
ANY. Vil i. PALAMÓS , N O V E M B R E DE 1921 NÙM. 9 6 

ibres de Baptismes de la arroauia 

de 5anta TT?aria del TT?ar 

( Contimació) 

Les notes demogràfiques de Paiamós a la segona meitat del segle XVI 

son les segiients: 

En l'any 1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1574 

1575 

1579 

1580 

promig resulta èsser de 55. 

hi hagueren 40 naixements. 

40 

52 

46 

50 

71 

53 

68 
57 

65 

54 

67 

55 
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En any 

» 

ir 

1914 

1915 

1916 

1917 

hi hagueren 168 naixements. 

154 

124 

106 

El promig resulta èsser de 138. 

Si en aqueixos anys del segle X X , Palamós comptava 8.000 habitants, 

trobem, en proporció, que en el segle XVI era de 3.200. 

Hi havien les industries de construcció de naus i de teixits. Llavors, com 

ara, Palamós estava mancat d'agrii:ultura. Sols quatte cases figuren com a 

pagesos. La mar omple la vida antiga de Palamós: mestres d'aixa i calafats 

a ia platja, pescadors, mariners. La mar li obre les portes del món i així en el 

segle XIII, el rei Jaume lí d'Aragó va aplegar en la nostra badia 105 galeres 

-amb les quals devers Sicilia partí; ¡ al nostre port vingueren {'Emperador Car-

les I i son presoner el rei Fran-cesc I de Franga; i tots temps venien galeres 

genoveses, i pisanes, i del Sant Pare; i així un cirurgiàde Pisa va estabiir-se 

en nostre Vila i en la nostra esglèsia parroquial foren batejats varis infants 

nascuts en les dites galeres o en les castellanes així com també un moro 

que agafaren a Sicilia Ies galeres de l'almirall Cardona. 

De la vida social palamosina en l'època estudiada pot ferse'n hom càrrec 

amb la relació deis distints oficis i el número de llurs conreadors. 

Consta que un d'ells és botiguer de teles. 

Apotecaris 2 

Assaonadors 1 

Botiguers 3 

Bombarden 1 

Bracers 20 

Basters 1 

Barrilers 20 

Calafats 12 

Calceters 2 

Carnissers 1 

Cerrallers 3 

Cirurgians 3 

Coralers 1 j 

Corders 5 

Corretgers 1 

Duaners 1 

Escrivent 1 

Estudiant 1 

Ferrers 5 

Forner 1 

Fusters 9 
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Garballadors 1 

Hospitalers 1 

Mestres d'estudi 1 

Mestres d' Esgrima 11 

Mestres de cases 6 

Manners 15 

Metgedemar 1 — 

Merca ders 21 

Mestres d'aixa 17 _ 

Metges 1 

Matalassers 3 

No tari s 2 

Oilers 1 

Pastissers 1 

Pagesos 4 

Pescadors 15 — 

PIcapedrers 1 

Paraires 17 

Remendador 1 ^ 

Sabaters , 15 

Sastres 12 

Sastressa 1 

Serradors 2 

Traginers 8 

Treballadors 3 

Teixidors 13 es 

Vidrier 1 - / 
Sensdub tequee i i aque ixa relacíó llevada de! registre baptismal, hi 

manquen aiguns que no hi figuraren per no éssei pare de familia o padrins 

espirituaís; la plenitud de la ilista, però, ja dona un senyal de garantía. Mer-

cès al bon costum dels clergues de fer constar l'ofici de cada una de les per-

sones que en el registre îiguraven, pot fer-se la composició social de la viia 

en les edats pretèrites. Bona cosa fora que els clergues actuals fessin lo 

propi. 

Es curiositat llaminera per als Palamosins els noms deis avanípassats 

qui vivien en I'estudiadi centùria: són els següents: 

Arbendia, Alonis, Artiga, Agustí, Amat, Andreu. 

Bofill, Bernat, Bassa, Barber, Boixeda, Bosch, Basso, Botet, Boixadors, 

Badia, Bertrán, Baulida, Bussot, Baieny, Boixedes, Bataller, Barceló, Barce-

lona. 
Caner, Croanyes, Compta, Carreres, Castellar, Canyer, Camps, Car-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



356 MARINADA 

dona, Capdevila, Comas, Canyet, Cermet, Castello, Castellà, Caner, Calp 

Cantó, Carbonell, Corretger, Casanoves, Costoms, Colls. 

Dalmau, Dandi. 

Esteve. 

\ Ferrer, Ferran, Floris, Francesch, Fonallet, Feliu. 

