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Pagaments a la bestreta. 

E l o g l a una 3eutat 

A áui g U Í 

Solítut? Sembla talment que s'ha posíit de inada 
aquesta paraula: Cavaller de la Solituf, jovinoel Soli-
tari, l'home sol en el món, peró, jo eenyors 
meus, malgrat de lo que pensa el cavaller citat, em 
sembla que a Palamós hi ha massa noies joliues p··̂ r 
romandre en la solitut, que hi ha mass^i noios purep, 
no infectades per l'aire xarlestoneso do le^ mo los a^í-
tuals, malgrat de que el clown ci-at sols s'(3namori de 
les belles qualitats d'una palamosina; vaja, simpàtic 
cavaller, jo estic segur de que si coneguossiu les dues 
noies que avui cantem, exentes de lots els defectes 
que vos creieu veure en totes, soniríeu del vostre 
sombriu pseudònim per tal de canviar-lo per el dól 
Cavaller de la Gatzara! 

Dispenseu que vos digui en-^ara una altra cosa: 
vostres articles sobre la fémlna lo vil, em demostren 
dues coses: que no haveu en la vostra vida soriit de 
Palamós car si anessin en altres punts allavors si que 
tindríeu raó ñns de firmar-vos: <¡Kl Taup negre» car, 
amic, Pal £ mes ié i lii c ié í fn p por la manera d'ésser 
senzill i agradable de ses dametes que no són de car-
tró ni llauna com vos dieu. En segín lloc em demos-
treu o que sou una criatura n a i c i d a després del 1914, 
o que sou ja en la vellesa, edat en que la memoria 
ilaqueja, i que per un o altre motiu, ja que no crec 
altre cosa, no vos recordeu que en 1914 hi liagué una 
guerra terrible de la qual ara el món en passa la ter-
rible época de lo que se'n diu pots-guorra, creadora 

és la del xarles, pintures i d'amés exotismes ac ua's: 
si vós coneguéssiu tot aixó crec retiraríeu les vostros 
acusacions! 

«r 
I a aquestes dues amiguetes l'una rossa i morona 

molt salada l'altra, poncelles tendres del jardí do la 
costa brava, ens plau avui fer-les desfilar por la nos-
tra galeria de beutats. Després de tot lo dit crec quo 
millor elogi no els hi pot fer, 

BlvACk AND F A I R 

E l col co lecc ion is ta d esti o g r a l i q u e s 

El senyor Pepet era un rendista de mitja odat, bni-
xet i grassó, de galtes fresques com un matonet. Era 
calb, és a dir, calb, calb, no ho era. Tenia només 
els cabells claríssims i de sobro la clepsa era gairebé 
pelat. 

Cada dematí s'el veia, amb la seva eterna amoricana 
creuada, do color marró, i llegint el diari, Passeig de 
Gracia amunt, tot fent el passeig d'abans de dinar, a 
l'hivern parant aquell bé-de-Déu de sol que hi cau i a 
l'estiu assaborint l'ombra del brancam dels platans, i 
guaitant de cua d'ull amb serietat dissimuladora algu-
na senyora perfumada que li passava pel costat. 

Aquest senyor que era d'aquells ípie quan es lleví'n 
ja troben la feina feta i que la minyona ja els hi Jia 
posat la xocolata i la m<ü.nolada sobre la taula, era un 
gran afeccionat al cinema, i no es deixava cap estroiia 
por veure i sabia tols ois noms do les esírellf^s i pla-
netas que, sobre la pamalhi, brillen en .̂ es nits arlifi-

^SsÈà 

Servei d'Arxiu Municipal de Palamós



COSTA BRAVA 

tials de les sales del cinema. Amb un cop d'ull científic 
;abia quina casa era la productora de tai cinta i qui 
¡'iiavia dirigida, i portava a casa seva un registre nu-
íiiorat d'Gstrenes hagudes durant la temporada, i el 
preu que l'hi havia costat l 'entrada. Pero aixó no era 
res comparat amb ja seva gran mania, si mania s'en 
pofc dir. 

iS'havia dit: Xo hi ha qui fa colecció do segells, de 
cap-i-cues, de [)ipes, etz? doncs jo íaré colecció d'esti-
lo^caíitjuos, I s'iio va emprendre amb tanta empenta 
<(110 no hi havia marca de-la qual ell no n'eslós enterat 
i 110 en conegués els secrets -defectes o aventalges-. 

D'una hora lluny distingia si la ploma que un 
RrMiyor duia a !a butxaca era una V/attorm¡in o bé una 
S'i'Í;if.3r'K. I quan algún seu amic, per prendr;i alguna 

tirava de l'eslilográfica, scguiílaiunnr oi senyor 
Pepet, ami) un aire de setciencies os mirava aqu Hla 
pioma i instintivament ehs dits se u'iii anavon. (¿uan 
la tonia, se la mirava doiingudan)(3nt i amb una veu 
r;*posada li deia. 

—A aquesi-a ploma li Irobo tal dofe-^-te. Veien aques-
ta, i es treia de la butxaca una ploma groga amb rat-
lles negres, és més manejable Ki seu sistema d'omplir 
és més senzill i jnój elegant, no-nés cil apretar aquest 
l>otó i ja está. Després, veieu la plumeta d'or duu més 
iridi a la punta i a l 'escriure no es gas^a taa i -- aixó 
no vol dir que ,el) no la fés servir més que dos o tres 
cops la setmana. - També hi ha aquesta altra ploma, 
i es treia una altra esli!o^'r;ífi<;a, que és de seguroiat, 
])orla UÏI clip aatoiná'ic que l'aferra a la buvxHca de 
l'americana i no hi ha por de que cap pispa us la pu-
gui estirar. 

I amb Ja mateixa seriositat del comen<;ar li feia 
l'p8i)licació detallada del funcionanumt de totes les 
plomes que duia sobre —per un regular quatre o 
cinc — i de' toies les que ja duia regalades, tot sense 
descuidar-se de dir el nom de c ida una i el nom de 
l'afavorit. Perqué el senyor Pepet es diferenciava 
d'aquells coleccionadors que la seva dèria QS tenir un 
bon nombre d'exemplars de ço que coleccionen. 

E!1 només disfrutava al comprar una nova ploma i 
al poder presentar, primer que ningú un nou patró 
d'estilogràfica als seus amics i poder'ls-hi explicar els 
seus aventatges. 

