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davant del

SENYOR

EL

Don Joatt-és =atinen A dos
quarts de nou, ja el tenim

desdejuni...

seu

JOAN MALU
QUER 1 VILADOT,

PRES1DENT
DE LA

DIPUTACIÓ,
JARDINER

AVICULTOR
senyorial de la Granja, que es tnt
ferestegot, el rep Sallae una ombra de reserva...
El pan més

r

A

gent

ha bastit

una

mena

de

Ilegenda

de vellúria

a

l'entorn de la perso

Viladot. Aquesta gent que parla de la velle
na de Don loan Maluquer i
és, naturalment, una gent que no ha vist
Diputació
presídent
de
la
sa del
mai de prop ni ha

parlat

mai amb

Maluquer.
Seixanta cinc, setanta cinc
presídent de la Diputació és la

aquest

hotne

jovial

que

es

diu Don

loan

vuitanta... qué hi fa? La característica del
molt
jovíalitat. El!, amb els seus anys, és
o

més jove que d'altres
que no han depassat
la quarentena. És !o
ve

d'esperit. És opti
És un home

mista.

franc. Lls fa l'efecte
d'un gran infant. d'un
infant amb barba
blanca, d'un adoles
cent immensament

be, enamorat de la
naturalitat i de la
senzillesa.
Una vida casolana
Com passa el dia
el senyor Maluquer?
El lector es pensará
probablement que la

jornada de treball del
president de la Dipu
tació

es

deu

assem

blar a les jornades
habituals deis bornes
públics, la vida deis
quals ens han expli
cat

les revistes

Després
tre Coses

surt

a

tendreq

la
al

galerla a dir qua
111:11

ma

drilenyes. Doncs, no.
La vida ordináría de
Don loan Maluquer
és molt diferent de la

Un cop d'autombbil,
1 cap a la seva tinca
de CAn Casanova...

Madrid.
pugui sser la de qualsevol politic important de
Diputació
sota
de
la
president
presentar
el
Tenim l'orgull de
sota un caire inédit per a l'opi
un aspecte completament nou,
respecta. Presentem
nió que l'admira, que l'estima i que el
jardiner
i avicultor. Peró
Viladot,
Maluquer
i
Don
joan
un
regar
els geranis deis
s'entreté
a
no un simple ',amateur, que
l'eixida o les clavellines del baleó, sinó un perfecte
que

testes

de

professional,

un

veritable técnic de la

jardinería

í de l'avi

vendría per res del món,
té
•

-

A vial,

s'han

les OqUCA

una

tresor

un

portat bé.-

seus

car

avícola que val
i que és la níneta deis

ulls.

Comenca el día...
Don Joan és matíner.
a les vuit, es banya, fa
toilette i s'asseu

a

menjador a prendre

Es lleva
la seva

la taula.del
el seu des
la francesa i

dejuni: una truita a
un yogourt.
Déu n'hí doretl Ehl

menja més
a gust. Després Ilegeix una esto
na la premsa local (está subscrit
a tots els diaris barcelonins) surt
una mica a la galería de casa se
diu que és l'hora que

va

a

admirable d'aquests animalons i que aquest any s'ha
venut més d'un centenar de (periquitos» als ocellaires
de Barcelona. Els «periquitos» fan el niu rosegant un

hí

granja

dir quatre

coses

tendres i

fectuoses al «periquito'> de casa.
A les deu en punt puja el xofer
de la Diputació i Ii diu que el
cotxe és a baix. Don Joan a les
a

hores haixa l'escala amb la

seva

agilitat habitual, puja

a l'auto
mobil i se'n va a la seva finca de
cán Casanoves fregant-se les
mans de satisfacció a l'esperança

de trobar que batira augmentat
la familia deis coloms, deis ocells
exotics, deis paons reíais, de les
oques, de les gallines de raça
deis «periquitos».

o

La visita a la Granja
Car ha de saber el lector que
Don Joan Maluquer té un criader

tronc, fins a fer-hi un forat prou gran per encabir-s.hi
ells i els petitons. Dorics bé. Penjats dintre la consi
derable gábia destinada a aquests ocells es veuen una
infinitat de troncs foradats on les parelles de «periqui
tos han establert llurs nius. Quan arriba Don Joan, la
donar-li alió que
diríem «la novetat›.

masovera va a

en

termes mílitars

en

ha tants ous d'oca, aquelles dues gallines no
han post, el gos está rnillor, hi ha un papagai refredat,
—

etcétera, etc.
El primer que fa,

en

arribar,

és

agafar

blat de

moro

guantes fulles de col i anar-se'n al tancat on hí
han les dues dotzenes de gallines blanques. En veure'l
hi ha una gran voleíadissa d'aviram i en un obrir i tan
car d'ulls Don loan es troba rodejat de coloms i galli
í

unes

Adhuc el paó
ferestegot amb

nes.

tot

ment,

més senyorial de la
les visites, rep a Don

Granja que és
Joan, amable

l'ombra d'una reserva.
seva _visita quotidíana als «periquitos»
í als altres ocells (de deu o dotze races diferents) i vi
sita els jardins observant amb satisfacció que la seva
obra ofereix un aspecte brillant. Amb un bastonet que
sense

Després

fa la

ell mateix recull de terra o s'arranja arrer.cant-lo d'un
arbust, Don Joan encamina les magnifiques oques de la
finca cap a llur tancat especial i elles xino xano, tot
crídant amb unes exclamacions que el mateix poden

d'aprovacíó que de protesta, fan el
President de la Dipntació
ésser

seu

camí...

Cap a les onze, Don Joan es retira. La masovera l'a
companya fins a l'escala de la finca. Puja al cotxe. El
xofer dona la volta al gran edifici de l'Hospital de Sant
Pau, molt a la vora de la finca, i en deu mi
nuts deixa a Don Joan a la Plaça de Sant Jaume.
A la porta del Palau de la Generalitat un mosso
d'esquadra es ídem i saluda militarment.E1 presí
dent de la Diputació comença la jornada oficial...
DOMÉNEC

