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« 

Llibres de Baptismes de la Parroquia 
de Santa TTiaria del TT?ar 

( Contimació) 
Una nota d e Tany 1638 prova el males ta r de tot Ca ta lunya , dominada 

pel jou castel là , i q u e escla tà virilment amb la guerra deis S e g a d o r s . 
23 de Juliol de 1638 .—Fou ba te ja t un fill de Sebas t i à Pagí-.s i P a g e s del 

t e rme de Cas te l l d e Palafrugel l i de Maria Anna sa muller. Foren padr ins 
Joan Barò, carnisser i Maria Pagès , to ts de Palamós, li posaren nom, Joan , 
Pe re , Sebas t i à . Dita dona es refugià a la casa d 'En T . P a g è s , négoc ian t de 
Pa lamós , la qual era fúg ida de sa llar amb tota sa gent per causa dels sol-
da t s que los robaren quant tenien i les g e n t s d e ses ca se s ma taven si les íro-
b a v e n . ( E s per memòria) . 

En la s e g o n a meitat del segle. XVII, Pa lamós es tava comple tament niili-
tar l tzat . Hi havia un teicio castel la , capi taneja t per D. Juan S a l a m à n q u e z , 
G o v e r n a d o r de la Plaça de Pa lamós ; un tercio d e va lons o f lámenes del rég-
né de F iandes , comana t per En Grau D i a m b e r g i un tercio napoli tà d 'En 
T o m á s Garner i . L 'ocupació de nostra terra per t ropes e s t r a n g e r e s obeïa 
a Ies mires de subjugar- la fo r tament . Nos t r e s a scenden t s arribaren a al-
ternar amb els soldats Italians, però no ga i re amb els f lámenes , com bé 
s 'observa en les par t ides d e bapt i sme, e f ec t e s ens dubte d e que amb aquells 
s ' en tenien per similitud de l l engua tge i no amb aques tos per parlar Mengua 
e s t r anya . 
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Aixís trobem les següents partides abundoses, prova de que els estran-
gers eren prolífics: 

1653.—Fill de Joan Gessell , soldat alemany. Padri, Portner, Capità tots 
d'Alemanya. 

Fill de Jordi Conis, soldat del tercio de flámenes. Padri, Gaspar Tr ies . 
Un altre alemany sense nom. 
Consta la següent nota de descàrrec del R. senyor Rector: 
<Jo, per èsser forasters, compila llur voluntat, i és per memòria>. 
1655.—Filia de Francisco Valera, Al fèreç del /¿rc/o de D. Joan Sala 

mànquez. 
Fill de Quillem Llafert, gentilhome de l'artilleria en la vila de Palamós, 

del regne de Flandes. Padri, Joan Bibelbech. 
1656. —Filia de Pere Rosio, napolità. 
F U del general Andreu Parigi, fiorenti. Padri, Excm. Sr. Duc Carles de 

Turti . 
Fili de G . Fornier, sargent dei regiment de D. Erasme Cuerim naturai 

de Cambray; sa esposa naturai de Meaux. 
1657.—Filia de J o s e p Cornell!, majordom de l'Artilleria en la plaça de 

Palamós naturai de la cintat de Breda del regne de Flandes. 
1658.—Fili del senyor Miquel Qarrero, Alfereç del tercio de D. J o a n 

S a l c i Marqués, Mestre de Camp i de tercio del Infanteria Espanyola. 
1658.—Un fili d'un napolità, domiciliât a Palamós. 
Fili de Jaume Malor, francés. 
Fill d'Antoni Pérez, soldat de cavali de Leon. 
1666.—Fili de Pere Vegrana, mariner genovès domiciliât a Palamós. 
Fili de Manuel Gonzalez del Hoc de Monso, regne de Portugal de la 

plaça de Palamós. Padri, Lluis de Moneada, Capità d'Infanteria de la plaça. 
1667.—Fill de J o a n Amat, sargent valencia. Padri, Domingo Genaro, 

artiller napolità. 
1669.-—Fili de Pedro del Hospital, francés, sargent d'una companyia de 

soldats valons de guarnició a Palamós. Padri, Pere de Mortier, capità d'In-
fanteria vaiò. 

Fili de Felip Arriciau, flamenc, soldat de la C.if d'Infanteria valona de 
D. Frederi : Vandraga del tércio de Grau Diamberg. 

Filia de Carles Capii, capità del tercio de valons. 
Fili de J o s e p Targa, soldat de cavali de la C. i f de D. Luis de Padilla. 
1671.—Filia de Francisco Picart, flamenc. 
Filia de Baltasar Vangues, flamenc. 
Filia d'altre soldat vaiò. 
Filia d'Ambròs Cherou, sargent del mateix tercio. 
Filia de Antonio Roca, sargent. 
1^72, - F i l i de Adrià de Blinet, vaio. 
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Filia de Isidro Puigvert del tercio de D. Baltasar Pareyra. 
1674.-FÍ11 d'un vaiò. 
Fill de Lluis Cemun. 
Fili de Tomàs Atrauze de la Companyia de cavalls del Sr. Luis de Gay-

tan de Rabilla. 
Fili de Manuel Hernando, soldat dei tercio de Infanteria de! Sr. Mestre 

de Camps del Conde De Punyonrrostro. 
Fili de Pedro Pérez, tambor de la mateixa Compa.iyia. 
Filia dei Capità D. Florencio Quirón. 
Fili del Capita dels valons. 
Filia de Francisco Teho, sargent de ia Companyia de D, Fernando Co-

loma. 
1676—S'anomena com a Padri, En Qeroni Grande, Patró de la Galera 

de Gènova. 
1677.—Fili d'un vaiò. 
1679.—Pili de Joan de Marsol, Capità de ia Companyia del tercio 