Peró acabat que feia una mica de temps que la te-
nia i veia anunciada en alguna revista extrangera al-
guna nova marca, ja mirava i s 'apanyava per a po-
der-ne adquirir un exemplar i hi havia un nou amic 
que es veia favorescut amb una ploma de la colecció 
antiga, que en podríem dir, i ell amb tota satisfacció 
i donant una xuclada a l'havá que duia sempre a un 
costat de llavi, deia: 

—La ploma que fa servir el meu amic tal, li va ig 
regalar jo.. 

F . JUANALS I DAGAS 

Tot passan: 
Quan la tarda declina, així com a certa hora del 

matí, a Palamós hi lia un lloc que és molt plaent d'es-
tar'lii una llarga estona. 

No és que l'hagi dobcobert de poc, car és conegut i 
freqüentat per jués de quatre; però com segurament 
ri'hi ha mol 's que, de tan conegut i proper fa molts 
anys que no lii han estat, aixó m'ha mogut a escriue'n 
aquest elogi. 

lis tracta d'aquell putxet al cim del qual s 'alçava en 
altre temps la íuutadel·la o Castell de Palamós, i que 
ara serveix do pedrera per a les obres del port. 

Cap al tard hi f-i una fresqueta molt plaenta, i des 
d'aqueíl ol)serv;Uori veieu tot ço que pas sa en el mar 

. pn una gran r-x^ensió, des de l'illa a la punta de St. 
Feliu, i quelcom del que passa en terra. 

Molt será que en aquella planura movedissa -de la 
mar no hi veieu .algun vapor que passa fumant indi-
ferent, algun voler amb les veles exteses que sembla 
(^ue no's mou, o alguna barqueta de motor que espe-
lernega contra la corrent tot alçant el cap per millor 
guanyar l'acció de les onades. 

De barquetes i bois així en veureu a tot moment, i 
molt sovint en sentireu el taf-taf sense saber on paren, 
fins que després do molt mirar els veieu al lluny que 
treuen, el caparró entre dos blancalls d'escuma, o tan 
terra a terra que els roquissers vos els amaguen. 

Com que llurs moviments son relativament lents, 
els contempleu llarga estona fruint les ratxadetes del 
ventijol que pas sa lleuger, i mig extasiats, mig somno-
lents, les hores se us hi escorren amb una facilitat 
desconeguda. 

Quan gireu l 'esguard terra endintre i mireu per 
miléssima vegada la grisor de les muntanyes de St. 
Grau, de Romanyá, o de Les Gabarres, de tan sabu-
des us atrauen altre cop i trobeu interessant un fu-
merol que puja del barri de St. Antoni fent estranyes 
contorvsions, o espieu indiscrets.el feinejar d'una do-
na quft's belluga al terrat de casa seva en el barri 
proper. 

Quan vos trobeu més interessats en les vostres ob-
servacions veieu venir algú que's dirigeix cap al vos-
tre observatori, i tal vegada el mireu amb cert rencor 
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i'eguts que ve a disputar-vos aquell plaer que haveu 
iimt descobrint sense donar-vos-en compte. 

I com sigui que l'iiora del sopar s'apropa, conven-
(.iLits que no vos el portaran pas alli, vos en aneu amb 
certa recansa tot pensant amb la xafogor que troba-
reu en arribar a casa, aquella escalfor molestosa que 
irradien les parets com si a la vila de cop i volta ha-
guessin installat la calefacció central que tan bé vin-
dria a l'hivern. 

L·L 

M'adresso al Sr. Corresponsal a Palamón, del setina-
nari «Baix Empordà». 

Ei seu article mereix una resposta, i sobre tot fur-li 
veure alguns punts massa graluíts, qu'eii ell si troben. 

Efectivament, al formar-so eJ Palamós S. C. se li do-
nà aquest nom, precisament perqué no volgués exclu-
sivament dii' fútbol. Es va parlar d'all res esports, de 
natació, d'atletisme, de ciclisnie, de tennis; etc. etc., 
peró, tenia de comengar-se per un esport, que per si 
sol fos una garantia d'éxit, i amb el temps pogués do-
nar la mà a altres diferenis esports, per ajudar-los, i 
es va escollir el fútbol. 

«No s'és passat de les primeres passes ni ian sols 
s'és a mig camí» diu V.' 

Si solventar mil i una dificultats per obteiiii- un ler-
renj^ de joc abastament gran per a varies classes d'es-
ports, comprar a la fi un solar magnífic, que costà, 
masses milers de pessetes, i amb el solar adquirir la 
responsabilitat d'una quantitat massa grossa, nivellar 
el terreny de joc (cosa que potser creurà que no val 
cap diner) tancar-lo de paret, fer valies, llotjes, seients, 
casetes força humils peró amb dutxes i arregladetes, 
si per tot aixó en dos anys no és passar de les prime-
res passes, si tenir en tan poc temps un camp envejat 
en tota la provincia és no caminar, senyor correspon-
sal del Baix Empordà, vol dir-me que s'ha de fer? 
Vostè que parla amb tanta fé preocupis primerament 
de fer-se soci, (males llengües diuen que no né's) i 
d', sprés dirigeixi's a la junta del Palamós S. C, qu'el 
rebrà amb els braços oberts, es posi a laborar amb 
ells, s'enteri un xic de les coses, i veurà si en trobarà 
de gent que tenen força bona fé, i que si no han fet 
aixó de que V. parla és perqué manca una batuta com 
la seva en aquella direcció. 

Llavors es donará compte de, si costa o no fer una 
pista de tennis, crear una secció d'atletisme, fer nata-
ció, etc. etc. 

Totes les recomanacions que fá, ':desvetllar energies 
dormides, educar moral i físicament encarrilar bé les 
coses» tot aixó des d'unes quartilles és molt bo-
nic, peró costa, cregui Sr. corresponsal, costa molt. 

Ja sé que vQsté no es decidirá a provar d'anar a 
trobar la junta, i sí seguirá mirant-se els toros des de 
la barrera, peró tingui paciència, jo conec bé la junta 
i sé que amb el temps es pot fer i farà quelcom mcB, 
peró ajudi'ls ua xio, home, ajudi'ls, ja U he dit qu'eatic 
segur qu'el rebran amb els braços oberts, fassis soci, 
vagi a veure algun partit que també diuen no n'ha 
vist mai cap, i sobro tot, a les seves cròniques d«l 
«Haix- parli d'altres coses qu'aquest camí, ha desca-
rrilat. 