Gill, Gras, Qafarot, Gamirà, Gallart, Gíspert, Guàrdies, Genovés, Go-

tes, Garau, Gorgoll, Graus, Guinau, Gari, Garrell, Geli, Gali, Gurga Ge-

ner, Gaus. ' 

Hargues, Hereu, Mortai. 

Illa. 

Juny, Jutge, Joan. 

LIampis, Llitrà, LIausàs, Lieo, Lliria. 

Massot, Maria, Masso, Menestral, Moreu, Mosso, Miquel, Maruny 

Massoni, Mascort, Maig, Miralles, Mauri, Maimó, Moret, Meris Macayo' 

Marti. March, Metge, Malira, Maioria, Mercader. 

Oliver, Oller, Orsal. 

Pínol, Pena, Pallisser, Puig, Pascual, Pi, Pia, Pons, Prats, Pagès, Paiau 
Pujol. 

Ribes, Romaguera, Roger, Rotllan, Romans, Riera, Ribot, Roig, Ros 

Ropidera, Rasedor, Romas, Real, Roqueta. 

Saus, Soler, Sabater, Saguer, Spinell, Simon, Sicars, Simó, Sala, Se-

rradell, Salamo, Salomó, Salvador, Servià, Salvà, Surada, Serra, Saló, Se-

neri. 

Torres, Turró, Tomás. 

Ulleí. 

Viader, Vinyaís, Vernós, Vidal, Valenti, Vehils, Vergoñós,Verdera,Vílar. 

( Continuará) 

De ¡bre "Popularitats^ 
% 

Obra XIII de r in imi table poeta Cn J. M. López Picó 

Caneó de l'Empordà 

o térra sense enyoranga, 

oberta de bat a bat! 

Prens i deixes com ta dansa: 

per a entramo cal frisanga, 

ni, per a eíxir, comiat. 

T'enlaires amb tan bon aire 
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que no forces els camins: 

més plana com més enlaire, 

perqué no perdessis gaire 

l'aíre de mar terra endins. 

Reialesa del teu rostre 

i Ilibertat de ta gent: 

a la plaça, el cel per sostre, 

díus la llei de casa nostra: 

poblé, mar, i sól í vent. 

D'aquests presents que tu dones 

nostre cant n'és el resso. 

Tu , que eis poetes corones, 

acull-los en tes rociones, 

ells, que eí tornen el teu do. 

La sardana va espaíant-se 

sense adéu de comíat. 

Donem-nos les mans: s'atansa 

ei moment de fê una dansa 

que també fos un combat. 

Campanes 

Rialla d^l ce!, campanes: 

cor bâtent, a cada volt, 

salta el goig del dring al soi 

com els grans de les magranes. 

Campanes, convit del ce!: 

cada repic unaoîrena; 

damunt de la nostra pena, 

abelles deixant-hi mel. 

Vlatgedel cel, campanes: 

a la plaîia, al Ilarg del sol 

llisca el ressô com el vol 

damunt d'un riu d'aigiies blanes. 
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e s camins de mon 

El trèvol immorta 

L'altre dia, d'un d'aquests vaixells transatlàntics, grans corn monstres 

fiotants, els noms dels quais acaben quasi sempre en ania o en ic, corn pa-

raules convencionlas d'una clau telegràfica, desembarcà una joveneta fresca 

i eixerida com una rosa d'abrii. En una mà hi portava un petit sac de viatge; 

a l'altra, un test en el quai hi floria una mata de trèvol, olorós i verd, com els 

prats i els camps de la verda Erin, d'on la nena venia. 

La joveneta semblava prestar més atenció al test, que al modest equi-

patge que portava. Un dels inspectors de duana, qui al moli tenen cura de re-

gistrar els baguls, màletes i demés entriquells dels immigrants, posa amb in-

diferència V " O . K . " (in cials arbitràries que aquí equivalen a all righi) de 

rigor amb un guix blanc a la maleta. Mira i olorà el trèvol, i aquest no fou 

admès. Per virtut d'una Ilei del Departament d'Agricultura, posada en vigor 

el dia abans, l'entrada de certes plantes europees, entre elles el trèvol, era 

interdit ais Estais Units. 

Inuíils foren les llàgrimes i els precs de la pobra Kitfy. La burocràcia 

duanal és incommovible. Ella podia entrar a la terra clàssica de la llibertat... i 

de les mil i una prohibicions; mes la mata de trèvol, la quai En Pàtri'ckarran-

ca del jardinet de sa casa pairal amb ses amoroses mans, perqué Na Kitty la 

transplantés i mantingués sempre verda en terra americana, estava condem-

nada a èsser cremada en les entranyes del monstre f lo iant ,o a morir ofegada 

sobre el fons fangos de la badia. La salut de les plantes indigenes així ho 

exigía! 

