 
que algun cop venia carregat de bona fé a exposar les seves aficions vena-
tòries i'Is seus éxits negatius, se va revestir de coratge i solicita èsser ailistat 
per a fomar en la colla. V a semblar que aquella proposta havia estât com 
tirar una gaileda d'aigua al daniunt dels autors del projecte; tant el Fura, com 
el L iare i com el Voluntari opinavan que'l Xech no'ns habla de fer més que 
nosa, y van gosar i tot a insinuar-l'hi però no vam tenir cor de rebutjarlo 
descaradanient. V a l a dir que jo tampoc los hi havia de prestar grans serveis 
en aquella empresa, pero ami'm volien per company, perque'm portaven 
una Ilei d'estimacló, com ara, fem una comparança. la que tenen els catedrá-
tics amb els alumnes curtets que'ls admiren y son dóciis. 

* 

El F u r a , ' I L iare i ' I Voluntari ja estaven reunits a la taberna del F a l ò 
matant el eue; quan jo hi vaig entrar, tot donantme'l bon dia l'un m'allargá 
un bocí de coca, l'altre 'm signà'l porronet de la barreja qu'era a! demunt 
d'un bane i l'altre amb la boca piena esquivava'ls gosos qu'estaven tots ava-
lotats i podien fer alguna malesa. E l X e c no s'havia deixat veure a mos ulls 
i vaig demanar per el i ; el Fura'm va signar que trigaria; el Liare va dir que 
era deis que mai se'ls hi fa tart i arriben a misses dites; el Voluntari hi va 
afegir qu'estava enfeinat ensinestrant el seu Mulei a córrer com les altres 
besties. T o t s vam Hure a l'esquena del pobre X e c ; ja sabem que sempre-
n'hi ha un que té de portar la Iliura. Encara aquell cop sense la Iliura, v a 
tenir de carregar amb alguna cosa més el X e c , perqué entrar a la taberna 
i avans de convidar- lo a beure omplir-l'hi 'I sarro amb las subsistencies i pen-
jar- l i 'I morralet del pa i una botella majuscula va esser tot hu; eli no gosant 
protestar se va permetre fer alguna indicació encaminada a repartir equitati-
vamení el pes entre tot els companys, pero el Fura o el L iare o l'altre, no sé 
quin, potser tots tres a l'hora, li van fer avlnent que'ls que tenen de fer la 
feina de més compromis han d'alleugerirse d'embalunis, i li van venir a s ig-
nificar amb bons termes que la cárrega sempre la duen els ases. E l Xee no 
era deis més costosos de eonvéneer i s'acomodá bonament a la seva sort. 
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Q u a n de ixarem la taberna tot just clarejava. L 'exérc it se va posar en 

marxa: al davant de tothom la goçada, que no ' s podía contenir; els tres ca-

çadors , d iguém els caçadors véritables, portaven la direcció carninant a bon 

pas, l 'escopeta al coll, les mans a les butxaques, primets de roba, potser 

massa l leugers per lo qu 'exigfa l 'hora TI serenet que ba ixava de la serra; se-

gu ia ' l X e c h amb la seva arma, '1 seu sarro i les seve s prov i s ions y les dels 

altres; jo 'm va ig quedar al darrera pe'l gu s t de veure al X e c h caminar gan -

serament tan ben équipai que no feia pas festa; al cap d 'un pare-nostre mira 

a terra al un costat i al altre, ' s tombá, restá plantai, feu un xiulet, reculá 

cap a [a taberna i torná a fer vía acompanyat del seu M u l e i al que pegá de 

tant en tant puntades de peu per a tráure-li la s 5n de les orelles. 

* 

N o erem gaire més amunt de la font del General que va començar a cla-

pir un dels goço s que portavem i tot seguit van gr inyolar els altres i 's van 

posar a córrer com esperitats al darrera d 'un conili que les va enfilar monta-

nya amunt rabent com una mala cosa; els caçadors cridant fins a e sga rgame-

ilar-se 1 trescant a salt de ca per entre mig de v inyes, els g o ço s lladrant fort 

com si ' l s atormentessen, empaitant el conili amb veritable fùria; l 'un pegant-

li escopetada, l'altre tirant m ig d ' e sma perqué amt prou feines l 'af igurava, 

la bestiola sempre corrent coni un llampec esfereïda, ja degué veure ' s a punt 

de rendir-se, perqué ' ls cans no'l de ixaven de petja i'ls niés corredors ja gaire 

