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VILUMARA

esta' el gran continuador de
Des de les golfes del Tea tre del Líceu, convertídes en el seu taller, Maurici Vílumara ha
!tía, deixa en els nos/res escenarís la seva obra í âls
nostra escola d'escenografia. Morí després d'una !larga mala
l'homenatge de Catalunya
nos/res escenógrafs el seu mesh-80e. El gloríós octogenarí ha mort al cap de poc de rebre
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Senyor empresarí:
d'adquirir un equip de
Cine Sonor, pensi que el
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"MELODION"

Un bon llíbre

Abans

és la

marca

que més

ínstatla

cions té

funcionan!

Espanya

d'un

Demaneu

en

sorollós

preus

tot
éxit.

és el míllor

present

en

iota

Ipoca de l'any

detalls

"MELODION"
Rosselló,

204
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PLAÇA
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Un

concurs

original

Pilar Ruiz, la noía de Barcelona que
s'assembla més a Greta Garbo
EL,

directius•de l'«A. P. de Cambrers» han orga
una cursa de braus en la qual hi prengue
torejadors, alguns esporhus i escrip
ren part, com a
e
presidir
la cursa, calla
tors. Per
cercar alguna personalitat de trinc
internacional. ?Qui millor que Gre
nitzat

ta

i tot No menjaria,
poder anar-hi.

Massa

—

tes,

per

1 aqut Pilar Ruiz

es

n'un'

si

el

a una

ces es

presen

—1, perdoni la indiscreció, ?com estem d'afers
sentimentals?

dolça reverie:

res...
El!, vull dir res
marit vull que sigui alt,
bru 1 prim. Si és ric, millor que millor,
peste, tant me fa. Ara, que entre un
princep arruínat 1 un milionari, Pre
fereixo el milionari...
1 al dIr aixó, riu sorollosament. Des

—Noviatges? Per

ara,

El

meu

seriós.

Garbo?

I aquí la história diu que li
enviar un cable a Hollywood 1

van

que

prés,

es posa seriosa i parla amb un lo
mica solemne. El tema s'ho val:
—Cree en el predomini moral de la
dona sobre l'home... quan aquest l'a
Jerga voluntáriament. Les dones tenim
mes malicia, mes picardía, peró l'home

Greta Garbo va contestar que de
legava la noia de Barcelona que
s'assemblés més a ella... Més val
creure-ho que anar-ho a veure. La

una

abestió és que la revista «El Cine»
i alguns elements de la Metro-Gold
win-Mayer organitzaren un concurs,
la recerca
barcelonina.
a

I la

varen

de la Greta

Garbo

!robar. Es diu Pilar

Ruiz.
Hem parlat amb ella 1

ens

ha dit

el següent:
—Sóc madrilenya. Tinc vint anys
he nascut al carrer de Velarde.
Sóc batejada a l'església de Mara
villas, o
Madrid.

sia

el barri

més castis

de

—Vosté és artista, veritat?
Per servir-lo. Ballarina i canço
netista, tot d'una pela. Vaig debutar
—

al Teatre Maravillas, del meu barri,
precisament el dia que Raquel
s'acomiadava del palie espa
nyol per marxar a París per molt de

Mellen

temps. Sento una gran passió pel
meu art. He treballat a Rio Janeiro,
Buenos Aires, Xile, etc.
Pilar Ruiz parla el castellá amb
un lleuger accent america que li es
molt. És una noia de cabells
daurats, molt bonica. Alta i prima,
eau

té

una

Unja molt fina

i

la

seva sem

blanca amb Greta Garbo

és

Greta Garbo... la Greta Garbo de debó

real

extraordinária.
diu
vaig venir-hl únicament
—A Barcelona
per treballar en unes funcions a Sabadell i a Figue
res. 1... ja ho veu. No me n'he sapigut moure més.
És una ciutat que m'ha guanyat el con. Si algun dia
cm tingués de retirar,
solament voldria viure aqut
ment

--

Madrid.
—Quins són els
ferits?
o

-

a

seus

artistes

de

cinema

pre

de Greta Garbo—está clan —Clara
Bow, Florence Vidor 1, per la seva elegáncia, Olive
Borden. Entre eh s bornes, Antonio Moreno.
—A

més

a

més

...I John Gilbert?
—No. No el puc sofrir. És massa
—Li agradarle anar a Nordamérica?
—

presumit.

—Molt. Una vegada cm varen oferir un con
tracte com a bailarina pels Estats Units. Peró m'o
bligaven a tenyir-me el cabell de negre, per semblar
Inés espanyola. No vaig voler acceptar. Ni pels

Esteta Units cm resigno a perdre el meu cabell
daurat.
—Vosté deu ésser una entussiasta del cinema...

—Ait poguer ésser es
trella del cinema... viure
a

Hollywood...

quin

somnil
—La seva sernblança
amb Greta Garbo, havia
estat ja remarcada?
—St. Algunes vegades
m'havien dit que m'hi as

Pilar Ruiz... la Greta Garbo de

semblava. El que ho va
»descobrir» fou un autor que es diu Pepe Soriano.
,Després a Buenos Aires, tothom m'ho dele. 1 al
tornar

a

Espanya els empresaris deis teatres

on

treballava feien la gran reclarn a base de la meya
semblança amb Greta.
L'abre dia a l'entrar al «Fémina», dos joves
començaren a dir-se: «Perb, si és la Greta Garbo.>
Poc després, en tots els rengles de butaques
properes s'armava la mateixa discusió: «Ho és?
No ho és?» Alzó cm fa pensar_que, realment,
dec

sempre és
sempre

l'home

1 té

dona de

una

metgessa, ni regidora
molta facilitat

per

Barcelona

més

casa;

talent. Jo vull
per

advocat...
l'estudi.
ni

del

res

1

món

aixt,

ésser

seria

que tinc

--Projectes?
—Per

ara.

cap.

Trehallar

com

fins

avui.

Viure

amb els meus pares, feliç i contenta.
És lord. Ha arribat l'hora d'acomiadar-nos:
—Passi-ho bé, senyoreta Greta... al!, vull dir

senyoreta Pilar Ruiz...
(Fotos

Cese,

I

«H. G.

M.$)

E. S.

Lis Taxis1 el problema deles fardes

la tarifa de pesseta
i que s'ha de pagar
el que marca el ta
xírnetre. És festa)
Faci's portar al tea
tre, al futbol, als
toros,
allí on si
gui, i Ii passará el

A pesseta la car
rera? A seixanta el
quilelmetre? Vet

aquí el dilema
en

que

aquests moments

entrebanca la

nor

malitat del servei
de taxis de Barce
lona i que preocu
pa intensament llurs
presentants i tot el

re

pú

que

de

blic.
a

A pesseta la
seixanta el

carrera

quile¦metre.?

ta

—Ja han

en
armat un bon
ja, amb aix6 de la inaugu
ració duna nova tarifa taxista—li
diem al senyor Dalmau, tresorer
deis taxis «Fortuna».
—Treballem, únicament, en favor del públic—ens respon—.
La tarifa de seixanta céntims el quile¦metre és onerosa. Nos
altres som un grup de professionals de la indústria, que hem
fet un grapat de números, producte de la nostra antiga ex
periencia, i n'hem tret com a resultat la possibilitat de reduir
fins a una pesseta rimport de les carreres a través de la ciu
tat. Tot aixe• que es ciiu que la nostra tarifa és com el donar
duros a quatre pessetes, és inexacte. A nosaltres ens queda,
cobert tot, un benefici net de tres 'pessetes amb seixanta-cinc
centims diaris, per cotxe. Compti, doncs. Em sembla que
amb aix.6 es pot treballar... Ara que el que passa és que els
altres voten guanyar-hi més, senzillament.
—Peró, vostes es poden aguantar ara, quan tothom, pel
compte que té a la seva butxaca, procura sempre prendre
més aviat un taxi «Fortuna» que qualsevol altre. Ara que
són vostes els preferits i els vostres cotxes fan un vint-i-cinc
cent més de carreres que tots els altres...
o un cinquanta per
Pea:, si tots els altres tinguessin la mateixa tarifa que vostes,

qué passaria?
fer-ho. La prova és que ja ho han
n'han desdit de seguida.
—Pereb aixe, no pot durar. Les altres entitats protesten i
el públic está molt escamat. S'ha decidit la supressió de la
vostra tarifa...
—No hi fa res. Nosaltres la continuem. No es cregui, l'al
tre dia,
durant aquesta suspensió, ens van emmanillar un
xofer perque a l'estació de Franca va cobrar una pesseta
amb vint d'una carrera... Pero, tant se val. Ara ens hem in
ventat els carnets de soci. Mentre no tanquin a la presó tota
la Junta, els taxis «Fortuna» seguiran essent «a pesseta la
es

decidiran

molts, pea)

és

és

que

diré
la tarifa de 1925, la
seixanta centims el
no

o

no

pesse

ridícula. A pesseta la
els taxis de Barcelo

carrera,
na

a

se

carrera»...

