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     LA VIDA LÚDICA I SOCIAL DELS PALSENCS D’ABANS 

      

1-Introducció  

L'interès per escriure aquest article comença quan algú va comentar que a 
Pals hi havia hagut un Casino. A partir d'aquí vaig decidir-me a investigar 
sobre altres establiments de caràcter lúdic on els palsencs havien passat les 
seves estones de diversió.  

La informació que lliuraré ha estat recollida mitjançant el diàleg amb diverses 
persones del poble, algunes d'elles de més de 80 anys. Per aquest motiu, de 
vegades, no podem donar una data exacte. D'altra banda, tampoc existeixen 
documents acreditatius que es puguin revisar. Per això, no parlarem dels esta-
bliments des d'un punt de vista cronològic sinó que els classificaré segons la 
seva ubicació i per ordre alfabètic. És possible que no hagi conversat amb 
alguns veïns que segurament disposen d'informació sobre el tema que tractem, 
en tot cas, aquesta breu descripció pot servir de punt de partida per a futurs 
historiadors de la vila de Pals.  

2- Centres situats a la vila  

L’Ateneu palsenc 

El dia 10 de juliol de 1914, d'acord amb la Llei d'Associacions, el govern civil de 
la província de Girona va acceptar els estatuts de l'Ateneu palsenc situat al 
carrer Muralla número 1. Els signants són Graciliano Dalmau, Ricardo Mataró i 
Miquel Anglada. També hi consten els membres de la Junta Directiva: R. 
Mataró, president, Francesc Masjoan, vicepresident, Gracilià Dalmau, 
secretari, Isidre Mayol, vicesecretari i Pere Balmanya, tresorer. La Junta de 
Ball estava formada per Camilo Castelló (així consta a sobre del nom tatxat), 
Josep Ventura, president, Josep Servià, secretari, Ricard Tauler, Josep Roig i 
Josep Ametller com a vocals.  

Els estatuts recullen la informació necessària sobre la constitució, l'objectiu, els 
socis, la Junta General, la Junta Directiva i la dissolució de la entitat. De tots 
els articles, considero molt interessants aquells que tracten sobre el perquè de 
l'Ateneu ja que ens situa en la filosofia per la qual es va crear aquest orga-
nisme,  

“ Art. 1.-El Ateneo palissenc tiene por objeto:  

1º Reunir en su seno a todos los vecinos y residentes de Pals y pueblos 
limítrofes, para que en ambiente apropiado se instruyan y eduquen 
mutuamente de modo agradable.  

2°: Fomentar el espíritu de asociación entre ellos estimulándoles a que lo 
gocen por sí mismos celebrando conferencias, veladas, bailes, funciones 
teatrales, concursos y demás actos similares.  
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3º Organizar escuelas diurnas y nocturnas, si se considerase preciso para 
instrucción y educación de los socios y de sus hijos o familiares. 

4ºOrganizar secciones corales de canto para la formación de un orfeón. 

5º Subscribirse a periódicos, folletos, revistas y libros que mejor instruyan al 
mismo tiempo que recreen. “ 

Can Trempeli 

Segons la memòria popular, aquest local ja existia a finals del segle passat al 
carrer de la Creu número 1, on actualment hi ha la botiga de ceràmica d'en 
Josep Buxó. Els Trempeli eren una família de músics, dos dels fills tocaven 
amb l'orquestra Montgrins i, potser per no haver de desplaçar-se tant sovint 
van decidir fixar la seva residència a Torroella.  

A la part del darrera de la casa hi tenien un local molt 
adequat perfer-hi les representacions teatrals. El 
senyor Mataró, farmacèutic de Pals, era un assagista 
de sarsueles que va posar en escena “La alegría de 
la huerta”. Maria Bofill encara recorda un petit 
fragment de la cançó que deia: " .. de la huerta de 
Murcia te traigo una flor, con ella vida mía va unido mi 
amor.. " També s'hi allotjava el mestre Miquel Roig 
que impartia classes particulars nocturnes. Una colla 
d'alumnes seus va formar el grup teatral “Agrupación 
juvenil“. En sortir de l'escola, solien anar a assajar a 
un local davant de l'estanc, a la plaça Major. Alguns 

dels joves que formaven part d'aquesta colla eren en Narcís Costa, la Carmen 
Granero, l'Antonio Bravo, en Pepe i en Martí Bonilla que tocava el laúd -
instrument musical de sis cordes de diferent gruix introduït a la península pels 
àrabs.  