bé I 'estalonaven, pega embranzlda cap al altre costat d 'un xaragal l , g i ra cúa 

i 's dona manya de recular mentres la goçada pert el rastre i cerca al astut i 'l 

torna a perseguir rases avail, i a punt de caixalar-lo, bota'l conili per a g ua -

nyar el marge que li ofereix un Hoc de salvament, i no té prou empenta i cau 

revolcant-se en la pois del cami, just al costat mateix del Mu l e i qu 'estava es-

tirat mandrosament com si hagué s fet molta fad iga; aquella nulitat de g oç 

vegé arribar l ' instant d 'una ventura inmerescuda, bada la boca, allargà' l coll, 

i sense nioure 's d 'ajassat feu presa del conili que ' s sentí cruixir una pota en-

tre'ls ullals del ca insignif icant ben net de tota vocació per la cacera. 

* * « 

E l X e c s'atalalà de la extraordinària gesta del Mu l e i , pegà una corregu-

da i 's deixà caure enterra per a assegurar la presa; posa les mans damunt del 

pobre conili i aigant-se llest l 'arrebaQà pegant coga al gOQ que protestava d 'a-

quella expol iació, mentres els altres amb lladruchs i saltirons retían home-

natge al company sortós i destre. H i van comparéixer esbu iegant els ca(?a-

dors testimonis de la prodig iosa aventura, i'i Fura pren el conili i li pega una 

clatellada, el Llarc s 'abrada amb el Mu l e i i li fa una ridicola postura i el V o -

luntari al larga la mà al X e c dihent-lhi amb còmica serietat: 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



136 MARINADÁ 

—Apúntat aquest succès extraordínari qiie'ns augura una gloriosajornada. 

—La sort no es pas del qui la cerca, sino del qui la trova—dígué senten-

ciosament el Xec. 

—Ben cert, aixó t'ho ensenya. Mai més pendré bitUets, vejam si així'm 

será més fácil traure. 

Meníres tant el Fura ja penjava'l conili al sarro del Xec; aquest preguntà 

esverat: 

—¿També haig de carregar amb la caça? 

—1 amb tots els honors que'ns pervindran. 

—Posais, posais, home,—digué'l Liare—el personal te fa depositari de 

la seva confiança. 

— 1 de la seva impedimenta, afegí el Voluntari. 

— ¿I ara qué? ¿cap aont se tira? 

—Amunt altre cop; pren el Mulei, que no'l perdessem. 

EI Xec amb un gest significatiu convidà'l goç a rependre la marxa; l'anì-

maió s'ajaçà al mig del carni i pega una llambregada al amo com si volgués 

dir: «que esteu de bromad La autoritat del Xec se'n senti ofesa i una coça 

exemplar convida novament al goç a fer el cap viu. 

—Prén-lo, Xec, no m'ho fassas tornar a dir; la bestia no es caminadora y 

pendra a mans besades que la pujes a coll. 

—Que's fassa fumer ¿encara voleu que porte més càrrega? 

— Qui fa'l poc fa'! molt. 

—¿D'aixó'n dius poc? 

— Vull dir; qui fa'l molt 

El Mulei pegà un grinyol planyivol a! rebre una altra expressiva exci-

taciô del Xec. 

Aquest per a que no fos dit que no sabia fer un xisie va exclamar: 

— ¡Teva! qui't pega un pareil de coces també te'n podrá pegar una 

dotzena. 

—¡Pobre bestia!—feu el Voluntari amb tota la seva ganseria.—Tothom 

li dona coces. 

—Tothom no,—rectificà'l Xec—però son amo... per això és amo. 

—¿I la coca del conili que no la comptes? 

Tothom va riure de l'acudit, i la colla's posa en marxa costa amunt. 

EI Fura deturant-se en un replá d'ermot dona disposicions. 

Tu Llarc, vindràs amb ini i pujarèm per aquell cantó; el Voluntari que 

passi per l'altra banda del barrane, tu pods anar amb eli (aixó anava per mi), 

i aquest (el Xec) val més que tot planejant fassi cap al Lieo i ens hi esperi; 

si ve'I Noi també'l podrá ajudar a recollir llenya; mentres tant que reposi, 

perqué amb la càrrega que porta fa de mal anar. 
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—Però ¡ei! que no badi—digué'l Vo luntan .-Al lá podrás tirar, Xec, 

perqué será un miracle que no arrepleguis algún conillot a l'ombra d'un 

gorrofer, hi tenen molta taleia'ls conills a jaure sota d'aquells arbres. 