Eh s "Barcelones"

—I vostes, que hi diuen de tot aquest aldarull—li pregun
al cap de les oficines deis ,Barcelona», el senyor Mont
tem
agut.

—No res, més que la tarifa de pesseta ha de desapareixer.
No té més remei. Els seus propis implantadors, els @Fortu
na», tenen treballs per a mantenir-la. O si no, fixi's en qué
s'aprofiten de tot el que poden per a modificar-la...
—Vol dir?
—Ja ho cree! La prova d'aixei és que el públic ja no hi té
confianca. Entre una cosa i una altra, entre la imprecisió deis
límits de la tarifa i els actuals moments de desorientació, els
xofers del ,Fortuna» cobren el que els sembla. Plou? Aga
fi'n un! Quan vingui l'hora de pagar li diran que avui no val

no

poden

ula

renou

—No

I

Jo

quileometre, sigui
exagerada. Pen5 la de

o

Eh s "Fortunes"

intentat

mateix.
pot ésser.

no

El

senyor

s'anticipa

a

viure. Ja veurem ara.
és el que té la pa

Eh s "Davlds"
gerent de la
la nostra pregunta :

Josep Maria Moré,

casa

«David»,

—Voste que en diu de les carreres a pesseta?—em diu.
—Home, a mi em van molt bé... com a tot el públic.
—Sí, té raó. Al públic li van bé. I fins amics íntims de la
casa
«David» prenen taxis «Fortuna» de tant en tant...
—Home !
—Sí, sí. Ara, que una cosa és l'interes del públic, una altra
cosa
és l'interes deis industrials i una altra cosa (i aquesta
és la veritablement important i rúnica de la que s'ha de fer
cas), és l'interes civil. Per aixe, li diré que el punt de vista
de la casa «David», sobre la qüestió, és simplement que s'im
posa una resolució de l'Ajuntament. Aquest és l'únic que pot
solucionar l'assumpte en la forma que cal. Perque aques
ta solució no és cosa del públic, que no mira, naturalment,
més que per la seva butxaca, ni deis industrials, que, coro és
fambé tenen dret a mirar el mateix, sinó d'una comis
sió de tIcnics experts que examinin detingudament les tarifes
actuals i les seves raons i estableixin definitivament una ta
rifa única i obligateiria, tan baixa com sigui possible, perol,
no
més, a la que tots, industrials i públic, ens haurem de
sotmetre.

—Més o menys, ?voste no ens pot donar la seva impressió
sobre quina será aquesta solució?
—No sé... Potser la supressió a'un nombre determinat de
cotxes... Perque, realment en sobren. Hi ha una circulació
desmesurada de taxis. 1, és ciar, molts vaguen. 1 en el pres
supost de despeses d'un cotxe s•ha de comptar la compen
sació als viatges de quilometratge buit, als viatges que es
fan en busca de passatge i a les estones que s'estan desocu
pats a la parada. No sé... no sé... Qui sap !
Els xofers
—Bé. I
per hi feu

—Els

vosaltres—preguntem als xofers de taxis, ?quin
tot aix6.?
David» sempre

pa

en

seran

els

David»—ens diu

un

deis

xicots de la casa—. La gent ens pren a nosaltres amb molta
més confianca, perque sap que li donem un servei assegurat
i de bona Ilei.

Pere, el del «Fortuna» replica :
—Deixeu-ho córrer. El públic el que vol és ,Fortunes». No
parem mai. Aquí en deixem un i un metre més enllá daga
fem un altre. Cuanyem un dineral.
Solució?
A pesseta la carrera? A seixanta el quilametre? Pel que pugui
ésser, per anar-me'n a casa agafo un modest tramvia.
I. P.
—

la BARRER LEIXAMENT
ALS ESTATS
DE

UN1TS

tant, ens arriba d'Ame
rica una noticia esgarrifosa. A
ciutat
din el telegrama el pú
tal
agafar
va
un negre i després d'un
blic
tar-lo amb petroli, el varen cremar de
víu en viu».
Aquesta mena de noticies, com tots
els grans ínvents, les grans excentri
citats, les grans audácíes, no poden
venir d'enllOc més que d'América. Els
tant

en

«

—

—

yanquis

no

dissimulen

un

cert

orgull

quan diuen que les desgracies més im
portants, els incendis més considera
bles, passen al seu país. La qüestió es
batre «récords », sigui del genre que

síguin.
Ara be: amb el

cas

deis linxaments

sembla que la vanítat nacional deis
Estats Units afluixa una mica. Els
cónsuls i les ambaixades es cuiden de
ter una Ileugera pressió prop deis pe
riódics de les grans capitals per tal
de que no donguin gaíre relleu a la

noticia,

etc.

Breu: ofícialment, els Estats Units
s'avergonyeixen d'aquestes manífes
cions de selvatgisme. Aixó no vol dir
que el poble secundi aquesta actitud
deis governants. Sembla que el chita
da americá té els seus motíus per consi
derar la crema del negre com un esport
més o menys dívertít, peró que sempre res
pon 'a un acte de justicia (1). Sense aques
ta benevolencia ambient, seria del tot im
possible que aquestes trágiques perfor

La

presó de Grayson Country, que el públic va incendiar per a
treure el negre Georges Hughues el qual tou linzat

poguer-ne

mances

es

repetissín

més, sembla que les

tan sovint. A més

autoritats immediates

posen pas una gran energía per a evitar
ho: I així, al país més modera del món pot
oferír-se de tant en tant l'espectacle d'un
home cremat de viu en víu per la multitud.

no

SS.

a

veritable atzar que podem pu
blicar aquestes fotografies del darrer lin
xament celebrat als Estats Units. Les auto
ritats americanes tenen una cura extraor
dinaria que cap foto d'aquesta mena no
traspassí les fronteres. Ben mirat,
está ciar, val més exportar carnes de
girl o Mieses de cinema.
Aquests documents gráfics es re
fereixen al linxament del negre Geor
ges Hughues, que va tenir lloc a la

És

per

un

víla de Grayson Country, (Texas).
El negre Hughues fou detíngut per
ultratges a una blanca. La població,
en massa, és va situar davant de la
preso i a grans crits, reclamava que
els los entregat el culpable. En vista
de que les autoritats no hi accedien,
es va organitzar l'incendi del local.
Els que l'habitaven, presos í em
pleats, varen salvar-se com varen po
guer. Fínalment el negre Hughues
bu pescat de viu en viu dintre la seva
celda. Una multitud bramulant va
rodejar-lo; el varen lligar amb unes
cordes i el varen arrossegar fins als
afores de la població. Allá el varen
untar amb petroli, el penjaren en un
arbre, una mica de foc
deu minuts

després, Georges Hughues

ROTOS
fRAMPLIS

El negre

Georgee Hughuea, detingut per ultratges

que bou Unzat per la multitud

1

a una

cremat viu en l'Estat

blanca,

de

Texas

estava

carbonitzat.
Encara que no ho semblí, apreciats
lectors, és una história de 1930.
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Constructors de forns industrials.
Administració i venda:

15.400 forns construits
119

referéncies

a

el món.
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Espanya.