La casa dels Trempeli va ser comprada per en Pere Buxó Saurí. Va ser forn de 
pa i finalment taller i botiga de ceràmica. Sembla que aquest edifici no vol 
perdre la seva condició d'espai reservat a alguna activitat lúdica perquè Josep 
Buxó hi ha instal·lat un ring per poder-hi practicar la boxa.  

                    

Can Malirach o can Ricardo 

El cafè de can Malirach estava situat al carrer Abeurador número 8. El van 
obrir el matrimoni Ricardo Malirach i Dolors Portilló, l'any 1914. Com a 
particularitat, cal destacar que el moble llibreria que tenien per a disposició dels 
clients el pas del temps no l'ha afectat i encara el llueixen amb alguns llibres de 
diversa temàtica, com per exemple: ‘El lenguaje de las bestias’, El año en la 
mano,1917, ‘Almanaque enciclopedia de la vida practica’ i vuit volums de la 
Historia de la guerra europea del 1914.  
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                               Família Malirach (Cedides per Maria Elena Malirach) 

Al costat del cafè també hi tenien una botiga de comestibles on s’hi podia 
comprar: tripes de bacallà, peixopalo i d'altres tipus d’aliments. De mica en 
mica es va anar convertint en un comerç polivalent on podies adquirir gairebé 
de tot. Una de les anècdotes que s'expliquen és que l'Artur Servià, músic de 
l'orquestra de Pals, solia anar-hi cada dia. Sempre pujava xiulant una sardana i 
moltes vegades, com que no havia acabat totes les estrofes, s'esperava al 
carrer, davant de la finestra del establiment fins que l'acabava. Tot i no recordar 
exactament l'any de tancament del local, sembla que va funcionar fins l’any 
1932.  

3-Centres situats a Samària 

Can Dalmau, actualment can Barris 

La fonda cafè can Dalmau era 
propietat d'en Salvi Dalmau i de la 
seva muller Joaquima Mató. En Salvi 
tocava a l'orquestra La Principal de 
Pals, en la que també tocaven altres 
músics del poble: Joan Anglada Bou, 
fundador de l'orquestra, Arturo 
Servià, l'Estela, en Xalet i en Tirso.  

 

Joan barris i la seva muller (Cedda per Anna Barris) 

D'aquest últim s'explica una anècdota: Anava amb els seus companys 
d'orquestra a tocar quan, a l'estació de Torrent, va anar a l'excusat. Era tan 
despistat; que, enlloc d'agafar el fiscorn va endur-se la tapa de la comuna. El 
tren ja arriava i va haver-hi de pujar en marxa després de remeiar l'error.  Joan 
Anglada (1912-1974), fill d'en Domingo, també es va dedicar a la música, 
tocava el clarinet i va fundar l'orquestra .  
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Una família tan amant de la música com 
els Dalmau havien de construir un local 
destinat al ball. Un dels grups teatrals 
que va fer diverses representacions  

L'any 1923, aproximadament, en Rafel 
Barris, avi de la Nita Barris, va comprar 
negoci a en Salvi Dalmau amb el propòsit 
que en Joan Barris, el seu fill, el 
regentés. Can Barris va funcionar com a 
fonda, cafè, sala de ball i sala de cinema.  

              L’actual bar de can Maimí 

Va ser un establiment molt popular, situat en un lloc excel·lent ja que es troba a 
l'antic camí d'enllaç entre Begur, Palamós, Palafrugell i Torroella. Els 
comerciants que anaven amb carro tenien a can Barris un lloc per menjar, 
dormir i fer reposar els cavalls als estables.  