Sortosament no fou així: el trèvol, planta emblemàtica de l'enyorada 

patria irlandesa, no morí cremat ni ofegat, perqué un humil mariner del vai-

xell, qui també era irlandés, í per casualitat també es deia Pàfrick zom el jo-

ve de Is formosa Kitty, arranca el test de les enguantades mans del duaner, 

i acaronant-lo amb ses mans grosses i fortes d'home de mar, el portà amoro-

sament a sa cabina, on el trèvol fiorirà qlorós i verd com els camps i els prats 

de la bella Irlanda. 

O , illa Esmaragda, heroica i mártir! Tu , com el simbòlic trèvol de Na 

Kitty i d'En Pâtrick, els teus fills, no pots morir! 

j . V E N T U R A I S U R E D A 

Nova York, Septembre de 1921. 
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ogi d'una barca velera 

(Poesia llorejada en els Jocs Florals de la 

Vila de La Escala, celebráis enguany,) 

Barca verda a t'esperança 

que riimbeges a compás 

—cada embat un pas de dansa 

com un sait de contrapàs— 

de J'oreig que en té migrançà 

de ton ventre i ton domas. 

La vela és g 'pó de festa 

queguarneix ta bruna peli. 

Quan se gonfla l'alba vesta ' 

sembla un pit de jovíncell. 

Cada corda és arc de gesta, 

cada estrip, îloc de serrell. 

Cada rem te mou lleugera 

amb un via pessigoleig. 

Cada cant de Tamor vera 

una estrofa de festeig. 

Cim e! pai riu la bandera 

tremoianta de mareig. 

Barca grácil i bonica 

que te'n vas cada matí. 

I t'esfums de mica en mica 

com record de pelegri. 

Més d'un cor per tu somlca, 

per l'amor i son llamí. 

Barca que t'esmunys raventa 

per la mar amb bon délit. 

Tu desfàs amb gràcia rienta 

el fisto que t'ha seguii. 
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I com niivia v a s contenía 
a ajunícir-íe a l'infinit. 

M a r endins portar voldria 
a l a V e r g e que m'atrau 
—la donzella bianca i pia 
que el meu cor ha fet esclau-
B a r c a verda jo voldria 
fer Ies n o c e s pel mar blan. 

S l X T VILA 

L p a i s u m i n ó s 

m e r i d i o n a l 
( Coniìniiació) 

R e p o s à el narrador. Eis o íents , com esg la ia í s , in tenogaren : 
— I ha a c c e p t â t ? 
— I se 'n va? 
— A Londres? 

En Robert s igna amb la testa i tothom callà corn al pas d'un dol. El soi 
diaiM^a resto ' ) les Í Moscatges i arruixava e s p u m e s en la mar b lavissa . 

Un de!s p a g e s o s , amb un sospir , mormolà: 

— D o s jo no ni 'hauria mogut ni em mouria de c a s a per rès del mon! 
— J a ho dius! Q u - no has senti t tocar les h o r e s ? Di igues mil lliures e s -

terlines, no pas ca ta lanes ! 
— I quan és a ixô? 
— Deu ml! duros d'or . 

El pages temorec va gratar -se la pelussera embard'issada ¡/a l téra i , pro-
ferí: ^ 

— Punyef l is ! J a fa rodar el cap a ixö! 
En Verität fora una r idicolesa no abracar la fortuna que venia tant I i is - ' 

q m v o l a c o m un vaixeli al Horn d e l e s onades- Va acomiadar-se Rober t deis 
humils acota ts de tota la vida a la g leva , Í, s e n s e entretenir-se en contem-
pacio, dut per les a i e s de la fr isança interna, novel la , retornà prestament a 
la vila on h a v i a d ' e n l l e s t i r e l s preparatius de viatge . S i l 'amada h a g u é s viscut, 
qum g o i g el de poder-li brindar un riure de la fortuna a la c l a r o r d e les antor-
x e s nuvials! M e s a leshores el g o i g de la mudança era gris , opac , fret ; desa-
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rrelant-lo desa'vida quieta i plácida el transformava en aventurer. I sa prime-

ra aventura fou la de veure en esguard d'amics el serpeig de l'enveja. 

