
Any IX Palamós, Desrmbki- de 1922 Num. 109 

rist descens 
En el nùmero 96, corresponent al Novembre de 1921, escriviem Testudi 

demografie de Palamós a la segona meitat del segle XVI ¡ detallàvem que 

eh l'any 1563 hi hagueren 40 naixements 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1574 

1575 

1579 

1580 

40 

52 

46 

50 

71 

53 

68 
57 

65 

54 

67 

55 

resultant un promig de 55 

En l'any 1914 hi hagueren 168 naixements 

» 1915 » 154 

1916 » 124 3 . 

> 1917 > 106 ^ 

resultant un promig de 138. 

En l'any, que acaba de finir, hi han hagut 74 naixements o sígui la mei-

tat dels quatre primers anys de la guerra europea. En l'any 1568 hi hagueren 

tres naixences menysque en el trist any de 1922. Podem constatar, malaura-

dament, que el nostre moviment dehiogràfic es tant regressiu, que hem de 

remontar-nos a ¡'època de Felip II. 

Be pensàvem que el descens hi era, més no tant. Arribar a igualar la 
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nostra vida a la rnitge.val és cosa tristissima. Dels numerosos carrera de ca-

ses noves, molts quedaran deserts; de la munió de botigues vividores, la ma-

jor part liauran de tancar-se; eis mercats de tanta animació i garbugi queda-

ran reduïts a minça expressió; grans fabriques tancaran les portes. 

Propietaris urbans quedaran sens renda o amb renda ben expremuda; 

eis més acabaiats botiguers amb pena arribaran a fer la viu viu; l'obrer, per 

sortós que sigui, sentirà l'estroncament d'un ingrés normal, ja per via de sa 

muiler, ja de sos filis, i pensará en l'emigració; fabricants prepotents, per 

aguantar .el vol, fugiran a terres estrangeres a implantar la nostra industria, 

i fins els més ries sentirán la temptació d'avarcar nous horitzons per tal de 

que no minvi la llur riquesa. 

Eis obrers, sense feina, decaiguts i desmaiats per haver d'abandonar 

l'ofici, formen èxode molt temps ha, i emigren plorosos de deixar la terra per 

a ells ben feliç. No van pas amb forta confiança. i voluntat fèrria a països 

llunyans en cerca de la-riquesa que fora una fior a la nostra aimada vila, anys 

a venir! S'arredossen en les amples artèries del cor de la ciutat, contents de 

treballar per viure, Tànima entregada a llur pable del qual, cada jorn, en veu-

en compatricis, abellits a retornar-hi tantost com la trompeta del treball 

ressonés! 

Mes, quan ressonarà? Es trist, però ver, que fabricants monten fabriques 

a l'estranger i que la reacció industrial trigarà molts anys, tots els indispen-

sables perqué les nacions atuïdes, exangües, se revinguin i es tonifiquin, 

breu, fins que el comerç mundial sigui del tot reorganitzat. I, entretant, qué 

veurem? Una calma de mort en nostra vila, un moviment en el port bon xic 

artificial perqué en bona part será produït per industries d'altres localitnts Un 

seguit de caigudes i esfoiidraments i desgràcies que acabaran d'ennegrir l'ho-

ritzó. Eis pressupostos municipals hauran d'ésser d'una migradesa esparve-

radora. 

I, essent nostra vila un bon port de mar, amb locals a propòsits per a fa-

bricació i per a dipòsits, amb gent famèlica de treball, continuará vivint en la 

terrible calma sense aixecar el ciani de que vinguin a instal'lar-se noves in-

dustries? Voldrem que sigui un pöble mort, propi només a alguns tristos ren-

distes? Si eis nostres fabricants, per tal de salvar-se, compren i instal len fa-

briques a l'estranger en detriment del nostre negoci, com no clamar que vin-

guin fins a nostra terra hospitalaria les fàbriques de générés de punt que ja 

arriben fins a Tossa i fins s'allarguen a Torroella de Montgrí i La Escala? I 

qui diu de tal article, pot dir-ho de tants i tants com poden trobar excellents 

condicions en nostre pais maritim obert a totes, les comunicacions, on l'obrer 

és d'una intel'ligéncia singular i d'un pacifisme dolç. 

Tots els qui estimein la nostra vila i tots els qui de son comerç vivim, 

hsm d'ansiar que vingui una fabricació nova a privar-la del trist descens en 

que es veu sumida. 
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_es enyorances de món 

Viatge a Italia ha suggerii a ril.lustre poeta En j o sep M.^ Lopez-Pico 

una obra bellissima de la qual transcrivim la seguent composició. 