Els balls eren molt coneguts. La Nita explica que arribaven moltes persones 
dels pobles de les rodalies i fins i tot algun resident de fora de la comarca. 
Moltes noies es desplaçaven a Pals a peu calçades còmodament i quan 

entraven a la sala desembolicaven les 
sabates de taló i lluïen les cames. Entre 
d'altres balls, s'estilava ballar el pilè, el 
rigodon i els pericons. Marià Frigola comenta 
que per la Festa Major feien l'envelat al pati 
de can Barris, i mentre esperaven l'hora 
d'anar a sopar, la gent es passejava amunt i 
avall des de cal Basté fins a l'antiga famàcia.1 

 

 Edifici de can Barris i a l’esquerra can Maimí 

El teatre va ser una de les altres activitats lúdiques de 
gran èxit. S'hi van representar diverses obres i gràcies 
a les persones que durant anys han anat guardant els 
fulletons publicitaris de l'activitat teatral, ara en podem 
fer una descripció. El programa més antic data del 21 
d'abril de 1945 i es refereix a l'obra de teatre “En mi 
casa mando yo “. L'any 1951 el 17 de maig, es va cele-
brar una “Función benéfica artístico-musical” que 
consistia en set actes de temàtica diferent. Tots els participants eren persones 
de la vila de Pals i es va organitzar amb l'objectiu de sufragar les despeses 
d'una excursió de final de curs de les escoles nacionals.  
Un dels grups teatrals que va fer diverses representacions a can Barris fou l’ 
“Agrupacion Artística del Casal popular de Palafrugell” entre altres, es va 
escenificar les obres següents: 
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Els milions de l’oncle , titulada amb català, el dia 22 d’octubre de 1953. El preu 
de l'entrada era de 8 pessetes.  

La educación de los padres (los apuros de don Seve), comèdia en tres actes 
de José Fernández del Villar, representada per 16 actors el dia 8 de març de 
1956.  

Madre Alegría, anunciada com a : una obra entretenida y amable, sencilla, 
alegre y grandiosa a la vez, Sus escenas salpicadas de risas y lagrimas le 
llevaran de sorpresa en sorpresa hasta el fi; Es va representar el dia 26 d'abril 
de 1956.  

 

   

 

                                                Interpretant Els milions de l’oncle (Cedida per M. Elena Gurgui           
que està en escena) 

 

 El cafè de les noies, actualment can Maimí  

El cafè de les noies estava al mateix local on ara hi ha el cafè d'en Maimí, al 
carrer Enginyer Algarra número 49. S'anomenava el cafè de les noies perquè el 
regentava la Dolors Ullastres, la propietària coneguda també com la Doloretes; 
després va passar a ser responsabilitat de la Teresina, casada amb en Llorenç 
Boix, un noi d'Arbúcies especialista en construir carros. També hi col·laborava 
l'Angeleta, casada amb un encarregat de la central elèctrica de Pals.  

Aquest cafè només obria el dissabte al vespre i el diumenge ja que durant la 
setmana els pagesos tenien massa feina al camp i no hi anaven. Al fons de la 
sala hi havia una petita barra i una cuina. El local s'ha conservat amb la 
mateixa estructura fins avui dia, de miracle, ja que durant la guerra civil hi van 
llençar una bomba de mà que, sortosament, no va explotar. Es diu que aquesta 
bomba, de fabricació casolana d'aire comprimit, havia estat feta a Torrent i que 



6 
 

va ser llençada des d'un solar sense edificar situat al davant del cafè. El local 
estava ple de públic i la bomba va anar rodolant fins "arribar a sota la taula 
d'una colla d'amics entre els quals hi havia el doctor Font i en Jaume Plaja. 
Aquell mateix dia dues bombes més van ser llençades en altres carrers del 
poble i aquestes sí que van ferir a alguns veïns de Pals.  

L'any 1954, aquest local va ser arrendat pel jove Josep Maimí que va procurar 
mantenir la solera d'anys enrere. Va incorporar una barra a l'entrada per poder 
servir cafès i begudes, feta pel fuster Santaló. El mobiliari el va comprar a en 
Pere Bofill Masjoan, veí del mateix carrer.  

El Casino de Pals 

Possiblement una investigació més minuciosa 
ens permetria datar l'obertura i el tancament 
del Casino palenc, però la manca de 
documents fàcilment accessibles i de 
testimonis verbals que ens puguin explicar 
alguns aspectes del seu funcionament ha 
estat difícil fer-ne la recerca. Només hem 
pogut fer aquesta breu crònica.  

Segons l'enciclopèdia, el mot casino és 
d'origen italià i significa casa per divertir-se, 
petita i agradable. Amb el nom casino definim 
una societat que es reuneix en un local escollit 
pel ella, amb fins recreatius, per jugar, 
conversar, llegir, fer música o practicar 
qualsevol altre tipus d'activitat lúdica o cultural.  