* * 

Una delicia en el viatge; una desil'iusió en el país nordic Malgrat de 

viure en primavera.el sol no apareixia mai en el cel fuliginós d'una monotonia 

aclaparadora. EIs jorns laborables s'enfonyava Robert a la tasca, com si fos 

dintre una mina, i sa nostàlgia s'apaivegava. Pero el matí de festa venia, i 

l'enyoradís de llum eixia al camp, feia llarg cami per arribar a boscos i pujar 

a muntanyes. Mes arreu, la mateixa grisor colpidora. Una boira espessa, 

arapadissa que omplia fondais i torrenteres, que s'esíiragassava com una 

mortalla peis rostos fins a cernir les preeminències delstossals, caparons i 

muntanyes, que en la urbs murava carrers i delia monuments; boira entela-

dora de tots els vidres; boira cegadora de totes les mirandes, qui feia cornar 

de paüra tots els vaixells, qui feia perdre l'erma ais vianants. 

Robert, mitigat, pogué veure, un jorn com s'esqueixaven les gasses va-

poroses. Partí al camp per contemplar païsatges; mes tôt era despulliat i la 

vegetación d'una grogor de rovell; molts deis arbres se negaven en xopolls 

fangosos, i en els gorgs lii havien pans de gel. Ni un cant d'ocellads; ni una 

nota clara en tot el resloble. Per les carreteres corria joventut, totaabrigas-

sada. filant, com un ilampec, en bicicleta. Les muntanyes eren ermes de 

pasturatges. I en la ciutat, a défait de boira, s'espargia una fumera sutjosa, i 

la pluja durava jornades i mes jornades, com un càstfg del cel, omplint rues 

i carrers de brac i biots. 

Un jorn, en la crua grisor de l'atmôsîera. En Robert obirà el sol, mes 

podia mirar-se fit a fit,, perqué era senzillament un dise Ilotós que en la boira 

es dibuixava borronejat. Va entrar-ll un enyorament profund, que el neulia, 

de les amplades lluminoses on els coloms despleguen Ies ales; de les prades 

on peonen balancejant, lesoques albes, com matrones obeses; de les plat-

ges tèbies on arriba la besada de Tamorós garbí; i de la mar brillant i blava 

sanatori de xacres i velliiries. Aqüestes imatges li acaparaven la ment, fins 

en la realització deis negocis. i a ío millor, havia d'abandonar-se al record, 

havia d'entregar-se plenament a l'enyorança. 

El millorament del vestir, els afalacs que sa posició arrencava, foren 

motiu de consolació; mes com fos que aqueixos goígs no eren sino de vani-

tat i Robert no tenia ni un bri del defecte més estés en els homes, Penyora-

ment neulidor adquirí proporcions alarmants de malaitia. 

Sentía fred al molí deis ossos i en el cor, un rosee opressiu. Trobava 

avorrible Tidioma que havia d'apendre de nou, com ha de fer-ho un instru-

mentista de falsa posició. Li havia semblât, per son estudi persistent a Cata-
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lunya que n'era dominador de i'anglès, i de no haver disposât del valiment 

d'un compatrici, travesses i dificultáis hauria tingut sa delicada missió. 

El català, anomenat Joan Pi, procurava rellevar aquell esperii amb di-

versions picantes que Thome sobri expel'lia amb l'av^rsio amb que es rebut-

ía un verf. El compatr/ci va finir la provatura tot dient que l'emigrant no te-

nia remei i estranyant-se que els experts directors de la gran societat ha-

guessin sofert l'erro d'exaltar un home d'esperit pobre i curtíssim. Entre 

ambdós catalans esclatà, d'antuvi, l'expansio que dona el sentiment de pàtria, 

però la diferència de costums produi el rompiment immédiat sense que ni un 

ni altre n'haguessin pena. Mes s'accentuava l'aperesia mental deltrasplantat, 

més gosadia punxava a l'altre per a fer-li i'encamalleta. 

Hores i hores passava Robert davant [la xemeneia abrusada 'amb una 

manta ais peus, contemplant les fotografíes del seu pais radios que eren dels 

bells boscatges on ell transitava i les belles cales on despiegava sa fantasia. 

Un dels lloctinents en el negoci era un anglès, Mr. Sower, qui havia una 

filia, de nom Mary, de vinticinc anys aitai esprimatxada, assats grácil. 

Mentre durà l'expansio dels compatricis, va mantenir-se Panglès en freda 

cortesia; però quan per a Robert no hi hagué persona interessada en procu-

rar-li distraccions, que altra cosa semblava no exigir sa nostalgia, Mr. Sower 

li oferí intimitat i Pajuda en la performança dels negocis. De primer espaiat, 

després seguit, li brinda un Hoc d'honor a la taula, a l'hora del te, i allí Mary 

feia música i amostrava ses pintures. En naturai rodament d'espiai, Robert 

ensenyà també sos dibuixos. 

