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Coila Brava, el modestíssim setmanari local, intenta una enquesta. Pregunta, quines són les sis donzelles palamosiries que, a manera de veure de cada llegidor, sobrosHurton per la seva bellesa. Bellesa exterior? Naturalment! L'altra, de bellesa, la interior,
l'espiritual, és massa delicada per mesurar-la així
com així.
L'enquesta és senzilla. Ho és tant que potser algú
creurà que «Is ideadors d'élla són uns desvagats que
lenon ganes do perdre e h t e m p s . , . Anem a pams.
Qué-es persegueix amb l'enquesta? Quina finalitat
es c»rca? Conèixer la noia més bella o les sis més bolliís de nostra vila? No volem pas creure-ho. Cal no
oblidar que l«s contestes que es rebin no tindran més
que un valor ben relatiu. Será una opinió més o
menys sincera d'uns quants, peró no será res definitiu. Será una, opinió respectable, peró no indiscutible.
Més aviat hem dé buscar el principi de l'enquesta
en l'intent de lograr que la joventut indiferent es decideixi a escriure. Intent noble, que si els iniciadors
de l'enquesta podessin aconseguir fóra ben grat.
No s'sns amaguen les dificultats gairebé insuperables que tindran do vèncer. Vesllumem ©1 possible
fracàs. Peró és ben lloable que hom ho intenti p e r
lots els mitjans.
Ara bó. Plantejada l'enquesta i suposant que els
joves la prenguin amb interés, caldria que en contestar es tingués en compte de bandejar aquelles da-
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misel·les quina bellesa és més aparent que real. La
bellesa artificial, a base de pintures, és sempre un
engany inadmisible. Es uMa careta de la lletjesa.
Ésser bella vol dir ésser-ho igual al llevar-se del
llit o després de rentar-se la cara, com a la sortida de
ca«a, al ball o a qualsevol allre lloc.
Ul·la noia que esdevé bella perqué sap maquillar-se
no mereix un vot en un concurs de bellesa. Donar-li
és mentir o enganyar-se puix que sota la pintura gairebé sempre s'hi amaga una cara gens remarcable,
vulgar, grisa.
. . . I ja ens h t m Fsplicat abastament. Seguint el
nostre criteri, en un altra article assenyalarem sis belleses naturals o ¡¿igui sense enganya-vistes.
E L O I J . POLAS