S'hi ingressa a través d'una presentació i del 
pagament d'una quota estipulada. Sovint aquests casinos agrupen persones 
d'una mateixa condició o classe, o bé unides per una mateixa idea política, o 
per idèntiques professions i interessos.  

Maria Bofill recorda que aquest casino estava decorat amb uns grans miralls 
penjats a les parets. El principal accionista era en Josep Bofill i Pericay, el seu 
pare, conegut pel l'avi Rajoler. Per amenitzar els balls dels diumenges i dies 
assenyalats, excepte per Setmana Santa, hi tocava l'orquestra del veí de Pals, 
Josep Pi Pascual, compositor sardanista, casat amb l'Aniceta Pi Figueres.  

 

Can Mercader 

Inicialment, can Mercader estava situat dalt de la vila, darrera de l'església; 
quan es van iniciar les obres per fer la carretera es van traslladar al lloc actual. 
Portaven el negoci en Josep Mercader Moret, la seva germana Lola i un seu 
parent, l'Alfons Sot Moret. Més endavant, s'hi va afegir la Maria Saguer, muller 
de l'Alfons, i la Teresa Saguer, que segons diuen tenia la mà trencada per la 
cuina.  
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Entre tots van aconseguir que l'establiment fos molt popular. Entre les seves 
especialitats destaquem conill al jas, pollastre a la xiu-xiu, peus de porc amb 
cargols, paelles, calamars farcits, suquet d'anguiles, angules autòctones a l'all i 
un plat anomenat el niu (ingredients: bacallà, guatlla o algun altre tipus d'au de 
cacera, tripes de bacallà i peixopalo. Segons la Teresa Saguer, un dels secrets 
de la cuina era el sofregit, ja que en feien un de diferent per a cada tipus de 
guisat. De vegades, havien preparat menjars per als clients de l'hotel Cap sa 
Sal.  

Tenien força espai per acomodar els clients a les seves taules, i en èpoques 
de calor també utilitzaven el pati i la vorera del carrer. Hi havia un menjador 
amb una gran taula ovalada que servia per trobar-se grups d'amics, 
popularment es coneixia com el menjador dels senyors. Aquí és on en Josep 
Pla 2 solia dinar o sopar amb els seus amics. 

 Altres escriptors també havien tastat les delícies de can Mercader, com ara en 
Martí Pol, en Joan Maragall i, diuen que fins i tot el Príncep Joan Carles amb la 
seva escolta (hi ha qui es mostra escèptic amb aquesta última afirmació).  

A la part del darrere de la casa encara es guarda l'espai del celler amb bótes, 
una premsa i un cup. Tot el que calia per fer el vi. Quan es van fer grans, 
l'Alfons i la Maria van decidir de posar fi al negoci. Ara, la Maria de tant en tant 
obre les finestres i hi passa estones en aquest recinte  tot recordant els anys 
viscuts.  
 
 

Can Xacó  

Hi vivia en Pere Bofill Masjoan i la seva dona, la Maria Parals. Era un cafè 
situat al carrer Enginyer Algarra número 44. Sembla que l'any 1930 ja 
funcionava però es desconeix quan va tancar el negoci.  

En Pere es dedicava també a muntar cafès ambulants als pobles veïns els 
dies de la  Festa Major, és a dir carregava taules, cadires, cafè i begudes a 
dalt del carro i començava el recorregut.  

Les begudes més comunes eren: el cafè que s'aconseguia posant-lo en un pot 
amb aigua fins que arrenqués el bull, llavors, es colava amb una barretina de 
roba, es feia el soldat que consistia en barrejar cafè i gasosa, el barrejat, 
mescla de gasosa i de cervesa, el granadí fet amb sifó, l'orxata, els licors i el 
codonyat encara que aquest es guardava més per a les festes familiars ja que 
requeria una acurada elaboració. S'havia de fer durant la lluna vella del mes 
de març i deixar-lo 40 dies a sol i serena.  
 

El centre catòlic  

Situat al carrer Enginyer Algarra, al mateix lloc on després hi va haver el 
Sindicat de l'Arròs. Expliquen que els capellans tenien llogat el comerç de can 
Camps. Quan van acabar les obres del Centre Catòlic s'hi van traslladar. 
També hi havia un cafè i una sala per a activitats lucratives i després de la 
guerra civil, amb l'església de Sant Pere cremada, va fer servir aquest local 
com a lloc provisional per a casar diverses parelles. S'entrava pel carrer Enric 
Fort.  
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En aquells moments, el rector era mossèn Manuel que va organitzar 
celebracions religioses alhora que es preocupava per l'esplai dels joves de 
Pals. No era un lloc per fer-hi ball però sí que es passaven films de cinema 
mut. Una de les que es van projectar va ser “Las siete niñas de París “ en 
episodis setmanals els diumenges per la tarda . 