Bon punt oberta la intimitat, la jove anglesa, amb esparpall espontani, 

féu sortir a passeig el malincònic, i al mateix front del casal, a guisa de ca-

marada, va repenjar-se de son braç, mentre sos ulls blaus guspirejaven i sos 

llavis somreien. Al contacte, fremi Robert, com si rebés una punyida, en Hoc 

d'una moxaina. El record de la morta li brollà decontinent. 

Mary parlava de mil menuderies amb una rapidesa que costava de se-

guir, amb una gracia iota enlluernadora, encara inconeguda. Robert, només 

havìa conegut les carícies ténues d'una dona nialalta, i com que el seu cor per 

respecte a l'amor truncada, s'era convertit en estany recios, va desper-

tar en aquella avinentesa com un dormilec a so de trompes. Sentía un desba-

llestament de totes les seves fibres. S'havia cregut inalterable. I havia de re-

conèixer la dolça i crassa emoció de sentir en son braç la càrrega de la don-

zella, i a voltes en la sua mà el folleig de la de sa companya, la quai a pre-

text de distreure, amb desig de curar, apeUava a totes les joguineries d'as-

pecte innocent i no gens criticades. Mary va acomiadar-se amb una espuma 

de malicia deceladora de son emprendament i del triomf aconseguii. 

En jornades successives se veieren sens falla i prengueren solaç, de 

braçet, per Queen Victoria Street i Charing Cross Road. Certament s'apla-

çà l'enyorança en Tesperit de Robert. L'idioma ]a es piegava a son voler i 
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Hoes recoilia per sa facilitai de parla; un bon èxit de negoci fou goridor re-

mei, 1, u i jorn coin afavorits d'una mercè divina, el sol, e! sol blanc i radios 

els ir iuminà abrillantant la terra grisa. 

—L'istiu aquí és una maravella, digue Mary. 
Robert eixi entusiasmai de veure el gran astre. Estava curat. Ni enyo-

rança ni records. Totes les coses expedien un brill alegre i els seus ulls de 

maiali que s'havien omplert d'aquella claror mate, grisa, brillaven com totes 

les coses. Sentia una agilitat en tot el eos que hauria pujat sense fadiga a la 

muntanya més alta. Li era plaent el saltironeig de 'a perdiu qui noiera se 1 

mirava maliciosa, ara fent l'ullet, ara movent la testa, ara en calma i fit a tit. 

No <=abé com, però Robert trobà disposât a Hyde Park, en grat solei, un 

d i n a r agradivol amb vins generosos i l a golosina de fruita daurada, que en 

aquell temps era un car bocí. 

Deia Robert: . ,, t-
- 0 ' Si io arribo a saber que ei sol eixiria! Amb claror d estrelles tora 

eixit i a una muntanya pujat per disfrutar-ne des de la sortida fins a la posta. 

Ella respongué que no lespantava el retràs del retorn, que podrien ad-

mirar la posta des de siti escarit. I tal feren en goig que no és en dir, perque 

l'astre, lliure de boires i de calitges, va pondre's deixant un rossec de foc. 

M a r y es recalca en el braç de l'estimât i va mirar-lo apassionada. bll 

va èsser temptat d'agafar anib les dues mans aqueil capet de nina i petoneiar-

lo El record de la morta esvaní la temptació, i,com si la nostàlgia enterenyi-

nés de nou el seu esguard, En Robert, livid, emmudit, va seguir la ruta, 

igual que si fos en plena solitud. . .. , 
En el repòs de la cambra, va judicar-se feliç, per sa fortalesa espiritual. 

Fodia eli entregar se a aquella de qui no en coneixia la historia? No era de 

pensar que la dona de vinticinc anys havia recaptada Tamor de molts de ]0-
vincels^ Al costai de la figura esquiva i despreocupada sublimava's el recora 

de la qui fou temorega i humil, recatada i primmirosa Tota la visio del 

Que fora estada sa vida nupcial li apareixia: prosaica i obscura, pero imma-

culada i feliç. L'esperii fort es refermava en la decisió. Si Mary insistía en 

emprendar-lo, un ciar menyspreu li ioidria el propòsit, li ofegaria l'astuc.a 

Com si ia basiant a apagar el desig amorós fos estada la sua indiîerèn-

c i a . n o va rebreja més invitacions familiars, i Mr. Sower, si bé servà una 

correcció pulquèrrima, dona entenent que havia per al maiali la tendra solli-

citud aconhortadora. ^̂  . • k ix. i»or 

-M i l l o r . Aixi m'agrada. Això volia, va dir-se Robert, com si re,blés 1 ar-

madura del seu esperii. h . ¡ Ha hnira 

A! iorn assoleiat succeïren molts d'altres de pluja continuada i de boira 

persistent. El nervosisme s'exacerba, ajudant-hi no poc el descalabre d un 

d ' fa l t de negoci. Va sentir-se Robert capolai d ' o s s o s ; n o tema ganes de 