Tots vam procurar aguantar-nos el riure, i'l Xec prengué la direcció que 

sense dir paraula li senyalà el fura amb el bras estirat, imperatiu, com un 

capdill aixut que dona comiat a un parlamentar!. 

( Continuará). 

Cangó de bresso 

ñ l nen F. Campillà 

Infant blanc i ros 

reposa en ma falda, 

que jo sé canQons 

que la son atrauen, 

canpons de bressol 

que les mares canten. 

I servo els recorts 

d'uns jorns de gaubanga, 

de verge que viu 

tota enamorada; 

més l'amor fugí, 

sens tan sois besar-me 

i sembrá en mon cor 

les fiors d'anyoranpa 

del goig desitjat, 

d'ésser dol^a mare. 

Vina infant petit 

al niu de ma falda 

com un fili volgut 

tindrás més besades, 

i et cantare suáu, 

com canten Ies mares. 

M.-'» DEL C A R M E M E R C É 
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Vaixells que passen 

A mon amie En LIuís Barceló ¡ Bou 

Fa ben a la vera de vintìcic anys frenoi com passa el temps) que una de 

les diversions favorites del qui aixó escriu i d'alguns companys de la seva 

edat, era la de apuntar en unn Ilibreta, les estasses entrades i sortides d'em-

barcacions de totes menes que en aquell temps visitaven l'aleshores modest 

port de sa vi!a nadiua. 

Quantes hores del dia passavem explorant amb els nostras ulis de «llarga 

vista> els blaus horitzons de llevant i de mig-jorn des de les nostres improvi-

sades atalaies del Castell, delà Farola, i del Padró, buscant amb la mirada, la 

bianca vela d'un vaixeil o la fumarola que anunciava la próxima aparició de 

algun vapor que ens ajudés a omplir el nostre «carnet> d'apuntacions mari-

times. 

Però sovint succeia que molts capvespres d'estiu després d'esperar en va 

per dues o tres hores la entrada al port de Tansial vaixeil i esforçar nostres 

ulls per a descubrir la nacionalitat o la companyia a que perteneixia el vapor 

pel distintiu de sa ximaneia, la ñau apuntava la seva proa envers França, i 

passava fregant la punta de la Farola amb la mateixa petulància que el tren 

express passa volant amb terrairèmol de monstre de ferro per las petites es-

tacions de la via, llençant un xiulet de menyspreu i desapareixent a l'instant 

entre núvols de pois i fum. 

Al cap del mès, les nostres apuntacions del moviment del port; eren una 

repeíició de la llista del mès anterior. A Palamós sempre hi entrave'n i sortíen 

mateixos barcos, les mateixes barques, els mateixos vapors... E's noms fa-

miliars de Pepito, Montserrat, María i Teresa, alternaven amb l'històric de 

Lepanto, amb els geogràîics d'els principals caps d'Espanya, i amb el d'una 

que altre ciutat o provincia andaluça. 

Aquesta monotonia ens desesperava. 

Aixís com se sol dir que ®el music veil mai pert el compás», jo, sense te-

nir rès de müsic i ben poc de veil (presumpció apart) encare que, com supo-

sará el qui aixó llegeixi, no segueixo apuntant els noms d'els vaixells que 

entren i surten de Palamós perque m'és materialment impossible, tots els de-

matins al comprar el «Herald» en els llocs de periódics del subway d'aquesta 

gran urb yanqui, lo primer que faig, ta] vegada per instint, es obrir el diari i 

buscar la plana de les noticies maritimes del mon enter, i quan, com avui hi 

llegeixo Marsella, Montreal, Oporto, PALAMOS, Palermo, Plymouth, Rotter-

dam, etc., m'en recordo amb anyorança de ma velia h'breta d'apuntacions del 
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port i d'eis vapors que fregant els esculls de sota la Farola passaven de llarg 

deixant un rastre blanc d'escuma sobre la biava superficie del mar, i me ve-

nen ganes d'exclamar: «¡Per fi hi havéu entrat!>. 

j . VENTURA S U R E D A . 

New-York, Juny de 1919. 