Romanç d'Assis 

I 

Arribàvem que era vespre; 

plovia a bots i barrais. 

Deien que per mor del ploure 

el tren venia amb retard. 

Si la pluja era més fina, 

s'aciaria el boirinam 

i damunt de la muntanya 

vèiem Assis esperant. 

Oins l'auto dei servei public 

fèiem via fins a dalt: 

les portelles mal tancades, 

eis vidres esbocinats; 

sort del caliu de les pipes, 

perqué no dúiem fanal! 

Tothom s'ho prenia a broma 

i tots eren bons Companys. 

Mots groixuís entre n'allés, 

Déu perdoni el malparlat! 

A initja Veu les facècies, 

bona gana per sopar! 

Era parada la taula. 

sopes amb sofregit d'all; 

Assis, com un altre pöble, 

ens dona tracte d'infant! 

<—Bona nit —deia la pluja—, 

dormireu sense trasbals.> 

A dins de la pluja, eis àngeis, 

passen rosari cantat. 
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I I 

Qui s'adorm amb el rosari 

es lieva de bon niati. 

Assis té la melangië 

d'haver yist el Paradis 

i també la tendra joia 

d'esser-ne com un espiil. 

Hora d'alba anem a missa 

que ens deixondi Tesperit. 

Després de la missa seinblen 

més oberts tots eis camins. 

Corrieni i no ens cansàvem, 

com Tamor sense desig; 

centrant el délit de Paire 

amb tan natural instint, 

que de nostra reialesa 

ens en sentiem humils. 

Si deturàvem els passos, 

acompanyava un sospir 

el repos d'aquell paisatge 

tremolos de regalims, 

com si fos nou de naixença, 

en el quai els arbredins 

treuen l'orgull de l'amplada 

i el cor nu, s'hi sent tan rie, 

que no se'ns espantaria 

de festejâ al cementiri. 

I I I 

Encara sembla que esperls 

i, de lluny, ja et fem adéu. 

Ai Assis, dolQa esperanca, 

potser no et veurem mai més! 

Mentre el nostre cor sospira, 

tu, fas l'ullet trapacer 

i t'ajups per amagar-nos, 

com els infants, el secret 

de la teva timidesa 

i del teu contentament. 
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er l 'hoíTienatqe a ITlossén Rexach 

La idea de celebrar un homenatge a Mossèn Baldiri Rexach, .l'eximi 

pedagog català del segle XVIII, rector de Sant Martí d'Oilers (Girona), ha 

près una gran volada. 

La figura de Mossèn Rexach, en eis nostres dies, té tota la força d'un 

simbol: és el simbol del seny català en la pedagogia: representa la veu del 

sentit comú pel que es refereix a Tensenyament en les escoles, el quai ha de 

fer-se en la llenstia natural del pöble on les escoles son enclavades. 

Aixi, dones, resta ben ciar que el significat d'aquest honienatge que hom 

prepara a tot Catalunya i a totes les terres de Mengua catalana, és aquest: 

AF IRMAR EL PRINCIPI QUE L 'ENSENYAMENT HA DE FER-SE EN LA 

LLENGUA DEL POBLE. 

Vol dir això que en Tescola només s'ha d'ensenyar que la llengua mater-

na? De cap inanera! Quan un hom proclama que en les escoles enclavades 

en terres de parla catalana, per exemple, Pensenyament ha de fer-se en 

català, no vol dir que s'exclogui l'ensenyament del castella, del francés, de 

l'idioma que sigui; sino que, precisament per apendre millors eis altres idio-

mes, aquests s'han d'ensenyar en llengua catalana, perqué aquesta és la més 

coneguda i la que millor pot servir d'instrument per iipendre coses menys 

conegudes o desconegudes del tot. 

No es tracta, dones, d'una qüestió d'amor propi o de caire politic: es 

tracta d'una qüestió de sentit comú pedagogic, es tracta del profit dels alum-

nes. 

Que el principi de l'ensenyament en llengua materna no és cap argucia 

partidista o política apareix ben clarament considérant quines son lesentitats 

que ho proclamen. 

Aqueixes entitats son les que proposcn i inviten a l'homenatge: eis 

«Amies de la Instrucció», de Barcelona, iniciadora; Assocíació Barcelonina 

de Mestres Oficiáis; Associació Provincial de Mestres de Girona; Associació 

Provincial de Mestres Nacionals de Barcelona; Institut de Cultura i Bibliote-

ca Popular de la Dona; Associació de Mestres joves; Coniissió de Cultura 

de l'Ajuntament de Barcelona; «El Magisterio Gerundense»; Butlleti de Mes-

tres; Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana; ^Magisterio Tarraco-

nense'; Fedeiació de Mestres Oficiáis; Centre Autonoim'sta de Dependents 

del Comerç i de l'Indùstria; Conseil de Pedagogia de la Mancomunitat; «Ma-

gisterio Leridano». 