D. Tomàs Garneri. 
Fili de Josep Bruno, napolità. Alfère? del tercio de Garneri. 
Filia d'Andreu Mari, sargent italià. Padrins palamosins. 
Filia de DiegI del Bando, Alfère? del tercio de Garneri. 
1680. -F i l i de D. Antoni de Simon, cirurgià del mateix tcrcio. 
Fili de Jaume Lombardo, Alfèreg del mateix tercio. 
Filia de Mateu de Grave, Alfèreg de la Companyia d'Andreu Diamberg 

del tercio de Carles de Suera, vaions. 
Fili de Vicens Sevino, soldat de Garneri. 
Fili de Joan Locasello, soldat de Garneri. 
Fili d'Antoni Pelegri, Alfère<i, napolità. 1681.—Filia d'Anna Batrasol, vaiò, Alfèreg del tercio de Suera. 
Fili d'un vaiò. 
Filia d'Adrià Xapuy, Capità. 
Filia de Jaume Lombardo, Alfèreg dei tercio Garneri. 
Filia de Jaume Massola. 
Filia de Diego Poledino. 
H ihana lgunes partides escrites en castellà, exigencies dels militars 

intsrcsssts* 
1670.—Una hija del Comandante Enrique de Lomp del tercio de Valo-

nes del señor Maestro de Campo D. Carlos Agüera que està de guarnición 
en esta plaza, natural que es de la villa de Maubeqc, país de Meaux, una de 
las 17 provincias de Flandes y de la señora Miaria Lomp, natural de Barcelo-
na, Fué padrino D. Luis Ramón de Moneada, Capitán de esta plaza. 

{Continuará} 
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vi 

5on... soneta... 

^etorn 

ñ l'amiga Anna 5anz de Llovet 

Son, soneta, bona son 

vora del bregol davalía, 

que el meu fillet més petit, 

per tú plora d'enyoranga. 

I són en va les canQons, 

i són en va Ies besades; 

de sos ulls com dos estels, 

cau rosadeta de llágrimes. 

La gentilesa del nen 

bona son. No t'ha endsada? 

té mans i peu rodanxons, 

rosats com la claror d'alba, 

{té els llavls riallers, 

com Tistiu les matinades, 

tan sois per cridar-te a tu. 

plora rinfant d'enyoranga. 

Son, soneta, bona son, 

benvinguda ets a la cambra 

perqué amb el teu bes suau, 

ei meu fill ja ha dos els parpres. 

M . ^ DEL CARME M A R C É 

La recerca d'est/muls per a l'Orfeo <Ocellada> feren dir a son President 

En Vicens Prats una demanda d'obra escénica al nostre Director En Miquel 

Roger i Crosa. No havien pas transcorregut quinze dies que l'obra ja es lie-

gí a tots els orfeonistes en una vetlla de perdurable record, perqué tots s'e-

mocionaren. La súplij:a de concurs al Mestre Sancho Marracó, un deis pri-

mers compositors de Catalunya fou seguidament atesa, perqué entre eî Mes-

tre i rOrfeò hi ha un fori lligam de simpatia d'enea de la fundació de renti-

tat artistica. En sa primera manifestació, que fou en els Joes Florals palamo-

sinsdel914, En Sancho Marracó, que era membre del Jurat i assisti a la 

festa, ja consellà els novells cantaires. En 1917, a I'Ateneu Empordanés de 

Barcelona, el gran compositor va dirigir la nostra entitat orfeónica. Com ja 

esperançàvem, ell va atendre la súplica de musicar Tobra, però no a que fos 

tan rapid i actiu en la compoçiciô. Al cor de l'istju passât vingué [per concer-
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tar details amb son coMaborador, i llavors, ja l'Orfeo disfruté de Ies primícies 

de la música inspirada. 

Comentaren els comentaris laudatoris, entusiàstics. En venirles vetlies 

de tardor, s'inicià la tasca d'ensaig, i durant tres mesos tots els cooperadors 

feren de l'obra l'únic pensament de llur vida. Els elements interessats eren 

nombrosos: 25 personatges, chor, sardanistes, pintor escenògraf, directors. 

Va cercar-se l'ajut dels que en antiga campanya lírica havien demostrat con-

dicions escèniques i d'amics de Calonge, aficionats artistes; dirigí l'escena 

el qui d'aqueíla agrupado lírica en fou Director En Pelai Pagès; el pintor F. 

Vidal comencé de dibuixar l'arlístic recò de la Catifa; s'iniciaren les ges-

tions per a la formació d'una orquestra complerta, novetat a Palamós. I així 

els comentaris s'estengueren per tota la pob lado , amb un entusiasme tai, 

que no podlen menys de riure els qui creien que aficionats no podien fer res 

de bo. I vingué la propaganda de cartells vistosos aquí i ais pobles veins i 

programes de solemnitat. L'interés s'avivà de tal manera, que amb tot i re-

molejar agrament respecte deis preus estatuVts els qui no coneixien l'obra ni 

el treball artistic dels cooperadors, ja no quedaren butaques quan se posa el 

taquillatge a disposició del públic. IHalgrat de Tinterés. molts espectadors 

entraren a teatre creient sentir bona música, però resignáis a sofrir deficèn-

cies d'aficionats. 