Plaça Catalunya, 17

en

La cinta d'ainíant per

frens d'automóbils

a

Un

frenar

naclonel, que yerenteut. Pnrner.
mergc t Instauren: Segun Un dmdast minen
eunsegdentment longevdal meturne Tentar.
Una tnsenstbdttel nbsoluta a l'entlo. a l'oh
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Elástics i cinturo de goma ratllats a colore
virolats que sostenen la faldilla o el pan
taló per esport 1 segons la darrera novetat

Vestit blanc de
gasa a volantets
amb llacada de
fai 1 camelias
blanques a la cin
tura, molt pro

pi

Altre bonic pala
blanc rica
ment exornat

ma

amb puntas va
lene ien nes i
ploma de
cigne que

presenta

la
bella actriu
de la Pa
ramount
Jean Ar
thur
-

per

a

Joveneta

Paiama de san blant, teixit en mate 1
brillant alhora formant dibuixos, i que
llueix l'artista de cinema Mary Brian

?QUÉ

FA EN ROSSINYOL
DE LES QUATRE DE LA TARDA
A LES CINC DE LA MATINADA
dones, de

.1,111
A

les quatre de la
encara al Illt...

suggeria

tots el estris que hl
ha sobre la taula, ara són no
més en activitat: la pipa i eh es
curadents. La pipa sobretot, que
crema el tabac 1 els Ilencols.

1,1111

tarda,

Rossinyol

EL MENU DE TOT EL DIA
A les nou En Rossinyol pren
una tease de Ilet. Li serveixen
en un pot que no sigui de vidre
perqué aixt es fa la illusió que
no n'hi ha tanta. A quarts de
quatre—l'hora de despertar-se
méti Ilet arnb molt de sucre.
A la tarda, a les set. «un ne
grito», (gelat de caft amb Ilet)
a 1 «Horxaterta».
A l'hora de
sopar, una tassa de brou amb
rovell d'ou 1 tres o quatre dol
os. De vegades pastilles de
xocolata, de més a més.
A «La Punyalada» torna a
prendre fiel. ja podeu notar
que la Ilet substituelx ara en el
menú d'En Rossinyol el paper
de l'absenta. Se n'ha desavesat,
definifivament. Ell, peró, sosté
que alzó II escurçará la vida.

que titulessim
aquesta loto: «L'actIvitat
catalana»

-

BON

D'A!

Bon dia, Rossinyol,
II diem a dos quarts de
quatre de la tarda. S'aca
ba de despertar. La má
quina d'En Gaspar s'es
pera al corredor. Es tracia
de fer-li un retrat al 110.
Fet I fet, el ilit Ji fa de
menjador I de despatx.
--

amb la illusió

fóra el primer i l'últtrn
que em pescava en aquella actitud.
La confessió afalaga visiblement En Gas
par, que prepara la página amb un gran
delit. Un moment abans de disparar, En
Rossinyol II suggerelx el tttol per al gravat:
—Podeu posar-hl a sota: «L'activitat
catalana».
que

LA PIPA I L'ESTILOGRAFICA
A la tauleta de nit hl ha tres pipes, una
gran estilográfica, dos paquets d'escura
dents encetats, un Ilibre amb una coberta
ben pattnada 1 tot de !abete, malaguanyat.
—Viviu de Ilet i gasteu escuradents?
—Són per netejar la pipa.
És a dir lo! el Joc de pipes que té a punt,
per si hi ha avenes. En Rossinyol fuma en
pipa perqué apreta tant les dents que des
f la cigarreta. Al costal de lentes pipes hi
ha només una estilográfica que s'hi migra.
És enormement gruixuda, hi cap un tin
ter, peró En Rossinyol no n'abusa.
Escriu molt poc. Quan está
d'humor, ben assegut al
'lit, escriu de cinc a
vuit del metí. Ara fa
uns
dies que s'en
descuida.
Sobre la taula
hi ha un 'libre.
Sembla una
Biblia, peró
és la «Freno

Patologia»
del doc
tor Giné

Partagás.
En Rossi
nyol s'hi
documen
-

tava
«Com que diuen que ja he di
nat, me'n vaig cap al carrer...

tot, la muller no s'hi ha avingut de seguida. En Rossi
canvi, no ha fet escarafalls. Carrega la pipa i ens diu
que está a punt. Donya Llursa II arregla el Ilencol que faci goig
I II posa el coixt eom a fons del cap i de la barba. El!, per que
dar més natural, ho desarregla amb una revolada
Per?)

aixt i

nyol,

en

CATALANA»
«L'ACTIVITAT
--Us havlen retratat mal al Ilit, Rossinyol?
--Una vegeda, quan van fer-me l'operad& En Cases va voler
ter-me un dtbuix. La «pose» no era geire incómoda. Va fer-me'l

a

pro

pósit d'una
obra tea
tral que ha
!tia de passar
al manicomi
peró se n'ha
desdit. Are com
ara

no

té

projecte.

res

en

Aixt,

«El* mulIor
anye de
matrtmoni eón eh pri
mer» 1 els

ENCARA PINTA
Comencem per dir que quan és a fora
En Rossinyol es lleva més de medí. S'en va
a pintar. Ell no ha tingut mal taller. Ha
pintat sempre amb ciaror de dia. Ara, quan
és a Barcelona pinta, podem dir, amb cla
ror de cap-al-lord. El ve a recollir el eotxe
a les quatre en punt. Llevat de fresc, se'n
va generalment a
Can Martt Codolá. És
la vora, són bona gent I hi ha verd i nigua.
La seva mullen pinta vora d'ell. No ben bé
al seu costal. El copiarla. De vegades dis
cuteixen si l'aigua ha d'esser més verde
més blave. El» pinzells de Donya LluTsa
tenen tendéncia al» color» fin». En Ros
sinyol no imposa n1 la seva autoritat de
marit, n1 el seu mestratge de pintor. L'un
pinta l'aigua ben verde 1 l'altra ben blava
i tan amics com semprel
PROGRAMA PER SIS MESOS
És programa elaborat de cara al pintor.
Fa femps que en tots el»
projectes d'En

Rosstnyol
l'escrip
or

el comediógrat
hl és deixat de
banda. Ara ma
teix, té conju
minat un pro
grama de sis
mesos dedicat

«...Agatarem l' auto
móbil, que, tet i tet,
és la millor máquina
que
no

per
de caminar»

s'ha in ventat

haver

excl usivament
al pintor Ros

sinyol. El juny
i el juliol el»
passará a Ar

En el» jardins de Can
Martí Codolit, que te
1 l'aigua
nen el verd
que reclamen el» phi
zells d'En Rossinyol...

bucles L'agost
els
a Girona i
mesos de se

tembre, octu
bre i novembre

Aranjuez.
A Arbúcies,
peró, arnb prou
reines obre la
capsa. Nornés
hi ha pins i tan
menuts que li
a

semblen

Com que a casa
s'entristeix. abans
de sopar s'está una
hora a la terrassa
de can Riera, al
peu de casa seva.
Gairebé no hi té
penya. És la seva
hora blava. Hi va

rove

llons. A Girona

pinta pedres
cuites amb sol.
Quan está ben
eixerrelt de tant
pintar punxes

enrossides i
correr» Ilargue
ruts,

Va

a

frescar-se la
tan

tlonjo

gairebé

re

má i

que

es

el» ulls amb el verd d'Aranjuez,
clava tot sol a la tela.

LES DUES LLUN'ES DE MEL
—Anem, nol?-11 diu Donya LluTsa, acabada

d'empolainar.
Li demanem que abans vulgui asseure's al
sofá vermell del saló per fer-li un retrat al cos
tat de Don Santiago
—No, no; aquesta dona no deixa al seu
home, —dirá la gent.
—Jet sóc ben de plányer—diu En Rossinyol.
—Qué tares, veiam, si no fos lo?—diu ella
en lo de
—Alzó ja ho clic sempre. El» bons anys del
matrimoni són els primers i el» últims.
Al sofá, Donya Lluisa posa una mica en ordre
els cabells d'En Rossinyol que mal no han tastat
la pinta.

a

meditar:
recull pensaments, iii ve com una rauxa d'ascetis
És, en el fons, com una vaga enyoranca de
me.
l'absenta convertida amb café i Ilet.
•

•

•

A quarts de deu, acompanyat de Donya LluTse
fa el tomb deis «camerinos». Fa l'efecte que els
nits,
fan a cara o creu, en sortir de casa. Hi ha

c;erb,
sita

fan
de vi

que

una mena

d'inspecció

van

a

tot arreu.