Me convé fer constar que la junta del Palamós, no 
hi íó art ni part en aquestes ratlles i assegurar-li qu'el 
dia qu'es faci soci i el v e d a fútball, li dedicaré, un 
altre article «Kespectuosament». 

DOLIONT 

G1 o s a n s e t m a n a 
La cultural i benemérita ^Assosiació de Mi'isica», de 

Palamós, hu fet un badall més; un badall d'agonia, 
amb motiu del seu darrer concert a càrrec del rono-
menat trio «Barcelona^. 

Els contadíssims devots dò la música que hi assis-
tiren fj-uíren una temperatura excel·lent, cosa difícil 
en aquest temps, que la calor es fa sentir, oi més dins 
d'una sala d'espectacles parqué, contant acomodadors 
inclòs, no arribaven a ires dotzenes. 

Es evident que amb uns plens semblants, la cAsso-
ciació» perilla, la seva vida es torna difícil i cada 
concert és una pedra més posada al coll. 

El fracàs de la societat artística és innegable. Els 
palamosins no estan per músiques clá.ssiques. Xarles-
tons, tangos, black-botoms; boxa, cino, verbencs 
d'<agarrao». . . . . 

Senyors dirigents de la <A. de M-., no veieu el ne-
goci? 

La volta ciclera a Catalunya d'enguany, comenea a 
interessar als esportius catalans. Entre altres es diu 
que seran finals d'etapa Palafrugell, Figueres i Ba-
nyoles. 

via 
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i'ora do desitjaí- que el^ palamosins no rèstessim 

indiferents a la gran prova. El mateix Palamós S. C. 

por e x G i a p l e , que sogons tenim entés conta amb la 

seva scnoió ciclista, podría comengar una suscripció 

o bé organitzar algun partit quin benefici podria dcs-

linar-se a qualque prima j^el ¡írimer corredor que 

passés por Palamóf5, o bó a ajudar a l'entusiasta U. S. 

(lo Sans, organitzadora de la prova. • 

Piír la noHlra part ferim aquestes columnes per pu-

jjlir.iir lus llistes si és (jue s'organitzen. 

Miss Paí. AM ós 

r i t i c a t e a t r a 

11 

EI. PALLASSO 

En el número precedent d'aquest selmanari férem 

la glosa d'una comedieia, donant una idea vaga del 

conjunt. Puntualitzant, ara, dedicarem aquesta segona 

part a] Pallasso. 

iSTosaltrea opinem, e-í^épiic (-avaller de la Soütut (i 

dol aburrimeni) qu'havou sofert algunes equivoca-

cions. 1 en fou ia primera l'iiaver-vos dirigit a un pií-

])lic que segóns liavnu donat a entendre, es iiuii;i,-ne 

do vos. Perqué no imitàveu a! anlic Oiógrinfsi que, 

(!orcanl un Home, recorria els carrer.? de la c.utat 

amb una antorxa ence.-̂ a i llençant ais airos l·i veu 

])onf'lrant d'un clarí; i quan a son eniorn <'s iMm'a'e-

gava una multitut, ell cridant amb trá¿íic doses^ier 

••] lomos corcava, i no pigmeus», fugia d'ells amb gest 

<lespectiu? 

Si vog sabíeu qua al vostre davant sols teníeu pa-

pagais i nines, perqué els hi adreçaven la paraula? No 

us doneu de menys i:)ar]ar amb ells, pobres éssers 

insubstancials i buids que vos podeu comprendre? No 

sabíeu veure que perdíeu el temps en voler demostrar 

a ells vostra superioritat, si ells, psendo-homes, no 

podien mai imaginar-se 1'excelsa dignitat d'un Home 

co'Ti vos? No havíeu previst, en vostre preciar enteni-

ment que seria estéril vostre esforç i que vostres pa-

raules caurien en el buid? 

Altra falta haveu comes, i ha estat de lleugeresa en 

vo'er tractar un assumpte que no coneixeu més que 

superficialment? En efecte, quin concepte podeu tenir 

del mon modera i de sos al·Iocats habitants vos, iso-

lat i abandonat al marge de la moderna civilització? 

Es que haveu, tal volta, penetrat fins al fons d'aques-

tes donzelletes por poder afirmar que son nines do 

cartró? Nosaltres no tenim cap dubte de que si les 

coneixessiu bé, rectificaríeu vostra opinió envers elles. 

Són nines, sí, peró nines amb cor. I qué, sí no és el 

cor, cerqueu en una noia? Junt amb l'edat, no creixe-

ran en elles, per ventura, las virtuts i qualitats de que 

deu estar adornada una Dona? no's cuidará el temps, 

mestre sever, d'cnsenj'a'ls-hi la ciencia de la vida? 

Mos ara, florf-: bosquetanes qu'es desclouen, encar 

són jovenetes; i tot ço que titlleu en elles de lleugeresa 

no e.s més quí-̂  la explossió de l'alegria, do angelical, 

que la jovent ud va vessant en llurs (;ors; és l'expan-

sió do les energies vitals; s(')n. . . els setze anys! Vos 

mateix reconeixíeu que son belles, albes i lleugeres i 

Belles si qu'lio són, i taMii»é lleugeres, (més amb aque-

lla íi.inlitai, i desinvoltara de iiur edat, a diferencia, 

solitari cavaller, de hi vostra lleugeresa, consistent 

en Ir-iver volgut jníjar sea.s previa reflexió i coneixe-

ment de la materis.), pes-ó d'albes, creiem qtie n'hi ha 

beu poques. 8enn dubto Jio haveu posat per embellir 

l'expressió, veritat? Naiuriílment, resulta molt poètic 

alió de —albes, lleugeres —, peró és irreal. Si hagués-

siu dit qu'eren n'ïgres, hauríem ci'egut qu'aixís vos les 

feia veure el vo=iíre. mal humor i tenebrosa misantro-

pi;:; pecó bianqueá,' qnan tole?? ostenten els més vis-

tosos colors? Soria molt pc)ssil)l(} ipi'aquest vostre 

isoIamonT en los solitarios terres do la Serietat hagués 

determinat en vos un raquitisme mental, 'que sens 

dubte vos dicta tols els florits adjectius qu'ens haveu 

prodigat. I]ncar i menyd mal, si aixís és, que no vos 

hagi donat per disfr(!sá:ir-v0s de ^.(Jorobado de Nues-

tra Señora de Paris s per exemple, i corre pels carrers 

repartint cops d'espasa i disparant arreu. 