m'^njar ni mareia de sortir. La febre el prengué una vetlla, i deliri tras deliri, 
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amba a calmar se; i, obnnt els ulls serens, obirà amb trajo i posât d'infer-
merà, la rossa Mary A sa cura i guarda ella el mirava am^ro i r i llesta i 
estufava el coixins i Tacotxava dolçament. amorosiûa, i llesta, I, 

- Q u i n a mà fhaur ia agomboiat, o estranger díssortós si io no arrihn n 
esser en esta espona? Abandonat a flàmules sanse co T ens^mi r s tu i to 
lo teu hauria anat de mal borraç! 

Açô deia la mirada entendrei'da i dolca de Mary 
El ma la l thav iadesomr iu re amb la toreada gratitud del qui accepla un 

favor ment a contracor. Atenció i galanesa daven dret a e l e 

deta s mes nm. s de la vida de Pesfanger, Malhumorada, so v d ^ r e u l é 
etra d una bella donzella: açô a la vista del malalt que qu n aquest d'or 

certa . s e g u r a de que la dona aquella privava l'assoliment de ia seva amor 
Per ..xo, no pogué cloure en la seva ànima l'onada de viva gallvanca qu^n 

d e l r e n d a ^ e n t ' ' -"""¡Pü-^^^en els assalts 

orereix 1 atencio d un mferm. Una volta, en eixugar- l i la suor del troni va 

Robe; ' ' h r caricia réfrigérés la pe brus'ada 
de es 'e més iucidesa i repts 
ae es jornades, el malalt demanava que Mary llegis el ll lbre de nietat i ella 

f t i r i j T o s p T a ' ! ^ - - n y T r : : : -
—Ets protestant? 

t . r n o ' ; " ' ' 'ib^i'^à el cap. Cntre ambdugues ànimes va in-
terposar-se una gran barrera d'ençà de la revelado de la te El Z Z t ^ no 

nir la tredor d una campana i la buidor d'un tabal. Sandareiats i r redemnt« 
^e m,raven c o n si un glavi invisible els hagués ferit de m o r f e e s p e r f d ' 

Marv L . la consternado, però en e de 

O, RobertUo vull esser devota de la Mare de Déu. T'agradarà^ 

— Tu mateixa. 

M a r y ^ í e T o p T e T f u ' n les tredes paraules. 
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El meíge, sorprés de trobar-Io empitjorat^ recomanà repos absolut i l'evi-

tació del més Ileu sotraqueig; i suspecte de que la fotografia de la morta i 

deis paratjes lluminosos fossin causa de la greugetat, eli, de ses propies 

mans les abscondí. 

De la greugetat va dar-se compte Tenyoradís, tant per sa debilesa com 

per les precaucions facultatives. Una idea persistent el tortura. La seva pro-

mesa morí sentint les moxaines de l'enamorat i eli moriria sentint les d una 

dona profundament enamorada. O no! Una salvació hi havia en aquell nau-

fragi horrible. I la salvació era senzilla: abdicar de la fortuna que no era sino 

malaurança i füger del país nòrdic, com fuig dé l a fred una aureneta. En 

veientel sol radios, i els núvols rosa i en aspi ar la brisa tebiosa que rissa el 

Mediterrani, eli recobraría la vida que anava escolant-se i exhaurint-se com 

un reguerot escás en terra eixerreïda. Amb esforç de parla ho digué al met-

ge, i el metge contesté que bé podría èsser ver el dolc averany, però que la 

realització encloïa el perill del viatge. 

—No! Ja iré en vapor! Ja iré en Hit des d'aquí a casa! 

Mr. Sower va renyar-lo, al iegant que sa determinado era una puerilitat 

que havia de pagar cara: potser amb la mort en el camí, o seguir amb la po-

bresa tota la vida. 

Signava la testa del malalt negativament. Només de pensar en el viatge 

vers la llum, el cor s'amplificava i Tesperit s'alleugeria. 

Mr. Sower insistí familiarment oferint sa propia llar per a curar la malal-

tia i l'assistència, a tota hora, de sa bona hereva. Aquesta, com guerrer so-

brat, callava. 