Els de cada dia
són: Novetats,
Romea, Talio
Nou, si fan ca
tala. Quan II ve
algun amic de
Madrid no es des
cuida d'anar a
l'estrena. Va dis
tribuint l'estona
d'una manera

ELS QUATRE LLOCS DE PERDICIO
El primer: Can Parés és el més innocent. Hl
va cada dia tornant de pintar. Son sempre quarts
de set. Els altres dos mosqueters: En Clarassó i
En Cases també s'hi deixen caure. S'hi afegeix
molt sovint l'expositor.
Quant sent massa gust de pintura a la boca,
En Rossinyol se'n va a prendre el gelat a l'«Hor
xateria Valenciana».

tan
com

equitativa
Diu de

sap.

vegades:
—Demá

en»

estarem cinc mi
nutsmés

La vella cadira de can López no ha estat mal
«sede vacante». En Rossínyol hi arriba cada
vespre, amb la canya del «negrito» als llavis.
S'asseu i fuma. Ara enraona poc. Escolta el» al
tres i, de tant en tant, fa la refílada. En López
'li
no es descuida de dir-li si s'ha venut algun
bre seu. En surf a les vuit tocades.
•

•

• •

al Talio.
*

A «La Punya
lada» hi arriba
sempre que són

quarts de

•

C.,p

al

tard

en

la llibrerta

de Don

tres.

el pri
mer d'arribar n1
el darier d'anar
Antoni López. Rossinyol seu en el »seu. reCO, amb
el ..seu» ta mboret.
se'n. L1 guarden
sempre un lloc al
mig. La molona són músics. H1 ha una pila d'afi
cionats a la pilota basca. De literats gairebé no
n'hi ha. Aixó dona una gran vivacitat a la penya.
Quan hi anava En Pujols, feia el menú de tots I, a
més, els ensenyava a menjar. En Moraguetes en
aquest aspecte no l'ha pos substiturt. Parlen de tots
1 de tothom. La cillestió és encarrilar le conversa
per aguantar el punt: arribar a fer-se de dio, sense
ensopir-se Algun dia, En Pahissa 1 En Moraguetes
han fet una parodia de l'escena del RomeuiJulieta:
—Mira, ja es fa de dia.
—No, no que és el fanal que Ola apagat.
—Sents el cant del gall?
—No; no; que és un venedor de diaris.
En Rossinyol compra el» dos primer» diaris que
surten. Voldr1em que
La penya de la matl«IMATGES» sorits blunbe a
nada a l'Olimptc Bar.
Rossinyol voltat de pa- aquella hora, per tenir-lo
COT II primer lector.—M. F.
rents, amica COnegntS.
No

és pos

A

LARD

PRATS, fa

uns

cinc

Enllá...

anys, treballava en el
nostre Ateneu fullejant illu
sions i llibres. Avui aquel] tri

ELS ENDIMONIATS DE BALMA

que aquí no va trobar lloc
els diaris, ha aconseguit
fulminantment una firma, amb
cot
en

un

llíbre «Tres dies a mb els es
no és més que un
la manera d'Al

peritats% que
reportatge a

bert Londres o d'AndréViollis,
Els esperitats són valencians,
aragonesos i catalans, cata
lans de la part baixa de 'far
ragona, que acudeixen a l'er
mita de Balma, terme de Zorita,
cap allá al Mestratge. en la
confluencia d'Aragó, Valencia
í Catalunya.

?Guarden aquell llibre L'Es
pagne noire, fet per En Ve
reharen, illustrat per En Dá
rins de Regoyos? Doncs és el
capítol que mancava en aquell
llibre negre fins a l'obsessíó.
Hi ha en aquesta hístória deis

esperitats de Balma, una bar
reja de superstícions i de car
nalitats que fan extremír. Cap

Morelia,

la Impressionant
vila ernmurallada en el ca
mí

de l'ermita de Balma,

on escuren

els endimontats

A l'ermita de Balma, no la
bat el sol, ni la rodegen píns
ni xiprers, ni té la blancor
de les ermítes marineres. S'a
maga al fons d'una cova, i el
sostre i les parets estan fu
mades pels ciris. De l'altar
pengen bracos í carnes de cera
i ex-vots. Quan els endimo
níats arriben a la porta de la
coya,

udolen,
~testes dones,
listos que

que vénen

treuen

els

de

Casp,

dimonts del

són les

cos

especia

dels damnats

aiguafort de Goya
i

li es similar en atmosfera obsessionant
negror de bruixeria.
Cap a mitjans de setembre a l'ermita de la Verge de Balma

en

arriben den o dotze mil romeus, en romiatge, meitat per mei
tat de dolor i de pagania, els mis a cavall, els altres en car
ros o bé en autos. Arriben de les planes valencianes í de les

muntanyes catalanes i aragoneses. De vegades vénen de mes
Iluny, deis fons de l'Aragó o de les costes d'Alacant. Els uns
acompanyen els enclimorriats• o els que no ho sn pero
porten mals que demanen miracles. Els altres són empesos
per un desig de romíatge epicuri, perque saben que després
de la jornada dedicada als esperits arriba una nit consagra
da als sentíts.
I arriben els endimoniats 'a l'ermita de Balma, després
d'haver vist la silueta heráldica de Morelia. plena dlhistória
i de muralles. Els uns van en carro, a ltres camínant, amb els
peus sagnants, ja en compli
L'impressionant roonlatge...
mtnt de penitencia. En el seu

noble,

uns veins bruixots els
donaren mal d'ull, ficant-los
dimonis al cos, que els fan
parir: els van corcant la vida,

Den, dotse
han
de

mil persones que

vingut

de

Valencia, de

planes

les
les

retintaels
Catalunya Aragó
nyes de

I

i fins que l'anima damnada, no creient amb res i grinyolant i
blasfemant. Uns altres endimoniats agafaren els mals espe
rits mentres dormien, després d'un mal somni. Altres.no se
sap com, per un mal d'ull que va guiar els <hables.

es

resisteíxen, criden,

se

regiren

contra els

homes que els enllacen, i els espec
tadors, aterríts, clamen:
—Són els dimonis que rugen! !Són

els dímonis que fugenl
Per tota la coya s'aixeca un clam
invocant la gracia del cel i rebut
jant els mals esperits, amb oracions
l'esperítat
en castellá i en catalá. Si

Verge, i algú díu que
aquella in
els dimonis no resistiran
vocado, els homes comencen a do
Verge de Balma í
nar yisques a la
cantar
goigs. A l'endi
dones
a
les
moniat lí han posat uns llacets

invoca la

.4r4

1.
^

Les

.4

JIS

sal
efr
e.

0„,
y
41,t_of
"

•

,
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damunt d'un

l'últim

És

--

fugitl

t,»•>'

a

de la cintura, Ii penjen gri
llangardaixos. Amb focs
d'artifici es produeixen Ilamps í

paus i

flames que l'envolten fins que surt
un ángel i mata el diable que mor
entre fum i flamarades, mentres la
multitud aplaudeix, víctoreja les
potencies celestials i maleeix el

deis llacets es trenca.
diable menys que ha
diuen els famíliars i els
un

Maligne.
L'acte té

mics.

—

perqué

un

Dlable», guar
amb gripaus,
er p a i llangar
daixos... El pobre
»El

en

nit

milia.

Agafen

diabla que

la possesa, l'exorcítzen

cada any

amb raígs d'aígua beneita, li fan beu

mort

re aigua de la pica de l'ermita 1 ar
rejada amb terra també de l'ermíta,
li posen els Ilacets yerds, i comen
cen

a

manipular

el

cos

de la

perfectament

és d'una for
ca i d'una violencia
que esborronen. La
barreja de gatzara i

encarregarent,
els diables coneixen la fa
ens

aire

medieval,

Quan el possés pels dimonis és
una dona apareixen les acaspoli
nes*, dones que procedeixen del
districte de Casp i que per tradició
són les encarregades de desendi
montar.
Nosaltres

empostissat, en mig

bracos i

un

—

i els día

de les roques apareix un minyó,
abillat de diable recitant una Boa.
Porta un casc, un escut i una es
pasa. Al pit mostra entortolligada
que llanca flatnes. Dels
una serp

verds als dits i els mossega, els re
frega per terra, fins a sagnar i tor
nar-se vermells per la sang fíns que
a

parelles s'allunyen

bles Ilancats dels cossos corren
per entre les mates, temptadors...
A l'endemá té Iloc una mena de
«miracle» com diuen a Valencia, i

•if

un

da

per

ángel...

pobra

dona, flns que aquesta, esgotada,

expremuda

cau

matada, i quan

en

espasme, des
del desmai,

torna

les «caspolínes» donen el dictamen•
O está curada o bé en camí d'acon
seguir la guaricíó.
I tot aixó davant deis ciris que

pinten

de negre la coya, davant de
l'escamot de dones que canten els
goigs, davant del grup d'homes que
apostrofen els dimonís. A lgun s
deis que se senten guarits, Ilancen les robes
cap a un recó de la coya, perqué també els
esperits s'arrosseguen per les robes.
Arriba la nit. L'ermita

es

tanca.