Molt ans de comengar i'espectacle, el teatre era pie, com inai no s'era 

vist, oferint un aspectedegala . De St. Joan de Palamós i de St. Antoni hi ha-

via gran gentada, nodrida representaciò de Calonge i de Palafrugell. alguns 

veins de St. Feliu de Quixols. 

Comencé la sessió amb La pàtria nova de Grieg, La vibran! composi-

cióbellament cantada per les tres seccions de TOrfeò amb el fons d'una or-

questra complerta produí una impressió eniocionant. La mestrívola batuta 

del mestre Sancho Marracó aconduí esplèndidament tots els intèrprets. El so-

lista En Rafe! Suñé, va cantar a la perfecció. Grans aplaudiments coronaren 

l'acord majestuós final. 

Per tota la sala va cundir la impressió que produeixen les solemnes festes 

artístiques de ciutat. 

Contrastant amb el carácter de la referida composicló, les senyoretes 

cantaren la delicadíssima i inspirada Son soneta, primera de les obres del 

Mestre Sancho Marracó que formaven el concert. Es una obra que abrillanta 

en gran manera l 'acompanyament orquestral. 

Seguí una sardana a tota orquestra Roselles i violes que el públic es-

colté amb la fruiciò amb que s'escolten les belles coses noves. Es d'una fac-

tura plena i de melodia inspirada. Va tributar-se una ovació al Mestre i al 

gran artista de tenora N'Albert Martí. 

La Falla d'àlbum és una ditra mostra d'inspiració revestida d'un treball 

simfònic de mestre. 
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La glossa de la cançô popular El pardal és un perfecte treball simfò-
nic. Passa la melodia d'una branca a l 'altre de Torquestra, ara en senzilla 
harmonització, ara en forma fugada, acabant amb una harmonització valen-
ta que té carácter d'himne. Bona collita d'aplaudimerits. 

I el concert simfònic finí amb la pintoresca Glossa del Bal! de Gegants 
de Solsona, d'admirables efectes orquestrals. 

Const i tu int sorpresa, la distingida senyoreta Na Francisca Marlet va 
presentar-se en escena, acompanyada del notable pianista Sr. Molas de 
Barcelona. Canta el vals de La Boheme i una Ar ia de Rigoletto. Les ad-
miracions que h sopran compta a Palamós van manifestar-se amb grans 
aplaudiments. 

I v ingué el repòs. To t el public observava àvidament els components de 
I 'orquestra. H i veia les cares conegudes de la notable cobla La Principal de 
La Bisbal, la dels violinistes Srs. Josep 1 Alexandre Miró qui amistosament 
s'oferiren a co l ' laborara la festa, la de distinglts músics de Palamós i de la 
comarca i els intèrprets de trompa, fagot , oboe, tuba i t imbales v inguts de 
Barcelona i que figuren en I 'orquestra del Liceo, a la d 'En Casals, i a la deis 
Amies de la Música. Ci tem alguns noms: Vi la, Gabardini , Molas, Montaner 
i el nostre compatr ic i En Germà Sàbat. Palafrugell i St. Fel iu tenien en I 'or-
questra representació. De La Bisbal a més de I 'orquestra, hi havia el melge 
i artista de viol i . Sr. Puig. Tot eren lloances de les quais eren Ies majors 
per el gran mestre Sr . Sancho Marracó, qui amostra al nostre public lesse-
ves condicions de gran director i compositor. 

Amb una impressió excelent, començà l 'obra Retorn. Dev ien tremolar 
els qui no es pensaven que aficionats poguessin tr iomfar d'una prova àrdua. 
Però quan hi han condicions i voluntat per ensajar durant tres mesos, el 
tr iomf és assegurat. A les primeres escenes, tothom quedà sorprès del bon 
trebal l . 

L 'obra Retorn era propia d'ésser estrenada a Palamós, perqué n'escam-
pa U fi l ire terrai, l 'essèncial an in ica. Per això Tinterés de l'accio era aug-
mentât per la circumstància localista. Pintarem l 'argument amb dos trets, en 
atenció ais empordanesos allunyats de la pàtria i que ho l legiran amb avide-
sa. Es el retorn d 'un home empordanès qui hagué de marxar a América 
arruinat i endeutat. Vint anys de treball negre li aporten la fortuna sufi-
cient per a reabilitar-se amb tots els seus antics acreedors, dels quais alguns 
ja son morts, i per viure sense treballar i amb certa distinció. Per arribar de 
nit en u.î barco el reben sos nets,- que no c o n e i x i a i e l s quals el prenen a 
ell per un rodamón. Els acreedors, en cobrar el crédit ja esborrat de la me-
mòria, homenatgen l 'home bo. S'encerta a celebrar-se el prometatge de la 
néta del reiornat i amb tal motiu hi han sardanes. El vel i , v ingut malalt i que 
es desmaia en trucar a la porta de la casa de sa esposa, s'emociona fonde-
ment en sentir el cant de la tenora, vol també ballar, i en donar la mà al jo-
vent, mor; mor en sa terra enyorada i rodejat de totes les seves amors. 
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De música hi ha en el primer acte un número festós en qué es canta l'a-

legria del prometatge d'amor de la néta de Pernigrant, alegría picada per ia 

dolor que escampa l 'àvia, eayoradissa de son espós i de les riqueses per-

dudes. 