Firmant la convocatòria aqueixes eptitats, va celebrar-se, fa uns dies, a 

Barcelona, una magna reunió d'associacions pédagogiques i culturáis, aple-
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gant-se'n-hi cent trenta, de diferents indrets de Catalunya, assislint-hi, tam-

bé, représentants, d'assodacions obreres, artistiques, cientîfiques, deporti-

ves. 

En aqueixa reunió parlaren diversos représentants; i féu us de la parau-

la també el president de l'Associació Provincial de Mestres Nacionals de 

Barcelona, el senyor M:irtínez Avellân, el quai no és català, precisament, i 

parla en la seva llengua, com és molt natural, que és la castellana, dient: 

«Dejad que la lengua de Cervantes venga a asociarse a un coro de alabanzas 

en la lengua de Verdaguer, para honrar la memoria del ilustre pedagogo Mo-

sèn Rexach, propulsor de lo que es norma y convencimiento de mi vida, es-

to es, que la enseñanza debe darse a los niños en su propia lengua». 

Fets els parlaments i canviades impressions,, la magna assemblea acordà 

per unanimitat, insistir en la idea de l'homenatge, invitant-hi totes les terres 

de paria catalana. 

Celebrar el febrer vinent (per haver-se escaigut en febrer la mort de l'il-

lustre mestre) una gran manifestació cultura! (manifestació-homenatge) a Giro-

na, on Mossèn Baldiri Reixach estudia la seva carrera, i col locar una placa 

en sa casa de Sant Martí d'Ollers, on, durant cinquanta anys, féu de meslre 

d'estudi; aixi com celebrar un acte en el Hoc de sa naixença, a Soiius. 

Nomenar el Comité organitzador compost de les entitats ja esnientades, 

per tots els actes que s'hagin de celebrar i per recollir les iniciatives que se 

li vulguin adreçar 

Nosaltres, des d'aquest moment ens hi adherim de tot cor, i invitem a 

les corporacions populars i publiques, professionals, pédagogiques, culturáis 

i de tota mena, que s'hi adhercixin, també. 

Les adhesions han d'ésser trameses, a nom del Comité organitzador. a 

Barcelona, Plaça de Santa Ana, núm. 4. 

m i s t i c c o ' o t g e 

L.: Cercant el regna de l 'A m o r . 

PARLA EL PELEQR I 

Si l'Amor mou l'estelada 

l'Amor rasa els abims, 

ermità de la contrada, 

fou l'Amor qui us dugué al cims? 
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Si l'Amor mou tota cosa, 
és i 'Amor qui us ha emmenât 
a senti ei cant de l 'alesa 
dins J'esquerpa soletat? 

La ciutat, que al lluny s'ovira, 
la veieu, bon ermità? 

Si entorn d'ella tot es gira, 
com i'Amor no hi vaig trobâ? 

L'he cercat allí, debades: 
tot és cendra, tot és fum.. . 
soia el pes de les teulades, 
tota vida s'hi consum. 

He fugit a l 'aventura 
fins trobar-me sol, ben sol, 
a l 'encalç d'aquesta altura 
que em signava un corriol. 

M ' h e endinsat per les quintanes, 
sense guia i sense nord, 
que les rutes muntanyanes 
totes tenen igual port. 

El meu cor se m'eixamplava, 
eixamp'ant-se l'horitzó, 
mes l'Amor on alenava 
que el meu cor fos tot buido? 

Admirava la natura, 
—cada pas un nou c a r i s — 
i gustava la frescura 
d'aquella aigua del roquís. 

La meva ànima refeia 
l 'a iguafreda com el ge l . . . 

Tota cosa al vol somreia, 
sobre meu somreia el cel . 

Ermità de la contrada, 
sota un cel tan veli i ciar, 
la mevá ànima lassada 
hagué febre d'estimar. 

Ai Amor dolga paraula. 
Què serà i'Amor per mi? 

Si serà una bella faula 
que jamai degué existí? 
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Ermità de la contrada, 

fou l'Amor qui us dugué al cims? 

Fora bona vostra estada, 

sense el vèrtig dels abims. 

Si em doneu la clau secreta 

d'aquest viure en solitud 

dins la vida humil 1 quieta 

mon neguit sera retut. 