1'n1

mica

biat

de

moro

de

tulles

de

col

per

a

le»

gallines blanques

cultura, molt considerat entre els jardiners i ocellaires de casa nostra.
Don Joan, alzó, si, és un home eminentment casolá, adora la familia li
agrada passar unes hores de la vetlla al costat deis seus germans, deis
seus fills i deis seus néts, i aleshores no vol sentir parlar de política ni
d'afers (le cap mena. Aleshores escolta la radio, llegeix diaris i revistes
gráfiques, explica rondalles als seus néts, és a dir, es consagra comple
tament a la familia. Un día a la setmana, pero, surt
invariablement de Barcelona i procura ter un viatge
La parella d'o
que li serveixi de repos i d'esplai a la vega da. Les
ques es resignen,
seves aficions i els seus deures de president de la So
protes
cietat Canal d'Urgell el porten generalment a Molle
ta,
seguir el
mí que el» indica
rusa i Artesa de Segre, poble don és fill i on encara
el Sr. Maluquer...
té la casa pairal i una propietat que Don Joan no es
no

sense

a

ca

DE

BELLMUNT

CINEMA

ÁUL•141111AIIIA
Un fiIiva acure
interpretat per
tracta de

actors negres

suggerir,

per la

anónims,

cançó

el qual
imatge,
supersti

en

i per la

la vida del negre americá, de les seves
cions i dels seus rites.
»Al-leluia», donat ja a América, Anglaterra i
Franca, i que segons sembla podrem admirar
avíat ací, &ha emportat una gran majoria de
vots en l'enquesta del díari alemany Der Deuts
che per a determinar la millor pel-lícula de l'any

F

del documental, de la revista i deis di
buixos anímats, aspectes del cinema sonor
deis quals pot dir-se que han vingut a
inédites i completes en sí ma
crear modalitats
teixes, tota la resta que ens han donat els
ORA

els míllors crítics cinematográfics han declarat llur admira
Vidor.
ció incondicional per aquesta producció de King
fotografíes
que
que
les
plástica,
creiem
la
part
Quant a
mateixes
elo
de
sí
prou
aquest
artícle,
són
ja
acompanyen

qüents per

productors americans són insulses operetes
d'avant-guerra, barreges híbrides de music-hall i
vodevil. La gent comença ja a estar cansada

del fris monóton de les carnes de les girls i de
l'eterna repetició deis ma
teixos enganxosos temes
deis ballables.
Calia q uel
com més. I aixel
sembla que ho
ha assolit King
Vidor, el formi
dable director
de «I el món
marra»,

amb Al
lelu fa,
film ínte.

grament

a

que

calgui comentar-les.

"MADAME X"
7a,i,ce/aC cautxdinuyeraO 9144ThW
Faixra

Sedar/en
Cefilles

Tot de catAxutina per

aaprimar
i vestira la moda
Trametem Calalets Gratuitarnent

"MADAME
Rambla de CaEalunya 24
Diputació
BARCELONA

Entre Cort's Calalanes y

-

Una de molt bona...

Josep María Planes m'ha dit:
Voleu contar

—

una

historieta als

d'ImATGEs?
—Una historieta? Amb molt gust...

lectors

LES

APARIENGIES ENGAN Y EN

maquina escombradora 1 un tanc. Evi
dentment, la pacífica máquina d'escombrar
presenta un aire molt mes bélic
Una

En sé una de molt boníca
Ah sí! aquella del viatjant que
volia baixar a Saragossa...
.

—

alegres lleis amerieanes

Les

—No.

Doncs,

us

escolto

—

féu ell.

lo vaíg començar:
Vetaquí que una vegada
—

Penó ehl em va interrompre:
No... aquesta... ja la conec!
—

EUGENI XAMMAR

Dos mariners

—

Waltre día a «Gambrinus» a tres quarts de gua
del metí va entrar un marinar i va seure a una

ira

taula.
Al cap d'un minut va entrar
va seure a la mateixa Mula.

un

aura

marinar i

Els dos subjectes tant podien ésser de «Puerto
Cabello» com de la Barceloneta, parqué sha de
dir

que

anaven

Massachussets.
La secció femenina del
«Board of education» ha aconseguit ter votar

una

una

nova

llei que

prohibeix

dans de Massachussets de

a

tots els ciuta
rnés de

casar-se

vegades a la vida.
Aquesta mesura enérgicament

catorze

profundament

ha deixat
gran part de la

restrictiva

consternada

una

població.

mica

picats.

En sortir al carrer,

Amb la confiança
dona l'alcohol varen

que
co

el diáleg.
Déu el guard.
Déu el guard.

mençar

llames

saluda tota

—

—

particu

la Premsa

—

—

está.

Com

está.

Ern sembla que el

—

larment la catalana

Com

conec.

A mi ern sembla que
tampoc m'ets desconegut.
Sí, el dio tal, a la fa
Yerno tal, a Marsella...
St... exactament... a
—

—

Astronomia Interna

—

Marsella.

Una d'aquestes nits, un amic nostre
carrer el famós astróleg
va trobar pel
I va pregun
senyor Comes i S olá
tar-lí.
Senyor Comes i Sola; ?qué fa aquesta
astronomía?

—Pero perdoni, ara
que jo no he estat
mal a Marsella...
penso

.

–

Es curiós, perqua do
la casualitat que jo

—

na

tampoc he
Marsella...
Aixt...

estat

mal

a

En
sin

c as

que

an ar a

volgués
América,

?quin d'aque.sts d os
ala el Is agatarteu?
v

—

Ai, fill meu va respondre-li l'asiré
nom; –ja són dues setmanes que no estic
–

–

mal de queixal que cm fa
les estrelles.
ROSSEND LLATES

per res; tinc
veure

un

—

—

Aixt que..
Aixt deurien

ésser

dos Mires

jOSEP M.

mariners.
DE

SAGARRA

A Connecticut,els homesi les dones, encara
que siguin casats, vénen obligats a guardar
entre ells, en els llocs públics, una distancia
mínima de dotze centímet res, sota pena de

multa.
•
•

De "Sínclaír Lewís"

:

«Sembla que fins en el cas que la
prohibicíó fos abolida, caldría esperar
unes guantes dotzenes d'anys abans
que els americans perdessin l'habi
tud de beure.

A Los Angeles és privat de banyar dos
mía (lis dintre la mateixa banyera.
•
•

A l'Estat d'Ohio, la
de les camises
és controlada per la
»Board of education».

Chevalier,

niforme de
en

el

film

l'amor.. ?Us

dreta, no eón, ni poc ni molt Chi
marits de les senyoresde l'esquerra. Es tracia d'una
lords anglesos, que tnirarien escandalltzats la manca
de gravetat amb qué le« alegres senyoretes porten
senyors de la

unes

robes

tan

solemnes.

•

!largada

Maurice

Aquests

•

cut

que.
que

ni mes

príncep
«La

Parada de

heu fixat

porta
ni

amb l'u
consort,

en

al «ros»?

m en

És,

y s, l'escut

d'Espany•

DOIZe bilfed0111115
tus dluen quin
Moret preferdien
a l'edil

queda.
cap

—

díuen els teó
legs. Peró en

Peró el meu
que fan cór

que es un cap
d'estudi
sembla
que vol més aviat
un barret que ho su

aquest temps,

porti

el cap
dret.

rer

perqué m'agra
da i per higiene,
ni palla ni feltre:

—

tot

sense com

prometre. El palla el
trobo encarcarat. Em
sembla que me l'hau
Aludes Vives
ria d'emprovar da
vant del mirall. ?I voleu saber com vaig
comprar-me aquest? Anant per la Rambla,
en el meu automóbil; vaig aturar-me da
vant d'un barretaire. Vaig cridar el mosso.
vaig dir
Porta'm un barret com aquest
fa,
li—. I, si fa no
cm venia bé.
-

EN

dejunat
de sufragi una pila d'anys, qualsevol co

sa

és

un

país

ara un

com

el nostre que ha

excel-lent pretext per exercir-lo.