S'obren

Joaqutm
va

Fontcuberta, rendlmontat que
ele malignea en el mar...

trobar

fogueres per la muntanya. S'obren els
rotllos de rom e us, per als balladors que
segueíxen les guítarres i els acordíons. Se
les

senten

yeus

descarades í crits lividinosos.

de dramatisme amb qué els romeus el realitzen
ben al contrari, el carácter
no li lleva pas, ans
pujat de color groc i negre.
I tot aixó passa en mig d'un ambient de bona
fe absoluta. De tant en tant, el somriurc irónic
d'algun turista en cerca de sensacicns hi rosa
un oasi d'escepticísme. De totes maneres, el tu
—

rista ja té cumple de
passi de la mida Sería

qué el seu somriure no
perillós..
als pobles de la plana

Tornen els carros
valenciana i de les muntanyes catalanes i
aragoneses. Pel ca mí va n Ilancant pedres
per les barran
cades per a aca
Hl

moment

del

romlatge.

de

treure

col

1

una

Torelló,

eh

m6!

La

dramatic
vez-4ilao-11a

dltnont•

del

eaperttada: earme
L. Codonyera

de

bar de matar els
diables
MARIUS AGUILAR

llocs precisos
és

una

amb

alguns deis clixés que publiquem ja
marcadament perillosa. Jo que he passat. i

115

metres.

tranquilltat, l'encinglerat pas de Mahomet del pic
vaig atrevír-me a seguir el company Gabriel
Casas en el cerní perillós per sobre els taulons més enlairats
de la bastida actual deis quatre campanars del Temple expia
tori. I com que d'aquests campanars ja n'hi ha dos d'acabats
(els dedlcats als apóstols Sant Bernabé i Sant Maties) i ja han
tret la bastida, no será possible que un altre intrépid fotógraf
repeteixi els mateixos punts de vista del nostre company.
cena

d'Aneto,

metres,

1 que la máxima alçada del cimbori
Dimensions de la Basílica: 110 de llargpa
(creuer) per 45 d'alçhria. També deveu saber gue
podran congregar-s'hi, cómodament asseguts,

per obtenir

empresa

no

fidels;

l etc, etc...

perqué

si continués

la ressenyi

baria descobrint aquelles Amériques.

Quatre

milions í mig de pessetes

No obstant,
que

que

com

hi ha altres detalls

foro

probablement desconeixeu— la informad() d

Del 1882 ençá...

Descriure-us, avul dia, les caradertstiques i qualitats
del temple expiatori de la Sagrada Familia seria tornar a
descobrir les Amériques; i encara que d'aquests deseo
briments se'n fan molt sovint, nosaltres
barcarem. En la bibliografia dedicada

ens hi em
la grandiosa
obra del venerable arquitecte Antoni Gaudí troba
no

a

Iota mena d'infOrmacions. Com per exemple: La
primera pedra fou col'Iocada el dia de Sant Josep de
l'any 1882. (D'aquí dos anys, dones, celebrarem el cin
quantenarl, en la data del qual hi ha el propósit de del
xar acabada
la façana del Naixement. El dia 31 de de
sembre de l'any 1881, Josep Maria Bocabella iniciador
reu

-

El eampanar de Sant

Bernabe,

un

deis

dotze campanars que han d'haver-hl
a

la

Sagrada

Familia

Una "exclusiva"

Pujar eh 373 graons de l'escala —de forma
helicordal d'eix inexistent—d'un deis quatre
campanars del temple de la Sagrada Familia.
no

té

VJet

de particular; pern situar-se

res

de

la

en

els

vora,

aquest motlu de
coratiu té
cosa

de

alguna

monstr,

submarí..,

I

1",

"
•

Els nuvols han posat

aquesta

tany,
que

una

curiosa visió

més

aureola dra

de

S

la

a un cicerone
disfrutant de la vc

?Endevinarleu,
Temple? Quina
primer

termo

de bastides

per

exemple

388.000 pams

—

de terreny

comprb

per l'em

suma

us

despeses

és

d'unes

80.000

a

85.000

Els continuadora de l'obra d'En
Gaudí

dels dotze

?I sabeu quants obrers hi treballen
actualment?.. Tampoc ho encertarieu:

oscil-la

ja sabeu
l'entorn del 100 als

campanars,
a

ImagineL tueu

una...

placament del temple, els quals
costaren 172.000 pessetes. L'altura
que

"Ittai

en

doncs; no, senyors! Anee
data només s'han despés unes 4.5 "Sel
Durant els cinc darrers anys el 111

so

bre el ton s agrisat de la ciutat.

de la magna empresa

grad

aviet,

continuT

pessetes gastades, fins avui,
Un

a

pesseo r

al

4'
t

o

Falten "siamés"

275

anys...

Deixant de banda les qiiestions técniques perqué no ea aquest el
lloc adequat de comentar-les, voldr1a aventurar la data de la terml
nació de la Basílica. Tothom pregunta: ?I quan s'acabará la Sagrada
Familia? Alta) depén, naturalment, del nombre d'obrera i, per tant,
de les possíbilitats económiques. Peró, suposant que l'obra es con
tinui amb la mateixa marxa d'aquests cinquanta anys primera —i
consideran} la feina feta 1 la que hi ha per fer— em cambia que a prin
cipia del segle XXIII la veurem (o la veuran) completament acabada.
D'aquí 275 anys, dones, suposem que els barcelonins podran oir
el Sant Ofici en les cinc naus del Temple.
Una mica de fantasía... Imagineu-vos el dia de la inauguració.
Dels dotze campanera emergi

76

pie
pie

ele

ran

sons

de les

campanee;

tubulars que sonaran
per percussió, per pressió d'aire
1 d'altres es pulsaran per teclat
ges eléctrica. Davant de l'escali
campanea

000
ca

de la felona principal, qua
grans brolladors Ilencaran

nata
tre

l'aigua a més de 20 metres d'alca
da. Cap al tard, la basílica s'11.1u

le

minará

interiorment

campanera

seus

en

torres

tots

del

ele

cim

bori.
De dintre de la més alta creu
del cirnbori; de des del cim de
les quatre torres dedicades ala
Santa Evangelistes i la de la Ma
de Déu; de

els dotze cam
cada cimall deis
trame de les naus altes, reflec
tora eléctrica de gran poténcia
fantósticament, to
re

panera,

i

tots

a

la construcció. I encara grans
davant de les facanes se
cundóries i botres de fum sorti

ta

Aquí dalt,

poeta sentirla

un

palpitacions

del

temple

creixent, poc

a

que

teieres

les
o
va

ran

poc...

de

Si
inicia

Vint-i-un. Entre els quals hl ha,
quatre picapedrers, quatre escul

ele campanera.
comptes d'esperar ele

tots

per

del segle XXIII poguéssim
aquest meravellós especta
finals de l'actual segle XX!...

veure

ele

modelistes, cinc paletea, dos
fusters 1 sis manobres.

a

tora

Márius

Amb aquest modest equIp (mo
dest sola pel nombre) el succesor
de Gaudí, l'arquitecte Doménec
Sugranyes 1 el seu collaborador

ea

l'arquitecte Francesc de P. Quin
tana, continuen-1 duna manera
ben intelligent la realització de
l'obra. Mort En Gaudí, la responsabllitat d'aquests
dos arquitectes és delicada. Cal només anotar,
quant a l'estabilitat de l'edifici, que cada columna de

•

granit de la neu central haurá de sostenir una chi-rega de 1139 tones 1 a cada una de les 4 columnas
de pórfid del

dr

re

red

a

6.
,

le

de
el

e

!linea
er

la

500.
el

de

tse

ates:
ti

ernb

s.

y.

dalt,
ortn

cimbori Ii

correspon

6013

tones.

