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Benvolguts arenyencs, 
D'aquí a pocs dies celebrem la Festa Major de Sant Zenon. La 
Comissió de Festes i les entitats culturals i esportives de la Vila han 
preparat amb cura i encert un seguit d'actes, que trobareu 
relacionats en aquest programa, perquè tots gaudim d'una festa 
participativa, culturalment diversa i, sobretot, engrescadora. 
Trobareu, també, plasmada en el programa una qualificada crònica 
de "La pollacra Maria Blanca i el capità Antoni Cosso" amb què 
ens obsequia el senyor Josep M. Pons i Guri, director del nostre 
Arxiu Històric Pare Fidel Fita, Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya i eminent historiador del Dret. 
Aquests dies veurem esvalotats els més petits tot esperant el torn 
per a pujar a les atraccions de la fira, i els més grans ens trobarem 
a la Riera, quasi enllestida, al port o a qualsevol carrer de la Vila. 
Serà bo aprofitar l'oportunitat per enfortir les relacions entre veïns, 
per conviure i per fer, en definitiva, poble. 
Arenyencs, us animo a participar activament i amb entusiasme en 
les festes de Sant Zenon perquè aquestes són les festes de tots. 
Tingueu un bon Sant Zenon 1997. 

Miquel Rubirola i Torrent 
ALCALDE D'ARENYS DE MAR 



Divendres 
J U Ii I O Ii 4 

A Ies 8 de la tarda 

A dos quaits d' 11 de la nit 

A la Sala Lloverás 
Inauguració de l'exposició 
40 anys de pubillatge 
Aquesta exposició restarà oberta fins al dia 20 de juliol, amb l'horari següeiit: matins d'l la 2 i tardes de 6 a 9 
Organitzat per l'Agrupació de Pubilles d'Arenys de Mar 
Hi col·labora l'Àrea de Cultura 

Al Teatre Principal 
Teatre amb l'obra 
Una altra Caputxeta, sisplau 
a càrrec de LES PRODUCCIONS DEL PRINCIPAL 
Una comèdia socioindustrial en 8 episodis, 5 informatius, 1 càsting i 1 spot? 
escrita i dirigida per SANTI AR-nGAS. 
Preu de l'entrada: 1.000 ptes. } 
Organitzat pel Teatre Principal 



D i s s a b t e 
J U L I O L z y 

A dos quarts d'l del migdia 

A les 6 de la tarda 

A les 6 de la tarda 

A les 7 de la tarda 

Al Club Nàutic 
Trofeu d'estiu per a creuers 
Organitzat pel Club Nàutic d'Arenys de Mar 

Al local de la Riera del Bisbe Pol, 40 
Inauguració de l'exposició 
Pintors d'Arenys i Miniatures 
Aquesta exposició restarà oberta üns al dia 13 de juliol, amb l'horari següent: matins d' 11 a 2 i tardes de 6 a 9 
Organitzat per la Secció Sardanista de l'Ateneu Arenyenc 
Hi col·labora l'Àrea de Cultura 

A la Piscina Municipal 
XIII Trofeu Festa Major de Natació d'Arenys de Mar 
Proves de 50 m (categoria mini-benjamí) i 100 m crol (categories benjamí, aleví, infantil i absolut) per a categories masculina i femenina, grups federats i social-cursets 

Seguidament, també a la piscina Municipal 
Partit de Waterpolo 
Organitzat pel Club Natació Arenys Hi col.labora la Regidoría d'Esports 

A la sala d'actes de la Biblioteca 
Inauguració de l'exposició 
La Cuba dels americanos 
Litografies de l'Arxiu Històric Fidel Fita 
Aquesta exposició restarà oberta fins al dia 20 de juliol, amb l'horari següent: de dilluns a divendres de 4 a 9 de la tarda, dissabtes de 6 a 9 de la tarda, diimienges i festius de 12 a 2 del matí i de 6 a 9 de la tarda Organitzat pel Centre d'Estudis Josep Baralt 
Hi col·labora l'Àrea de Cultura i la Biblioteca Popular P. Fidel nta 