Voleu dir, isolat cavaller, que, apartat per una mal 

a consell ada prudencia i apocament de les diversions 

que el món brinda al jovent, no haveu sentit en vos-

tra soleiat el fibló de l'odi i de l'miveja? 1, no són les 

vostres paraules per la rabia que sentiu envers cl 

món que es diverteix? No són com l'exhalació fétida 

d'un estómac malalt? 

Perqué, si no és degut a una d'aquestes causes no 

es comprèn que poguou disertar d'aital manera. O és 

que preteneu que una donzella de setze anys, iWena 

de joia i febre de viure, tota optimisme, tota ilusió, 

assedegada d'emocions i de [.felicitat, es revesteixi de 

la formalitat d'una dona, ofegant en son cor l'esclar. 

frenètic de la joventut, tresor per excel·lència, flor 

delicada que una volta marcida no tornará a florir? 

I ara, abans d'acabar, deixeu, tan repetit cavaller, 

prescindint de la nostra humil condició, vos invitem 

a que, deixant apart les vostres prevencions, aban-

doneu les comarques que habiteu i vingueu a formar 
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part de nostra societat que, quan la tingueu més co-
neguda, la trobareu més judiciosa i actraient. Perqué 
deu ésser molt trist i molt aburrit estar tan sol al mon, 
t robar a vostre entorn ei buid i el silenci; deu ésser 
terrible aixó de ser l'unic animal de tota una especie, 
encar que sigui la més noble. 

L L U Í S G A I 

Oli im 1 iLiOü 
Apare jado r i cons t ruc to r d 'obres 

P L A N O L S . P R O J E C T E S I P R E S S U P O S T O S 

Munt , 54. P A L A M Ó S 

i s í o t i c i a r i 
Moviment del Port comercial durant la quinzena 

darrera (de divendres a divendres)—: Vapors: «líiu-
noy» norueg; nacionals: «Ancioia n." 1»; «Cabo La 
Plata»; «Berga». Velers: «Carmelita» t Joven Paquito. 

En el yatch «Ana Maria» vingué a la nostra vila, el 
comandant de Marina de Barcelona en visita d'iuspec-
ciü el proj^passat dijous. 

REGISTRE OIVlí.: Moviment del do la vila durant 
el jiassat mes de Juliol. 

Natalicis—: Tomas Flaquer Ruiz, Jordi Padrosa Ros, 
Ramon Rueda León, Maria Magdalena Arajo Beltran, 
Agusti Crosa Masjuan i Manuel Salvadó Iglesias; in-
nomenats, Arxé Ï^Iolinas. 

Matrimonis—: Eliseu Oliu Boé amb Carmen Teixi-
dor Gálvez i Angel Roca Sanny amb Salvadora Puig 
Serrabella. 

Defuncions—: Mercè Balaller Canxu-as, de 44 anys. 

Conformo ja anunciarem en el número passat el dis-
sabte darrer l'Associació de Música, <u;lebrá un con-
cert en el Teatre Carmen que fou confiat al celebrat 
«Trio de Barcelona» iníf^grat pels-professors Ricard 
^'ives, piano; Marià Perelló, vlo^í; i S. Pero Mares, 
violoncel·lo, que foren molt aplaudits per la juslesa 
en la interpretació del progi-ama. 

BALLS DE VERBENA--: n'hi han hagut aquesta 
setmana al Casino l'Unió,"el dimarls per l 'orquestrina 
Revisquis; al ^Centre R. P'ederaU, el dimecres, per. la 
Principal i ahir al Casino -El Port>> a càrrec de ' La 

». 

Demà t indrà l loc a la ter rassa del Casino El Port 
un l luït bal l de verbena que, com els anter iors, 
congregará a to t el jovent f re iu rós de divert i r -se. 

Consumacions de marca = 6 R A N Í Z A T S 

rr >} ) 
L b U E S " 

A N T O N I O 6 Ü E L L 

. Pla a Vi l lena 
Centre General de Susc r ipc jons 

Ven Ja u irt ¿ey nevioJicá t tsusaiccio rt tolfí jniinn titJ jjei 
i-fni.tiits naciojifíls i eslrsn^erecu. 

(Jorieupojual Je ¡ e ÍÍJ principals eJHorla L J. 
Barcelona i MaJrit^'. 

O y a 1 p o r t ar 
9 0OA*EOOO«E«OO» 

Cervantei, 38 i ^o 

B e g i i d e5 d e m a r c a ~ s e r v e i 

a c u r a t L l o c d 

Tenyits i ren tat Ó tota classe Je trajoa i oe^tits i | 
els aevi similars. 

Dols i altres serveis a les sis liorcx. 

D E 5 P A T X 0 5 : 
5 a L a t c r i e i V e l i e í , 8 i P r o g i é s 5 i — G I R O N A 

P a . í í e i g C a * t e l n r , 9 — P A L A M Ó S 

T A L L E R S : P e d r e t , 7 - G I R O N A 

e r e u n i ó 

d e 5 a i m a n t s d e s 5 p o r t 5 

i É 8 
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Con la constancia con que ia abeja 
fabrica su producto admirable, la 
casa ARTIACH trabaja incesante-
mente, con entusiasmo y la expe-
riencia de muchos años, en la ela-
boración de sus exquisitas galletas, 
puesto todo su afán en producir 

insuperable calidad. 

He aquí sus principales clases: 

María ARTIACH 
la galleta idea! 

Cocochu 
de coco seleccionado 

Chiquilín 
nueva creación. 

Petit Beurre 
de rica mantequilla 

Carlton Tea Biscuít 
aristocrática y excelente para" el te 

Li.Li 
la galleta popular 

La marca ARTÍACH es garantía de calidad insuperable 

P I D A V D . S I E M P R E G A L L E T A S 

MAKIA 

MARIA A R T I A C Ü 
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S E T M A N A R I P O P U L A R I N D E P E N D E N T 

Palamós 4- d 'Agost de 1928. N Ú M . M) 

O O 

1 A D M I N I S T R A C I Ó P R E U S D E S U S C R i P C I O o p R E D A C C I Ó 1 A D M I N I S T R A C I Ó 

P a l a m i a , t r imes t re , 
» 0 M A U R I 1 V I L A R . 2 . SEG^N. 