La sala de can Patè  

També es coneixia com ca l' Amàlia ja que la propietària del local era l'Amàlia 

Bofill, coneguda també com l'Amàlia rajolera. Va arrendar el negoci a en Josep 

Bofill (conegut amb el motiu d'en Patè). El matrimoni Bofill tenia dues filles, 

l'Adela i la Maria, que també col·laboraven en el funcionament del cafè i de la 

sala de ball i teatre. Probablement també s'hi haurien representat els pastorets. 

Entre les obres teatrals escenificades, algú encara recorda “La viuda alegre”, 

obra molt divertida, protagonitzada per la Maria Parals en el paper de vídua. 

Ella comenta que no va voler vestir-se de negre sinó de gris. Quan en Josep es 

va fer gran, el cafè es va llogar a en Pere Moret i la Catalina. Actualment, 

aquest local està en desús tot i que encara queden restes de fustes, cordes i 

robes mig sostingudes a l'escenari.  
 

             
 

              Elements que formaven part de les escenes de teatre (Rosa M. Masana) 

El cafè de can Camps  

Situat al carrer Enginyer Algarra, on ara hi ha el Banc Popular. Era regentat 
pel matrimoni Pere Camps Teixidor i la Mercè Portilló Llambí, propietaris del 
local. Pares de tres fills, la Pilar, la Maria i en Josep. Aquest matrimoni eren 
cunyats d'en Ricardo Malirach (les dones eren germanes) que tenia un cafè a 
la vila, del qual abans hem parlat.  
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Els negocis de can Malirach i can Camps eren molt semblants: un cafè, una 
botiga de comestibles, un forn de pa, venien vi, garrofes i altres aliments per al 
bestiar; també feien menjars i donaven allotjament. Una de les activitats més 
singulars era oferir el transport amb carros. Posteriorment, va comprar un 
camió però durant la guerra els hi van requisar.  

 

                                    
 

                          Pere camps  i Mercé Portilló (Cedida Jaume Camps) 

 

Ignorem els anys que va funcionar l'establiment, però per situar nos direm que 
en Pere va néixer l'any 1871 i va morir l'any 1940, als 69 anys, la Mercè va 
néixer el 1881 i va morir amb 85 anys. Sembla doncs, que a principis de segle 
deuria ser l'època d'or d'aquest establiment. Després de la guerra van arrendar 
el negoci als capellans que només van explotar el cafè, però durant les festes 
de Nadal també s'hi havia representat els Pastorets. Els Capellans, coneguts 
així popularment, utilitzaven aquest local mentre s'acabava d'enllestir el Centre 
Catòlic.  

De can Camps, s'explica una anècdota: diuen que un hoste va entrar un dia pel 
darrere amb la intenció de robar. La Pilar, la filla gran, va trobar el lladre i 
aquest, en veure's descobert, la va amenaçar amb matar-la si feia qualsevol 
comentari sobre del fet. La Pilar, espantada, va callar l’ensurt , no el va explicar 
fins que era molt velleta , segurament pensant que llavors la mort li vindria per 
causes naturals, no perquè el lladre es volgués venjar.  

 

La Comunitat 

Era un local que complia diverses funcions socials. La planta superior estava 
destinada a escola de nenes amb l'Aniceta Figueres com a professora.  

Les parets d'aquesta sala estaven artísticament pintades. A la planta baixa s' hi 
feia ball els diumenges i dies festius. També hi havia un bar i llotges “camarilla”, 
lloc on seient les mares mentre les filles ballaven o bé les joves que no tenien 
ballador. S' estilava molt fer el ball de la rosa o del fanalet que consistia en 
passar-se'l d'una parella a l'altra. Aquí també s'hi havia fet el ball del “Mantón 
de Manila”, que consistia en premiar la noia que portés aquesta peça de roba 
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més bonica. Era un costum valencià promogut pels camperols arrossers que 
treballaven a l'Empordà. Hi solia tocar l'orquestra de Pals.  