A

qttestes basti

des

estan

a

punt

de desapareixer.
Mai més no es

podran ter
fotografies

unes

c om

les que il-lustren
aquesta (pa gin a.

Gifreda

Fotos de

Ceses)

010 CS

•111*

es Ilegeix, els comedlants esmenen els errors de ~fa
troben en els papers. Si ha Ilegit l'autor, en acabar l'auditort el
felicita, cadascú a la seva manera, i en dispersar-se el grup es fan
judicis sobre l'obra; en general els més optimistes són els que hi
tenen o creuen tenir-hi un paper important. El judici de l'actor, ge
neralment, és desfocal per la intervenció que l'autor II ha assignat;
sempre perb, el comediant Julia l'obra vista de dalt de l'escenarl 1

Mentre l'obra
que

pel públic

el» seus vaticinis molt sovint no són confirmats
aprecia l'obra des de les bulaques.

per aixó
que

Attaigs

de taula

L'enderná de la lectura comencen el» assalgs de taula. S'anome
nen abrí perqué l'apuntador Ilegeix a la mateixa taula que ha servil
per la lectura. Alzó vol dir que l'apuntador está al mateix nivel] deis
comediants. El director generalment s'asseu a l'esqüerra de l'apun

Díntre
durant

l'escena"
la repre

sentació, actora,
cotnparsesí em
pleats de la tra
mota, esperen
El

tamos

gat

de sortir per

de tots

espatllar

el»

escenaris,

sempre

l'escena de máxim

a

el

punt

moment

de

la saya in
tervenció...

compromís

La posicló deis directora
Cada país ha creat uns costums interns d'escenari i una tradlció en l'estudi
de les obres. La rnissió de dirigir 1 la feina d'assajar, subsiancialment a tot arreu
és la tuateixa; la técnica, peró, varia segons el conceple de la realització escé
nica i segons la história local del teatre.
A determinats paYsos, el director d'escena és un sobirá que regna en l'esce
nari sense cap limitació; davant d'ell tothom ha d'ajupir-se: actors, escenógrafs,

empresaris. A Catalunya la sobirania del director está sot
de limitacions d'intervencions diverses. Ah«) és un símptoma
de la pentlria de la nostra vida escénica en general, que no permet confiar
l'áxit de tenis elements coordinats, a una sola má; per alzó, també, la direcció
esctnica no constittleix una veritable professió, sinó una collaboració més o
tramoistes,
mesa a un

menys

autors i

munt

intensa

1 extensa

a

una

empresa.

La lectura de l'obra
La mecánica de les realitzacions escaniques a Catalunya comerles amb la
lectura de l'obra. Habitualment Ilegeix l'autor, installat davant de la conquffla
de l'apuntador. Els actors que han d'intervenir en l'obra, s'asseuen al volt de la
jaula amb el «caudal» t el llapis a la má. Darrera set'. l'escenerl desert. tenebrós.

tador acompanyat de l'autor. En aquests assaigs robra
es posa de col locacions, és a dir, es precisen les evolu
cions deis actors, les passades I el traspunt va anotant
per on entraran els personatges 1 tots els accidents es
o apagar el llum, sí toquen unes
hl ha un» crits a dintre, si cal fer el gos o
el gall o simular l'arribada o el pa» d'un auto, etc.
En aquesta etapa deis assaigs, les cadires de boga
que sembla que nelxen espontániament a tots els esce

chiles: si

cal encendre

campanes, si

catalans, servelxen per representar l'arquitectura
el mobillari. Les portes es marquen amb dues cadires
ejegudes posades en el límit ideal de l'escena, de ma
naris
i

nera

que

deixin

tremig. Alió
primer assaig en qu'e
t'apuntador ha bataat a
fi» el

Li

•conzas.

o..

maraca

Les

galre

coses

mies—

és

un
una

pas

en

porta.

Les taules també es mar
quen amb una cadira gira
da amb una o més cadires

al voltant que les ocupen els actora quan el director
ho indica. Res més trist que un un escenari en
aquesta situació. Cal un esforc d'imaginació per re
presentar-se l'escena; els comedianta, peró, en
aquesta etapa, catan molt més preocupets pel text
paper que no pas pel 'loe, i l'hábil supleix la
imaginació. Mentrestant el director indica en quin
moment, en quina réplica
precisa, les figures han de
La lectura de robra.
cambiar de lloc, com han

del

cot regeixen
respectlus papera

Els actora

de formar-se eta grupa 1
com han de desfer-se 1 on
han d'anar a parar en un

els

rnoment determinat; si han de acure i quan han
d'alcar-se 1 com que el moviment va Iligat amb la
intenció 1 la intensitat de l'escena, en ordenar els

desplacaments indica el

to 1 el ritme del diáleg I les
els silencia en música, donen valor
a les frases. El director, doncs, és qui crea el movi
ment de l'obra, la part dinámica, el dime 1 rharmo
pauses que,

nia

com

plástica. El comediant

ment

passiu;

Assaiga de

no

en

aqUest especie

és

total

té cap Iniciativa.

«conxa»

Quan

l'obra está definitivament conoced&
l'apuntador baixa a la aconxa» i s'entra a l'ultima
etapa deis assaigs que acaben amb l'assaig general.
En els nostres escenaris, aquests assaigs de «conxa»
nostra terminologia escénica) es feien amb
els de taula. Jo he modificat la tradició
faig Intervenir a l'assaig els mobles que hauran de servir per a la re
presentació. Per a poder calcular els moviments amb exactitud, marco
l'arca de l'escena amb llistons posats a terra, de manera que l'ac

cap

vegi quina seran els limita efectius del camp escénic 1 la forma
que tindrá l'escenari. Aleshores sltuo eta mobles, taules, armarla,
cadires, selents, sofás, etc., en el lloc precia que ocuparan a la
representació. L'escenari pren un aspecte estrambótic amb aques
ta disposIció, peró l'actor s'habitua als accidenta de l'escena, s'els

mort

(és la frase
els

corrent

matebros

en

elements

efecte. Per aixó les estrenes ala nostres teatres
tenen un marge d'imprevist que les fa enormement

la

que

general
vial

tor

perd la

de vegades el contacte material amb els mobles ti
suggereix actituds que difícilment trobaria si no s'hi hagués fami
por i

liaritzat. En aquest pertcrde l'obra es va perfilant i la missió del
director és posar en valor bota els matisos que naturalment sur
ten del diáleg, corregir els moviments innecessaris o refer una
collocació plástica, segons els elements que hauran d'intervenir
robra i que el traspunt anota en unes Ilistes que serveixen de
gula a les assistencies: maquinária, atreclsta, guardarroba i electricista
en

L'assalg general
1 l'obra
un

está

desastre;

ni

a

els

Jo no recordo haver assistit a cap assaig
hagi satisfet a ningú; rendemá perb. he

emocIonants.
que

declarar-se éxits sorollosos que han tornat de
a vida a iota els que hl han intervingut.

Entre

cauces

Durant eta assaigs, els actora que no prenen part a
l'escena seuen al fono de rescenari al peu del fustam
deis bastidors. Les senyores fan ganxet, cusen I tenen
converses excessivament animades a estones; els homes
es limiten a fumar i parlar,

L'aspecte d'aquests
Potser
dríeu

be

no

prou bé

una

cor

matItzat

per

grupa

s'esfumen en la pe
nombra, dóna la sensació
d'une laboriositat I d'un
ordre profundament bur
que

frase... ?l'in

renyar-la?

gés. Quasi

punt

per

actora

a

l'assaig general

vibren

ni

res

que acostuma

encalxa ni

produeix

a

resultar

mai sorprendreu ningú que Ilegelx1; aques
tertúlies pacifiques, causaren una mena de decep
ció a la inversa al mestre Ruyra, l'única cegada que
ha fet d'autor; ingénuament confessá que tenia Idees
molt equivocades respecte a le intimitat del escenarts.
tes

Equivocades també perqué
dianta

es

sabien el

paper

de

creta

eta come
descobri que

que tots

memória

I

no és pas una cosa fatal. Aquester i Mires anoma
lies, ferien rorigen en una mena de relació crónica de
la disciplina. En rantic escenari del Romea, en el

alcó

temps que les persones poc documentades I massa
optimistes, s'imaginen que eren eta de máxim esplen
dor de la nostra escena. aquest pósit anárquic con
substancial de la nostra institució. originava incidents
de tota mena, algun de tan divertil com el d'aquell di
rector que en un assalg de repás amb motiu d'un
canvi

de

paper, per

designar els

actora 1 actrlus que

es

d'assistir al assaig, per donar idea de
les persones amb les guata havia de dialogar !'actor
substitut ti d ela: «Entreu per la segona esquerra
trobeu les figures collocades aixt...» I l'home anava
crelen excusaba

sembrant les fustes de les taules d'escopinades 1 po
semi el peu a cada una, ti dele: «Aquí hl ha el senyor
X,.. aquí la senyora Y; aixó és el galan jove; editó
el barba...
CARLE5 CAPDEVILA
DIRECTOR

DEI.