A totnom.
Ja fa més d'un any que veu llum el nostre volgut
setmanari «Costa Brava». He anat regirant exemplars
i més exemplars, i no he pogut menys qu'esclamar,
al ensems qu'el company «Mima»: «Sempre els mateixos col·laboradors que valents lluiten per fer-lo
anar amunt, a fi de quo dintre la seva modestia, sia,
sinó. una cosa perfecte, al msnys bona.
Crec qua és un deure vostre, joves palamosins, si
algun de vosaltres té, sinó reconegudes, notories aptituts literàries, col·laborar a nostre setmanari; i dic
un deure, parqué ho és, el da afavorir una de les po-
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¡lies coses qu» tenim vertaderament locals; el d'apor•V el ao->U'9 granet de sorra a l'ediñ intelectual, que
•QSiá basiint en els nostres temps arreu de Catalunya;
oi de fer ús, i perfeccionar mii]a.nsant la práciica, «Is
•Lidi.n3Qr,s espirituals qu'h^m rebut de la Providència.
Táinbé rosaliros, formoses palamosines, podríeu
iíiK^ntar qutilcoiii en «quesi seniii. Espilleu-se en les
íjiolUí.s revistes i suplwMienu (entre alires el d» les
XoLicÍ0a>) ((ue vouen llum redactats exclusivament
j>er ploin&s femenines; preneu exemple d'alguna de
vostres companyes, qnai nom no vull esmentar por¡luó s i;^ara(nünt aixó of.mdt'ia la seva molestia, i que
palesa clarament que tambó les damisel·les poden fer
coses bones.
1 en fi, tots, joves i don/colles, col·laborem-hi. Fem
de la «Costa Brava» el portaveu de nosíres senliments
i dels nostres desitjós. No tingueu por! Proreu-ho, que
segurament tCosia Brava», us obrirà les portes de
bat a bat. Qui sap si en mig de tant jovent, hi han
ànimes vertaderament artistes, que romanen penludes en les tenebres, perqué tenen por a la llum! Ànim
i braó, doncs! Amunt els cors!
E L COMTE R A Ú L
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EI «ol estava a punt de colgar-be al darrera de les
muntanyós que limiten el Pla de la Calma. Nosaltres,
«n una fondalada, al costat d'un torrent d'aigua fres(¡uíssima, acabavem de dinar, asseguts damunt del
fullam groc que havia caigut d'uns castanyers de
branques retortes i cobria el sol, de terra negra amb
clapes d'herba verda.
Un cop lligades les motxilles i les sabates ben cordades, reprenguérem la marxa que havíem suspès per
a dinar, i cap a Sant Marçal falta gent. Només ens
mancaven caminar unes tres hores.
Mentre Ja llum del crepuscle, va il·luminar l'aire
emboirat, vàrem passar per algunes masies.
En una, mentres un vailet amb barretina vermella
ens assenyalava el camí, uns garrinets amb llur mare,
furgaven la brossa que alfombrava l'era. En una altra fou una noia bufona amb mitges de color de carn
i el vestit fins a sobre genoll, que duia un feix de palla daurada sota l'aixella, qui ens digué que ja anavem bé, i en una altra, la darrera, abans d'entrar al
bosc espòs, fou un pagès, també amb barretina ver-
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mella, que obria regues en unes feixes de soía la masia, qui gesticulant amb l'aixada enlaire ens digué
que només seguissim el« camins de l'esquerra per
anar bé.
A l'entrar al bosc, ja més que crepuscle, negra nit
era el que ens voltava. Els castanyers de les vores
del camí semblaven ànimes de condemnants que es
perllonguéssiu, tot caragolant-se on la foaca. Ei camí
eslava covert de fulles de faig i castanyer que a l'ésser remogudes amb els peus, fressejaven d'una manera extranya que feia venir calfret. EI vent brunzia
per entre ei brancam níi del bosc i la seva remor es
barrejava amb el ronc d'una riera que romania invisible en les pregoneses de la nit.
Per entre els esquinços del cel encapotat, lluía algún estel que tremolava de fred i de por.
Començaren a caure unes gotes grosses i pesantes
que feien cruixir el fullam de teri'a i ens regalimaven
cara avall.
A la dreta, cosa una taca negra que es confonia amb
el cel fosc, la serralada de Les Agudes, amb les crestes altes blanques, i al peu d'aquestes muntanyes un
resplendor que per a nosaltres era una mena de far
guiador, era el resplendor dels llums de Sant Marçal.
Cada vegada la nií s'anava fent més negra; entre
els arbres semblava que hagués de veure-ü'hi lluir Ja
flameta dels ulls d'algun llop, tal com es diu en els
contes d'hivern.
Amb tot i anar ben abrígate teníem fred, i encara
qiie no ens veiéssim els rostres pressentíem que el
color morat devia matitzar-nos-els. Ja veiem a la vora, com dos reflectors, la claror que passava per les
dues fiaestrfts del menjador de l'ermita, que ens prometien un lloc calent i confortable davant d'una taula
paradíi amb un plat de sopa fumejant.
Amb el nostre dalit d'ésser-hi aviat, la nostra marxa en la fosca devingué cursa, i atrets per aquella
llums que ens fascinaven, com a les papellones la flama d'una espelma encesa, no ecs adonàrem que abandonarem les zigueszagues del camí fins que ens trobàrem amb els peus encastats en un aiguamoll, sensa
saber cap on dirigir-nos, amb tot i tenir a la vista lea
llums prometedores de la fita.
Desorientats com estàvem no sabíem cap on tirar,
fins que un llum que flamejava a cosa de migkilometre de nosaltres, i que després sabérem que era la fogaina d'uns que acampaven al peu de Les Agudes,
ens feu creure que teníem gent més a la vora que
Sant Marçal.
Amb penes i treballs, sense saber on posàvem els
peus, anarem acostant-nos a aquella fogaina fins que
crpgnerem que ens sentirien, i començàrem a cridar i