Entra després el chor amb un brindis de moltes modulacions que acaben 

amb un vals alegre i revifador. 

I fineix l'acte amb un duo d'amor que és una pepa magistral. Es mú-

sica moderna, en que a voltes ía melodia del cant no és sino el treball d'un 

instrument, i a voltes hi ha un teixit de dos cants que es completen merave-

llosanient. Tiple i sopran es contesten amb un art exquisit, haverit-hi frag-

ments d'una passio avassalladora on la veu es desplega amb un entusiasme 

d'inspiració. Acaba el duo plàcidament, sots l'impressió de la bella posta de 

sol i de l 'adormimentde la mar. Es una música inspiradíssima, perdurable. 

Comenta el segon acte amb un chor dolQ. delicadíssim, de pescadors, 

que ressona al lluny, sota Tencís d'una lluna plena. 

I després, traduint exactament l'ambient de calma i d'emociò del retorn, 

el baix esgrana una ària trista que fineix morint, com l'esperii de l'home, 

tornat a sa pàtria qui tremola de picar a la porta de sa llar. 

A final del primer quadre del segon acte, quan ja la familia ha abrapat 

l'avi, en mig del cèlic benestar, ressona altra volta el motiu dolcissim del 

cant de pescadors, mótiu que, en acabar el chor, repren flnament la.corda 

per desplegar-se en un treball dels més inspirats de l'obra, on surten a re-

lluir eis temes patètics de Tària del baix. 

En el segon quadre del segon acte hi ha choral, aire de ballet, molt 

grados i per fi la sardana, de factura senzilla però distingida, com tot lo del 

mastre, bailadora, engrescadora, que recollí l'entusiasme de tots els espec-

tadors i recoilirà el de tot Empordà i Catalunya. ^ ^ ^ 

En Francese Conchs canta amb l'emoció deguda l'aria de baix; En Kafel 

Suñé tingué en el brindis un arranc de gran escola, i En Vicens Prats, i N:i 

Josepa Mató fongueren llurs veas boniques i doices en l'esplendid duo 

d'amor. En el número festós cantaren Ies senyoretes Arnal, Artiza, Buixeda, 

Hernández, Gadea i Liadó. 

Deis afícionats, En Vilaseca tenia un paper comic que es pre^ iva al 

iluiment i es Huí de veres. D e menys importància eren el de Man^/a i de 

^/z/ò/i/a encarnats^per la Hortènsia Vilaseca i Na Neus Xicoira; pogueren, 

però, ambdues ostentar ses meritíssimes condiclons. Bones sorpreses per a 

conrear el teatre demostraren la citada Josepa Mató i Dolors Cruz, així com 

també ia joveníssima Teresa Bou qui féu molí bé un paper d'àvia. Bon treball 

feren En Parra i En Camós . En Pau Crosa interpreté exquisidament un paper 

secundari. Molt justos En Corominas, En Torrent, N'Igièsias i Bañeras, Her-

nández, Ragel i Valls, i Ies noies Arnal, Lumbreras 1 Bañeras, aixis coni tam-

bé l'orfeonista Ribot. Els sardanistes se portaren molt bé: eren dugues pare-

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



MAR INADA 

Iles admirablement trajades, En Diògenes Sàbat i Dolors Lavassier i En Bas 

/ Na Carme Pàbrega, L'Orfeo, molí brillant i ajustat a l'obra. Merei-

xen calurosa feliciíació el Director d'escena En Pelai Pagés i el pintor esce-

nògraf En F. Vidal. 

Va haver de repetir-se la sardana. Al final dels dos actes els-autors ha-

gueren de sortir en escena a recollir els generals aplaudimenís. L 'Or feo en-

trega al mestre Sancho Marracó el iítol de Director Honorari, que és un bell 

diploma del citai artista En F. Vidal. Podem assegui'ar que festes artistiques 

com la ressenyada ne serán ofertes ben poques. Es honor per a Palamós. Feli-

citem caliirosament la Junta de VOrfeó Ocellada, 

En homeiiatge ais autors de l'obra, va celebrar-se a l'Hotel Trias el diu-

menge següent un àpal al qual assistiren 50 comensals. A hora de pos 

tres entra rOrfeó Tothom brinda amb tanta alegría com en l'obra mateíxa 

Parlaren En Torrent, En C . Esteva, En N. Espinet, en J . Maruny i els ho 

inenatjats. L'Orfeo cantà gairebé tots els números de Tobra, els solistes tarn 

bé refilaren altres melodies i va acabar-se la festa amb el cant del Segadors 

L D i q r a m e s 

Tretes d'un aplec I premlades als Jocs Florals de 

«Cataluriya> celebráis recentment. 

De la fruita picada 

o , la fruita gustada perTocell 

qui pel carni, golut, son rostre pica. 

Fa com la teva amor que tot donzell 

la bresca del teu cos bonic xerrica. 

òe la prometença 

Prometenga d'amor i d'esperanpa 

que dona vida i ilum en cada pit: 

jo em so promés perqué neguit me causa 

i tu pel goig , a! món, mostrar marit. 
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^e les taronges 
Taronges d'or de l'horta del Convent 

esparces del fullam que les abriga. 

Sembleu la fag de monges qui a n'el vent 

conten l'amor secret que les pessiga. 

De a mudança 
Mossa ventissa. Trenes la mudanga 

com el corriol qui tresca pel carni. 

Cada galani és pluja de gaubanQa 

que el vent d'enyor per l'aire fà esbandi. 