P a l a m i a , t r imes t re , ptea, 0 « 
V I L A R . 2 . SEG^N. 

Fara, t r imes t re 2'2S id, % t A n u n c i s , comun ica ts 1 rec lams s preua segons ta r i fa . 
Eatrant jer . un any Id. Pagaments a la bestreta. 

O O 

Elo a una beutat L 
A (3u( 'gUt 

Solitut? Sembla talment que s'ha posiít de moda 
aquesta paraula: Cavaller de la Solituí, jovincel Soli-
tari, l'home sol en el món, . . . . . . peró, jo senyors 
meus, malgrat de lo que pensa el cavaller citat, em 
sembla que a Palamós hi ha massa noies joliues p T 
romandre en la solitut, que hi ha massa noies pures, 
no infectades per l'aire xarlestorie-jc de les mode.s ac-
tuals, malgrat' de que el clown ciíat sols s'onamori de 
les belles qualitats d'una palamosina; vaja, simpàtic 
cavaller, jo estic Sfigur de que si coneguesòiu les dues 
noies que avui cantem, exentes de lols els defectes 
que vos creieu veure en iotes, sorlií'íeu del vostre 
sombriu pseudònim per tal de canviar-lo per el del 
Cavaller de la Gatzara! 

Disijenseu que vos digui encara una altra cosa: 
vostres articles sobre la fémina lo i·il, em demostren 
dues coses: que no haveu en la vostra vida sortit de 
Palamós car si anéssiu en altres punts allavors si que 
tindríeu raó fins de firmar-vos: «Ei Taup negre» car, 
amic, Pa]£n:f's 1é i r'i c j á j'?n a por ia manera d'ésser 
senzill i agradable de ses dsmetes que no són de car-
tró ni llauna com vos dieu. En sngm lloc em demos-
treu o que sou una criatura nasc ida després del 1914, 
o que sou ja en la vellesa, edat en que la memoria 
flaqueja, i que per UQ O altre motiu, ja que no crec 
altre cosa, no vos recordeu que en 1914 hi liagué una 
guerra terrible de la qual ara el món on jiassa la ter-
rible época de lo que se'n diu pots-guerra, creadora 

és la del xarles, pintures i d miés exotismes actuals: 
si vós coneguéissiu tot aixó creo retiraríeu les vostres 
acusacions! 

I a aquestes dues amigúeles l'una rossa i morena 
molt salada l'altra, poncelJea tendres del jardí de la 
costa brava, ens plau avui fer-les desfilar per la nos-
tra galeria de beutats. Després de tot lo dit crec que 
millor elogi no els hi pot fer, 

BLAOk AND F A I R 

El c o e c c i o n j 5 t a cl ' e s t i o g r à í j c j i i e í 

El senyor Pepet era un rondista de mitja edat, bai-
xet i grassó, de galtes fresques com un matonet. Era 
calb, és a dir, calb, calb, no ho era. Tonia només 
els cabells claríssims i de sobre la clepsa era gairebé 
pelat. 

Cada dematí s'el veia, amb la seva eterna americana 
creuada, de color marró, i llegint el diari. Passeig de 
Gracia amunt, tot fent el passeig d'abans de dinar, a 
l'hivern parant aquell bé-de-Déu de sol que hi cau i a 
l'estiu assaborint l'ombra del brancam dels platans, i 
guaitant de cua d'ull amb serietat di.ssimuladora algu-
na senyora perfumada que li passava pel costat. 

Aquest senyor que era d'aquells que quan es lleven 
ja troben la feina'feta i que la minyona ja els hi ha 
posat la xocolata i la meLnelada sobre la taula, era un 
gran afeccionat al cinema, i no es deixava cap ostrera 
per veure i sabia tots els noms de les estrelles i pln-
net»s que, sobre la pantalla, brillen en ?es Jiits ariifi-
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ials de les sales del cinema. Amb un cop d'ull científic 
;abia quina casa era la productora de tal cinta i qui 
•havia dirigida, i portava a casa sera un registre nu-

merat d'fisírenes hagudes durant la temporada, i el 
prou que l'hi havia costat l 'entrada. Pero aixó no era 
ros comparat amb la seva gran mania, si mania s'en 
poi. dir. 

S'havia dil: No hi ha qui fa colecció de segells, de 
cnp-i-cues, de pipes, etzV doncs jo faré colecció d'esti-
Id^^rafiques. f s 'ho va emprendre amb tanta empenta 
(jiio no hi havia marca de la qua! ell no n'eslés enterat 
i no en conegués els secrets -defect3S o aventalges-. 

D'una hora lluny distingia si ia ploma que un 
fionyor duia a la butxaca ora una Wntterman o bé una 
S!i'3;if.H''H. I quan algún seu amic, por prendi-o alguna 
iioia, l i rnvado l'estilogràfica, seguidaniont el senyor 
Popct, amb uu aii-O de setciencir»s GS mirava aqu illa 
ploma i instintivament els dits se n'hi anaven. Quan 
la tonia, se la mirava detingudament i amb una veu 
rv^posada li deia. 

—A aquosi.a plomà li trobo tal defecte. Veieu aques-
ta, i es treia de la butxaca una ploma groga amb rat-
lles negres, és més manejable. Ei seu sistema d'omplir 
és més senzill i móí elegant, no-nés cal apretar aquest 
botó i ja está. Després, veieu la piumeta d'or duu més 
iridi a la punta i a l 'escrinre no es gasia taui— aixó 
no vol dir que ell no la fés servir més que dos o tres 
c.ops In setmana. —També hi ha aquesta altra ploma, 
i es treia una altra estilo^-ráfica, que és de seguretat, 
y)or1a un clip automáiic que l 'aferra a la buixaca de 
l'americana i no hi ha por do que cap pispa us la pu-
gui estirar. 