                         
 

                       L’edifici de la Comunitat i model de pintures de la paret (Rosa M. Masana) 

Després de la guerra, aquest edifici va deixar de funcionar com a local de 
diversió. Diuen que els soldats l'utilitzaven d’ oficina per portar a cap les 
purgacions o les depuracions, és a dir que els seguidors del règim hi podien 
denunciar aquells veïns que no n'eren. Posteriorment, el local va servir de 
magatzem per guardar les màquines de batre l'arròs, la “Case grossa” i la 
“Case petita”. Fins fa poc, servia per les activitats empresarials d'un veí de 
Pals.  

4- Masos de Pals  

Can Clavaguera  

Aproximadament, pels volts del 1980, un grup de persones grans i una colla de 
més joves van veure la necessitat de crear una comissió de festes que fos el 
motor impulsor de les activitats recreatives del barri. Per la Festa Major es 
llogava un envelat però al hivern no ho tenien gens bé per divertir-se a causa 
del fred. Llavors van pensar en buscar un local on poder portar a terme aquests 
actes.  

Al costat de l'església vivia el matrimoni Pere Clavaguera Barceló i la Narcisa 
Regla que tenien un gran local 
en desús. La Comissió de 
Festes va sol· licitar permís a 
la família Clavaguera per 
poder-lo usar. Amb el seu 
consentiment, de seguida van 
començar a condicionar-lo 
fent-hi diversos treballs de 
fusteria, d'electricitat fins i tot 
hi van construir un escenari. 
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 Tenia un aforament per a unes 200 persones i una de les primeres activitats 
que s'hi van representar van ser els pastorets (fins que amb la construcció del 
pavelló van canviar d'escenari i es van traslladar a Pals), al costat d'altres obres 
de teatre i ball amenitzat per diverses orquestres de la comarca. El local 
disposava  d'una barra de bar, cosa que permetria obtenir algun benefici amb la 
venda de refrescos.  
 
 

                        
 

                                  L’escenari de can Clavaguera (Rosa M. Masana) 

D'aquesta sala hi ha publicada una anècdota a la revista Es pedrís llarg de 
Begur i Esclanyà que diu així: " ... Un any a can Clavaguera, s'hi ajuntaven 
trenta o quaranta convidats a sopar. Quant tots estaven asseguts a la taula 
llarga, va arribar l'avi, i mirant-se a tota la concurrència va veure un subjecte 
foraster que ningú havia convidat. En Clavaguera va anar a asseure's al seu 
costat i mentre s'atipaven va dir-li: - mestre, qui us ha convidat a vós?, - A mi 
ningú, avi. L'amo li contestà: A mi tampoc, noi. Atipem-nos i fotem el camp com 
més aviat millor, abans no ens descobreixin".3  Es calcula aproximadament que 
la darrera activitat que es va fer en aquest local fou durant l'any 1991.  

Can Gou  

A primers del segle xx , en Femando Gou i la Remei Ventura van obrir 
l'establiment que avui coneixem com a can Gou. Inicialment era un bar, però 
més tard el van haver d'ampliar amb els comestibles. La primera ubicació no 
era el lloc que ocupen actualment al carrer Sant Fructuós sinó que vivien al 
mas d'en Gou i, després al carrer de Dalt . 

El seu fill, en Joan, i la seva esposa, la Lola, van continuar amb el negoci. 
També era un lloc on es feia el ball de la Festa Major, ja que tenien una era 
molt gran on posaven l'envelat. Posteriorment, van muntar una mena de sala 
de festes, però això ja era cosa del nét, persona molt vinculada, encara avui, a 
l'organització de les festes.  
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Can Juliol, després can Bernabé  

Cal Juliol era un mas situat on avui trobem can Bemabé. La família Juliol va 
condicionar un estable com a local per fer-hi ball. Per amenitzar la festa 
tocaven un orgue, instrument diferent del piano amb maneta. L'orgue portàtil de 
can Juliol era molt conegut i encara es conserva. Després de la guerra va ser 
venut a la família Bernabé. L'Agustí Tubau i la seva germana Lola van 
continuar amb la tradició de fer ball però ara amb el manubri o piano de 
maneta.  