I la nua i aspra roca 

que teniu vos per descans 

— com ais brancs Higa la soca— 

ens farà tots dos germans. 

PARLA L 'ERMITA 

Pelegrí, vostra paraula 

rememora mon passai: 

jo també creía unafaula 

que l'Amor fós un regnat. 

Laciutat, al lluny perduda, 

vaig deixar, con heu fet vos, 

i la via costeruda 

vaig empendre, cobejós. 

La bellor i galania 

del boscatge m'encisà 

i un regust de pagania 

la meva ànima inonda. 

I en el somni aletejava, 

entre abruptes temptacions, 

i sovint me despertava 

al soroll d'unes cançons... 

D'ancestral mitologia 

les cançons duien ressó: 

eren eco de la orgia 

que s'esfuma en l'aviô. 

Ai cançons marejadores 

i de mistiques sabors, 

de les gràcies dansadores 

i deis faunes temptadors. 
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\ 

Vaig fugir amb coratgia, 

de les elotes eglogals 

vers la nua seivatgia 

d'aquets aspres ciñierais. 

I una nit molt lluminosa, 

que el mon era al lluny foscant, 

vaig pensar: és bella cosa 

contemplar el cel brillant. 

I drecant la ineva testa 

cel enlaire, vareig dir: 

avui fos i demà festa 

que pogués vola al Empir. 

Que en el món tot es falsia; 

com més lluny del món millor. 

Qui en el mon trobar podría 

el gran regne de l'Amor? 

Per damunt de tota serra 

rau l'Amor, bon pelegrí, 

i ja pot voltar la ierra: 

mal llur pern podrá assoli. 

Un esquine podeu trobar-lo 

en el món, però esuienteu 

que molts cuiten a cercar-lo 

i no el veuen díntre seu. 

Primer accèssit a la Viola en eis Joes Floráis de Barcelona, 

CAMIL G E I S 

er tmoorda 

Viatger curios que des del moment que comences a fer ús de l'auto per 

ais teus viatges d'excursió, ene que no vulguis de mica en mica se't va infil-

trant la mania deis kilométrés, i encara no ets arribat a un poblé que ja vol-

dries empendre la marxa per anar a un altre, i així successivament, i al final 

de la jor-iada resulta que de tants pobles com has recorregut no n'has vist 

cap,perqué el daler de fer camí t'ha impel'lit a fugir-ne desseguida;si tingues-

sis la sort un dia de sortir deis camins marcats en eis plànols per a ús deis 

xòfers amb una ratlia dreta o finament sinuosa,i en arribar a Corsà, poso per 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



190 M vRÍNADA 

cas, tinguessis la bona pensada de fer una visita a Monells, que és a dos o 
tres kilometres, estic segur que si tens l'ànima, no d'artista, si no tan sola-
ment amb una lleugera indinació a lo beli com quasi tots tenim, i si t'agra-
dessin les coses velles encara millor, estic convençut que no et sabria greu 
de fer-hi una passada. 

Monells és una vila antiga i lletja, horrorosament lletja segons per qui; 
però la seva lletjor es atractiva, i resseguint els seus carrerons es fa tant 
simpàtica,que hom sent recança de deixar-la; peraixò els pintors i dibuixants 
acostumen a fer-li repetides visites. 

En arribar a la-viia, la senzilla creu de terme, la graciosa silueta del 
campanar escapsat i l'esglèsia acompanyada d'uns xiprers centenaris, ja pre-
disposen favorablement per a recorrer amb detenció els seus carrers. 

La plaça major, amb ses voltes baixes, pesades i macisses, ja denota 
tot seguii el seu passai quin fou; i per poc borralls que hom sàpiga d'his-
tòria de la terra, seguidament recordará i farà memoria deis importants mer-
cals setmanals que ja en el segle Xil s'hi celebraven on iiingii podía esser 
detingiit. 

En passar per sota les arcades que menen a la petita plaça de l'Oli, que 
quasi no arriba a carrer, i escudrinyant-ne els recons, es veu ben ciar el fi 
que movia els seus habitants a adoptar aquella arquitectura especialíssinia,en-
caminada a atraure i donar comoditats ais mercaders que de tots voltants 
hi acudien; venedors de robes, corretgers, sabaters i pagesos, donant Hoc a 
que el Rei Jaume 11 manés adoptar com a tipu la mip;era de Monells per la 
mesura de grans amb carácter general en tot el bisbat de Girona. 