Del pit verge 
0 pit grenyal que lleva per fiorì 

—púdica fruita que se serva bel la.— 

Quan per l'amor el tast serà per mi 

la branca hauré, la poma i la poncella. 

SiXT VILÁ 

Josep Sancho Marracó 
Després que Palamós ha admirat els mèrits musicals de la gran figura 

del mestre En Josep Sancho Marracó, és escaient de presentar la biografia 

de Teximi artista. A coneixement de sa vida i de sa obra, la popular admira-

ció que desperté creixefà encara més i més. 

Nasqué a La Garriga en 1879. Als 7 anys començà l'estudi del solfeig 

tenint per mestre l'organista d'aquella població, cantant de seguida a l'esglè-

sia. Trasladada sa familia a Gracia, a poc de temps, el portaren les circums-

tàncies a una companyia teatral infantil, de la quai va separar-se'n prest, in-

gressà en l'escolania de Santa Maria de Jesús (Gràcia) passant dos anys 

més tard, a la de la Catedral de Barcelona d'on va èsser escoià de chor. 

Arribat a l'adolescència i eixit de l'escolania de la Seu , fou col'Iocat a una 

casa de comerç; als pocs mesos, però, ne fugi consagrant tota la seva voca-

ciô al divi art. 
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Tingué per mestre de piano En J . Viñas i d'orgue i composició En Mas 

Serracant i En J . Marracó. 

Des de 1895 és organista de l'esglèsia de Sant Aguctí. 

En 1907 fou nomenat mestre de Capella de la mateixa Parroquia. 

En 1916 li fou ofert el càrrec de Mestre de Capel la i Organistade la 

Bonanova. 

Des de 1899 a 1908 actuà de Director musical del Teatre Romea. 

Durant els anys 1913 i 1914 dirigí TOrfeó <Montserrat> del Centre Mo-

ral Instructiu de Gràcia. En deixar-ne la direcció, fou nomenat Director Ho-

norari. 

En 1916 fou nomenat Director Honorari de l'Orfeo «Emporium» de La 

Bisbai. En el mateix any, Soci de Mèrit de l'Acadèmia Bibliogràfica-Mariana 

de Lleida. Actualment, amb motiu de i'estrena de l'obra «Retorn» el nostre 

Orfeo <Ocellada» li ha conferii, entusiàsticament, el titol de Director Ho-

norari. 

En 1912 fou nomenat Censor de la «Asociación Ceciliana Española». 

En el mateix any va destacar-se sa brillant figura en el Congrès de Música 

religiosa celebrai a Barcelona. Li fou encomanada la tasca d'escriure una 

obra-exemple i compongué la inspirada «In medio Ecclesice» que en mig de 

gran admiració va èsser executada en la sessió de música religiosa moderna. 

Requerit pel R. P. M. Otaño, col'laborà a l'Antologia Orgànica Práctica. 

Requerit per l'Abbè J . Joubert ha col'Iaborat a varies de les seves Anto-

logies organiques editades a Paris, entre elles, a la. d'autors internacionals, 

on foren escollits dos o tres autors de cada nacionalitat. 

Corresponent a la invitació de Mr. A Reuschel, Mestre de Capella a 

Saint Denis de Paris^ col'laborà a un mètode de solfeig superior. 

Col labora també a la Gran Antologia d'obres religiöses del P. Gonzá-

lez, a l'Antologia de G . N. Bruño de Lembeck-les-Hall de Bèlgica, i a l'An-

tologia del Mestre Fernand Maived de Liège. 

Es autor de l'Himne a la Senyera dels Orfeons «Montserrat», del de 

Reus, del de La Bisbal. 

La Comissió organitzadora de la Peregrinació Empordanesa a Lourdes en 

1908 li encarregà la composició de l 'Himne de la Peregrinació, que cantà en 

tots els actes l'Orfeo «Catalunya» de Cassà delà Selva. L'Excm. Cabildo 

de la Catedral de Barcelona li ha encarregat diferentes vegades la composi-

ció d'obres, entre altres, Noctunis per a les Maitines de la Purissima i les de 

Nadal i un Te Deum polifonie. 

En els Concerts de l'Orquestra Sinfònica, que dirigeix el mestre Lamo-

te^ s'han executat diferentes obres. 

La Banda Municipal , des de la seva reorganització, compte en el seu 

repertori amb les'obres <-Marxa inomfah, ^Fantasia sobre iemes popU' 

lars catalans^, <CeItibèrìqaesi, suite i ^Glossesy. 
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En els concerts de l'Orfeo Català s'hi èxecuten una o altra de les obres 

següents: 'Cançô dels Segadorsy, ^Arnor de Filh^ Miintanyes regala-

desy, <Cançô de breçoh, <Cançô del lladrey, ^El fill de D. Gallardo», 

<El mestrey. 

La casa editorial Doteslo li proposé l'adquisició de l'edició exclusiva de 

les seves obres religiöses, bavent acceptât el contracte que dura deu anys. 

Publlcàren se més decent obres i el contracte finí per indicació del composi-

tor. Rebé també proposicions ventatjoses de la casa Arilla de Pamplona i 

Musical Emporium de Barcelona. 

Ha éditât obres en les editorials «R. Guàrdia», «Dessy», «Astert i Mi-

ralles», «Musical Emporium», «Ibèria Musicah de Barcelona, «Casa Capra» 

de Torino, Senart et Roudanez» de Pan's. 