Contrastant.en Joan Pi deia a son compatrxi amb fresca rialla ais llavis:. 

— Es lo millor. El vent de la patria et curará. Jo ja t'acompanyaré. 

L'enveja del sou magnifie revestía tais paraules de dolços agalius. 

I així, després del curt temps necessari ais preparatius, el malalt, fou 

pujat a pes de braços a la cambra d'un vaixell. 

( Continuará) 

Crònica loca 

A'guns banyistes han disfrutat de la mar fins gairebé a la vetlla de 

Tots Sants. Vingué, però, de cop el tramuntanal; corregueren els fusters a 

retirar les Cüsetes que lloguen; una caseta fou emportada pel vent I ja te-

nim a la platja la visió d'hlvern;el Ilarg i ampie sorral nu d'eníriquelís i visi-

tants d'isdu és tola per les mimerises jcarxes de terenyines que, com peljs 
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de balena, impressionen. I ja eis casinos han plegat eis toldos. Les liars se 

fan més amables, i sobretot^ una biblioteca amb un bon escalf de lectors és 

un encís. No se'n disfruta gaire d'aquest encís a Palamós. 

Cornencen a l 'Octubre les cerimònies religiöses d'importància. En 

l'Octavari consagrat al Sagrai Cor de Jesús predicà el P. Josep de Besalú. 

La Capel la de l'Orfeo <Ocellada» canta motets durant l'octavari i el jorn de 

la festa l 'agradable missa de Tassi. Se lluiren eis solistes Na Nativitat 

Roure i els senyors Suné , Pérez i Prats. S'hi troba a mancar en la Parroquia 

el Vicari Mossèn Miquel cridat al servei militar. 

Tothom està impressionat per la dura guerra del Marroc en la quai hi 

combaten 33 palamosins, els noms dels quais mereixen èsser aquí amb totes 

les honors consignais: 

Benet Servia Suris, Joan Gelabert Crosa, Jaunie Buscarons Juli, Se-

gond Salixs, Sebastià Barbé, Manel Rua Armengot , Rosend Col i Corominas, 

Josep Col ! Roset, Joaquim Condom S imon , josep Alfambra Camps , Dionis 

Cumi Fàbregas, Joan Rayné Radó , Josep Llovet Sola, Sants Figueras Tu-

rró, Joan Bachs S imón , Joan Qou Plaja, Jaume Miró Gubert, Fernand Rua 

Armengot, Eriric Vilahur Plaquer, Josep Buxeda Bofill, Agust í Pericot Co-

tí, Tomás Radresa, Baltasar Gibert , Angel Ramirez Navarro, Manel Marti-

nench Vergel, Antoni Ñaco, Joan Reig Radó , Ramón Pia Noguer , Josep 

Prim Gafas, Aifambra, (sargento); J . Vila, (T, Extrangero); N. Galceran, 

(id id); J . Frances. 

Déu eis lliuri de la mort i eis retorni a la llar sans i sauls. 

Una impressió aterradora causa la baixa deis mares. Noves vénen 

d'Alemanya que allí tothom treballa a tot estrap. La depressió d'ànim és 

més forta, perqué ja es disfrutava la seguritat d 'un giro important. Contra 

totes les dificultats, s'han fet remeses de taps a aquella nació. S'anima un 

xic la fabricació de discs però sens arribar a una millora [de valor. Les ven-

des de primera matèria son forçades. Breu, dura la crisi encara però amb 

unes clarianes en sa negror. 

Amb un treball assidu del Diputat a Corts Sr. Albert l'expedient de la 

desviació de l'Aubi ha anat avençant. L 'Ajuntament per unain'mitat, acordà 

hipotecar la Casa de la Vila, en garantie de 25 per 100 del cost de les obres 

que son a son càrrec i que serà pagat en la següent forma: 10 per 100 en el 

curs de les obres i el 15 per 100 en el transcurs de 20 anys. Veurem, dones, 

a no trigar l'anhelada milloia. 

Altra obra imprescindible ês l'arranjàment de ¡'escollera del mol l . Va 

ce!ebrar-se a la Casa de la Vila una Assemblea en que assistiren tots els 

elem'înts representatius de la població i a la quai s'adheriren tots els parla-

mentaris. E! projecte dß recomposició i complement, valorat en 750.000 pes-

setes és ja aprovat; -falta conseguir la subhasta. 

Ha passat algún dia en que el port feta recordar la vida activa d'^nte^ 
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dors anyades. Sol donar-li tiaüt I'enibarc de caixes d'aglomerats de suro. 