Dissa.l>te 
J U L I O L 5 

A les 10 del vespre 

A les 12 de la nit 

A VEsglésia Parroquial 
Concert de Cant Coral 
A càrrec del COR L'AIXA 
Interpretaran la "Missa brevis et solemnis in C-Kv 220" de W.A.Mozart, les "Completes en 
Honor a Sant Zenon" de J.PageUa i el P.Nicolau de Tolosa, i r"Himne a Sant Zenon" de X.Mainu 
i Joan Draper 
Preu de ¡'entrada: 600 ptes. Organitzat pel Cor l'Aixa Hi col·labora l'Àrea de Cultura 

Al Teatre Principal 
Teatre amb l'obra 
Una altra Caputxeta, sisplau 
a càrrec de LES PRODUCCIONS DEL PRINCIPAL 
Preu de l'entrada: 1.000 ptes. 
Organitzat pel Teatre Principal 

. l 



D i u m e n g e 
J U L I O L O 

A les 9 del matí Al Club de Pesca Mar-Sport 

A partir de les 10 del matí i fíns a les 10 de la nit 

A les 10 del matí 

A partir de les 11 del matí 

A la 1 del migdia 

I Concurs de fotografia submarina 
Organitzat pel Club Pesca Mar-Sport Hi col.labora la Regidoría d'Esports 

A la Riera 
III Fira de dibuix i pintura 
Organitzat peí Crup d'Artistes Arenyencs Hi col·labora l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

A lAteneu Arenyenc 
Torneig Festa Major d'Escacs 
Partides ràpides Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

A la Piscina Municipal 
Mulla't 97 
Participa-hi fent uns metres i col.labora-hi amb la teva aportació 
Organitzat pel Club Natació Arenys i el Consell Municipal d'Esports 

A VEsplai de la Gent Gran 
Inauguració de les exposicions 
Pintures dels nostres associats 
i Puntes al coixí Flor d'Alba 
Aquestes exposicions restaran obertes fins al dia 13 de juliol 
Seguidament, 
Entrega de premis del campionat de billar 
Organitzat per l'Associació de la Gent Grant 



D i u x n e n ^ e 
J U L I O L 6 

A les 8 de la tarda Al Teatre Principal 
Una altra Caputxeta, sisplau 
a càrrec de LES PRODUCCIONS DEL PRINCIPAL 
Preu de Ventrada: 1.000 ptes. 
Organitzat pel Teatre Principal 

Tot el matí i la tarda 

D i l l u n s 
J U L I O L 

A VAsil Antoni Torrent 
Inici dels actes de celebració del 100è aniversari d'aquesta institució * 

7 
í 

A la 1 del migdia 

A un quait de 9 del vespre 

f / 

Repic general de campanes 
anunciant la solemnitat de Sant Zenon 
A la plaça de l'Ajuntament Pregó de Festes i Brindis Popular 
El pregoner d'enguany serà un representant de l'Agrupació de Pubilles d'Arenys de Mar. Després del pregó, tots els assistents a l'acte podran brindar per celebrar l'inici de la Festa Major. Amb aquesta finalitat s'han fet unes copes de vidre commemoratives de Sant Zenon'97 
El preu de la copa serà de 300 ptes. Es podran adquirir, també, al preu de 500 ptes. les samarretes amb l'anagrama de "L'estiu és viu 1997" 



D i xn. a r t s 
J U L I O L 8 

Seguidament a la Plaça de l'Ajuntament 
Audició curta de sardanes 
a càrrec de la COBLA MONTGRINS 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

A les 10 de la nit A l'Església Parroquial 
Solemnes Completes a llaor de Sant Zenon 
amb l'hoinilia del Caputxí Josep Manuel Vallejo, guardià del convent de Tarragona S'acabarà la celebració amb el cant de l'Himne a Sant Zenon 
Seguidament a la Riera 
Gran Traca 
a càrrec de la PIROTÈCNIA IGUAL Organitzat per la Regidoría de Promoció Econòmica 

Acabada la Traca, al Moll Nou de Pesca 
Ball popular 
amb l'OROUESTRA MONTGRINS 
Organitzat perla Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 
Hi col·labora la Confraria de Pescadors 