TRATRE NOVITATS

?Unabottga de drapalre? No.
SImplement el quarto del
guardarroba. Tono aquests
estris un dia
de

ti-cure el

o

mitre bauran

nas a

l'escenart

(fotos de

Cases)

dios
Port de la
fectas 1

d'unitat,
dír

en

Selva, un deis recons més per
equilibrats de la Costa Brava

més

de

actes,

cosa
com

que a tot estirar es pot
les comédies o en temps,

les simfonies.
es deu a l'excursionisme, a
la li
teratura, a les máquines de retratar, als
com

""~ánocI2uta

Aixó

mur__

compositors locals,

És

etc.

dir,

la visio sentimental que els
catalans tenim de la Costa Brava», és un
producte de la civilització.
a

Somriure i mala cara
Aquest nom dramátíc que hem posat a
la costa més delicada i més ben pintada
del món, té la seva justificado. De tant en
tant la costa ensenya les dents, í amb una
Palamós,
amb

tota

tenacitat
la

vida d'avul
el record deis
marinera de l'a
poca romántica

Costa Brava
La paraula literitria
Tothom está d'acord
Costa Brava.

en

qué

se'n ha de dir

Aixó significa molta pedra i molta branca
castigades pel vent i un reguitzell de viles que
hores
es fiquen dintre el mar, i s'estan hores i
a mb aigua fins a la cintura.
Si

es

pensa

en

la Costa Brava des de

terra

endins, agafa un prestigi mig de color i mig
de música, de turisme líric i apassíonant, amb
una

positiva.

Peró aquest aire feréstec está trenca t

realitat d'olla de peix i de copa de rom i
un gemec de sirena i de coya de diamants.
Encara que un pensa en el nom de cada

amb

de la Costa, enca
que la fesomia del paí
satge sigui d'una varieta
desconcertant, la parau

poble
ra

la Costa Brava té

un

gust

Cadaqués,mezacella
d'arquitectura 1 pat.satge, amb un róssec
de pintura, de poesla
1

de

sobrerreallstne

a

cada moment pel somdure d'infinites bogues, que
són les cales i les platges.
De vegades aquestes bogues van guarnicks
d'uns gratis bígotis de pías i de &esteres, de ve
gades les volta una pell blanca í rosada com la

gaita

de les noies.
Els solar-jures arriben a sser sostinguts í es
converteixen en ríalles de dncuanta mil colors,
quan ens trobem amb una vila, amb cafés, enve
lats, grarnoles. maillots, casetes ratllades í camí
ceries rutilants.
Quan la costa s'enfila cap a França, es va
tornant
brava de debe. A Sant Sebastia, a
Bagar erizara hi ha una majestat arrebossada de
lirisme

vegetal: per6

sí passeu

aquella gran petxi

ValcIla de

Roses, geometría d'Asimila* que va
rroduir la famosa Rapúlstiou federal

veureu que després, la pedra
despullant.
A Cap de Crens,ja s'ha despullat del tot: només
hi ha ossos i queixals; una cosa que fa tremolar.
A l'estiu amb postes calmes í decoratives, tot
va a l'hora,
les arestes més trágíques sembla que
regalin mal.
ni

del Golf de Roses,

es va

Peró a l'hivern a ttib tratnuntana i grop, la costa
brava fustifíca la literatura, l'excursionisme, l'en
tendriment fotográfic que es belluga dintre del
seu nom..

Número musical
Jo he sentit sardanes atot arreu del nostre país,
i trobo que !a música de les cobles en les places
deis pobles de !'interior, agafa una sentida estri
dent í gótica, massa directa.
Jo
dana

estic segur que la sarésser inventada per

va

L'escala, una San fas a
d'arqullectura futurba a

Palatrugell,

un

deis Daca snés

vius de cançons i

de literatur,

a ésser

tocada vara
coltada, sí pot ser, des del

i per a ésser
estant.

es

mar

A Sant Feliu, a Palmos, a Llafranc, a
Roses, a Cadaqués, la sardana és el sospir
una mica sacsejat d'aquell tremolor que l'ai

Sant Pare de Roda,
el

lloc

més po

sltivament

wagnerla
d'aquest

país

gua dóna a totes les coses. La tenora passada
pel garbell del mar, porta un róssec de melangía
que és com el róssec de les núvies. Un agredole,
voler i un doldre, i un desig clapejat de
Ilágrimes... 1, a Inés a més de la sardana, ran
de les platges hi ha tantes caneons que no
s'acaben mail Velles í noves, banals i precises,
un

de mes mal dir i de més mal contar
en la boca deis maríners es posen una mante
llina feta d'algues í guarnida d'escates de peíx.
Es impossible separar la idea de la Costa
Brava, de la idea d'un caragol sonor, posat a la
les

coses

el qual es musicalitzen totes les tomba
relles del sentiment...

orella,

en

Color 1 psicologia
La fusta de les barques porta gravada l'áníma de cada
poble de la costa. Segons la qualitat i el color de la barca
podreu dir moltes coses sobre la psicología deis mariners.

més dura i la costa es més aspra, veureu que
pena.
els llaguts tenen uns colors mes aspres i més brodats de
Selva,
a quatre díts de les queixa
a
Port
de
la
Cadaqués,
a
Llansá,
A
lades de Cap de Creus, els llaguts porten una sotana de fum d'estampa i

Allí

on

la tema

es

mica de bufanda de sang de bou.
A Roses ja tenen les costelles més pintades d'alegría.
mes
Les barques de bou de l'Estartit van maquillades deis ensiams
tendres i deis tomátecs més estridents.
que surtir' de
A Sant Feliu, a Palamós i a Calella, les barques sembla
vals...
vermelles
de
bailar
un
acalorades
i
l'envelat, totes

una

El rnaríner viu d'esquena a la tradició, í de cara a la
aventura del peix; per aixé en els pobles de la Costa
erava, el rastre historie es despinta com la fusta de les barques.

Arqueologia

Entre Calella

1

Llatranc,

tres

plus

i

un

castell de

guardarroba

Les roques es cuiden de mantenir una decorado arqueológica que
de tant en tant fa tot l'efecte.
Les roques tenen un instant d'erudidó i de compendi d'historia de
l'arquitectura, i amb la complicitat de la Ilum í de l'aigua, arriben a
falsificar catedra Is.
De vegades la falsificació es tan ben feta, que els ocells de mar
s'enganyen i fan el níu pels forats amb la ilusió de qué sentiran can
tar

el rosari.

hi ha conjunts a la Costa Brava, amb
pírates de vela.
tota la ráncia cremor de la canya que es bevien els
la
Selva.
exemple:
Port
de
exemple:
Cadaqués.
Per
Per
Perqué a la Costa Brava no hi manqui la pell venerable de Pany
de la picor, hi ha les torres de la vila vella de Tossa.
A la Costa Brava, hi ha Sant Pera de Roda que és la cosa més
wagneriana d'aquest país. Els erudits afirmen que aquest monestir

Malgrat l'aventura del peix.

meraveIlós és del més pur astil románic i fa prop de mil anys que no
s'acaba de morir. Jo sostinc que Sant Pare de Roda va aparéixer amb
aquests aíres de desolado, l'any que Wagner va escriure el Parsifal.
en una
El día que un explotador qualsevol aconsegueíxi installar
al
costat
de
l'al
casetes
de
bany,
l'una
d'aquestes platges dues mil
tra, i de passada, posi absolutament d'acord la te
nora i Polla de peíx, amb l'aigua mineral, la ruleta
La Tila vella de
Tossa,
lloc
i el -Morning Post», potser haura fet un gran ne
de
calma
goci, pero haurá assasinat la Costa Brava.
1 d'escenogra
JOSEP MARIA DE SAGARRA
Juny 1930
romántica
tia
un

suau

TEMES D'OLOT...