Les seves obres chorals formen part del repertori de tots els orfeons de 

Catalunya. 

A una tècnica magistral hi acompanya sempre inspiració sobirana. Es 

d'una fecundia extraordinaria: el número d'obres compostes fins a 1920 és 

de 380, per a cant i piano, veus i orga, veus soles, corda sola, veus i corda, 

veus i orquestra, gran orquestra i gran banda. Sobressurten: 

Marxa triomfal, Gran orquestra i gran banda. 

Te Deutn, a chors i gran orquestra (estrenat a Id Seu de Barcelona, en 

la visita de S M. el Rei. 

Responsoris per a les Maitines de la Purissima i de Nadal. Chors i 

corda. 

Passio Secundum Matheum. 

Passio Secundum Joannem. 

St ab at Maier. Chors 1 orquestra. 

Te Beam. Allernat amb el cant gregoriá. 

In medio Ecclessiœ. Grans chors i orga. 

Missa de Ntra. Sen\wra de Montserrat, a 2 veus (o3 ) i orga. 

Missû de la Verge del Roser, a 2 chors 1 orga. 

Missa de Sani Joan, a grans chors i gran orquestra. 

Requiem chors, corda i orga. 

Donzella qui va a la guerra. Visio dramática musical. 

Fantasia sobre temes po nui ars catalans. Gran banda. 

Celtibèriqaes (Suite). Gran banda. 

Glosses. Gran orquestra i gran banda. 

/Hissa de Sant Josep. Veus soles, polifònica. 

La Comissió de Festeigs, per celebrar la victoria dels aliats en la gue-

rra europea, el designa per dirigir la gran funció religiosa en laqua i s'execu-

taren l'Absolta i el Te Deum del mateix director, per una massa choral i ins-

trumental de 150 executants. 
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En Certàmens i Concursos musicals ha obtingut 90 premis deis quals 

citarem els més rellevants: 

Jocs Florals de València (1900). Quintets a corda i piano 

Acadèmia Mariana de Lleida (1901). Salve Regina. 

Real Acadèmia de Santa Cecilia de Cádiz (1902). Suite a quintet de 

corda i piano. Himne a Santa Cecilia (chor a 4 veus). 

Certàmen Mariano de Manila (1904). Marcha triomfal a la Immaculada 

(Gran orquestra i chors). Càntic popular Infantil (chor nois i piano). 

Festa de la Música Catalana (1904) l . " a n y . Cangó deis Segadors 

(chor) Flor natural, Adoro te devote (chor d'homes). Muntanyes regalaJes 

(chor mixte). 

Festa de la Música Catalana (1905). Amor de fill (chor mixte a 6 veus). 

Mlssa (chor a 4 veus). 

Real Sociedad Econòmica de Amigos del País. Granada (1905). Preludi. 

Quintet de corda i piano. 

Jocs Florals Paíronat Obrer de Reus (1906) Marxa. Banda. 

Certamen Sardanes Girona (1906) El testament d'Amèlia. 

Festa de la Música Catalana (1907) Càntic al Stm. Sagrament. 

Acadèmia Mariana Lieida (1908) Ofertori. Corda i orga. 

Festa de la Música Catalana (1911) Cangó de bregol. Chor mixte. La 

Porqueirola. 

Certamen Música Religiosa Bilbao (1911) Verbum caro. Chor mixte. 

Salve Regina. Chor mixte I orga. Dos flores a Maiia, 2 veus i orga. 

Festival-Homenatge a Clavé (1916) Gloria a Clavé. Himne. Chor d'ho-

mes. 

Festa de la Musica Catalana (1917) El Mestre. Canpó del lladre. El fili 

de D. Gallardo. Chor mixte. La Raimundeta. L'Alabau. El frare blanc. Chor 

d'homes. Col lecció de canpons.Cant i piano. 

Festa de la Sardana de Girona (1917) Roselles i Violes. Flor Natural. 

Cobla. La Devesa. Cobla. Narcissa. Dugues cobles. 

Jocs Florals de l 'Empordá. Figueres (1917) La Garlanda, Sardana. Cata-

lanesca, Sardana. 

Festa de la Música de Terrassa (1918) Co l lecc ió de cannons. Can t i 

piano. Flor natural. 

Jocs Florals de Mataró (1918) Fantasia catalana. Banda, 

> » > (1920) Glossa de la can(?ó cEl Pardal». Banda. 

Acadèmia Mariana Lleida (1920) Himne a Ntrá. Sra. del Miracle. 

Certamen de Sardanes. Banyoles (1920) Les nines de Cerdanya. 

Concurs Patxot i Llagostera (1920) Glossa del ball dels Gegants de 

Solsona, cobla, gran orquestra i gran banda. 

Per a teatre, ha escrit les següents obres: 
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Los reyes de la inocencia, sarsuela, 1 acte . Estrenada amb bon èxit en 
el T e a t r o N u e v o en 1906. 

Donzella qui va a la guerra. Visio dràmatica musica!. Estrenada amb 
bon èxit en el Tea t r e Principa] 1906. 

Reiorn. Drama liric en 2 actes . Estrenada amb bon èxit en el Tea t r e 
C a r m e n de Palamós 1922. 

Ha f igurât en molts de Jura ts , devent nosal t res recordar amb satisfaccio 
el seu concurs en els J o e s Florals de Pa lamós en Tany 1914. 

La vida del gran artista, és dones, exemplar per sa actjyitat inestronca-
ble. 