Acabada la traca, al Teatre Principal 
Una altra Caputxeta, sisplau 
a càrrec de LES PRODUCCIONS DEL PRINCIPAL 
Preu de l'entrada: 1.000 ptes. 
Organitzat pel Teatre Principal 



Dimecres ^^ 
J U L I O Ii 9 

A les 9 del matí Al Moll de Pesca 

A dos quarts d' 11 del matí 

A les 12 del migdia 

A dos quarts d'l del migdia 

XXIII Concurs de pesca infantil i juvenil "Club Pesca Mar-Sport" i VI Concurs infantil de pesca "Vila d'Arenys de Mar" 
Organitzat pel Club de Pesca Mar-Sport Hi col·labora la Regidoría d'Esports 

A la plaça de les Palmeres 
Taller de joguines construïdes amb deixalles 
Organitzat perla Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

A l'Ateneu Arenyenc 
Acte d'imposició de la insígnia d'or als socis d'honor 
nomenats en la darrera assemblea general: Sr. Josep Tomàs i Nogueras, Sr. Joan Aymerich i Genisans i Sr. Joan Torrus i Pla. 
Seguidament, a 1"ateneu Arenyenc 
Concert de piano 
a càrrec d'ARRlCO TOMAS! i MIRIAM MARI 
Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

A la Cafeteria Alexia 
Presentació de la nova televisió d'Arenys via internet 
La televisió del futur impulsada per la WEB D'ARENYS: http://www.partal.com/arenys 
Organitzat perAmple24 i Lavínia TV Hi col·labora la Cafeteria Alèxia 

http://www.partal.com/arenys


Dimecres ^^ 
J U L I O L 

A dos quarts de 1 de la tarda 

A les 7 de la tarda 

A les 7 de la tarda 

A les 8 del vespre 

Ales 11 de ia nit 

A la plaça de l'Església 
Concert de Cobla 
a càrrec de la COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL Organitzat perla Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

Al Club Tennis Arenys de Mar 
Final de Tennis XXVI Trofeu Il.lm Ajuntament 
Organitzat pel Club Tennis Arenys de Mar Hi col.labora la Regidoría d'Esports  

A la plaça de VAjuntament 
Ballada de gegants i nans 
Seguidament els gegants acompanyaran les autoritats fins a l'Esglésiíkfarroquial 
A l'Església Parroquial 
Missa concelebrada en honor de Sant Zenon 
Predicarà l'homilia el Doctor Antoni Matabosch, exvicari de la parròquia d'Arenys de Mar 
Seguidament, a la plaça de l'Església 
Audició curta de Sardanes 
A càrrec de la COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

A la primera platja 
Gran castell de focs d'artifici 
A càrrec de la PIROTÈCNIA IGUAL. Els millors llocs per a poder gaudir d'aquest espectacle són la primera platja, el passeig Xifré o la Zona Portuària Organitzat per la Regidoría de Promoció Econòmica 

Seguidament, al Moll Nou de Pesca 
Ball popular 
A càrrec de l'ORQUESTRA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura Hi coLlabora la Confraria de Pescadors c 



D i j o u s ^ 
J U L I O L X 

A les 6 de la tarda 

A les 8 de la tarda 

A les 10 de la nit 

Al pati del Calisay 
Gran Festa Infantil 
(pregó, gelats i cercavila) 

A la plaça de l'Església 
Ball infantil 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

Al Moll Nou de Pesca 
Danses Russes 
a càrrec de l'escola KALINOÑKA de Kiev 
Organitzat per l'Escola de Ballet d'Arenys 
Hi col·labora l'Àrea de Cultura 



Divendres 
J U L I O L 11 

A partir de les 6 de la tarda 

A dos quarts de 10 del vespre 

Ales 11 de la nit 

A dos quarts de 12 de la nit 

A la part alta de la Riera 
Tarda de circ 
amb els grups següents: A les 6 de la tarda: "Gran Parada" amb CIRQUET CONFETTI A les 7 de la tarda: "Callejerus" amb DESATROSUS CIRCUS A les 8 de la tarda: "Varietat al circ" amb PETIT CIRC DE CARRER 
Organitzat per ¡a Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