Emili

í ben

Junoy

Duu un barret
fort que !'acaba
d'arrodonir:
—

El cap l'he

—

?Dieu que el barret de
palla va de baixa, afir
men
que perd posi

perdut moltes
vegades
ens
din
peró el
—

—

cions?Aviatho sabrem:

Joan Pic 1 Pon

són trumfos. No
hem acudit ben bé al
sufragi universal. Hem
fet una tria tan comple
ta í tan significativa
Santiago
com
hem sabut. El
Rossinyol
resultat no és ben bé
tants caps tants barrets, perqué hi ha algun
vot a favor del cap nu. Sense trencadissa
d'urnes, ni tupínades, ni fer votar morts
fi-lustres, el palla té les majoríes í el
feltre les minories í el cap nu perd deci
didament l'eleccíó.
De cara a Festín
fa
la pregunta —?quin bar
ret preferíu: barret de
palla, de feltre o sense
res al cap? Per qué?
vots

El trobern al grao de la seva
nífica. Porta bombí a la má:

Santiago Rossinyol
Com a tot arreu
i no
pas per Pedat
Ii escau
anar al davant. En
el
Jean Ple (Pea
moment de parlar-nos,
porta al cap un feltre migre, més correcte
de color que de forma.
—

—

ara
no

—

diu

—

encara

he portat mai bar
palla al cap.
Confio, peró, por
tar-ne en la llar
ga vida que cm

ret de

barret, fíns
escala mag

din
porto durant l'estiu
les tres menes de barret possíbles: bombí
velen?
palla i feltre. Generalment, de
colors clars. Un mateix barret us fa l'efec
te que, a la llarga, hí ha entrat el sol.
Alternar-los és, fet í fet, la solucíó més
fresquívola. Sense barret el cap? Els que
prescindim del cabell no podem, a més,
prescindir del barret.
—

De fet

—

—

—

—

ara,

mai. Com a bon
catalá, m'he re
cordat sempre
del qué em cos
tava. A l'estiu,
doneu-me el
barret de palla.
Per qué? Perqué
és lleuger i la

Ileugeresa és,
fet i jet, la meya
flaca. I

ara

que

parlem de barrets,
Amadeu Vives

—

Per

nu

No porta encara barret de
quan ens diu:

feu-me el favor de

protestar,

«A mí doneu-me el barret de pa
lla. Anar sense res al cap pel món em
fa tan estrany com anar descale. De
barret de feltre no he provat mai de
dur-ne a l'estiu. Aíxí és que la nieva
opínió no tindría fonament».
—

quatre dies,

Angel

L'Akalde de Barcelo
está enfeínadíssim.
Temes de conversa
tan banals com el que
líproposem, han des
aparegut del seu radi
d'acció. De totes ma
rieres, encara ens és
possíble arrencar-li
aquesta declarado.
A l'estiu, fet i fet,
barret de palla. Peró
Comte de Gtleil
si cm veuen molt so
vint amb barret de copa, dissimulin... Es
que sóc l'Alcalde.

Porta

no

—

pel carrer.
Enríe Borrás
Va descobert.

És

al rebedor de casa
Al penjarrobes hl
ha, peró, un bé de Déu
de barrets. Hí podría
representar tot el re
pertori, Ilevat de «El
Cardenal».
seva.

barret de feltre negre, pe
en comp
tes de preguntar-li quin barret pre
fereix, H demanariem quin barretaire
els hi fa.
un

Em quedo amb el
ens
barret de palla
Per comodítat,
díu,
simplement. Per substi
tuir el feltre. Perqué no
sabria avesar-me a anar
sense res al cap...
—

—

—

—

—

podeu

Josep Samítier
—

tit i rodó i tan absurd que,

Deíxeu-me anar sense res al cap
diu. I si no, un barret que sembli que
que en
no en portís.
El mal menor

us en

Porta un feltre gris.— Com a bon juga
díu
hauria de de
dor professional
cidír-me pel barret fort. Fet i fet, és el
que té més retiranea amb la pilota. El pa
lla té també una pila de condícions per
rodolar. A l'estiu, alterno, sense míra
ments, el palla i el feltre gris. ?Anar sense
res al cap? Em faria l'efecte que m'entre

Pestana

—

meu,

Pestana

—

Angel

nom

comprar un altre. Per
l'amor de Déu feu-ho
constar!

Comte de Cdiell

na

en

del preu abusíu que us
fan pagar als cabarets
per guardar-lo. Amb el
que pagueu en tres o

palla,

Itaill Junoi

Eduard Flaquer
Ens diu per te
kfon:
Voto pel fel
És Ileuger í,
a més, flexible. I
tothom que aspi
—

una salutació ritual a l'exuberáncia
estiuenca de la natura. Aixi juga més
gentilment, sota les veles de les platges o
els pins de les muntanyes, amb els grácils
ventalls de les dametes i de les Uniese.
com

tre.

ri a ésser mes o
menys gentle
ment ha de saber
esforl,
una
mica de con
sense
sacrificar,
d'estética.
per
una
mica
fort,
aso samt t'e,

josep M.

—

Si

gosés,

Sota el bornbi, li surten els dos rulls a
banda i banda, que sota el palla deuen

ens
din
fóra
il-lusió
al cap, peró com que sóc
calb, m'he de quedar amb les ganes. Ara, a
l'estiu, a més de fer poca patxoca, hi ha el
perill d'una insolació. El palla em permet
prescindir del feltre, excessivament calorós.
Per aixó, a l'estiu, en porto sempre. A falta
din
de cabells, bona cosa és la palla
—

La

meya

sense

un

portaría tot l'any
din
barret fort. Pudorós de
mena, ara, a primers de
juny ja no goso. Adopto,
com a solució, el feltre
gris, que he descobert
que higa delicadament
amb el to de la meya
—

—

cara.

Huir molt més.

anar

Sagarra

Porta, en el moment de parlar-nos,
auténtic bombí, cornprat a Londres.