^ L a platja de ca Ma THargaricIa 

Tot s els palamosins la coneixen. 
Uns, els més , per haver-hi célébrât alguna d 'aquelles verenades tan tipi-

ques i ag radoses que sols en una plat ja , entre terra i mar poden fer-se; altres 
per haver-hi anat a complir una de les més e lementá is ileis de la hifciene, a 
rentar-s 'hi els peus; i al tres, en fi, tot passe jan t , s 'hi haurân trobat sens ado-
nar-se 'n . 

Però tant si hi aneu de bon mati, a i'istiu, amb aquella f rescor que dona 
el mar, tan plaenta; com si hi aneu en primavera, a qualsevulla hora, que en 
aquella estació to tes ne son de bones les hores; com a Thivern, un dia de soi, 
i si pot ser que xiuli un poc la t ramuntana, llavors haufeu assolit una de les 
millors e s t ades que poden fer-s 'hi , perqué el sol d'hivern vos hi amanyaga 
amb tebiors quasi maternais , i amb un pessigolleig i unes carícies com la més 
a jogassada de les promeses . 

Si aneu a renta-us-hi els peus, en aquells t rucs 'arrodoni ts i de tant va-
riais colors, que segons f rase d'un amie meu «sembla que les fades hi tinguin 
un obrador de boies>, de segur que la majoria no vos haureu adonat del tre-
ball que representa l 'arrodonir aquelles pedres amb el sol moviment de les 
ones, i refregar-Ies unes amb altres, tenint en compte que moites d'elles pas-
sen anys i més anys sens moure ' s . 

. No vos haveu fixât en aquelles pidraltes tan f ines, xatades les unes com 
a mie fer, quasi rodones les altres, i algunes molt l largarudes encara com si 
iotjust haguessin començat Tobra d'arrodonir-se com les seves ge rmanes de 
plat ja? 

I no haveu observât la diversitat de colors, l 'amalgama de matisos que 
hi campeja , negres, blanques, gr ises i vermelles , talment com un desordena! 
mosaic? 
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Qui sab d'on les haurà tretes el mar aquelies pedretes que tot rodolant 

d'una platja a Paîtra s'han anat arrodonint corn les veieu allí? Quants anys, 

quants segles deu fer que roden barrejant se unes amb altres fins que troben 

un port de repós com és aquesta platja incompartible? 

Fixeu-vos per un moment que aqüestes pidraltes passen Ies calmes de 

I'istlu platja amunt, prenent el sòl, írepitjades pels peuassos dels pescadors, i 

acaronades a voltes pels diminuís peuets de qualque gentil estiuejanta, i so-

lament en les marejades de rhivern'tornen a entrar al mar per a ser transpor-

tados a una altra platja o llensades de nou a la mateixa, i amb el petit des-

gast que representa aquest treball, figureu-vos quants segles deu fer que co-

rren per haver assolit la perfecció que tenen algunes, sens oblidar que les 

més fines son de quarç o ferrai i tots sabem la duresa que les caracteritza. 

El treball, diuen alguns, ha d'ésser per les bèsties; i l lusosi , i no veuen 

que el mar, tan gran i rie com és, a pesar de ser tan veli, sempre treballa! 

LL. B A R C E L Ó i B O U 

brindis d'En Josep Sancho Marracó 

Amies palamosins. En tenlrnotícla del projected'aquest acte commemo-

ratiu a l'èxit de "Re to rn " vareig sentir indecissió en concorre-hi per conside-

rar que era massa migrada la pari que a mi em corresponia en aquest exit, 

havent-me decidit a assistir-hi el desig d'ajuntar-me a vosaltres per a palesar 

l'admiració i unir el meu modest aplaudiment al vostre i oferir-lo a l'eximi li-

terat, pulcre müsic, glòria del 'Empordà En Miquel Roger. 

Voldria en aquests moments de satisfaccio posseir el do de la paraula 

per a poder expressar-vos el molt que. vos agraeixo les îalagueres manifesta-

cions d'immerescuda simpatia, ensems que per a remerciar-vos, amb frase 

apropiada, la carinycsa acollida dispensada a la nostra obra, gran en el lli-

bre, humil en la música. 

Permeteu-me que dels aplaudiments amb que m'acaroneu, d'aquestes 

flors, ne teixeixi garlandes i amb elles coroni la xamosa i riallera testa de 

les gentils damisel'Ies orfeonistes d'OcelIada, a l'art i exquisit treball de Ies 

quais s ha d'agrair que hagi esdevingut refiladissa rossinyolenca el que no 

es més que pàlid piupiueig. 

A elles, ais seus companys d'Orfeo i a tots els que han contribuii amb 

llur talent i esforç a la brillantor de tan gaia festa, festa de record inesbo-

rrable, els expresso el meu pregón agraiment, celebrant haver fet vibrar el 

sentiment empordanès amb la sardana. 
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Crònica local 
L'aconteíxement de la mesada a ressenyar és la solemnitat artística de-

tallada en article apart. El Cassino El Port dona també una sessió musical 

aml> artistes barceloníns en els quais Ili figurava En Qermà Sabat; amb tal 

motiu el ball 4e Nadal fou lluïdissim en tal Societat i en totes Íes altres. Per 

Cap d 'Any el Casino La Unión celebrà el ball acosíumat, que es veié molt 

concorregut. L'orquestra que actuava al Centre Economic fa ball ara ai Cas-

sino El Port i aquella societat, per organitzar dansa, ha contractât algún dia 

orquestra forastera. Continúen actuant en el Centre Economic els aficionats 

al teatre. 