í amb la mateixa seriositat del començar li feia 
l'osplicació detallada del funcionament de it)ieR les 
plonios (pie duia sobre —per un regular quatre o 
(duc— i de toies les que ja duia reg.üades, tot sense 
descuidar-se de dir el uo)n de cida una i el nom de 
l 'afavorit. Perqué el senyor Pepet es diferenciava 
d'aquells coleccionadors que la seva dèria es tenir un 
bon nombre d'exemplars de ço que coleccionen. 

Ell només disfrutava al comprar una nova ploma i 
al poder presentar, primer que ningú un nou patró 
d'esiilográlica als seus amics i poder'ls-hi explicar els 
seus avcntatges. 

Peró acabat que feia una mica de temps que la te-
nia i veia anunciada en alguna revista extrangera al-
guna nova marca, ja mirava i s 'apanyava per a po-
der-ne adquirir un exemplar i hi ha r ia un nou amic 
que es veia favorescut amb una ploma de la colecció 
antiga, que en podríem dir, i ell amb tota satisfacció " 
i donant una xuclada a l 'havá que duia sempre a un 
costat de llavi, deia: 

—La ploma que fa servir el meu amic tal, li vaig 
regalar jo. 

F . JUANALS I DACÍAS 

Tot passant 
Quan la tarda declina, així com a certa hora del 

matí, a Palainós hi ha un lloc que és molt plaent d'es-
tar'hi una llarga estona. 

No és que l'hagi descobert de poc, car és conegut i 
freípientat per més de quatre; peró com seguramont 
n'hi ha mohs que, do tan conegut i proper fa molts 
anys que no hi han estat, aixó m'ha mogut a escriue'n 

• aquest elogi. 
Es tracta d'aquell putxet al cim del qual s'alçava en 

altre temps la ciutíidel·la o Castell de Palamós, i que 
ara serveix de pedrera per a les obres del port. 

Gap al tard hi fa una fresqueta molt plaenta, i des 
d'aquell observatori veieu tot ço que passa en el mar 
cn una gran extensió, des de l'illa a la punta de St. 
Feliu, i quelcom del que passa en terra. 

Molt será que en aquella planura movedissa de la 
niar no hi veieu algun vapor que passa fumant indi-
ferent, algun veler amb les veles exteses que sembla 
que no's mou, o alguna barqueta de motor que espe-
lernega contra la corrent tot alçant el cap per millor 
guanyar l'acció de les onades. 

De barquetes i bots així en veureu a tot moment, i 
molt sovint en seniireu el taf-taf sense saber on paren, 
íius que després de molt mirar els veieu al lluny que 
treuen el caparró entre-dos blancalls d'escuma, o tan 
terra a terra que els roquissers vos els amaguen. 

Com que llurs moviments son relativament lents, 
els contempleu llarga estona fruint les ratxadetes del 
ventijol que passa lleuger, i mig extasiats, mig somno-
lents, les hores se us hi escorren amb una facilitat 
desconeguda. 

Quan gireu l 'esguard terra endintre i mireu per 
miléssima vedada la grisor de les muntanyes de St. 
Grau, de Romanyá, o de Les Gabarres, de tan sabu-
des us atrauen altre cop i trobeu interessant un fu-
merol que puja del barri de St. Antoni fent estranyes 
contorsions, o espieu indiscrets el feinejar d 'una do-
na que's belluga al terrat de casa seva en el barri 
proper. 

Quan vos trobeu més interessats en les vostres ob-
servacions veieu venir algú que's dirigeix cap al vos-
tre observatori, i tal vegada el mireu amb cert rencor 
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TOguts que ve a disputar-vos aquell plaer que haveu 

cnat descobrint sense donar-vos-en compte. 

I com sigui que l'hora del sopar s'apropa, conven-

çuts que no vos el portaran pas alli, vos en aneu amb 

cena rocansa tot pensant amb la xafogor que troba-

reu en arribar a casa, aquella escalfor molestosa que 

irradien les parets com si a la vila de cop i volta ha-

gaessin inslallat la calefacció central que tan bé vin-

dria a l'hivern. 

LI. 

M'adresso al Sr. Corresponsal a Palamó.s del setma-

nari «Baix Empordà». 

fil seu article mereix: una resposta, i sobre tot fer-li 

veure alguns punts massa graiuíls, (pi'eii ell si troben. 

Efectivament, al formur-se el Palamós S. 0. se li do-

nà aquest nom, precisameni perqué no volgués exclu-

sivament dir fútbol. Es va parlar d.'ali res eísports, de 

nalació, d'atletisme, de ciclisme, do tennis; ele. etc., 

pero, tenia de comenyar-se per un esport cjue peí- si 

sol fos una garantia d'éxit, i amb el temps pogués do-

nar la má a altres diferen.s esports, per ajudar-los, i 

es va escollir el fútbol. 

«No s'és passat de los primeres passos ni tan sois 

s'és a mig camí» diu Y. 

Si solventar mil i una dificúltala por obtenir un ler-

reny de joc abastament gran per a varies classes d'es-

ports, comprar a la íi un solar magíiílic, que costá, 

masses milers de pessetes, i amb ei solar adquirir la 

responsabilitat d'una quantitat massa grossa, nivellar 

el terreny de joc (cosa que poiser (u-eurá que no val 

cap diner) tancar-lo de paret, fer valies, llotjes, seients, 

casetes força humils peró amb dutxes i arregladetes, 

si per tot aixó en dos anys no és passar de les prime-

res passes, si tenir en lan poc temps un camp envejat 

en tota la provincia és no caminar, senyor correspon-

sal del Baix Empordà, vol dir-me que s'ha de fer? 

Vostè que parla amb "tanta fé preocupis primerament 

do fer-se soci, (males llengües diuen que no né's) i 

di sprés dirigeixi's a la junta del Palamós S. C, qu'el 

rebrà amb els braços oberts, es posi a laborar amb 

elis, s'enteri un xic de les coses, i veurà si en trobarà 

de gent que tenen força bona fé, i que si no han fet 

aixó de que V. parla és perqué manca una batuta com 

la seva en aquella direcció. 

Llavors es donará compte de, si costa o no fer una 

pista de tennis, crear una secció d'atletisme, fer nata-

ció, etc. etc. 

Totes les recomanacions quefá, «desvetllarenergies' 

dormides, educar moral i físicament encarrilar bé les 

coses» tot aixó des d'unes quartilles és molt bo-

nic, peró costa, cregui Sr. corresponsal, cOsta molt. 