Crònica loca 

La festa major de Sant Feliu de Guixols enguany és estada quelcom 

més animada que en anys anteriors. Com que el treball s'hi ha deixondit pri-

merament i amb més empenta que en les altres viles de la contrada, aixó ha 

donat motiu que tothom se sentís el cor més alegrat, i qui més qui menys 

tots eis ve'íns han contribuii a que les festes resultessin forsa Iluides. La 

concurréncia de forasters es-estada molt nombrosa, tant per l a part jovení-

vola deis pobles de la rodalía com peis estiuejants d'altres indrets. No cal 

dir que eis paiamosins hi tingueren una representado ben important i es-

cullida. 

El pailebot d'aquesta matrícula Ana María fou noliejat per una colonia 

d'estiuejants per a una escursió per la Costa Brava. Eren més de 40 entre 

homes, senyores i damisseles, pero el temps no fou propici ais escursionis-

íes car la boira, interposant-se entre ells i eis magnífics espadats de la cos-

ta, eis feu retornar a Palamós des de la cala bagurenca d 'Aiga Biava. 

La festa del veí poblé de Sant Joan és casi la nostra segona festa, ja 

que escaient-se sempre en diumenge son moltíssimes les persones que tot 

passejant s' hi deixen caure. J a deia una velia cangó que: 

De Palamós a Sant Joan 

Van, van i venen; 

De Palamós a Sant Joan 

Venen i van. 

Son arribats tres o quatre vaixells amb carregament de suro. 

Eis dies boirosos que s'han succeit aquest istiu donaven la sensació de 

•que ens trobavem en un altre clima, com si diguessim a Londres; i eis va-
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pors que passaven aprop la costa sovint , sovint feien sonar la sirena per 
temensa d 'una topada . 

Les vacances d'istiu anib el t ancament de les escoles ens han tornai 
qualques p ro fesso r s que tenen llur residencia en diferents indrets de Ca ta -
lunya, com son En Bonaventura Mir, En Martí Tauler , En Joan Capellá , En 
Francese Burniol i d 'a i t res amies nostres . 

La vigilia de la Mare de Deu d 'Agost a la plaça Gonzá lez Hontòria , 
davant l 'Hotel Tr ias , hi hagué ball de berbena per la colonia d 'est iueig; i al 
sen tdemá, a La Fosca , hi hagué gran animaeió per les fes tes que s'hi feren 
durant tres dies i t res nits en el bonic passe ig de davant el xalet del Sr . T a -
rrés , amb profussió de Hum i guarniment de papere t s i se rpent ines , i enlai-
rament de bombes humorist iques que feren les delicies deis badocs per les 
caricatures es t rambót iques , havent-hi t ambé al t res d iver t iments populars. 
EIs qui els plau complimentar els caoricis de la boca, t ingueren ocasió de 
fer-ho a l 'Hotel Gerogl i f ic , on el Sr . Pons te cura de acontentar a tothom; i 
les classes més m o d e s t e s s 'entauíaven en una barraca p r o p de l 'alga en el 
reco dels pescadors . 

El vapor nortamericà Wasa ic és vingut a carregar paques i caixes d 'a-
glomerats que feia mesos es taven dipositades al moll, i no s 'havien pogut 
embarcar a causa del confiicte social que pesava sobre nostra contrada i ara, 
segons sembla, s 'és arranjat sor tosament . 

Des de mitjans d 'Agost pot ben dir-se que la calor s 'és ficada • en totes 
les cases . Moi tes gents se llamenten que no poden dormir a les nits, i no 
obstant son en gran nombre Ies families que persisteixen en tenir e!s balcons 
i f inestres closos per temor ais corrents d 'aire o a les picades dels mosquits . 

En Miquel Roger i Crosa és sortit per a les s eves possessions de sure-
des de la provincia de Toledo. 

E! diputat per aquest districte, En Salvador Albert, ha donat una confe-
rencia en el local del Cen t re Economic tractant el tema «aspecte social >. 

Ha mort soptadament l 'administrador de la Coopera t iva En Ramón 
Ayes ta . 

El vapor italià <Monviso> es vingut a carregar paques de desperdicis de 
suro; amb tal motiu a lguns magatzems se n 'han alleugerit cosa que ja conve-
nía; i e! veler «Regina delle Vittoire» està carregant escorsa que d'un temps 
a aques ta part e s t ava molt encalmada. 

El nost re cementiri se veu enriquit amb un magnifie panteó - tomba que 
la familia Josep Matas ha fet construir a la casa Tal lers Bechini de Barcelo-
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na. El eos del monument, de regulars proporcions i airós traçat, ès de,fina 
pedra de Novelda, complétât per una estàtua de marbre que ès una bellis-
sima obra escultórica, El conjunt, d'aspecte seriós com correspon ai fi a que 
ès destinât, resulta de moit bon gust ariístic. 