Pere Rahola

—

de

—

res

No em parleu del palla.
Em suggereix una sen
sació massa alimenticia.
Edaard Flaquer
A mes hi ha un perill:
barcelonins
que foren ca
queden
encara
sortír
devorar-me'l
en
de casa.
de
pacos
e
•

un

decidit accent de

resignació.

notat que no sovintegen mas
les respostes rotundes. Fan el qué po
den per quedar bé amb tots. I és que, en
definitiva, el que es comprometes als ulls
del feltre amb quina cara se'l posará a la
tardor?.. Ara, val a din, en desagraví del
feltre, que ni els més entusiastes del bar
ret de palla no senten pas una gran im
paciencia a adoptar-lo. Durant els dies en
qué ha estat feta l'enquesta (del 12 al 18
de maig), llevat del Sr. Pellicena ningú no
portava encara barret de palla.

Ja haureu

sa

Joaqulm

Pellícena

És

el primer
barret de palla
de Barcelona.
Se'! posa per
Pasqua i no se'l
treu fins per Tots
Sants. El dia que
ens allarga aques

hurte
~res

ta
ta

nou

quartilla elpor

.Voto pel palla per
qué rima molt millor
amb els vestíts clars de
les noies i amb l'es
clat Ihiminós del sol.
És lleuger, fresc, bonic.
La higiene í l'estética
el recomanen. Els tons
de les fulles dels ar
bres el justifiquen. El
feltre, a l'estiu, és mas
sa trist.
Ara que anar pel
món amb el cap des
cobert no de-ixa d'ésser
actitud. La
una bella
testa nua de l'home
ofereix sovint una sen
sació de baronívola
dignitat, d'ancestral
altivesa.

Peró,

•

Encara hí ha un punt
a anotar o a
aclarir: el del
cap nu. Té, en la
nostra enques
ta, partidaris afer
rissatsi enemics im
placables: el Mestre
Vives, posem per
cas.

El compositor de
«La Balenguera»,
Pare Rebela
que sap d'alió més
teología, ha aprofí
tat l'ocasió per fer una frase d'un gest
ascétic remarcable. Us n'heu adonat? Din
que anar pel món sense res al cap li fa
tan

estrany

com anar

descall.

Hi ha un opinant
U-lustre que no
s'ha limitat a
respondre la pre
gunta. Ha esta
blert un paral-lel
entre la primera
vírtut del palla i el
seu taranná. Es
ja heu endevinat
Muela Peilleena
Emilí Junoy
troba el barret de palla Ileuger com ell. Els
que coneguin Emili Junoy només de vista,
?qué pensaran dels opínants illustres que
prefereíxen el palla, precisament per alat?
—

—

Entre aquestes testes en manca una de
ben egregia: la del Mestre Míllet. No és
pas que s'hagi negat
a respondre. Ha de
fensat el seu te
nuíssim feltre ne
gre, peró ho ha fet
duent el
cap una

formida

La frase es encara d'un franciscanísme
més pujat, sí hom pensa que el mestre
Vives té una envejable cabellera, rinxola
da

entre

ble gorra rogenca
que dóna als seus
ulls i al seu bígoti

permanentment.

una

dur
dur-hi el
no

al cap o
palla, hi ha un terme
mig, que em sembla
més elegant. I es por
tar el barret a la má.
res

•
•

de trinca:

actuació. Val a dir que la cosa és
salvada per part de Pere Rahola amb
aquell enuig somrient í aquell,do d'impro
visació felí1 que li ha valgut tants exits i
que n'hi guarda encara molts.
nova

•

—

—

amb

popular ex-diputat per Barcelona en
parlar de capells, sent una enyorança del
cabell, que no arriba a disimular prou bé.
El poeta ja no en parla. Fa l'efecte que
aquests anys de dejuni parlamentan i l'han
tíngut prou retret per no adonar-se de
l'enyorada cabellera, Bus en vigilies d'una
El

e
•

•

iosep

?Quin

paper fan els calbs en la nostra
enquesta? N'hi ha dos de primera: Pere
Rahola i Josep M. de Sagarra.

M.

de Sagarra

expressió

rus

kiana que no té
preu. Tenim, en
cartera, aquest retrat que
prometem als nostres lec
M.
tors des d'ara.

LES "GIRLS"
DE LA PAULETA
Ht ha

que no cal explicar, í per
que no cal presentar-les. Per
exemple: ?Q ui fóra tan cándid de voler
explicar a un barceloní que és la Pauleta
Pámies? Tant se valdria voler-li ensenyar
coses

sones

fa per anar a peu.
Peró de moltes coses famoses se'n parla
i no se'n sap res. Nosaltres estem segurs
que la majoria deis nostres lectors agrai
Tan que els donern una visió plástica del
qué és l'academia de la Sra. Pauleta.
com se

JA Hl SOM
Carrer de Sant Pan. Una escaleta. El

—Qué se'ls oferia?
Se'ns ofereix treure unes fo
tografies de les noies de la seva
academia; les célebres «noiesp
de la Pauleta, un deis orgulls
de la ciutat condal. Li ho expli
quem tant be com sabem.
Fli ha un petit moment de sí
lenci. Després ens respon la
Pauleta. Notnés hi ha les noies
menud es; un altre dia avisaráles
grans, les que en saben de debó.
Nosaltres demanem que, feti fet,
ens deixi veure aquelles menu

La famosa Pauleta Pandea. Per les leves
Es
?Ir, per la selva academia, han
passat lotes les ballarinea d'aquest
mana.

pais

des.

Sempre ens

ha

plagut

la grácia

ingenua.

LA SALA
Una sala d'academia de ball és un lloc on
treballa, í de valent. Peró, als ulls d'un
profá dirieu que és un lloc per a jugar-hí.
A terra un trespol amb sots que, per ci per
Ila, assenyalen els camíns habituals de les
dansarines en Ilurs evolucions.
es

Aquestes

notes, tal com les velen
mes ben
dltz. tal com no les veten
catan ient puntas.
Unes puntea que no sOn de colsí, precisament
—

—

Un

qoadro plastic, a

bons

temple

de

la

manera

deis

la senyora Pauleta

primer replá. Sentim una remor darrera
la porta. Truquem. Una estoneta. S'atura
la remor. Una nena amb maillot. i els ca
bells Iligats amb una cinta ens surt a
obrir. La seva cara recorda les pintures
de l'Obiols.
..yord cauleta?
La nena fa dues passes cap a una porta
vidrera i fa:
—Mestressa
Uns segons després ens trobem davant
la mateixa Pauleta. És la Pauleta de sem
pre; la mirada enérgica í un cert aíre de
comandatnent. Duu a la má un bastó; di
ríen que us parla un general de Napoleó, o
el mateix Frederic de Prússia en persona.
Ens mira i després somriu arnb aquell
aire inconfusible de les persones que
s'izan passat anys tractant amb senyors de
la junta del Liceu:
•

Totes les parets estan cobertes de retrats de dansarínes,

tiples, tenors, disfressats i sense disfressar, amb dedicatória,
curta o llarga, recents o de l'any de l'Exposició. En fi, des de
les parets, cínquanta anys de teatre líric ens contemplen.
cantíret a la
refer els esperíts.