A l'Església Parroquial 
Concert de música clàssica  
A càrrec de les arenyenques EULÀLIA SALBANYÀ (mezzo soprano) i BLANCA SOLER (piano) 
El preu de l'entrada serà de: 500 ptes. 
Organitzat per l'Escola de Música d'Arenys i l'Area de Cultura 
Hi col·labora la Caixa de Pensions de Barcelona 

A l'Ateneu Arenyenc 
Ball de Festa Major 
A càrrec d'ESTEBAN I ELS SEUS TECLATS 
Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

Al Moll Nou de Pesca 
Ball popular 
A càrrec de L'ORQUESTRA GIRASOL 
Organitzat per la Coniissió de Festes de l'Àrea de Culhaa 
Hi col·labora la Confraria de Pescadors 



Durant tot el matí i la tarda 

D i s s a b t e ^ 
J U L I O L X ^ 

Al Club Pesca Mar-Sport 
Exposició de fotografies del 
I Concurs de fotografia submarina 
Aquesta exposició restarà oberta fins al dia 13 
Organitzat pel Club Pesca Mar-Sport 

A partir de dos quarts de 10 del matí Al Moll de Pesca 
Viatges en golondrina 
per la costa arenyenca 
Els viatges sortiran cada tres quarts ñns a les 2 de la tarda 
El preu del viatge és de 200 ptes. 
Organitzat perla Comissió de Festes de l'Area de Cultura i l'embarcació Marinada 
Hi col·labora la Confraria de Pescadors 

A partir de les 10 del matí 

A dos quarts d'l del migdia 

A dos quarts de 7 de la tarda 

A la primera platja 
II Torneig de Volei Platja 4x4 "Flap Sports" 
Organitzat pel Club Volei Arenys de Mar 
Hi col·labora la Regidoría d'Esports 

Al Club Nàutic 
Trofeu d'estiu per a creuers 
Organitzat pel Club Nàutic d'Arenys de Mar 

Pels carrers de la vila 
Trobada de gegants 
Acompanyaran en Roc i la Maria i en Tallaferro i la Flor d'Alba els gegants de Manresa, 
els de la Bisbal d'Empordà, els del barri del Abells de Canet de Mar, els d'Arenys de 
Mimt i els de Cambrils 
Organitzat per l'Associació de Geganters d'Arenys de Mar i l'Àrea de Cultura 



D i s s a b t e f g^ 
J U L I O L X áLM 

A les 8 de la tarda 

A dos quarts de 10 de la nit 

A les 11 de la nit 

A dos quarts de 12 de la nit 

Al Pavelló Municipal 
Festival de patinatge artístic 
Organitzat pel Club de Patinatge Artístic Arenys de Mar 
Hi col·labora la Regidoría d'Esports 

Al Pati del C.P. Joan Maragall 
Sopar popular de Festa Major 
Preu del tiquet: 1.500 ptes. El tiquets es poden comprar a Llibreria El Setciències, Merceria Montsant, Congelats Doedes 33 i Merceria Abril 
Organitzat per l'Associació de Geganters d'Arenys de Mar i el Club Arenys Bàsquet 
Hi col·labora l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

A la plaça de l'Església 
Cuplets i Màgia 
A càrrec d'AERIGO TOMASI, MARTA GONZÁLEZ, GEORGE i MARGUERITE i AMILCAR 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

Al camp de futbol 
Concert de rock català 
A càrrec dels grups BRAMS i MATAMALA 
Preu de l'entrada: SOOptes· anticipada a Llibreria El Setciències i Congelats Doedes 33, i 1.000 ptes· el mateix dia a 
la taquilla del Pavelló. Organitzat per la Comissió de Festes de l'Area de Cultura 



D i u m e n g - e 
J U li I O L 13 

Durant tot el matí 

A partir de dos quarts de 10 del matí 

A partir de les 10 del matí 

Ales 11 del matí 

A dos quarts de 6 de la tarda 

A les 7 de la tarda 

I regata social "Trofeu Club Pesca Mar-Sport" 
Organitzat peí Club Pesca Mar-Sport Hi col. labora la Regidoría d'Esports 