Co8TA
a fer s«nyali amb la llanterna.
Als nostres senyals, els acampats ens respongueren
riuQ no avancéssim més que entre ells i noialtres hi
havia un precipici per on s'espenyava un torrent i
que pugéssim al dret fins a Sant Marçal ja que la
muntanya era neta d'*rbr»8 i brossa.
Així ho férem, i gràcies a aquells minyons acampats, aviat ens trobàrem a l'entrada atapeída de rodamons —eran uns doscents— de Sant Marçal.
Mentres nosaltres arribàvem, una altra colla sortia
de l'ermita, per a anar a ajudar a una altra colla perduda pel Matagalls, que també estara nevat, i els crits
d'assislencia dels quals ressonaven tristament per
nquelles muntanyes solitàries embolcallades de nit i
de núvols.
F. JuANALSI DAGAS
I V l o n o g r a íia ki s t o r i c a
de h
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M c I Félix ParaáeJa i RoLcrt
REGÍMEN MUNICIPAL
IX
Dit sistema fou modificat en l'any 1448 per un altre privilegi expedit per la reina Maria, lloctinent
d'Alfons IV de Catalunya i V d'Aragó, en virtut del
qual es nombrava un jurat més par cada classe social,
elegits per votació secreta.
Per altre privilegi donat en la ciutat de Victoria,
J o i n II va concedir als jurats de Palamós elegir i deputar un home deia vila per a mouassá, càrrec que
havia d'exercir durant un any. Venia obligat a residir en la vila, prestar canció i rendir comptes dels
emoluments i demés de la seva administració, amb
facultat de nomenar substitut en cas d'absencia o enfermetat.
No bastà aquesta reforma, doncs el 15 de juliol de
1580 D. Antoni Folch de Cardons i d'Anglesola, duc
da Sorna i comte de Palamós, la va modificar i reglamentar segons va creure oportú a les circumstancies
de la seva època.
Així subsistí més o menys modificada fins els temps
rie Felip V.
A! o^Ublir aquest rei en 1716, la Nova Planta de
Govern, p®r Reial Decret, foren abolits tots els orga-
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nismes dels antics sistemes municipals del principi'l
de Catalunya i es manaren establir Corregidors i Tinents de Corregidor en el punts que es designaren, ;
en tots els demés llocs batlles nomenats per l'Audie;;cia de do» en dos anys, i regidors en el noaibre quo
semblés bé, i aquests últims havien de servir un any.
D'acord amb aquest Decret i amb les disposicioiu
complementariei de l'Audiència i altres de posteriors,
el govern i l'administració d© la vila de Palamós, restaren durant molls anys a cárroc d'iin batlle i set regidors: el batlle amb nomenament i atribucions quasi
iguals a les'd'abans, els regidors, renovats cada anyi
al principi per nomenament lliure de l'Audiencia; més
tard per aquesta mateixa a proposta en terna del batlle i dels regidors i sempre exercint, salves algunes
limitacions, quant competia abans als jurats i als consells estret i general.
El comte, per la llei de 6 d'Agost de 1811, sobre
abolició de senyorius i per la Constitució de 1812,
perdé la jurisdicció i tota ingerencia en el nomenament de batlle.
El Reial Decret de 23 de juliol de 1835 abolint totes
les diferències entre pobles i províncies, així com la
s ubsisléncia dels oficis alienats, maná plantejar d'una
manera nova i general per a tots els pobles, segons
llur veinat, l'organització, atribucions i manera de
funcionar els «alcaldes> i ajuntaments, desapareixent
els batlles de Catalunya.

Palamós

S.C,

^

F. C. L'Escala,

3

Aprofitant la data lliure que deixava el campionat,
la junta del cercle local va interessar la vinguda del
F. C. l'Escala per tal de contendir amistosament.
El partit va celebrar-se davant un públic escás, que
es va retreure degut a la tarda grisa i freda que, certament, no convidava a passar una hora i mitja a
fóra.
Un i altre onze van presentar-se incomplerts. En
els rengle» forans mancava Poc, el centre-mig, indiscutiblement el millor element de l'onze. En els locals
DO pogueren aliniar-se Avellí i Forné quina falta, especialment a la segona part, fou ben pal«}«a.
Ei Palamós, a la primera part, ens donà l'avinentesa d'admirar el seu joc verament entusiasmador. En
seguit de jugades bellíssimes que determinaren ela
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s«Uí quatre gols, obra de ValU (2) i Ribera (2). Per
contra a la segona, vingué una esfondraitsnt general
del qual cal culpar-ne principalment a Rosalench i
Ribera. Un i allre van demostrar una manca d'esportivitat que no volem qualificar. De continuar per
aquest camí no és gaire llunyà el jorn en que el públic desertará del nostre camp d'esports i el futbol
morirá irremeiablement a casa nostre.
A la iegona part els escalenos obtingueren dos
punts com a premi al seu entusiasme. Bé ho meroixion, ois braus escalenos!
Capítol de distincions: Saló, Burcet i Paiahí pels de
l'Escala. Gou, Aliu i Valls, únicament a la primera, i
Company, tot ol partit pels de casa.
Arbitrà amb encert el Sr. Godai. Equipa:
th\ C. l'EscaU»:= Pasqual, Burcet, Vilanova,; Girona, Botella, Paiahí, Vilabrú, Saló, Oallol, Carreres,
Callol J.
cpalamósS. C.>:— Porro, Ventura, Gai, Gou, Company, García, Aliu, Rosalench, Ribera, Valls, Napoleón.
Ja restablert de la seva lessió, s'integrà al seu lloc,
en l'equip. En Ribera. Ho celebrem.
Campionat
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REGISTRE CIVIL:— Relació de ios inscripcions
fetes en el de la vila durant «1 paíísat desembro.
NAIXEMENTS:— Dolors Cuni Foriuny, Francee.c Sa
lichs Barruenzo, Asensi Salichs Barruei z), Mari«
Reig Girona, Josep M." Sap»iri Espiar; ii^nomeníi^
Esaiil Pérez.
MATRIMONIS:— Rogeli Cortada Parals amb María
Valls Tomás i Isidre Santamaría Garcia amb Rosa
Navarro Fresquet.
DEFUN(;IONS: — Antoni Esteve Ramos, de 58 anys;
Josep Maiamala Grau, de 65; Maria Cadira Dalmau,
de 68; Joaquima Sala Joan, de 62; Francesc Vidal Salój de 11; Rosa Català Plaja, de 37; Asensi Salichs
Barruenzo, de un mes i.Lluisa Castelló Casanova»,
de 69.
Moviments demografies durant l'any 1928.
' Naixements 81. Matrimonis 38. Defuncions 73 i
Albons 3.
C onciirs

de t e l ilesa

província

PARTITS P E R DEMÁ
U. D. Girona — Ceida; U. S. Figueres —F. C. L'Escala; Palamós S. C. — A. S. D. Girona i Olot F. C. — CJ.
S. Biabalenca.
KEEPER

o

del robatori comes a les oficines del «Fomento de
Obras y Construcciones» la nit do Nadal, han oslat
posats en llibertat.