Ah!, í
per

a

LES

un

Un humil cantíret de terrissa

vora.

"NOIES"

Una pila de nenes, des deis set anys al vínt, corren, salten,
fan tombarelles i s'enraonen a crits. Un altre crít, més fort, de
la mestra, aconsegueix una mica de silenci.
Amb una mica de feina s'arrengleren per a sser retratades.
L'amíc Cases, home de consciencia, cercant angles origínals les
té Ilarga estona en una pose. El personal se'ns desmoralitza.

L'efecto resulta una

Quan

meran

miqueta irregular, oi?
ja ho taran millor

més grans

pany de paret i que, per als estu
llibre de consulta. Les noies
corregeíxen al seu davant les poses i a prenen l'art de conéixer
se a si mateixes, tan recomanat pels filósofs.
Un piano en un recó i cadires al llarg d'un pany de paret.
La del míg és la cátedra de la Pauleta. A banda i banda les
perfeccicnar-se la gracia del
mares que tenen filies que volen
cos i del gest en els exercicis de la dansa.
Un mirall que

dis

coreogratit.s

agafa

ve a

tot

un

sser com un

quanta

anyx, aques

notes hallaran

flamene amb

D'aquí
ten
una

una

gracia

de

mil

atmonis...

—Si esteu quietes us donaran cara
mels els diu la Pauleta amb un to com

d'amenaça.
Aixó fa el

seu

efecte. Tothom s'arren

glere. Nosaltres quedem sorpresos del
gran poder que tenen les paraules dolces,
es a

din, les que expressen prometerlo

cosa dolça al paladar i anem a
buscar quatre llaminadures.
Al tornar, tot havia anat com una seda.
Es succeeixen més i més fotografíes.
Es van acabar els caramels.
Quan hem acabat se m'acosta una de
les nenes í em diu amb to confidencial:
—Sal)? Si no haguessin esta t els
caramels no haurien
El grand écart, ja ho
tret res de nosaltres.

d'alguna

podem dir,
sortit

ele

ha

més

bé...

ROSSEND LLATE S

12 legen1l2

tornar... Els espe
porten en veu ba
horribles, amb pasa
a

r 'especialista del Dístricte V sosté la teoría que tots els
Li altres ciutadans de Barcelona no saben absoluta!' ent

immóbils. se
Aquí tenim els a

Estan

de l'esmentat Dístricte V, que la part realment bona
interessant del famós barri no és pas alió que tothom
ha vist o es té en situació de poguer veure, sino precisa
ment alió altre que ehl coneix tan bé. Breu: si tením la
pacíencia d'escoltar un d'aquests sants bornes, acabaren
res

que

Quina idea deue
s'havia limitas a tira

És

Tota

ti a

una

de la

fi

el

Ilegenda

una

mica

In

comprensible da vant
d'aquesta animada es.
cenatnatinaLenlaqual
els infants
hi juguen
un

paper brillant...

A

primeros

el cafeto
una

de vidre amb un art
que té més d'equili
brista que de cate
cor

rectíssitn,

vestit de

legionari,

Repar

descobreix la trampa del local.

cinc idiomes, que ,La Criolla» és el
bar més popular i tiple de Barcelona. Aneu a saber!
Mentrestant... els lladres, els carteristes, els terribles assassins, on
són? Una parella d'anglesos que tenim a la taula del costat, sem
bla que els cerquen. Aquesta bona gent perdrá la nit. L'Agencia
Cook i el Baedeker els han ensarronat.
teix

la

la

resulta

parteix un tau l de cansalada. Els cambrers evolu
per mig del trángol defensant les safates plenes

Un groom

e

negra del barri O/Lo»

que s'hi arrepengen, o viceversa.
El gran rectangle térbol de «La Criolla» és pie de fum,
de tango, d'obrers, de soldats, de dones despíntades, de
mariners, de crits i de xivarri. Els espinguets del metall
de l'orquestra tallen l'attnosfera carregada com una ga

ter.

a

Una punyalada
demanada.

del Cid i el rétol lluminós que penja
baix de la felona embruta el pobre paisatge urbá
resplendor vermellosa. Són dos quarts de dotze.

pie carrer

d'escombraries,
Les voreres í la calcada, plenes de gent i
i de tant en tant, unes breus aparicions d'un sereno que
sembla arrancat d'una felícitació de Nadal. Les cases i
les persones participen del mateix aíre de miseria i mai
sabreu si la brutícia de les parets ve deis bornes i les dotes

niveta
cionen

e

d

sorda,. al
—Lo que han he
tanto trabajar ene

Cal comencar, és ciar, per «La Criolla». L'establiment
de dalt a
a mb una

concurs

Quant

«La Criolla»
en

el

—

S**

troba

en

pettt tablado, s'as
cadament la guitar
Diuen queja
un regalet... Ells so

per descobrir que el veritable Districte V no té res a veure
amb el Dístrícte V. Més, encara: que el Distrícte V de debó
un altre districte...
no existeix, perque es troba en

es

o

targes que diuen,

unes

en

Vostés, són periodistes?
ens interroga és un típus que només

—

us el sabeu imagi
les seves marques digitals en alguna banda. Massa
clássic, massa treballat potser, perqué sigui un lladre de debo
Ha assenyalat la máquina d'En Cases amb un gest del mentó:
—Si fan una fotografía, sap, jo no hi vull sortir. A la millor. els
que tenim familia a fora, podem tenir un disgust, si ens veuen
No sé si m'entenen el sentit...
retratats en un local d'aquests

El que

nar

ímprímint

.

«Cante

jando»

Quatre nasses

més enllá de La Criolla». Un cafeto destarta
Parets
fusta,
embans de cartó, sostre de roba. Tota mena
lat.
de
d'olors
cap d'agradable
tres parroquians, quatre amistats
de la casa, i un parell de gitanos que toquen la guitarra. Un
parell de gossos lluents i ben alimentats es cuiden de donar la
única sensació de confort de l'establiment.
,

—

—

El

mosso

—Quina
Tením
curs,

La

vorera

convertlt

tots
a

Sans.

del
en

de la casa se'ns desfá en explicacions :
'lástima que hagin vingut tant d'hora!
els artistes fora. Han anat a un con
De

gran

prectsament,

cara

no

poden trigar

carrer s'ha

'mercar

am

bulant. Els venedors
tenen

lotes maneres,

no

una

debon humor...