Al Moll de Pesca 
Viatges en golondrina 
per la costa arenyenca 
Els viatges sortiran cada tres quarts ñns a les 2 de la tarda. 
El preu del viatge és de 200 ptes. 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura i l'embarcació Marinada 
Hi col·labora la Confraria de Pescadors 

A la primera platja 
II Torneig de Volei Platja 4x4 "Hap Sports" 
Organitzat pel Club Volei Arenys de Mar 
Hi col·labora la Regidoría d'Esports 

A l'Ateneu Arenyenc 
Gran partida de billar "Trofeu Amistat" 
entre el Club Billar Arbúcies i la Secció de Billar de l'Ateneu. Seguidament repartiment de trofeus del campionat social de billar Organitzat per l'Ateneu Arenyenc Hi col·labora la Regidoría d'Esports 

A l'Esplai de la Cent Gran 
Gran ball de Festa Major 
A càrrec del conjunt CONTINENTAL 
Hi haurà ball de rams i sorteig d'una magnífica toia Organitzat per l'Associació de la Gent Gran 

A la part alta de la Riera Tarda esportiva: Torneig de Bàsquet 3x3 
Organitzat per l'Arenys Bàsquet i el Consell Municipal d'Esports 
Hi col·labora la Regidoría d'Esports 



D i u m e n g - e 
J U L I O L 

A les 8 de la tarda 

A dos quarts d'llde la nít 

A la plaça de l'Església 
Enlairada de Castells 
A càrrec de la COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ i la COLLA CASTELLERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Al Calisay 
Correfoc 
Amb els diables LES FORCES INFERNALS DE POBLENOU. La concentració es farà davant el Calisay i el recorregut serà Riera avall fins a la prinaera Platja 
PODEU PARTICIPAR-HI AMB SEGURETAT: 
* Portant sabates esportives de pell que us agafin fort el peu * La millor roba és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs i barret de roba o de palla (un xandall de cotó amb caputxa és una bona solució) 
ELS VEÏNS PODEU COL.LABORAR-HI: 
* Enretirant els vehicles de les zones per on passarà el correfoc * Plegant els tendáis 
* No tirant aigua als diables. Aixi evitarem que la pólvora es mulli i que exploti en lloc 
de cremar-se 
Seguidament, a la primera Platja 
Fi de festa amb música i aigua 
Organitzat per l'Àrea de Cultura Hi col·labora l'empresa Pere i Àngel 



D i j o u s 
J U L I O L 17 

A dos quaits de 8 de la tarda A la plaga de l'Església 
Sardanes 
A càrrec de la COBLA LA LIRA 
Organitzat perla Secció Sardanista i l'Àrea de Cultura 

Divendres 
J U L I O L 18 

A les 10 de la nit Al Pavelló Municipal d'Esports 
Teatre 
A càrrec de VOL-RAS que ens presentarà l'obra "INTRINGULIS" 
Preu de l'entrada-1 OOOptes. anticipada a Llibreria El Setciències i Congelats Doedes 33, i 1.500ptes. el mateix dia 
a la taquilla del Pavelló una hora abans de l'inici de la representació 
Organitzat per la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 



D i s s a b t e 
J U L I O L 19 

A dos quarts d'l del migdia 

A les 7 de la tarda 

A les 10 del vespre 

I^urant la tarda i la nit 

Al Club Nàutic 
Trofeu d'estiu per a creuers 
Organitzat pel Club Nàutic d'Arenys de Mar 

A la plaça de l'Església 
Espectacle de Dansa 
Organitzat per l'Escola de Ballet d'Arenys Hi col·labora l'Àrea de Cultura 

A l'Església Parroquial 
Concert de Cant Coral 
A càrrec de la CORAL L'ESPERANÇA i la CORAL JUVENIL DE L'ESPERAN» 
Organitzat per la Coral l'Esperança Hi col·labora l'Àrea de Cultura 