a

r

i

Ja finit l'any 1928 en que pel nostre volgut setmanari han desfilat les beutats més s o b r e s s o r t i n t s
de nostra vila, voldríem fer, amb la vostra ajuda,
a m i c s llegidors, una enquesta consistent en que
enviessiu aquest butlletí ple, a la nostra redacció
(segell de 2 ets. c o m imprès) i el dia 12 del pròxim
mes de 6 e n e r p u b l i c a r í e m les sis que t i n g u e s s i n
més vots.

Sr. Dr. de «Costa Brava>.
El meu parer les sis palamosines més belles són:

Per a demà hi han anunciats els primers balls carnavalescs al Casino El Port i Centre R. Federal.
Un cop finides les vacances han tornat a seguir
llurs estudis els nostres amics i col·laboradors Josep
M."^ Alvarez i Joan Bruguer.
Igualment els bons amics Josep D. Tauler ha retornat a llur residencia habitual de Londres i En Miquel
Palet i Llibert Molla a Lió a seguir els seus estudis.
A uns i altres desitjem que els hagi estat plaent la
seva estada entre nosaltres.
Per no resultar cap indici desfavorable en contra
dels dos individuus que foren detinguts amb motiu
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Prop de Jíonlrás e] día de Eeis fou trobat el cadaver de ja veÍDa d'ñquesta vila na Francesca Montaner, desàpai-eguda dol seu domicili a primers de desembre passat.
La passada setmana deixaren d'exislir les scnyoros
Lluisa Castelló, Yda. de Llorens i Dolors Tori-oella,
que foren acompanyades, nna i altra, a llur darrera
estada per una gran gentada.
Rebin llurs familiars el nostre condol.
S'està procedint a la poda dels arbres dels nostres
carrers per la brigada municipal.

Centre 6enera! de Suscripcions
Ven Ja
rí'"iS'«
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Amb ocasió de H diana d? PvCÍb al Onti-o R Federal celebraren un ball nfH^ifíií^" d'^l Fanalel «mb gran
concurrencia.
El del Port, malgrat d'ésser ordinari, va vount's
força animat.
La companyia de sarsuela que dirigeix el prinifr
actor i director Sr, Eeut, eí dijous de la setmana
sada posà en escena la divertida sarcuela ^La Prií cesa deia Czarda-^ inip«dint el mal temps qiu> hi ai«islís molta de gent.
El dijous darrin- representa 'Marina» i í.a O.ra
del Ministrov ainb força éxit i concurrència.
El dimrcrfiS do la sotmana passada i per no t'ssnjnmnys qm; en la rosta d© la nt)stra torra cüigU" una
mlquoiu (io iii'U fcnl quo a l'ondojná 1* s inuni;.:.yos
deis voltants apareixofisin emblauijuiuiulos. La loínperatura fon baixíssima durant Inia 1;\ sclmaria.
Aquesta setmana si bé no hom scinlii la frod do la
patinada no p>Gr aixó ha deixat de f«)'-sc seniir la tramuntana que si no ha bufat molt s'ha,fot roüiarci.r
per la fredor.
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«ilPi»

Con la constancia con que Ja abeja
fabrica su producto admirable, )a
casa A R T I A C H trabaja incesantemente, con entusiasmo y la experiencia de muchos años, en la elaboración de sus exquisitas galletas,
puesto todo 3U afán en producir
insuperable calidad.
He aquí sus principales ciases:

María

ARTIACH

la galleta ideal

Cococku
de coco seleccionado

Petil Beurrp
de rira- mantequilla

Carllon Tea

Chiquiïín
nueva creación.

Bvicuit

aristocrática y excelente para el te

Li.Lí
la galleta popular

La marca A R T I A C H es garantía d e calidad, insuperable

MARÍA A R T Í A C M
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Batranfer, an anH

^a m e v a

INDEPENDENT

Palamós 12 de 6ener de 1929.

AKY III

—ss-::::

POPULAR

SUSCR)PCIO

2'ee ptofi.
2*26 id.
is'n Id.

OO
OO

REDACCIÓ. I AP.MINISTRACÍO.

sesón.
Anuncis, comunitat* I raslame a preu* segóns tarifa.
Pagamanti a la b«*tr«ta.
MAURI 1 VILAR. 2.