Algunes espitlleres que es veuen en els escassos restes de son antic 
castell, com en les terres que vora el Rissec senyalen encara part dels murs 
que defensaven la vila, son prova evident que era un Hoc fortificai i es cone-
gué en el transcurs de varis segles per castell de Monells. Aixi mateix, 
aquells finestrals dels quais encara se'n conserva algun, i quan menys hom s'ho 
pensa, en una paret forana s'hi veu la linia d'un graciós arc tapat que segu-
rament en sos dies d'esplendor era un mirador placèvol, i els pedrissos mig 
enrunats a vora de moites portes i altres details que es descobreixen tot 
passant; encara que hom no vulga es sent mentalment trasportai al temps 
de l'antigor quan era senyor de la vila el jueu Vidal de Monells, o després 
més tard, quan dona Sibila que era la pubilla de Simó de Palau, Vescomte de 
Bas i senyora de Monells, per son casament amb N'Hue, comte d'Empuries, 
portà aquesta vila el patrimoni del comtat més important d'aquell temps en 
aquesta part de Catalunya. 

De Monells a Cruïlles no hi ha pas tant; amb una hora i mitja pot anar-
s'hi; però com que la viia s'ho val será convenient dedicar-li unes ratlles. 

Cruilles, si no fos la torre rodona, altissima, que s'aixeca encara en mig 
la plaça com desafiant orguHosa el pas del temps, no conserva gaires joiells 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



M A R I N A D A 191 

de la passada grandesa. La torre quadrada en el portai,que dona accès al ca-

rrer al carrer major, les cases d'aquest i unes cisternes que hi ha a sol ixent 

en I3S parets que serveixen de mur a la vila, son testimoni del seu passai; 

però el palau deis Barons de Cruilles d'on en son temps sortiren almiralls, 

diplomàtics, prélats i valents homes d'armes, no l'havem sabut veure enlloc; 

hom veu que a En Gilabert de Cruilles qui casà amb Guillermina de Peratallada, 

les gràcies de Tesposa el captivaren de tal manera que li feren oblidar la mà-

xima catalana sens cap escrúpol l'ho re ii anà a viure a casa de la pubilla. o 

sia, a Peratallada^ i això fou causa segurament que. d'aquella hora en avant 

s'iniciés la decadència de la vila. 

El monestir de Sant Miquel de Cruilles, mereix una visita detinguda que 

no li havem pogut dedicar. D e bella arquitectura romànica, preuada joia, se 

conserva força bé l'àbsis especial que en forma tres, amb unas línies tan 

gracioses com senzilles. L'esglèsia, amb son campanaret restaurat, impres-

siona fondament la part antiga que en resta, i en conjunt es un mcnestir molt 

atraient per la antigor que tot eli traspua. 

LL. B A R C E L Ó I B O U 

Sardanista ( Continuación 

Lema: Roda feste s 

A mìtjans d'Agost, al pie de les festes, nasqué l'hereu del confiter. La 

alegría fou immaculada. En Valenti agafava el marrec deixant-li les cames 

lliures, les quais en sentir la llibertat, cabriolejaven com batalls de campana. 

— Mireu, mireu, quin bailador hi haurà. 

Llavors, la mare estigué molt atrafegada. D e més ampia llibertat va 

èsser amo el confiter. 

Una altra hivernada que fou apacible i engrescadora per la vénda enor-

me de turrons i neules. Era vist que el carácter d 'En Valenti no tenia preu. 

Però, a les lluïssors de nova primavera, el confiter ressenti aquella frssança, 

aquell neguit per córrer, al menys, les festes principáis, tal com feia son ín-

tim company. Aíhora, 'que torna a veure la floració del gerani, encès com 

una toia de foc, vibra en l'aire de la vila el só d'una tenora. A l'anunci del 

projecte estivai, esclatà un fort temperi. 

— Tu fès el que vulguis, gorgolà la esposa, però per mi ja has acabat. 

— Que et penses que ès per seguir vici? 

— Que ho sè jo que faj;às rodant per tot arreu de sarauïsta? 

Tu ja no trobes goig sino fora de casa. 

— Em tens en molt mal concepte. 
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S'escarrassà el dansaire en convéncer la iTiuller-que,en son afany de fes 

tes,no el movía altra amor que el de la dansa pura en la qual hi excel i i a com 

a mesíre, i que, a dir ver,ballant la música sovint melangiosa i trista,sentía en' 

l 'anima un calfred d'emoció, un arrobainent com el deis artistes en crear be-

llesa. La faç de la dona es tornava verda de quimera; els seus ulls extra-

víats prenien una extranya expressió d'odi; tota ella es convulsionava com si 

anés a sofrir un atac. S'enlletgia. 