A les cases de Sant Elm 
Festa de Carrer 
Organitzat per la Comissió de Festes de les cases de Hi col·labora l'Ajuntament d'Arenys de Mar 



D i u m e n g e 
J U Ii I O L 20 

A les 10 de la nit A la plaça de l'Església 
VII Mostra de Dansa 
A càrrec de diverses escoles de ballet 
Organitzat per l'Estudi de Dansa Sinera i la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura 

NOTES: 
1- En tots els actes organitzats per l'Àrea de Cultura, es vendran samarretes de "l'estiu és viu 1997" al preu de 500 ptes. 
2- Durant les actuacions a la plaça de l'Església es tancarà l'accés al carrer de l'Església. 3- Durant les cercaviles dels gegants els carrers estaran tancats a la circulació. 4- Els indrets on es realitzin els actes hauran d'estar sense vehicles. 
5- Durant el correfoc haurà d'estar lliure de cotxes tot el recorregut. 
6- L'Ajuntament d'Arenys de Mar agraeix la col·laboració i l'esforç realitzat a la Brigada Municipal de la Regidoria de Serveis Bàsics, a la Pohcia Local de la Regidoria de Governació, a la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura, als clubs esportius, a les entitats culturals, a Protecció Civil i a tots els vilatans per a facihtar-los les tasques. 

QUE PASSEU UNA BONA FESTA MAJOR!! 



LA POLLACRA 
MARIA BLANCA 
I EL CAPITÀ 
ANTONI COSSO 



£ 1 senyor Antoni Valls i Cosso recentment ha fet donació a l'Arxiu Històric Fidel Fita de dos retrats a l'oli, l'un del capità de la nostra antiga marina mercant Antoni Cosso i Julià i l'altre de la muller d'aquest Isabel Solà i Cas^ovas, besavis del generós donant. Això ens dóna peu perquè, des d'aquestes pàgines, diguem quelcom d'aquests interessants personatges. 
L'any 1779 havia arribat a Arenys de Mar un jove genovès, Gaetano Cosso, d'uns 20 anys d'edat, que hi venia a treballar de mitger. Casat amb l'arenyenca Francesca Alsina, s'establí a començament del segle passat a la casa número 1 del carrer de Sant Antoni, on creà una indústria de fabricació de mitges amb 12 telers. 
Un fill de Gaetano, Antoni Cosso i Alsina, també mitger com el pare, es casà amb Josefa Julià i Murtra i el matrimoni passà a viure amb els pares del marit, a la casa del carrer de Sant Antoni, on els nasqueren dos fills, un d'ells Antoni Cosso i Julià, el 6 de febrer de 1832. 
Antoni Cosso i Julià, el mes d'abril de 1848, als 17 anys d'edat, ingressà a la Reial Escola de Nàutica d'Arenys de Mar, popularment coneguda per Estudi dels Pilots, que aleshores dirigia Francisco de P. Farrucha. L'afició a les coses de la mar tal volta li podria venir de part de mare, oriünda de famiha de mestres d'aixa i de calafats i germana de dos pilots, un dels quals era el pintoresc Joaquim Julià i Murtra, més conegut per "Quim Molas". D'altra banda, tant l'avi com el pare, que havien arribat a una situació econòmica benestant, anaven des d'algun temps, reduint les seves activitats industrials i, en aquell moment, plegaven la fàbrica. Antoni seguí l'estudi amb aprofitament i anava superant els exàmens, però, el 12 d'octubre de 1850, l'escola de nàufica d'Arenys de Mar fou suprimida i h calgué continuar els estudis a la de Barcelona. 
Acabada la carrera i fetes les pràctiques, el 15 d'abril de 1853 rebé el títol de " Tercer Piloto de la carrera de América", lliurat per la Direcció General de l'Armada i, el 14 de maig següent, fou donat d'alta a la matrícula de Marina del districte d'Arenys de Mar. L'octubre del mateix any s'emrolava de pilot al bergantí Pompeyo, que governava el capità arenyenc Josep Gelpí, per un viatge a Matanzas (Cuba), d'on retornà el 6 d'abril de l'any següent. 
Des de l'agost de 1854 fins a l'octubre de 1855, fa dues navegacions rodones a 