OO
OO

/

o p i m o

Costa Brava, el modestíssim setmanari local, iní anta una enquesta. Pregunta, quines són les sis donzelles palamosinea que, a manera de veure de cada llegidor, sobrassurten per la seva bellesa. Bellesa exterior? Naiuralaient! L'altra, de bellesa, la interior,
l'espiritual, és massa delicada per mesurar-la així
cona així.
L'enquesta és senzilla. Ho és tant que potser algií
creurà que tls ideadors d'élla són uns dnsyagats que
tenen ganes de perdre els Temps. . . Anem a pams.
Qué-es persegueix amb l'enquesta? Quina finalitat
es ctrca? Conèixer la noia més bella o les sis més belles de nostra vila? No volem pas creure-ho. Cal no
oblidar que Its contestes que es rebin no tindran més
que un valor ben relatiu. Será una opinió més o
menys sincera d'uns quants, peró no será res definitiu. Será una opinió respectable, peró'no indiscuiible.
Més aviat hem d© buscar el principi d@ Tenquesta
en l'intent de lograr que la joventut indiferent es decideixi a escriure. Intent noble, que si els iniciadors
de l'enquesta podessin aconseguir fóra ben grat.
No s'ens amaguen los dificultats gairebé insuperables que tindran de vèncer. Vesllumem el possible
fracàs. Peró és ben lloable que hom ho intenti per
tots els mitjans.
Ara bé. Plantejada l'enquesta i suposant que els
joves la prenguin amb interés, caldria que en contestar es tingués en compte de bandejar aquelles da-
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misel·les quina bellesa és més aparent qu© real. La
bellesa artificial, a baso de pintures, és sempre un
engany inadmisible. Es una careta de la lletjesa.
Ésser bella vol dir ésser-ho igual al llevar-ee del
llit o després de rentar-se la cara, com a la sortida de
casa, al ball o a qualsevol allre lloc.
Ujna noia qu(3 esdevé bella porqué sap maquillar-se
no mei-eix un vot en un concurs de bellesa. Donar-li
és meniir o enganyar-se puix que sola la pintura gairebé sempre s'hi amaga una cara gens remarcable,
vulgar, grisa.
. . . I ja ens li«ni esplicat abastament. Seguint el
nosii-e criteri, en un altr«) article assenyalarem sis helltíSüs naturals o faigui sense enganya-vistes.
ELOI J . POLAS

t o t h o m . . I
Ja fa més d'un any que veu llum el nostro volgut
setmanari «Cosía Brava». He anat regirant exemplari
i més exemplars, i no he pogut menys qu'esclamar,
al ensems qu'el company <M{ma>: «Sempre els mateixos col·laboradors que valents lluiten per fer-lo
anar amunt, a fi de que dintre la seva modesiia, sia,
sinó una cosa perfecte, al m®nys bona.
Crec qui és un deure vostre, joves palamosins, si
algun de vosaltres té, sinó reconegudes, notories aptitutg literàries, col·laborar a nostre setínanari; i dic
UD deure, pirqué ho és, el d« afavorir una de les po-
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iUes coses qua tenim vertaderament locals; el d'aporT el nostre granat de sorra a l'ediñ intelectual, que
- eíilá basiint en els nostres temps arreu de Catalunya;
til de fer lís, i perfeccionar miijansant la práciica,
l'udiinenis espirituals qu'hem rebut de la Providència.
Tám!)é vosaliros, fornioaes palamosines, podríeu
iiiientar (lUíílcom en Hquost .soniit. EspiUeu-se en les
molles revistos i suplamentí (entre altres el d« les
rNoiicíea>; que vouen llum redactats exclusivament
per j>loines femenines; preneu exemple d'alguna de
vostres companyes, qual nom no vull esmentar perqué i5'í/?iirainent aix<5 of-mdrid la seva modestia, i que
pale.sa clarament que també les damisel·les poden fer
coses bones.
í en íi, tots, joves i donzelles, col·laborem-hi. Fem
de la «Costa Brava» el portaveu de nostres sentiments
i dels nostres desitjós. No tingueu por! Proveu-lio, que
segurament cCosta Brava>, us obrirà les portes de
bat a bat. Qui sap sí en mig de lant jovent, hi han
ànimes vertaderament artistas, quo romanen perdudes en les tenebres, perqué tenen por a la llum! Ànim
i braó, doncs! Amunt els cors!
E L COMTE RAÚL

C .a r n e t d ' i i n
Nit

exciïríionista

d i ivern a

1 Monti»eny

El gol estava t punt de colgar-se al darrera de les
munlanj^Gs que limiten el Pla de la Calma. Nosaltres,
«n uiia fondaltda, al costat d'un torrent d'aigua fresquíssima, noabavem de dinar, asseguts damunt del
fullam groc qut havia caigut d'uns castanyers de
branques retortes i cobria el sól, de terra negra amb
clapes d'herba verda.
I^n cop lligades les motxilles i les sabates ben cordades, reprenguérem la marxa que havíem suspès por
a dinar, i cap a Sant Marçal falta gent. Només ens
mancaven caminar unes tres hores.
Mentre la llum del crepuscle, va il·luminar l'aire
emboirat, rárem passar per algunes masie».
En una, mentres un vailet amb barretina vermella
ens assenyalava el camí, uns garrinets amb llur mare,
furgaven la brossa que alfombrara l'era. En una altra fou una noia bufona amb mitges de color de carn
i el vestit fins a sobre genoll, qu© duia un feix de palla daurada sota l'aixella, qui ens digué que ja anavem bé, i en una altra, la darrera, abans d'entrar al
bosc espüs, fou un píïgés, també amb barretina verServei d'Arxiu Municipal de Palamós