Una excursió va oferir el consignatari Sr. Albalat anib motiu d'anar a 

v e u r e r l a b a l e n a a g a f a d a a Cadaqués. Costava e! passatge 5 pessetes, i 

molta de §ent, àvida d'espiai, va acudir-hi i va disfrutar de veure el Medite-

rrani i la Costa Brava però no del cetaci. 

El vapor Antzonekoa fa el cabotatge entre nostre port i el de Barce-

lona. 
Diversions, les mateixes invariablement- La joventut omple els balls i 

el cine amb una fern'a continuïtat. 

La Compgnyia d 'August Barbosa ha posât en escena La cartera del 

muerto, El pecado de mamá i En mitad del corazón. 

Els çurmans de bolets han de gruar perqué» en comptes d'aigua tenim 

vent. D'una banda és preferible que aixís sigui , puix ens lliurem dels ai-

guats; però aquell perfum de pinatells 1 rovellons a la llauna no serà ni tas-

tai, de seguir aixís el temps. Com véritables obrers d'empenta, qui realit-

zen vaga, tal les pagases per no vendre ous al preu tasat. 

P l e g a r a n , segons informes, algunes botigues del carrer Major. La fa-

miiia d'En Nicet Casanovas se disposa a empendre viatge per anar a viure 

a La Havana ; En Benet Pou ven sa botiga de calçat. En canvi retorna per 

reobrir el negoci de carnisser, En Francisco Mlquel (a) Gri l l . 

De joventescampat , , ungavada l . Uns per cercar via de comerç, altres 

cridats per les armes. 

L 'Agrupació Catalanista, ha obert el sisé curs gratuit de llengua catala-

na. • j . 1 

En la vo tado de converge del Cassino «La Unión> ha quedat elegit 

N 'Ado l f Torrent. 
A! Centre Federal s'obri una subscripció per costejar un monument en 

la tumba d'En Deu d'Olot . 

L'Orfeo <0c5llada> prepara un concert ordinari per a aquest mes i un 

d'extraordlnari per a Desembre en que es donará el drama líric Retorn. Els 

ensajos d'aquesta obra ja son intensos. 

En el gran aparador d'En Casamiquela ha estât exposât un edredon,que 

és una vera filigrana eixida de mans de monja. 

En r.últim ball de societat de l 'Agrupació Catalanista, debutà En Mo-

dest Roca amb un apareU de timbres fet d'eli mateix. 

!i 

< ül 
II 
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Moviment del pori. 

Vaixells en t ra i s du ran t el mes d ' O c t u b r e de 1921. 

Veier, Montserrat; velar. Teresa; 3, veler, Paulita; 4, vap., Cisneros- 5 veler 
Mar.a Rosa; 6, veler. Montserrat; 7; valer. Anna Maria; 8. v^p.. H a n , . , ( ^ e ^ à n ; ' 
valer, Joven Paqu.to; lO.vap., Antzonelcoa; U . vap.. Almagro, (ingle.); 12. valer Joven 
Pa uuo; 13. veler, Car .encita; 14, vap.. Mont Sant; 15, v e l e , Ann M ria 16 vap^ 

n^a, í it .U).2D,v. ler, Fanx Martí; 21, vap., Antzonekoa; 22, veler Teresa- 23 veler 
Montserrat; 24. vap,. Mont Genis (francés).-Total. 24. ' 

C a i x a d ' E s t a l v i s 
Mes d'Octubre 

d'l.posioim Q.antífat. l.posatìBs Rein.egr« (íua„mats wdes Llíbraí« nove; 

4886 27 I006r55 2 

^ e q i s t r e c ivi 

Mes d'Octubre 

A'a¿.vemen/s.~l, Angela Darne i Mars i l lac . -2 . Nativitat Ramos i Sanchez - 3 Ro-

" I T ' "" M Gustau Hernández i R a . ; n e t 
- T o t T s " ' " ' Josep Joan i V i n g u t . - 8, Josep Hernández i López. 

Defunaons. - 1 b-erran Vergés i Genovés. 4 8 a n y s . - 2 , Pere Caselles i Teixidor 18 
an y S3.—Total, 2. 

Mafrimon¿s.~i, Francese Conchs i Guich amb Josefa Costa i Albanell - 2 Rogeli 
Mont Î Maruny amb Marina Paiet, Castel'ó. - 3 , Joan Martí i Llambf amb Teresa Se-
rra i Quera. 

T»líers Tipogràfiçs LLORÉNS CASTELLÓ-Palamós, 
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