Puerto Rico, com a pilot de la corbeta Boringuera, de la qual era capità Josep Julià. 
Des del 16 d'octubre de 1855 fins al 23 de novembre del 1856, restà sense navegar. En aquest entremig, se sotmet a nou examen i, el 9 d'abril de 1856, la Comandància General del Departament Marítim de Cartagena li lliura el títol de Segon Pilot. En aquest temps entra en contacte amb el capità i armador Caietà Solà i Carol, conegut pel "Moro", que formava un important "trust" anib el pare i el fill Roget d'Arenys i amb Ramon Maresch i Ros de Barcelona. 
Aquest grup comercial-navier, havia començat les seves activitats vers 1833, amb el Ramoncito, construït aquell mateix any pel mestre Pelegrí Jaurés a la mestrança d'Arenys de Mar; des del 1841 comptava amb un Nuevo Ramoncito, conegut també per La Sociedad i el 1849, s'hi sumava la que fou la famosa corbeta Antonieta. A més d'aquests, noliejaven sovint vaixells d'altres pertinences en els quals tenien participacions, com el bergantí Pompeyo i la fragata Floridablanca entre alguns més. 
Per completar la flota pròpia, el grup Solà-Roget-Maresch, el 20 d'octubre de 1856, va comprar a Pau Domènech de Lloret de Mar la pollacra Cristina pel preu de 14,500 pesos forts. Aquest vaixell de 217 tones, havia sigut construït a la drassana de Lloret l'any 1850. Amb el canvi d'amo, la pollacra va mudar de nom i, pocs dies després, el 23 de novembre, inicia un primer viatge a Matanzas, ara batejada de Maria Blanca, sota el comandament del capità Caietà Solà i Carol, mentre que Antoni Cosso i Juhà, embarcava en aquella travessia com a pilot. 
Retornada a Arenys la Maria Blanca el 13 d'abril de 1857, onze dies després tornà a sortir cap a Cuba, aquesta vegada tenint per capità Antoni Cosso i Julià, que estigué de retorn el 22 d'octubre del mateix any. Investit capità, Antoni Cosso fa un altre viatge al govern de la pollacra Maria Blanca, vers Matanzas, cap on sortí el 6 de desembre de 1857 i en retornà el 20 de juny de 1858. 
Deu dies després del retorn de Matanzas, 30 de juny de l'any 1858, Antoni Cosso es casà amb Isabel Solà i Casanovas, filla del navilier Caietà Solà (1), d'aquesta 
L-EI patriarca Caietà Solà i Carol, (a) el Moro, del seu primer matrimoni amb Dolors Casanovas tenia un fill, Francesc (que fou el 
seu hereu), i dues fílles. Dolors i Isabel. Esdevingut vidu, l'any 1844 es casà amb la seva cosina-germana Rosa Solà i Cabot, de la qual 
tingué dos fills, Caietà i Antoni, i dues fílles, Tbresa i Rosa. 
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manera consolidava la seva situació al servei del "trust". El dia abans del casament s'havien atorgat capítols matrimonials davant del notari d'Arenys de Mar Josep d'Arquer, amb intervenció dels pares respectius. Caietà Solà, pare de la núvia, li constituí un dot de 1.000 lliures en moneda catalana, quantitat que el pare del nuvi va garantir sobre una casa de la seva propietat del carrer d'Amunt, pactant a més un escreix de 150 lliures. 
Encara no havia passat un mes del casament, que, el 21 de juliol del mateix any Antoni Cosso tornà a sortir vers Matanzas manant la Maria Blanca i no en retornà fins al 13 de febrer de 1859. Des d'aleshores, féu encara cinc viatges més al govern d'aquella pollacra, a saber: del 18 de novembre de 1859 al 9 d'octubre de 1860 a Montevideo. Del 18 d'agost de 1861 al 2 d'agost de 1862 a Buenos Aires, viatge que repeteix del 18 d'octubre del mateix any fins al 10 d'agost de 1863 (2). Un darrer viatge al govern d'aquella pollacra el fa en direcció al port de Matanzas el 22 de setembre del mateix any 1863. 
La pollacra Maria Blanca, vaixell de segona mà, havia donat tot el rendiment possible, altrament no era cap dels productes de les mestrances arenyenques dels Busquets, dels Pica o dels Jaurés, que arribaven gairebé a centenaris. El 14 de novembre de 1865 el "trust" (3), amb visió comercial, se la va treure de sobre a meitat de preu i la vengué a l'empresa "Moreu Hermanos" de Barcelona, que en pagà 7.500 pesos forts. Abans dels dos anys, el 30 d'octubre de 1867, aquest vaixell va naufragar a les costes de Santo Domingo. 
Tal com era de costum entre els nostres pilots tan bon punt havien arribat a capità, Antoni Cosso i Juhà volgué perpetuar el seu ascens amb un quadre on figurés el barco. Avui, la seva besnéta, senyora Isabel Valls i Cosso, conserva a la casa pairal del carrer de Sant Antoni una magnífica aquarel·la de la pollacra Maria Blanca. Aquest quadre ens fa present també, el sentiment arenyenc del capità Cosso, car en aquesta mena de pintures hi figura generalment un fons de paisatge marítim indefinit i, en canvi, en aquest hom hi veu en un angle una 