mella, que obria regues en unes feixes de sota la masia, qui gesticulant amb Paixada enlaire ens digué
que només seguissim eli camins de l'esquerra per
anar bé.
A l'entrar al bosc, ja més quo crepuscle, negra nit
era el que ens voltava. Els castanyers de les vores
del camí semblaven ànimes de condemhants que es
perllonguéssiu, tot caragolant-se en la foscà. El camí
estava covert de fulleá de faig i castanyer que a l'ésser remogudes amb els peus, fressejaven d'una manera extranya que feia venir calfret. El vent brunzia
per entre el brancam nú del bosc i la seva remor es
barrejava amb el ronc d'una riera que romania invisible en les pregoneses de la nit.
Per entre els esquinços del cel encapotat, lluía algTÍn estel que tremolava de fred i de por.
Començaren a caure unes gotes grosses i pesantes
que feien cruixir el fullam de terra i ens regalimaven
cara avail.
A la dreta, com una taca nogra que es confonia amb
el cel fosc, la serralada de Les Agudes, amb les crestes altes blanques, i al peu d'aquestes muntanyes un
' resplendor que per a nosaltres era una mena de far
guiador, era el resplendor dels llums de Sant Marçal.
Cada vegada la nit s'anava fent més negra; entre
els arbres semblava que hagués de veure-s'hi lluiria
fiameta dels ulls d'algun llop, tal com es diu en els
contes d'hivern.
Amb tot, 1 anar ben abrigatg teníem fred, i encara
que no ens veiéssim els rostres pressentíem que el
color morat devia matitzar-nos-els. Ja veiem a la vora, com dos reflectors, la claror que passava per lea
dues ftnestrws del menjador de l'ermita, que ens prometien un lloc calent i confortable davant d'una taula
parada amb un plat de sopa fumejant.
Amb el nostre dalit d'ésser-hi aviat, la nostra marxa en la fosca devingué cursa, i atrets per aquells
llums que ens fascinaven, com a les papellones la flama d'una espelma encesa, no eas adonàrem que abandonarem les ziguesztgues del camí fins que ens trobàrem amb els peus encastats en un aiguamoll, sense
saber cap on dirigir-nos, amb tot i tenir a la vista los
llums prometedores de la fita.
Desorientats com estàvem no sabíem cap on tirar,
fins que un llum que flamejava a cosa de migldlometre de nosaltres, i que després sabérem qúe era la fogaina d'uns que acampaven al peu de Les Agudes,
ens feu creure que teníem gent més t la vora que
Sant Marçal.
Amb penes i treballs, sense saber on posàvem els
peus, anarem acostanl-nos a aquella fogaina fins que
creguerem que ens sentirien, i començàrem a cridar i
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a fer senyali amb la llanterna.
Als nosfres senyali, els acampats ens respongueren
que no avancéssim més que entre ells 1 nosaltres hi
havia un precipici per on s'espenyava un torrent i
que pugéssim al dret fins a Sant Marçal ja que la
muntanya era neta d'trbres i brossa.
Així ho férem, i gràcies a aquells minyons acampats, aviat ens trobàrem a l'entrada atapeída de rodamons = 6 r a n uns doscents— de Sant Margal.
Mentres nosaltres arribàvem, una altra colla sortia
de l'ermita, per a anar a ajudar a una altra colla perduda pel Matagalls, que també estava nevat, i els crits
d'assistència dels quals ressonaven tristament per
aquelles munlanyes solitàries embolcallades de nit i
de núvols.
F. JuANALS I DAGAS

M o n o g r a<iíei ],a
lia a e

ki s t o r i c a
/

alamos

1 encontorni
1
per
Mosién Fel IX. Para(]e<^a j Rotert
REGIMEN MUNICIPAL
IX
Dit sistema fou modificat en l'any 1448 per un altre privilegi expedit per la reina Maria, llociinent
d'Alfons IV de Catalunya i V d'Aragó, en virtut del
qual es nombrava un jurat més per cada classe social,
elegits per votació secreta.
Per altre privilegi donat en la ciutat de Victoria,
Join II va concedir als jurats de Palamós elegir i deputar un home de la vila per a moüassá, càrrec que
havia d'exercir durant un any. Venia obligat a residir en la vila, prestar* canció i rendir comptes dels
emoluments i demés de la seva administració, amb
facultat de nomenar substitut en cas d'absencia o enfermetat.
No bastà aquesta reforma, doncs el 15 de juliol de
1580 D. Antoni Folch de Cardona i d'Anglesola, duc
de Soma i comte da Palamós, la ra modificar i reglamentar segons va creure oportú a le» circumstancies
He la seva època.
Així subsistí més o menys modificada fins els temps
de Felip V.
Al establir aquest rei en 1716, la Nova Planta de
Govorn, p?r Reial Decret, foren abolits tots els orgaServei d'Arxiu Municipal de Palamós