En
te

el
V, a

Tot
gens

cor

lea

alx2>
en

la

del Illstric

onze
no

matí
pensar

del

fa

cocaina, ol?...

botes

ta

llamen

honesta

Jol

a

1 ríe le
spe

aixa
Post
s, se
els
d

ars

s'ass
itarr
ale, la

ls so
im al
an h
en

deu
a

ti

Mentrestant, hí ha una gran calma. Les converses es
onxades pel rítme apagat de les guitarres. Tres velles
•

cDe

l'art,

que

bella

encara

bruixes de film innocent, són al voltant duna tanta.
ir cap paraula.
es! El «quadro» porta una mica de malhumor. Sembla
injustícies. Pugen tots al
ans hí ha hagut unes grans
uniformadament mirant el director, que polsa deli

ga!s... ?I..*aneu
',ricial.,

el

DistrIcte

V?

n

instant després el tnosso ens ve amb una ambaixada:
els volen retratar, potser seria millor que els fessin
tístes, sap? i s'han de guanyar la vida...
,quadro,,
rrer, ens aconsegueix un deis artístes del
n

e

ustedes, ?no será para
sonoro!

er

sine sonoro?

!Me gustaría

ne

Cases
nir el artistes flamencs del cinema sonor? En
magnesi...
una
mica
de
na foto, amb

ada,
a...

vadors de la literatura negra del Districte V.
Aquest cau de miseria gris, trista i monótona
prosa
ha fet florir unes terribles tírallongues de
castellana d'una qualitat semblant a la deis

la n

taulell
alirnents que emplenen els plats del r6nec
d'ó
sense
intenció
dít
sigui
de la casa. I aixó,
fendre el cuiner de La Mina» ni als literats del

Districte V.
A «La Mina» hi ha dues menes de clíents.
Ilit
Els que, pagant seixanta céntims Cenen
mo
altres,
més
nit.
Els
propi per a passar la

hora

destos, que, prenent

anua

tenen

dret

a

una

consumació

dormir fins

bancs i les taules de la
Aquesta nit I.a Mina

a

qualsevol.

les sis del matí

pels

taverna.

está molt concorreguda
ofereix
i a la térbola muja llum de la bombeta
sinistre.
habitual
aspecte
el seu
Darrera el taulell, un jove, amb ulleres

expli
carei í suéter de llana. ens dóna quatre
de
cacions sobre la casa. Es un xicot carregat
fotografía,
a
aficionat
la
intencions.
a
botes
És
entre
la pintura, a I escultura, a la literatura i

d'aquest barri són gairebé deserts.La gent
mala
vida, com la gent d'ordre, es retiren
de la
que el
d'hora. L'excursió no ofereix altre períll
adoquinats
peu.
Els
toreada
de
d'atrapar una
no són cap model d urbanització
val a dír-ho
carrers

Arrepenjada

a

una

porta

dona, grossa, grossa, amb
curtes, curtes, que
silueta esférica.

---Escolta.

maco,

donen al
vols

hí ha una
faldilles

unes

seu

ros

donar-me

una

una

cigarreta?
Amb molt gust. I... com marxa. aixtr
—Aixó? Molta tranquilítat i molla mise
-

ria. Abans. sí ho dernanaves ben demanat,
fíns trobaves algas capac de clavar te una
punyalada. Pero, el que és ara..

Una pedrera Me
rária
»La Mina », la famosa
-Mina ,, ha estat una ve
ritable mina per als culti

Aquest parell de
tlpus, ben clásstes,
de

noctámbuls,

s'ban lleva(

matí
1,,tt

per
mica

de

bon

vendre
de •81,4

.

del Principal Palace. En el
el flamenquísme mes castís í

seu

bar

una

mena

es

barregen

de moder

pel portal de l'Arc del Teatre.
Benigani, escéptic dintre el pessirnisme, fa
una pregunta indiscreta:
—I a quina hora passa el carro de la cocaina?
nisme passat
En

La

llegenda del Dístrícte V

A les

onze

del matí el barri «Xino» ofereíx

una

animado bigarrada i colorida. Les voreres han
estat convertides en mercat ambulant de tota mena
de mercaderies. Els tipus més clássics que heu vist
la vetlla els descobriu ara venent, l'un, barres de
sabó; l'altre, elástics i corbates; el de més enllá,

patates i tomátecs...

Aquelles

velles horribles de
la nit, ara, a la Ilum del

sol, s'expliquen molt més,
í quant veieu llurs opu
lencies

evolucionar pe

sadament entre els coves
de verdura, trobeu que

concorregut. Els clients
estan
trIstos, tal com

l'atmosfera literária es va
descolorint, descolorint...
Ha estat una llástínia
que fossín els literats els
que <,descobrissín» el
districte V. Fóra molt

correspou

millor que

A

la

nit,

menc

el cafetó tic..

está

«juerga

una

a
»

mica més

una

l'hagués des
cobert la Comíssíó d'Hi

bona

andalusa

giene.
JOSEP
servei,

servei

i

cultiva

una

cada una
tes belles
—1 ja
ens

—

mica
(Fotos

d'aques

de

arts.
em veu

confessa

—

aquí, darrera el tau
lell, fent d'amo. No
es pas aixo el quejo

La famosa
«Criollas

tendres

confidencies ens
han estat fetes en el cau més tétríc del Distrícte V.

en

el punt álgid
de l'animació

voldria I Si no fos
per la mamá...

Aquestes

MARIA PLANES

ens

tnena

cap

un

bar que sembla que ha d'estar

molt bé.

El barrí deis artístes

Ja hi som. <Los Gabrieles».
s'acosta,

El dibuixant Benígani forma part de l'expe
dició en qualitat de conrzesseur. És eh l el que

—Ya lo ven ustedes. He montado un estable
cimiento cubista. Como yo soy un poco artista...
Aquest també
és artista? I

L'amo que

tanti Es tracta

precísament
d'En Nanin,
artista dernusic
hall, ben cone

gut deis clients

?Una

escena

de

pelblicula

ale

manya?

No.

Es

el bar «Los

Gabrieless,
que l'artista
Nanin

ha

rat amb
ca

de

deco

una

mi

fanta«ta

pie carrer
Cid, eta via
nauta, la nit,1 el
En
de

rétol
de

Iluminó*

sLa Criollas

s'esforcen
nar

a

do

quaUtat

teraria

a

li

la foto

Cases)

No

es

pas sois

aquí que

els campa de futbol ser
veixen per a celebrar-hl
festival, més aviat pee
tenim
esportius...

Aquí

estad!

de

convertit

en

un

concertss.
una

mica

De

Budapest
<sala
dé
concerts

especials,

a dir-ho.

Aquests
ren

aq u
de

amb

noto que

cates

tren,

ras que

maquinetes

en

els

d'una escola

ferroviiu-ia
terra

eroguen

no

1uguin. Son

alumnes

mi

:nonato

tanta

pla

d

'

Angla

d'estudie,

FOT. KE1STONE

_

L'emoció

de

passejaven

les grana velocltats. Un deis d'olidas q u,

per aquest autódrom de Callfórnia

ha

so

fert l'accident que eLs lectora poden contemplar. Del
conductor no se n'ha cantat mal mes gall ni gallina.