Ja sé que vostè no es decidirá a jirovar d'anar a 

trobar la junta, i sí seguirá mirant-se els toros des do 

la barrera, peró tingui paciència, jo conec bé la junta 

i sé que ami) el temps es pot fer i far^ quelcom més, 

peró ajudi'ls ua xic, home, ajudi'ls, ja li he dit qu'estic 

segur qu'el rebran amb els braços oborts, fassis soci, 

vagi a veure algun partit que també diuen no n'ha 

vist mai cap, i sobre tot, a los seves cròniques d«l 

«Baix - i)arli d'aUres co.sos qu'a<iaest camí, ha desca-

rrilat. 

Me convé fer constar quo la junta del Palamós, no 

hi t.ó art ni part en aquestes ratJles i assegurar-li qu'el 

dia qu'efi faci sooi i el ve.j:i a fútball, li dedicaré, un 

altre article -Respectuosamüntv. 

I )OLKNT 

osan setmana 
La cultural i benemérita .Assosiació de Miusica», do 

Palamós, hii fet un badall inós; un badall d'agonia, 

amb motiu del seu darnir concert a càrrec del reno-

menat trio «Barcelíma/. 

Els coniadíssims flevots dò la música que hi assis-

tiren fruïren una temj)eratara excel·leni, cosa difícil 

en a(pjt^st temps, que la calor es fa sentir, oi més dins 

d'una s ila d'espectacles pirqué, contant acomodadors 

inclòs, no anibaven a tros dotzenes. 

Ks evident que amb uns plens semblants, la «Asso-

ciació» perilla, la seva vida es torna difícil i cada 

concert és una pedra més posada al coll. 

El fracàs de la societat artística és innegaV)le. Pils 

palamosins no estan per nmsiques clàssiques. Xarles-

tons, tangos, black-botoms; boxa, cine, verbenes 

d'«agarrao3 

Senyors dirigents de la «A. de M.^, no veieu el ne-

goci? 

La volta ciclera a Catalunya d'enguany, comença a 

interessar als esportius catalans. Entre ahres es diu 

que seran finals d'etapa Palafrugell, Figueres i Ba-

nyoles. 
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Fora de desitjar que els palamosins no restessim 
indiferents a la gran prova. El mateix Palamós S. C. 
per exemple, que segons tenim entès conta amb la 
seva secció ciclista, podria començar una suscripció 
o bé organitzar algun partit quin benefici podria des-
tinar-se a qualque prima pel primer corredor que 
passés per Palamós, o bé a a judar a l 'entusiasta U. S. 
ÜG Sans, organitzadora de la prova. 

Per la nostra part ferim aquestes columnes per pu-
lilicar les ¡listos si és que s 'organitzen. 

M i s s P A L A M Ó S 

r i t i c a t e a t r a 

n 

K L P A L L A S S O 

En el niímero precedent d'aquest setmanari férem 
la glosa d'una comediola, donant una idea v a g a del 
conjunt. Puntualitzant, ara, dedicarem aquesta segona 
part al Pallasso. 

Nosaltres opinem, es^épiif. (Javaller do la Solltut (i 
del aburriment) qu 'haveu sofert a lgunes equivoca-
cions. í en fou la primera l 'havor-vos dirigit a \m pú-
blic que segóns liavou donat a entendre, os indigne 
do vos. Perqué no imitàveu a! anlic Diógenrss que, 
cercant un Home, recorria els carrer» do ]a ciutat 
ami) una autorxa en^-esa i llençant als aires l·i veu 
penetrant d'un clarí; i quan a son entorn es con'íre-
g a v a una multitut, ell ci'idant amb tràgic desesper 
«Homes corcava, i no p i g m e u s ^ fugia d'ells amb gest 
despectiu? 

Si vos sabíeu que al vostre davant sols teníeu pa-
pagais i nines, perqué els hi adreçaven la paraula? No 
us doneu de menys parlar amb ells, pobres éssers 
insubstancials i buids que vos podeu comprendre? No 
sabíeu veure que perdíeu el temps en voler demostrar 
a ells vostra superioritat, si ells, pseudo-homes, no 
podien mai imaginar-se l 'oxcelsa dignitat d'un Home 
com vos? No havíeu previst, en vostre preciar enteni-
ment que seria estéril vostre esforg 1 que vostres pa-
raules caurien en el buid? 

Altra falta haveu comès, i ha estat de l leugeresa en 
vo^er tractar un assumpte que no coneixeu mé.s que 
superficialment? En efecte, quin concepte podeu tenir 
del mon modern i de sos al·locats habitants vos, iso-
lat i abandonat al marge de la moderna civilització? 
Es que haveu, tal volta, penetrat fins al fons d'aques-

tes donzelletes por poder afirmar que son nines de 
cartró? Nosaltres no tenim cap dubte de que si les 
coneixessiu bé, rectificaríeu vostra opinió envers elles. 
Són nines, si, però nines amb cor. I qué, si no és el 
cor, cerqueu en una noia? Junt amb l'edat, no creixe-
rán en elles, per ventura, las virtuts i qualitats de que 
deu-cstar adornada una Dona? no's cuidará el temps, 
mestre sever, d'ensenyá'ls-hi la ciencia de la vida? 

Mes ara, flors bosquetanes qu'es desclouen, encar 
són jovenetes; i lot ço que titlleu on elles de l leugeresa 
]io es més qun la explossió de l 'alegria, do angelical , 
quo la joveniud va vessant en llurs cors; és l 'expan-
sió de les energies vitals; «ón. . . els set^ie anys! Vos 
mateix reconeixeu que son belles, albes i l leugeres i 
liolles si qu'iio són, i també lleugeres, (més amb aque-
lla agüitai i dasínvoltur^i do l lur edat, a diferencia, 
solitari cavaller, de la vostra l leugeresa, consistent 
en haver volgut jutjar seus previa reflexió i coneixe-
nu-íni de la materia), peró d'albes, creiem (fue n'hi ha 
bon poques. Sens dubto ho h a v e u posat per embellir 
l 'expressió, veritat? Naturalment, resulta molt poètic 
alló de —albes, l leugeres—, peró és irreal. Si hagués-
siu dit qu'eren negres, hauríem cregut qu'aixís vos les 
feia veure el vostre mal humor i tenebrosa misantro-
pía; peró blanques, quan toi.es ostenten els més vis-
tosos colors? Soria molt possible qu'aquest vostre 
isolament en les solitàries terres de la Serietat hagués 
determinat en v o s un raquitisme mental, que sens 
dubte v o s dicta tots els Horits adjectius qu'ens h a v e u 
prodigat. Encarvi menys mal, si aixís és, que no v o s 
hagi donat per disfressar-vos lie «Jorobado de Nues-
tra Señora de P a r i s p e r exemple, i corre pels carrers 
repartint cops d'espasa i disparant arreu. 