nismes dels antics sistemes municipals del principri
de Catalunya i es manaren establir Corregidors i >
nents de Corregidor eu el punts que es designaren, i
en tots els demés llocs batlles nomenats per l'Audieticia de doi en dos anys, i regidors en el nombre quo
semblés bé, i aquests últims havien de servir un any.
D'acord amb aque&t Decret i amb les disposicions
complèmentariea de l'Audiencia i altres de posteriors,
el govern i l'administració do la vila de Palamós, restaren durant molts anys a càrrec d'un batlle i set regidors: el batlle amb nomenam«nl i atribucions quasi
iguals a les d'abans, els regidors, renovats cada any;
al principi per nomenament lliure de l'Audiencia; més
tard per aquesta mateix* a proposta en terna del batlle i dels regidors i sempre exercint, salves algunes
limitacions, quant competia abans als jurats i als consells estret i general.
El comte, per la llei de 6 d'Agost de 1811, sobre
abolició de senyorius i per la Constitució de 1812,
perdé la jurisdicció i tota ingerencia en el nomenament de batlle.
El Reial Decret de 23 de juliol de 1835 abolint toies
les diferencies í-ntre pobles i provincies, així com la
Bubsisiéncia dels oficis alienals, maná plantejar d'una
manera nova i general per a tots els pobles, segons
llur veinal, l'organització, atribucions i manera de
funcionar els calcaldes» i ajuntaments, desapareixent
els batlles de Catalvmya.

JPéilamóa S . C, ^

E

C. L'Escala,

3

Aprofitant la data lliure que deixava el campionat,
la junta del cercle local va interessar la vinguda del
F. C. l'Escala per tal de contendir amistosament.
El partit va celebrar-se davant un públic escás, que
es va retreure degut a la tarda grisa i freda que, certament, no convidava a passar una hora i mitja a
fóra.
Un i altre onze van presentar-se incomplerts. En
els rengles forans mancava Poc, el centre-mig, indiscutiblement el millor element de l'onze. En els locals
no pogueren aliniar-se Avellí i Forné quina falta, especialment a la segona part, fou ben palesa.
El Palamós, a la primera part, ens donà l'avinentesa d'admirar el seu joc verament entusiasmador. En
seguit de.jugades bellíssimes que determinaren ela
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seus quatre gols, obra do Vall» (2) i Ribera (2). Per
contra a la segona, vingué una esfondraia^nt general
del qual cal culpar-ne principalment a Rosalench i
Ribera. Un i allre van demostrar una manca d'esportivitat que no volem qualificar. De continuar per
aquest camí no éa gaire llunyà el jorn en que el públic desertai'á del nostre camp d'esports i ei futbol
morirá irremeiablement a ca.sa nostre.
A la 8 )gona part els escalenos obtingueren dos
punts com a premi al seu entusiasmo. Bé ho mereixien, ola braus escalenos!
Capítol da distincions: Saló, Burcet i Palahí pols de
l'Escala. Oou, Aliu i Valls, únicament a la primera, i
Company, tot ol parlit pels dò casa.
Arbitrà amb oncert el Sr. Godai. Equips:
«K C. l'Escala»: — Pasqual, Biu-cet, Vilanova, Girona, Botella, Palahí, Vilabrú, Saló, Gallol, Carreres,
Callol J.
«Palamós S. C.>:— Porro, Ventura, Gai, Gou, Company, García, Aliu, Rosalench, Ribera, Valls, Napoleón.
Ja restablert de. la seva lessió, s'integra al seu lloc,
en l'equip, En Ribera. Ho c«lebrem.

Campionat puovincia

PARTITS P E R D EMÁ
U. D. Girona — Coida; U. S. Eigueres —F. C. L'Escala; Palamós S. C. — A. S. 1). Girona i OIol F. C. — ü.
S. Bisbalenca.
KEEPER

o t i c i a r i

del robatori comès a les ofiíiioes del f Fojnonto de
Obras y Construccirnos» nit de Nadnl, hun ostuT,
posats en llibertat.
REGISTRE CIVIL:— Rsiació de les i^s^'u-ipolons
fetes en el de la vila durant el passat desembr-'..
lÍAiXEMENTs:— Bolors Cuni Fortuny, Francesc Sa
Uchs Barruenzo, Aíensi Sfiüohs Barruei z >, Marií=
Reig Girona, Josep M."' Sap^ira "Espiei-; innomenaii
Esaúl Pérez.
MATKLMONIS:— Rogeli Cortada Pfsrals amb fiaria
Valls Tomás i Isidre Santamaría Garcia aníb Rosa
Navarro Fresqueí.
DEFUNCIONS:— An'.oni Esteve Ramos, ds 58 anys;
Josep Maiaraala Grau, de 65; Maria . Cadira Dalmau,
de 6B; Joaquima Sala Joan, de 62; Francesc Vidal Saló, de 11; Rosa Català Plaja, de 37; Aseïisi Salichs
Barruenzo, de un mes i Lluisa CasleHó Casanovas,
de 69.
Moviments demografies durant l'any 1928.
Naixements 81. Matrimonis 38. Defuncions 73 i
Albons 3.