Ganges, el rtc sagrat de la
India,ha estat darrerament l'es
El

cenar! d'un magno festival rail.
giós al que han acudit una qua
tre milions de pelegrins. L'estat
que viu
d'efervescencia

política

el gran imperi
oriental no va delxar de refle
xar-se en aguaste fasta religio

aquests

die»

angleses,prudent

Lestropos
nient, van te;
sa.

elsulls

grossos...

moltes manares d'ar
celebritat. Per
a la
bella mu
lata esven retratada en tots
els periódica del món per
111

ha

ribar

exemple, aquesta
haver

menyspreat

tatjos

contracta

rla

una

gráfica.

un

avan

que U ole
empresa cinemato
Ella din que no vol

despendre's del seu vestit
primitiu.

Despres de la fotogra
fla anterior, aquesta
esquadreta d'a vio as
americana
ta

en

corre‘-

forrnació dóna

una

sensació de seguretat
molt

superior a la

ofereixen

mecer

que
del

damuut.

És
ma

ciarque és
que

una

aquest

lasti

vaixell

el sidiinchens—los des

iroit pel

foc

de Nos

York. Peró la

a

en

fotografia fa tan

el mol'
boato...

val

Un senyal de distin
ció es afaitar-vos amb

La vostra

epidermis

es

devindrá fina, lurgent,

jove

i sana, utilitzant

aques1 suavitzant,

i

l'ope

rack) d'afaitar-vos ja
sera

una

sitió

un

diaria torlura,

;tete

aeomplireu
facen) i

no

normal que
ami>

sense

satis

mokslia.

ESCENES CIUTADANES

La

platja de la Mar Vella

Exposí•

ció ole

lestes
extraordháries
durant
els

darrers
del

Certamen

Fesdvals deportius
Concerts
Esplénolides irluminacions
Focs artificials
Festa nocturna al port
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rácter el que

em

causava

una

certa per

Fossin els que fossín els detalls que
donés a Carolina sobre la mort de la se
nyora Ferrars, el poble tot sencer els co
neixeria al cap d'una hora i mítja.
Está ciar que en la meya qualitat de

metge tinc respecte pel secret professio
nal. Així, m'he acostumat a no confiar mai
germana. Ella peró, des
generalment allá que jo li he
amagat; mes jo tinc la satisfacció íntima
de no ésser-ne responsable.
El marit de la senyora Ferrars morí
just un any abans i Carolina mai no cessá
d'afirmar, sense tenir-ne la més petita
prova, que la seva muller l'havía emmetzi
nat. Ella es burla de mí quan jo díc que
el senyor Ferrars morí d'una gastritis
aguda, agreujada per la constant absor
la
cobreix
res

trignimrryterlat

Sheppard pren el
desdejuni

meya

ció de begudes alcohóliques. Jo reconec
que els símptomes de la gastritis aguda í
de l'emmetzinament per l'arsenic s'assem
blen un xic; mes Carolina recolza la seva
acusació damunt de consideracions ben

CAPITOL PRIMER
El doctor

a

seu

diferents.

senyora Ferrars morí la nit del 16 al
un díjous. Cap a les
vuit del matí del divendres em víngueren
a cercar. Peró no hí havía ja res a fer: la
mort datava d'algunes hores.
Poc després de les nou tornava a casa.
Vaig obrír la porta amb la meya clau i
expressament vaíg restar en el vestíbul
alguns moments més deis que eren neces
saris per penjar el meu barret i el meu
gabany. En realítat estava transtornat 1
preocupat. No pretendré pas ara de dir
que des d'aquest instant hagués previst
els esdeveniments que havien de descabde
llar-se durant les setmanes següents, car
aixó no seria exacte. Peró el meu ínstínt
m'advertía que tenia davant meu moites

r

A

Id 17 de setembre,

emocions.
Un soroll de tasses remogudes, acom
panyat de la tosseta seca de ma germana
Carolina, m'arriba del menjador, la porta
del qual s'obría a l'esquerra del vestíbul.
—Ets tu, James? digué la meya germana.
Aquesta pregunta era ben be inútil, car,
?quina altra persona hauria pogut entrar
així? justament per mor de Carolina m'en
tretenía al rebedor.
Kipling ens diu que la divisa de la mus
tela pot resumir-se en aquesta curta fra
se: «Fuíg i ves a la descoberta».
Si maí Carolina pensa a fer-se les se
armes, li aconsellaré d'adoptar l'efígie
d'una mustela. No obstant i quant a ella,
podría suprimir-se la primera part de la
divisa, car, tot restant pacíficamenta ca
sa, ma germana fa un nombre incalcu
lable de descobrítnents. No sé pas com
s'ho pot fer; pero la cosa es innegable. Jo
suposo que les criades í els proveidors
constítueixen la seva oficina d'informa cío.
Així, quant ella surt de casa, no es pas
per a recollír notícies, ans al contrarí per
ves

a

escampar-les.

En aixó hi és extraordiná

riament experta.
Era aquesta particularitat del

ca

entrar al menjador, vaíg besar
d'ordínarí la gaita de Carolina i em
vaig asseure davant del plat d'ous amb
pernil, ja una mica fred.
Molt dematí t'han cridat,—observá
Carolina.
Sí,—vaig dír, a King's Paddock, per
la senyora Ferrars.
Ja ho sé, —reprengué /ría germana.
com

—

—

—

Con que ho saps?
Annie m'ho ha dit.
Annie és la nostra cambrera. Es una
galant dona, peró xerraire.
Va haver-hi un silenci durant el qual
vaig continuar menjant l'esmorzar. El nas
llarg í prim de Carolina tenia al seu ex
trem un Ileu tremolor, el que succeeíx
quan está agitada per la curíositat.
—

—

I qué? va preguntar.
Mal negoci. No hi havía res a fer.
Es deu haver mort mentre dormía.
Ja ho se,—torna a dir ma germana.
Aquesta vegada em vaig sentir vexat.
—

—

—

Tu no ho pots saber,—vaig dir-li—Jo
mateix ho ignorava tot abans d'arribar
allá i no he dit
res a ningú. Si
Annie está al
corrent, és que
té el sentit de la
doble vista.
—No es pas
Annie quí m'ho
ha di t, sinó el
Ileter, que ho sa
sabía per la cuí
de la se
nera
nyora Ferrars.
Com ja tinc
dit, Carolina no
té necessitat de
bellugar-se per
a coneíxer les
noticies que vé
nen Iins a ella,
tot naturalmente
1 de qué és
morta? ?El cor
se li ha parat?
No t'ho ha
dít el Ileter ?
—