— Sí, sí, Pemoció de la sardana! Deus plorar al sentirla tenera, però 

ais hostals i a les cases on te conviden deus xerrar per setze amb la teua pa-

líca, i bailarás ais envelats amb tothom que et vulgui i et faràs passar per 

solter. 1 menjaràs com un'oca i beuràs fins a alegrar-te. No m'has pas de dir 

res; si hi vas, hem acabat. 

Com que de mais i de vicis, que la imaginado de la dona nerviosa forja-

va, no hi havia una titila de ver, el confiter, amb la calma d'home fort, digué 

un jo rn : 

— Elvira, estaré tres dies fora. 

En el rampell, l'esposa desacostava l'infant quan en Valenti volia besar-

lo; però En Valenti, contenint la ràbia, decidi padentar-se, í marxà sense dir 

mot. Son pare havia ajudat a encendre la quimera femenina; però, a mira de 

l'abast insospitat de la renyina, va retirar-se prudentment, cenyint-se a su-

plicar: • 

— Noi , no en facis massa. Pensa que tens moites obligadons.. 

Amb quin eixa nplament de l'esperii va marxar En Valenti de la vila! 

Lliure del corco, prompte a disfrutar, vela les grans campades en rostoll, 

daurad3S,per on volaven les garces, i les írondoses i îrescals suredes qui vo-

rejaven eis torrents, i, sobretot el cel blau, aquell cel, escampant-se lluny, 

f i n s a un horitzó net i marcadissim. Molts deis coneguts, q u i e n el tren l'a-

companyaven, ja li parlaren de seguida deis canvis en les cobles i discussions 

tingueren sobre qui osten ava la preeminencia. 

A la vila en gaubança va trobar N'Eugeni , i ambdós foren abraçats de 

molta gent i afalagats amb els millors obsequis. 

A la setmana següent altra festa major també molt important se celebra-

va. Això féu que en Valenti estigués sois a la llar quatre dies, dies de greu 

turment perqué entre marit i muller no va canviar-se una paraula. 

«Que faig cap mal per sortir a dansar? se deia el confiter, com per cer-

ciorar-se de que era forassenyada la conducta de sa muller. N o n'hi ha nou, 

de deu marits, que fugen de la llar per'nar a xefles i xandets més sovint que 

no plou? J o compleixo el meu dever i busco un sà divertimenti . 

Pompos dansava i amb els números deis compassos s'hi enredaven 

aquelles idees, com romngueres entre lliris, quan de cop, va sentir en ses 

espatlles un tust suau. N o en féu cabal el primer cop; però en repetir-s e, gira 

la testa com un pardal esverat. 
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— Sou En Valenti, no fa?, va dir una veu jove. 

— Si, què hi ha? 

— A telèfon us demanen. 

— A telèfon?, barbotejà amb un ai al cor. 

Corregué per veure desfet aquel! grop que li queia al damunt i que tal 

vegada no seria sino una ridicola comanda de negoci. Però aquesta idea era 

catxada per una por, que era una alarma que no se sabia explicar. Enipunyà 

e! receptor tremolejan.t: 

— Qui demana? Qui és? Qui? 

No entenia paraula. Per fi la veu clara de son pare digué: 

— Vina de seguida, tens el noi amb molta de febre. 

Sii labejant atropelladament, pregunta En Valenti: 

— Des de quan? Però digues dar , hi ha perill? 

En el carrer el pobre sardanista es descomponía els cabells. Tot li roda-

va. No sabia el carni. Féu quatre passes i un só de sardana alegra i repicada, 

li danyà l'anima, com una emoció verinosa. Un amie eixarriat l'abraçà pal-

pant-lo del ventre i de l'esquena. 

— Tafoi! I que no vens a bailar? Ara en toquen una de molt bailadora! 

Digué en Valenti la seva dòlor. 

— A quina hora passa el tren, ho saps? 

— Fins d'aqui una hora. Ja t'acompanyaré. 

Féu-li eixa grata mercè el bon company i de son trastorn tingué cura 

aconhortan-lo amb esperançadors supòsits. 

- Potser s'han alarmat. Les criatures ja ho fan això. Mira, la de casa si 

me n'ha donat de sustos! 

Aixecava l'esguard a l'esperança l'home adolorit; però, per primera ve-

gada en sa vida,veia una espesssa negror de pessimisme. 

. ' — El noi se'm morirà, i jo en tindré la culpa. Jo era renyit amb la dona. 

Ella no ho volia que jo anés a festa. Es un càstig. 

La inesperada confessió impressionà el company. 

— Sigues home, Valenti. Això no es pensa ni es diu. I després,quin mal 

és que hagis vingut a esbargir-te? 