C oncurs de beJ

Ja finit l'any 1928 en que pel nostre volgut setmanari han desfilat les beutats més s o b r e s s o r t i n t s
de nostra vila, voldríem fer, amb la vostra ajuda^
amics llegidors, una enquesta consistent en que
enviessiu a q u e s t butlletí ple, a la nostra redacció
(segell de 2 ets. c o m imprès) i el dia 12 del próxihr»
mes de Gener p u b l i c a r í e m les sis que tinguessin
més vots.

Sr. Dr. de <Costa Brava».
El meu parer lès sis palamosines més belles són:

Per a demà hi han anunciats els primers balls carnavalescs al Casino El Port i Centre R. Federal.
Un cop finides les vacances han tornat a seguir
llurs estudis els nostres amics i col·laboradors Josep
M.® Alvarez i Joan Bruguer.
Igualment els bons amics Josep D. Tauler ha retornat a llur residencia habitual de Londres i En Miquel
Palet i Llibert Molla a Lió a seguir els seus estudis.
A uns i altres d.esitjem que els hagi estat plaent la
seva estada entre nosaltres.
Per no resultar cap indici desfavorable en contra
dels dos individuus que foren detinguts amb motiu
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
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Firma

Faixes i

Passeig de G r a c i a ,

Barcelona

Costa Bkava
Prop de ^Monlrás el día de Rfiis fou trobat el cada-,
Amb opíisió de la dini^.a dg Pitgis nl Ccnti'o B Fede•er de la veína d'^quesia vila na Francesca Monta- ral celebraren un bal! n<juir¡uu d^-l Fanalol ¡^mbgran
ner, desapareguda dol seu doniiínli a primers de de- concui-rencia.
sembre passal.
El del l'ort, malgrat d'ésser ordinari, v:i v(;uri.-'s
força animat.
La passada setmana deixaren d'existir les senyores
La companyia de sarguelo quo dirigoix cl pi ImrM'
Lluisa Ciistelló, Vda. de Llorens i Dolors Torroella,
que foren acompanyades, una i altra, a IJur darrera adori director Sr. Keut, el dijous d© la setmana passada posà eii escena la divf'riidií sarcuela cLa Pri: estada per una gran gentada.
cesa dü la Czarda^ impadint cl n;iil temps quo Jii air-'
Rebin llurs familiars el nostre condol.
aistís moUa de gent.
Ki dijous darrer rej)resentá ··^[ar¡na^ i -La C'ara
S'està procedint a la poda dels arbres dels nostres
del
Miui¿:ro.- uini) íorça éxií i concurrc-ncia.
carrers per la brigada municipal.

S. Pla a Villena
Centre

S e n e r a l de

Suscripcions

i suscripció a to fa jntna í/t? jigriódiesij i
rf-siii imcíonaïs i ettráingtrmj.
L ormsponsal de letí-^ ^rinetjials editoi·ia
Is de
i M.adrÏL·j.

K1 dinis^cr(>s de 1;: setmana pn.-ísíula i p^r n<"» éssí^r
nu'nya que. on la n^sta d« la nostra te: l a (•¡•i^u·,' una
miquola do in-u fent qiio a i·ciiil··'iii;'! Irs luunu..^yus
deis voUauis apareixííssin cmi.ianquin^tins. La u^jnjDeratura fou baixís5ií]i!i durant toia i:i si^tmaua.
Aquesta setmana si bé no luan Stünit la frttd d(v la
pafSiïda no per aixó ha deixat do fsr-se sentir la trumuüiiina que si no lia l)ufat moU s'ha fet remarcai'
por la fredor.
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ANTONI eUELL

Tenyits i rtntati dc tota classe de tnijos i uesiïts i
«h sent similars.
DoL I altres itrvtis c Us SIS hores.

Torna ais ca1)g!1s lilaiiEis el
seu color naíural S611SB tenïir-íos.

DESPATXOS:
S.UterU* Vell«, 8 J Troglr, ".i - GIRONA
Ca.teUr, 9 - PALAMÓS
TALLERS: Pedret, 7 - GIRONA
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COSTA B R A V A

C o n i a constancia con q u e la abeja
fabrica su p r o d u c t o a d m i r a b l e , la
casa A R T I A C H trabaja incesantem e n t e , con entusiasmo y la experiencia de muchos años, e n la elaboración de sua exquisitas galletas,
p u e s t o t o d o su a f á n e n prroducir
insuperable calidad.
sus principales clases;

María

ARTIACH

la (galleta ideal

Cocochu

Chiquilín

de coco seleccionado

n u e v a creación.

Petit Bewre

Garitón Tea Bisf:uit

de rica- mantequilla

aristocrática y excelente p a r a el te

Li'Li
la galleta popular

La m a r c a A R T I A C H es g a r a n t í a d e calidad insuperable
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