Un grup de joves dels Masos eren els encarregats d'organitzar les festes i de 
proporcionar els estris musicals. Els integrants de la colla eren, entre altres, en 
Lluís Parera, en Josep Prats, en Martí Figueres i l'Albert Català. Parlem dels 
anys 50, aproximadament. 

 En una ocasió, van llogar un manubri a Caldes de Malavella, a en Lluís Ferrer, 
el director de l'orquestra Malavella. El piano va viatjar amb tren fins a Girona i, 
després amb el tren petit fins a Torrent; allí , l'esperava en Marcel Frigola amb 
el carro per portar-lo fins als Masos. Quan passaven per la pujada de les 
Monges, van començar a tocar-lo. La jovenalla en sentir “doce cascabeles lleva 
mi caballo por la carretera” va sortir al carrer i feia gresca darrere del carro, el 
matxo es va espantar i desconec com va acabar la història perquè la persona 
que m'explicava aquest episodi va començar a riure i no va poder continuar. 
Això sí, sens dubte l'arribada del manubri als Masos va ser tot un festival.  

El piano es llogava per a tres mesos i costava l30 pessetes mensuals. Només 
tocava vuit melodies, cosa que fa pensar que aconseguien ballar-les amb la 
màxima perfecció. Per recuperar energies i fer algun diner tenien un mostrador 
amb galetes, rosquilles i moscatell. El ball es feia el diumenge al vespre perquè 
a la tarda el sarau era a can Barris.  
 

Can Polo  

En Joan Polo Batllia i la seva dona, la Cèlia Girona Dornènech, van iniciar-se 
en el negoci de l'hostaleria obrint un cafè al carrer Sant Fructuós número 33, 
amb els estris comprats a la Rosa de la Botiga Nova que abans havia regentat 

un cafè. L'Aurora Batllia, mare d'en Joan, i la Cèlia 
eren bones cuineres i molt netes, cosa que els va 
permetre gaudir d'una bona clientela en poc 
temps. Aquest local va obrir l'any 1957, moment 
del boom turístic a la Costa Brava, de la urbanit-
zació del Mas Tomasí, i de la construcció de 
l'emissora dels americans (Radio Liberty). Durant 
algun temps van continuar el negoci dos dels 
quatre fills del matrimoni, fins que l'any 1989 va 
tancar. Actualment, la Cèlia viu a Andorra tot i que 
de vegades ve a Pals per visitar la família i els 
amics.  

 

Cèlia Girona (Cedida per Empar Girona) 
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Ca la Rosa  

L'any 1945, la Rosa Busquets i en Josep Girona Salgàs, van obrir un cafè al 
carrer Sant Fructuós número 20. L'home era flequer, per això van posar també 
un forn de pa i una botiga de comestibles. Com que ja existia can Gou, 
establiment de venda de queviures, la gent anomenava el comerç de la Rosa 
com  la Botiga Nova.  

Feien un cafè molt bo, amb la particularitat que hi posaven una mica de xicoira, 
i el filtraven no amb la típica barretina sinó que usaven un sistema més 
modern, tot que no arribar a ser la màquina de cafè actual. A principis de la 
dècada dels 50, van tancar el cafè. Tot el material va ser venut a en Joan Polo 
amb el qual va muntar el seu propi negoci.  
 
 
 
Agraiments 

Resto molt agraïda a: Anna Barris, Maria Bofill, Josep Boix, Teresa Borrat, 
Rosa Busquets, Josep Buxó, Jaume Camps, Ventura Clavaguera, Leonor 
Colomer, Francesc Ferrer, Empar Girona, Jaume Gou, Carme Granero, Elena 
Gurguí, Maria Elena Malirach, Sebastià Massot, Maria Parals, Jaume Parals, 
Lluís Parera, Júlia Pol, Eleuteri Queipiquer, Trinitat Roig, Francesc Roig, 
Francesc Sabater, Maria Sagué, Teresa Sagué, Maria Trias, Agustí Tubau 
(epd) i Maria Vidal.  
 
Article de Rosa M. Masana Ribas publicat a Histories  de Pals, explicades 
pels palsencs, 2012. 
 

                                     

Notes 

                                                           
1 Marià FRIGOLA: "Les antigues festes majors a Begur i rodalies", Es pedrís llarg, núm.21, 
setembre 1992 
 
2Josep PLA: El que hem menjat, Destino 1972  
  
3 Ídem nota 1 
 
                               

                                                       