S'és hostatjat breus moments a Palamós l'ex-president del Congrès es-
panyol En Miquel Villanueva. També hi ès estât e! pintor barceloni M. Grau 
enamorat de nostra costa. 

Nostre company de redacció i de excursions En Joan Bta. Camós ha ob-
tingut un premi en el concurs fotogrfific que organitzà l'Agrupació Ex. ursio-
nista de St. Feliu de Guixols amb motiu de la festa major. 

La esposa i filles de ¡'escultor Blai resident a Madrid, i fill adoptíu d'a-
questa vi la, son vingudes a passar una temporada d'estiueig al Geroglific de 
la platja de La Posea. 

El pailebot de tres.pals «Milagrosa» ès arribat procèdent d'Anvers amb 
carregament de carbó mineral per la Companyia del Tranvia. 

A l l 'extrem de la escullera s'hi està aixecant una farola eléctrica. La lí-

nea ja fa temps ès coMocada i la matelxa corrent donará Hum per a tots tres 

fars. 
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Moviment del port durant el mes d' Agost de 1919 

ENTRADES TONELATGES SORTIDES TONELATGES 

Vapors 5 

Barcos de vela 24 

4.593 

2.157 

Vapors 5 

Barcos de vela 23 

4.593 

2.100 

O p e r a c i o n s d e l a C a i x a d ' è s t a l v i s Mes d^Agost 

Nombre d'ímposicíons Quantitats imposades Reintegres Quantitats pagades líbreles noves 

74 3.850 19 12.044'35 2 

R e g i s t r e CIVI Mes d'Agost 

Naixemcnts: 1. Emili Puig i Ponsat í—2. Francisca Ponce i Fernández. 
— 3 . Alberto Gadea i Cequiel.—4. Maria Adelaida Bahí i Bessa.—5. Maria 
Rojas i Taulé. 

Innomenats: 1. Gelpí i Montañé.—2. Adroher i Coris. 
Defunciom: I . Ramón Riera i Pons, 10 anys.—2. Tomás Valles i Viola, 

3 4 . - 3 . Josepa Roses i Puigventós, 7 5 — 4 . Rosa Mauri i Prohias, 3 6 . - 5 . 
Rosa Subirá i Masso, 21.—6. Maria Sais i Viiosa, 3 6 . - 7 . Francisca Pujol i 
Cunest, 1 mes. -8 . Joan Porta i Brugué,4 anys.—9. Llúcia Casagran i Pía-
ja, 46 . -10 . Lluís Estrach i Garriga, 50 , -11 . Ramón Ayesía i Elena, 51. 

Matrimonis: 1. Martín Tauler i Pruneda amb Josepa Ribo i juané.—2. 
Lluis Cruañas i (Jarnos amb Júlia Maimí i Verges.—3. Josep Franch i Aliu 
amb Ester Grau i Per is.—4. Felipe Pérez f Navarro amb Joana García i 
Mece. 

T f t l l e r « T t p o g r à f i ç s I . L O R E N S C A S T E L L Ò - P a l a t n ó s , 
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ARTICLES P E R A 

S P O R T S 

MOTOS 1 S I D E - C A R S 

A. SANROMA 
Balmes, 62 

B A R C E L O N A 
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A L F O M B R E S - T A P I C E R Í E S 
Totquant se fabrica a Europa per a decorar, se troba en els 
G R A N S M A G A T Z E M S A L'ENGROS I A L D E T A L L 

H. Blanco y Bañeras, Barcelona 
Successor de BLANCO Y BOSCH 

Plaça de St. Jaume, Cali 21, 5. Honorât, 1 i 3 

i Fruita, 2. t e l e f o n 1 9 0 ñ 

Grans existencies. 
Ultimes Novetats. 

Preus sens competencia. 
Importado directa de Tapiços, Smirna i 
Perses (Orient). Ultimes creacions, istil 
antic, en Damascs, Veliuts, etc. Jocs com-
mets de Cortinatges, Stores, VÍSÍHOS i 
Cobrellits de Tul i Puntes per a Dormitori. 
Tapets, Pells, Mantes, Edredons. 
i allers de Roba blanca per a taula i Hit 
ademés articles de Llencería, Géneros 
de punt, Camisería i Kquips per a 

sfenyor i senyora. 
tíOT/l. Es convBitient per a Ies car-

petes saber Ies mides de Phakitacié. 
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