—

—

--

vaig preguntar
—No teníu més que esguardar-lal—li he
sentit a dír mantes vegades.
Tot i no essent molt jove, la senyora
Ferrars resta molt seductora í es vestía
amb gust, per bé que a m b simplicitat.
Alzó no vol dir que no hi hagi moltes
esposes que facin venir Ilurs vestits de
París, sense que per aixó emmetzinin Ilurs
marits.

el vestíbul, pen
coses,
la ven de
en
totes
aquestes
sant
Carolina s'aixecá de nou, una mica més
Mentre m'entretenía

en

vegada primera.
Que fas, doncs, James? ?Per que no
véns a desdejunar-te?
Ja vaig, dona, —responguí vivamente
Estic penjant el gabany.
Hauries tingut temps de penjar-ne
seca

que la

—

—

una

irónicamente
Perá el sarcasme es en va per Caro
lina, que no el compren pas.
No ho sabia pas,—respongue.
Era evident que sabría la veritat tard o
d'hora. Tant se valía que la sabés per mi.
Ha mort per haver pres una dosi
veronal. Patia d'insom
massa forta de
—

—

nis feía

algun temps

í ha

hagut d'equivo

car-se.

—

seu

Tenía raó.

Vaig

plexítat.

dotzena, des que has arríbat.

—

Apa home,—exclamá Carolina,—di

gues que s'ha suicídate
?No heu remarcat maí que quan alimen
teu una convicció de la qual no voleu
Parlar,la negueu furiosament sí és expres
sada per una altra persona? Vaig cridar

indígnat:
Sempre

serás la mateixa. ?Per qué la
senyora Ferrars s'havia de suicidar? VI
(Seguirá
e! número vinent)
—

en

La Itália feixista

“11141-e.

mío Inés
beilles que ells grillas n'Os"
i

motiu del seu víatge a través de la Itália
discursos que Mussolini ha fet al
poble feíxista, l'atenció
del món sencer s'ha fixat

pels

no va

ment

amb el Duce
í les camises
negres.
En un deis
seus díscursos Mussolini ha dit:

armes

són més belles que els grans mots».
sembla que tant el
cap feixista corn els seus companys encara no
s'han decidit a prescindir deis «grans mots».
Veteu-los en aquesta serie d'actituds declama
tóries, que tenen tota l'empenta í tota la tea
tralitat de la fuga més autenticament mediter
ránía. ?Qui dina que són aquesta gent la que
blasma dels efectes de Poratória?
Els braços enlaire, l'actitud enérgica, fa
l'efecte que tots aquests oradors provenen
d'una mateixa escola d'oratória.
?Qué faran els feixistes si no poden dir
«grans mots»?
«Les

armes

Malgrat aquesta afirmacíó,

CASA BORRULL
El feixlsta

Rossonl,

mé.

Xarxes per a fennís, futbol,
etc.
Hamaques
Bosses
Cortines de Xarxa
Arfícles de pesca

fred.

mes coneja que els sena abran
data companys.

-

-

Nao de ICS 011CS, 9
Tres actituds
El

ministre

parla
ca

de la

del

Mussolini. Un

Balbo.

discurs acompa

pnixan

teixism

de

nyat
e.

de

graos

gestos, produeix
doble etecte.
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Mussolini ho sap
molt bé...
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La testa rommineti

us

del Laberint

-

1930

jardins del Laberint, l'espléndida f inca que
cele
el Marqués d'Alfarrás posseeix a Horta, es va
COMMC
brillant
festa
brar la setmana passada una
En els

morativa

del

Centenari del

Romantictsme. Hi

van

prestar el seu concurs un estol de noies i joves de la
wvcietat barcelonina i el cos de ball del Teatre de Licen

o

«8
•

•

4

%.*P.

•

1850?...
Els vestits de

l'época

tallen ami' tota la

romántica

ions favorable deis

es

re

grácia sobre el
magnifics jardins

seva

Ilahm10•11
A

l'entrar

sella

va

a

l'estacio

de

Montereau,

descarrilar. De la

desgraci&

el

rapld

París-Mar

resultaren

set rnorts

provocat
vult tenis. Sembla que el descarrilament fou
del cap del govern francés,
per atemptar contra la vida
hora, no va
André Tardieu, el qual, per un cairel d'ultima
1

agafar aquell rápid, tal cona tenia anunciat. —En les foto
grabes: M. Tardieu, idos aspectes del lloc del sinistre, poc
després del descarrilament

+I

•

•

114,1

.

.4

temporals han ocasio
pérdues arrea
d'Europa. La foto representa l'es
quedar algunes
tat en que varen
cases de
Madrid, ensorrades pel
temporal d'aigua. Entre les runes,
Els

nat

darrers

considerables

1ro trobat

el cadáver d'una

velleta

La

famosa estafa

deis

dos milions,

a

Madrid.—

Caries Magne Lind, que
entregar el xec de dos millons de pessetes a
va
Josep Serrau, el qual s'ha fet fonedís
Josep Serrau, periodista I ex-governa
A bala.
dor, al qual s'acusa de l'estafa deis dos milions
A

dalt.

—

—

El stibdit

suec

"'54:

omplia lEstadi va voler homenatjar
El públic que
bríllant paper feren a Italia.
eh s nostres atletes que tan
que va guanyar Laboordette.
El final de la cursa de 400 metres,

gairebé

el mate Baseúnia-Cataluny
de 40.000 persones esva celebrar a l'Estada
Mur ha allnnyat el perfil.
Una sortida Inútil de Zamora. Eldefensa De

Davant

jugada

La
En el torneíg

ternacional per
la Copa Das.

Jalad ha eli
minat Espanya.
Ohta, l'admi
rable jugador
nipé es prepara
el

-

per

•

Langnedoc-Catalunya (rugby).—El
ínntílitda

el

placatge

une

ciliar& francés

que íntentava l'avant

catala.

-!pa Dayis.
thnirablt revers
!apanes Otata, gua
-

nvador

de

!ríanle°.

Malgrat la fuga que posa
comenyaments
en els

ren

nostres
del matx, els
rugyers torta batuts llar
represen
gament
tants

pels
Languedoc.

del

a

la

llalla.

que

la victória

in

Un MALA
La

va

Davis,

JORNADA PER A
esportiva ha

nostres

riostra:

gol que va donar
Catatnnya.

contra

L'

ESPORT CAYALA....

estat ben poc favo
adietes. Tan& en la Copa

el Baseónia-CataInnya (fútbol),
Languedoc -Cataluny a (rugby!, els
representants han estar batuts.

com

en

valer el

BascOnla,

setmana

rable per als
cona

a

a.

en

el

tempo
Es yen, decididament, que els huata de
ada no esa pr!, en,
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