Voleu dii', isolat cavaller, que, apartat p o r u ñ a mal 
aconseiiada prudencia i apocament de les diversions 
que el món brinda al jovent, no haveu sentit en vos-
tra soletat el fibló de l'odi i de l 'enveja? 1, no són les 
vovstres paraules per la l'abia que sentiu envers el 
món <}UB es diverteix? No són com l 'exhalació fétidu 
d'un estómac malalt? 

Perqué, si no és degut a ima. d 'aquestes causes no 
es compren que pogueu disertar d'aital manera. O és 
que preteneu que una donzella de setze anys, plena 
de joia i febre de viure, tota optimisme, tota ilusió, 
assedegada d'emocions i de ^felicitat, es revesteixi do 
la formalitat d 'uaa dona, ofegant en son cor l 'esclat 
frenètic de la joventut, tresor per excel·lència, flor 
delicada que una volta marcida no tornará a florir? 

I ara, abans d'acabar, deixeu, tan repetit caval ler , 
prescindint de la nostra humil condició, vos invitem 
a que, deixant apart les vostres prevencions, aban-
doneu les comarques que habiteu i v ingueu a formar 
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part de nostra societat que, quan la tingueu més co-
neguda, la trobareu més judiciosa i actraient. Perqué 
deu éaser molt trist i molt aburrit estar tan sol al mon, 
trobar a vostre entorn el buid i el silenci; deu ésser 
terrible aixó de ser l'unio animal de tota una especie, 
©near que sigui la més noble. 

LLUIR GAI 

i i im I m u 
Apare jador i constructor d 'obres 

P U A N O L S . P R O J E C T E S I P R E S S U P O S T O S 

Munt, 54 P A L A M Ó S 

o t i c i a r i 
Moviment del Port comercial durant la quinzena 

darrera (de divendres a divendres)—: Vapors: «Hiu-
noy» norueg; nacionals: «:Anciola n.® 1»; «Cabo La 
Plata»; «Berga». Velers: «Carmelita» i Joven Paquito. 

En el yatch «Ana Maria»'vingué a la nostra vila, el 
comandant de Marina de Barcelona en visita d'inspec-
ció el projípassat dijous. 

REGISTRE CIVIL: Moviment del de la vila durant 
el passat nies de Juliol. 

Natalicis—; Tomas Fláquer Ruiz, Jordi Padrosa Ros, 
Ramon Rueda León, Maria Magdalena Arajo Beltran, 
Agusti Crosa Masjuan i Manuel Salvadó Iglesias; in-
nomenats, Arxé Molinas. 

Matrimonis—: Eliseu Oliu Boé amb Carmen Teixi-
dor Gálvez i Angel Roca Sauny amb Salvadora Puig 
Serrabella. 

Defuncions—: Mercè Bataller Can oras, de 44 anys. 

Conforme ja anunciarem en el niuaoro passat el dis-
sabte darrer l'Associació de Milsica, celebrà un con-
cert en el Teatre Carmen que fou confiat al celebrat 
«Trio de Barcelona» integrat pels professors Ricard 
Viveg, piano; Marià Perelló, vio^í; i S. Pere I^Iarés, 
violoncel·lo, que foren molt aplaudits per la justesa 
en la interpretació del programa. 

BALLS DE VERBENA—: n'hi han hagut aquesta 
setmana al Casino l'Unió, el dimarts per l 'orquestrina 
Revisquis; al «Centre R. B'ederaU, el dimecres, per la 
Principal 1 ahir al Casino «:E1 Port» a càrrec de 'La 
Lira». 

Demà t indrà lloc a la terrassa del Casino El Port 
un lluït ball de verbena que, com els anteriors, 
congregará a tot el jovent f retures de divert ir-se. 

Consumacions de marca = G R A N I Z A I S 

FT J } m dOLOBES" 
A N T O N I O 6 Ü E L L 

Tenyits i reiiti·là Je tota classe de trajos i ucistits i 

els sejii similar:/. 

Dols i alti-es serveis a les sis hores. 

DESPATXOS: 
5 « L a t e r ; « V e l l e í , 8 i P r o g i « S í 3 i - G I R O N A 

P a s s e i g C a j l c l a r , 9 — P A L A M Ó S 

T A L L E R S : P c J r c t , 7 - G I R O N A 

S. Pla a Villena 
Centre General de Suscr ipc|ons 

VenJa isiiscripció a íola mena periòdics i 

r^iíi.tf^s nacionals i estran^ereAj. 

Uorre§pnns»l de leíU principals edüoria L de 
Barcelona i jMadrit^. 

,eeoooeooBoooeoooeo9aoo 0 0 0 " ** 
S0»»0»«0»°O0 090000®°°*» 

Roya ¿sport Bar 

Cervanteí, 38 I ĴO 

B e g u d e s J e m a r c a - s e r v e i 

a c u r a t - L o c d e r e u n i ó 

d e i s a i m a n t s d e i s s p o r t s 

o « O ^ ^ ^ Q « O · · · · · « é · · P · » » ^ • • • • • 
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Con la constancia con que la abeja 
fabrica su producto admirable, !a 
casa ARTIACH trabaja incesante-
mente, con entusiasmo y la expe-
riencia de muchos años, en la ela-
boración de 8US exquisitas galletas, 
puesto todo su afán en producir 

insuperable calidad. 

He aqui sus principales clases: 

María ARTIACH 
la galleta ideal 

Cocochu 
de coco seleccionado 

Chiquilín 
nueva creación 

Petit Beurrc Carlton Tea Biscuit 
de rica mantequilla aristocrática y excelente para el te 

Li.LÍ 
la galleta popular 

La marca ARTÍACH es garantía de calidad insuperable 

PIDA v a SIEMPRE GALLETA5 

MAKIA 

/AARIA A R T I A C J i 
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