En el tren el sardanista amaga el cap en un reco-, Trastornat, humiliât 

pregava a Déu que conservés la vida del tendre infantò, que era la seva es 

tampa i tota sa alegria. 

— Ara ho coniprenc. La familia és el tot. Què en trec de córrer festes? 

A l'estació son pare li dona la mà. 

— Què? 

— No t'espantis, però està greu. Diftèria. 

La muller vetllava el nen. En Valenti va arrencar un plor. 

— Perdona'm, Elvira. T'ho juro que guardaré la casa i la familia. 

L'esposa agafà un braç d'En Valenti, mentre aquest mirava l'infantò. 
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— No ploris, hi ha d'haver molt de silenci. 

Una verna, amatent, volgué fondre el pànie. 

— No és pas aquest el primer cas que es salva. Se W ha pogut posar re-

mei de seguida. 

— Ah sí?, îéu En Valenti sospirant. 

N'Elvira el mena suaument a la cambra propera 

— I com ha estât? 

— Si, mira, d'avui, al demati ja estava un xic febrós, però la febre alta 

li ha entrât a las tres, i s'escanyava. Pobret! 

(Continuará) M IQUEL R O G E R I C R O S A 

Crònica loca 
En la forma acostumada va consagrar una novena a la Verge Immacula-

da l'Associació de Fides de Maria. Del chor de noies cantaren soíos les se-

nyoretes Mató, Figa i üuitart . Feia un fret primerenc de tanta intensitat que 

semblava el preludi d'un hivern molt cru. Es any de vents: la traniuntana ha 

bufat per ara liargament, i molts de jorns la nostra atmósfera ha estât el 

camp de batalla de vents oposats. Mes d'aigua no en cau ni una gota; tant 

és aixi,que eis pagesos pateixen.de no poder sembrar i,sens subte, pateixen 

més e!s q'n", profitant les gotellades de primers de Novembre, sembraren lla-

vors, perque la sement sembla morta. Palamós hauria de portar un nom ex-

tremos,puix 0 bé sofrim inundacions pavoroses o bé quedem sens aigua de la 

mina velia. L'Empresa d'aquesta mina sembla que vol posar-hi cura, instal-

lant en la mina un motor, millora que ja hauria realitzat de no haver sobrevin-

gut un trastorn economic. Alhora que l'aigua, perilla la Hum,al menys en son 

cost: es segur que les dugues companyies Energia Eléctrica i Empresas 

s'han intel'ligenciat per millorar llur negoci, la quai cosa vol dir 

que gravaran el client. L'Ajuntament se preocupa d'un i altre element. No 

manquen sino gravàmens en aquesta vida misérable de la quai, tots jorns, 

han de fúger nombroses families* Algunes fàbriques pleguen, algunes treba-

llotegen només. Continua el calvari de la nostra indùstria amb tota mena de 

desgracies No obstant, fàbriques treballaren el dia de Reis. 

Ha estât una sorpresa—millor dit dugues—que hagi ressonat el crit de 

foc i que la pastura de les flames no hagi estât suru. El primer cop va cre-

mar-se uzerda; el segon, un taller de fusteria; aquel! a les deu del vespre; 

aquest a les 5 del'mati. 

Hem de fer el cor fort i procurar divertir-mos. Tothom està concord en 

aquest pensar. El (lenire Nacionalista oferî el dia 8 una vetllada intéressant; 

gentil chor de noies can tà Son-o net a de Sancho Marracó { Canç.ô de Ma i g 

de Gay; En Vicens Prats recollí una ovació amb l'aria de la Tosca; llegiren 
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poesies Na Neus Lumbreras, En Josep Corominas, N'Isidre Iglesias, En Joan 

B. CaiTiós i En Miquel Roger i Crosa, essent originals les deis dos últims se 

nyors. Unes formoses projeccions del referit senyor Camós referents a ex-

cursions a la Bell-lloc i a la Torre Valen ina constituïren la millor amenitat; 

sens falla però, que fou la millor per al jovent la ballaruga qu»:' perdura fins a 

altes hores de la matinada. En el Centre- Feder..1 han ofert atraccions conse-

guidores d'un píe extraordinari com en el dia de Nadal. En tal diada, vetlla 

i jorn següent un quintet que organitzà el notable violinista En Germà Sàbat 

i en el qual figuraven dugues xiroies dainisei'ies, va satisfer plenament el cor 

deis assistents nombrosíssims al Tot perqué a condicions 

d'artista hi ajunten la principal de tocar amb tota Tànlma. Les grans sales xar-

botaven de gent; eis criats ni podien arribar a servir. Eis assidus dei ('entro 

Econòmico, ans de començar el ball, senten el goig d'una funció teatral, de 

les quais recordem i5y í/e viinvons,. De comédies, un seguii en el 

Club del Carrer del Moro: IJaniór vigila^ Vots son trnnfos, Jgnoccntada i 

i altres. 