Han començat les passades de balls de disfresses. 

Per Nadal i per Cap d 'Any l*Oríeó canta a l'esglèsia parroquial la mis-

sa de Tassi. 

De rifes se n'ha pariat poc perqué només han caigut aquí sorts petites. 

En parlar de la rifa, es parla de la fira de St . Tomàs, que fou bastant animada. 

La crisi continua agrandant-se en proporcions alarmadores. Molts de pa-

lamosins marxen; hi han cases per Hogar i moites llogades que no es cobren. 

Els petits industrials ne pateixen molí: gairebé tots vendrien llurs botigues si 

ocasió íinguessin. Hi ha, tots jorns, una llarga filera, en els camins de bosc, 

de gent encorbada sota el pes de grans feixos de llenya. 

A les fàbriques, quatre jomáis. La venda de taps és tan reduïda, que 

fins sembla que s'ha d'acabar en absolut. Només els desperdicis de suro 

tenen valor, però també és signe de misèria d'una indùstria que només val-

guin lesdeixies. Dins l'atonia, hi ha el fulgor d'alguna nova activitat. 

La fabrica Corchera Española Argelina S . A. , ha començat amb empenta. 

El Trust de fabricants palamosins monta maquinària per a la fabricació 

de serradures de suro. 

Com a cosa insòlita, hi ha hagut en el mercat fins ara molts de bolets. 

Han pogut satisfer-se els qui n'eren enyoradissos i ja creien que no en po-

drien tastar. 

La Company ia Barbosa s'acomiadà el dia 7 amb les obres de Linares 

Rivas <Cobardías> i «Camino adelante>. 

Els vapors Ampurias i Empordanès fan un servei regular de cabotatge 

entre Barcelona, St. Feliu, Palamós i Roses. 

Comencen els preparatius de les eleccions municipals en les quals, se-

gons imformes, lluitaran federals, radicals i nacionalistes. 

Han mort En Josep Maruny, onde del senyor Alcalde i la mare política 

del segon Secretari de l'Ajuntament. (A . C . S . ) 

En les illes Formigues naufragà, la nit de Nadal, el vapor «Paz de Epalza>. 

Ens plau anunciar que el jove francés Mr. Buisson donará lliçons del 

geu idioma, 
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Moviment del por 
Vaixells entrais durant el mes de Desembre de 1921. 

1, Vap., Colón, (inglés); 2, vap., Mont Kemmel, (francés); 3, vap., Orient,, (itallà); 

4, vap , Zarembo, (n. amerlcà); 5, veler, Joven Paquito; 6, vap., Monginevro, (Italie); 7, 

vap-. Mont Sant; 8, veler. Maria Rosa; 9, veler, Felix Marti; 10, veler, Carmencita; 11. 

vap., Tarrasa; 12, veler, Joven Paquito; 13, veler, Vilasar de Mar; 14, veler, Montse-

rrat; 15, veler, Teresa; 16, veler, Fernando Gasset; 17, vap.,- Almagro, (inglés); 18, ve-

ler, Mont Pelvoux, (francés); 19, veler. Manuel Paz; 20, veler. Joven Paquito; 21, vap., 

La Sabinosa; 22, veler, Teresa; 23, veler, Rafael; 24, vap., Plouwsworht (inglés); 25, 

veler, Joven Paquito; 26, veler, Gilda, (italià); 27. vap., Paz Espalza; 28, vap,, Pacífico; 

29, vap., Phoevus, (francés); 30, veler, Teresa; 31, vap.. Mont Sant; 32, vap., La Sabi-

nosa; 33, veler, Rosa; 34, veler, Joven Paquito.— Total 34, 

^eqistre ci\?i 
Mes de Desembre 

Naixements.—\, Maria Rosa Campeny i Querais.—2, Pi lar Ferrer i Prim.—3, Lluis 

Sais i Carrascal.—4, Maria Alsina i Vendrell.—5, Joan Arquès i Viñas.— 6, Josép La-

marca i Lambric.—7, Antoni Quetglas i Reverter.—8, Alfons Sarret i Oliver.—9, Niel i 

Montaner .-10, Josep Maymi i V i l a . — I I , Rafel García i Martín.—12, Felip Garr ido i 

Rodríguez.—13, Bosch i Valenti-.14, Josep Figueras i Liado.— 15, Elisa Pagès i San-

ner.—16, Ayats i Torrent.—Total 16. 

Matrimonis.y Carlos Forné i Bonet amb Rosa Carreras i Jofre —2j Josep Vila i 

Gal lart amb Francisca Casanovas i Maruny.— 3, Ramón Torrent i Barceló amb Joaqui-

ma Planas i Francesch.—Total 3. 

Defuncions.— 1, Antonia Prats i Borrás, 86 anys.— 2, Rosa Sabater i Ra belli, 70 

any 3, Joan Val ls i Va l ls , 37 anys.—4. Pere Clara Carrerac, 70 anys.—5, Florentina 

Roldóá i Nicasera, 67 anys.— 6, Eulàl ia Prats i Sala, 91 anys.—7, Josefa Deulofeu Pa-

radeda, 12 anys.-8, Miquel Buscarons Ferrer, 53 anys.—9, Josep Maruny i Avelli, 64 

anys,—Total 9. 

Tillers Tipografie» LLORÉNS CASTELLÓ-Palatnós. 
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