2.-Aquests viatges més llargs, responien al fet que, abans de tornar a la Península, s'havien realitzat altres travessies, des de la base del port de Matanzas on radicava el centre d'operacions americà del "trust" dirigit pel fill del soci Roget. Per proveir de cotó, corrien des de Montevideo fins a Nova Orleans, amb freqüents estades a Veracruz per obtenir moneda de plata mexicana. 
3.-Feia pocs dies que havia mort Caietà Solà i el substituïa el seu ñll Francesc. 



representació de la vila d'Arenys de Mar que, en certa manera, posa al dia la del popular gravat que figurava en les nostres patents de sanitat marítima. Agraïm a l'esmentada senyora Isabel Valls les facilitats que ens ha donat per a la reproducció fotogràfica de l'aquarel.la. 
El principal centre d'operacions dels negocis dels Roget, Solà i Maresch, feia temps que s'havia anat desplaçant a Barcelona. Caietà Solà i Carol i el seu fill Francesc Solà i Casanovas, ja estaven matriculats de molt abans al districte marítim de Barcelona, sota el qual tenien abanderats els seus vaixells. 
Antoni Cosso acabà fent el mateix. El seu darrer viatge enregistrat als llibres de la Matrícula de Marina del districte d'Arenys de Mar, el fa sortint el 24 de març de 1867 en la fragata Aretusa, amb destinació a l'Havana, d'on retorna el 24 d'octubre del mateix any. 
No obstant això, segueix residint a Arenys de Mar a la seva casa del carrer de Sant Antoni. En el padró d'habitants de l'any 1875 hi conviu amb la seva mare Josefa Julià i Murtra, la seva germana Josefa, la muller Isabel Solà i llurs ñlls menors d'edat Antoni, Dolors i Isabel Cosso i Solà. Poc després, la família s'estableix a Barcelona i la casa d'Arenys serà una segona residència. 
Antoni Cosso, quan feia molt de temps que s'havia retirat de la navegació, morí a la ciutat de Barcelona el 4 de desembre de 1894, a l'edat de 62 anys. El seu cos fou enterrat a la seva sepultura familiar del cementiri d'Arenys de Mar. 
En aquestes pàgines reproduïm el retrat d'Antoni Cosso i Julià pintat a l'oh, en la seva maduresa, en data que no hem pogut precisar. Tal volta podria ser d'entre 1858 i 1870, car aparenta un home madur d'abans de tombar a la vellesa. En el seu assentament al registre dels pilots, fet quan Antoni Cosso tenia 21 anys, l'identifica de la següent manera: Cuerpo alto, ojos azules, cejas y pelos castaños, 
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que es deixà créixer més tard, el quadre coincideix amb la descripció burocràtica 
de moh temps abans. 

J.M. Pons i Guri 
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