El Centre RcpnbÜcá Radical Autonomista ha trasladat el seu domicili 

al Carrer de la Roda. Eis catalanistes han canviat el nom de Agrupado Ca-

talanista per Centre Nacionalista. N'és ara President, el Regidor En Miquel 

Bardera. 

La fira de Sant Tomás va desapareixent. Ben poques parades hi havien 

enguany. La fira, com la clara jornada de Santa Llucia, com qualsevol altra 

circumstància,en nostra població tot dona motiû a ball. Els qui somniaven en 

la rifa sofriren forta desiliusió perqué ni una sort petita va caure aquí, i això 

que era de pensar una sortosa compensació ni aquets temps de dissort. 

El temps abonançà en les joioses festes de Nadal. Nou autos vingueren 

de Caldas a la vigilia. Estudiants, dependents de comerç, nombroses fami-

lies, tots feren cap a la liar donantal pöble vistosa animació. L'Orfeó "Oce-

llada" canta esplèndidament per Nadal la inspirada missa de Tassi i en 

rOctavari dedicai a Tlnfant Jesús se distingiren les senyoretes Nativitat Rou-

re, Josepa Matò i els senyors Suñé, Prats i Pérez. El Centre Nacionalista or-

ganitzà una audició de sardanes que, porla bonança del temps, fou moltcon-

correguda. 

Ha ofert eis seus serveis el distingit Dr. Dn. Josep M.® Vayreda. 

Es domiciliará en nostra vila el fabricant guixolenc senyor Coll . 

El jove LIagostera, com a estudiant de mestre, ha guanyat una beca im-

portant. L'enhorabona. 

O Alguns palamosins anaren expressament a Barcelona per assistir a 

l'estrena de Retorn en el Teatre Tivoli. 

Joves projecten la construcció d'un Ateneu. 

Molts festejaren l'entrada d'Any Nou. Que sigui més bo del que sembla 

que ha d'ésser per a la nostra desgraciada indùstria! 
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Moviment del por 

Vaixells entrats durant el mes de Novembre de 1922 

1, vapor , P i n zón ( inglés); 2, ve ler , 2.® Carmenc i t a ; 3, vap . , He im (norueg); 4, veler , 

Teresa; 5, veler, Joven Ama l i u ; 6» veier, Ramona ; 7, veier . J oven Paqu i i o ; 8, vap. , 

A i i p u r danés ; 9, veier , Rosa l i a ; 10, vap., Ampurdanés ; 11, ve ler , Joven Paqu i i o ; 12, 

vap. , Ampurdanés ; 13, vap, , Thira; 14, veler , Rosa S . ( i ial ià); 15, vap., Ampurdanés ; 16, 

vap . . Ampurdanés ; 17, vap . , Co lón ( inglés) ; 18, veler , Joven Paqui to ; 19, ve ler , Rt f fae-

l lo , (itaÜa); 20, vap . , Ampurdanés ; 21, vap. , San Agust ino (itai ià); 22, vap . ,Ampurdanés ; 

23, veler , Joven Paquito; 24, veler, Dolores Casaba i l ; 25, vap. , Ampurdan ; 26, vap. C id , 

( i n g í éO ; 27, vap. . Ampurdanés ; 28, vap. , Cabo Corona ; 29, ve le r . Mar i a Rosa; 30, vap. . 

C abo Roche .—Tota l 30. 

^eaistre civi 

Mes de Novembre 

Naixements.- 1, Ma r í a Dan ie l i F o r n é s . - 2 , Mar i a Rosa Romague r a i Buscarons . 

—3, A rmanda S i lves t re i Jo rdà .—4, Mar ia C a l d a s i A l b e r t í . - 5 , L luc ia Pa let i C a b a -

rrocas.—6, Joan Sa la i Pagés .—7, Da lm i ra O l i ve r i C o m p a n y . - T o t a l 7. 

Defiincions1, San t i ago Casas i Marga r i t , de 5 anys .—Tota l 1. 

Matrimonis.—\, J i a n M i rq ' i és i Xicoira amb Dolor« A lber t i i O i i v t r.—Toifcl 1. 

Tallers Tipogràfics L L O R É N S C A S T E L L Ò . - - P j l a m ó s 
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