El Ball del Gandido, a adora
La placa Major del poble es troba gairebé deserta i sois mítja dotzena
Matí de sol.
de vailets juguen al peu d'un porxo, terrejant i embrutant-se el vestit que llurs mares
—

senyors.
els han posat aquell matí. Els raigs de sol són amos i
pero,
surten de míssa major i tothom fa via cap a la placa, par
quietud
dura
poc,
La
lant animadament i a grans crits. Les mosses soporten alegrement les patotxades deis
bordegassos els quals, altrament, no es creuen pas fer mes que una gallardia de la
jovialitat llur.
Els balcons s'omplen de gom a gom, lluint la gama vírolada deis vestíts femenins;
els porxos í les voreres de la placa s'atapeeixen de gent i, a primera fila, fregant les

cadires dels músics, s'entafura la quítxalla

mocosa i vermella de galtes. Els músics
ocupen llurs seients i mentres els instruments posen a lo amb quatre espinguets de
tenora i mitja dotzena de refilades de cometí, baixen a la placa les parelles de pa
vordes í pavordesses, abillades les mestresses arnb faldilla, gipó, mocador de punxa
caputxa i guarníts ells amb el clássic gambeto de levítica factura i el barret de

copa alta,

tan estrany de forma com dubtós de color.
lcosnença la danza.
I comenca la dansa. Mireu, miren com puntegen els pa
vordes majors! Enguany són En Sidro del Serrat i Na Guídeta de cán Plana. La
tonada monótona, insistent i suau com una psalmodia, del ball de gambeto, és
—

Atireu,
són

miren

vom

En Maro

puntegen

del Serrat

eta

5 N

pavordes majors! Enguany
a

Guideta

de

can

Plana...

dia treure a bailar qualsevulga de les dones o noies que
hi havien a la placa, tant a baix con] als balcons o fínestres
i era consuetud que l'escollida no podía negar-s'hi sota cap
pretext, ni allegant no saber-ne ni cap altra raó. Un any a un
ridaurenc se li va ()correr anar a cercar per a bailar a una
damisel.la olotina de bona casa, que es trobava un baleó,
de simple espectadora. Ella s'hi nega en absolut. Res no po
ablanir la seva tossuderia. Precs i consells deis de la
de tots
casa, la intervenció de l'alcalde i del jutge de pau í
els pavordes. Res; ella cregué que faria el riclicul i no vol

gué

gué

hallar.

El poble s'amotina. Un motí incruent, peró. Circula la
consigna rapídament í tots els establiments de menjar i
toles les
a

cases

tothom quí

Aquell

lila
5

niú,hs

comencen

pavordesses

seguida per la parella de
relles després i finalment,

baixt

a

a

la

atinar

Placa

i

les

amb el

parelles
seu

tiple

de

pacordes

habillament

majors
poble que hi vulgui prendre part,
amb un respecte i una serietat quasi religiosos. Fins us diría amb unció.
Barret en ma, agafant amb la dreta enlairada les puntes deis díts de
la bailadora, amb un gest no desproveit de certa grácia í ádhuc amb
cert caient elegant de minuet versallesc, amb els ulls baíxos i passos
pa vordes
per

tot

el

menuts i acompassats, el bailador va
seguint el ritme de la música. La baila
dora, ríallera, frescassa í colrada, de

galtes plenes
va

i exuberancies de sanitud,

saltironant

com

una

cardina,

mo

l'acampanada faldilla amb movi
ments lents i completament despro
vent

veits de hanalitat. Us he dit ja que
aquesta dansa és més un ritus que una
banal diversió.

pila d'anys... Fa una pila
la resta va estar a punt d'a
cabar malament í s'origina un serios
conflicte entre els ridaurencs i els fo
rasters.
Veureu com: el costum, avui ja del
xat per complet feia que després de
Ja fa

una

d'anys que

bailar els
zar-se

la

pavordes i en generalit
dansa, cada bailador po

Barret en má, agallant amb la dreta al
cada les puntes dele dita de la parella, el
bailador va segulnt el ritme de la música

primer i per les altres pa

que tenien forasters
tos del poble.

tancaren

llurs cuines per

no

any tots els

forasters,

van

haver de

marxar

Ridoura al-1lb el ventre buit. Enlloc no trobaren qui els
donar ni vendre un mos de pa ni un raig d'aigua.

de

volgués

anees
Fins a tal punt es sentiren ofesos els bons rídaurencs en llurs
no anava al
anys
que
cap
olotí
dura
alguns
tradicions.
I
encara
trals
Roser de Ridaura.
Avui el disgust ja ha passat. Baila qui vol í qui no vol no halla.
típiques ballades.
I cada any son mes els forasters que van a veure les

(Potes Vélez)

JOAQUI11

VAYREDA

I

AULET

-

MANS ENLAIRE1
deis polioles 1 deis hendid» bien educate,
pensarla qualsevol un éxit ben remarcable
entre els personatges que con:posen aquest conjunt de
fotografies. Peró no: els documenta granos demostren
que hi ha moltes metieres d'aixecar el breo que no
Cenen res a veure amb la foroa persuasiva d'un

La classica invitació
ha

tingut

—

—

cano de revólver...

Aquí tentm, primer,

una jugadora de Bas
després, una feixistes ben ensinis
trats, depprés un fragment de Chevaller
finalment, un jugador de rugby
que, pobret, compleix cons pot.

seball.

es troba sol al despatx.
Ha d'enviar
carta comercial í no té ningú per a fer-la.
Confine. Hi está tan poc avesat a escriure!
Finalment es posa davant de la máquina i,

vespre
una

ara

una,

ara

l'altra,

comença

a

nosament. La carta que escriu
Senores Hijos de J. Durán

teclejar

pe

diXi:

comença

Valencia.

-

Queridos hijos:
Etc., etc.

JOSEP

GRAM1TICÁ
L'altre dia. Una
a

vista
cia.

Hi ha

un

l'Auditn

acusat 1

una

—

Pertt,

que

es

senyor

president,

tracto d'un

vostt

veu

DISTiNCIA

1

En el patí d'un coblegi, a l'hora del recreu.
Passa un avió. Tots els alumnes aixequen el cap.
—Oh! l'aeroplá —diu un—que és bonical
El professor que es troba a la vora, corregeix,
amatent:

víctima.
L'acusat diu:
jo

MARIA PLANES

Aeroplá és masculí no femeni.
1 l'alumne:
—Oh! A aquesta distancia, qualsevol
—

tan

bé

com

cretl.

I el president, entrgic:
—Prou! Aixti no és cap retó per bastonejar-lo;
vós qblideu que els crefins són homes com vós i lo.
B.

A

ho

distingeix.
MANUEL BRUNET
La vida és bella!

B.

El tamos artista Al Jolson també ti la uva historieta ver
la quel semble que II he vaigut unasirle de veliz éxits

contar,

Amor paterno-comercial
Es tracia don cornerciant de Barcelona, ben
conegut. Ha fet una gran fortuna, no pas grá
cies
ja es pot dir
o
la seva cultura. Un

entre

les unisteis.

Fa

aixi:

Dos
1

senyors que

simpatitzen de

que

—Beneeixo l'etzer

—

tan

agradable com
—

Créeles

dined

—'Serie
sortose

avos.

una

conelden

es

troben

en

el

tren

m'he

situar

devent "in

senvot

vos!
el tretecte, (Por

avorrlt, he

tan

es

no

seguida.

estet

Ilettline

coneirenea

es

dende».

que

une

fan

deslio equl.

—En* heurfem de tornar e veure!
—No fehava mas! On vide vos?
—A Nove York.

Aquest
se

!tome

sol dir

mo ?

O

—

dues

Es

—Šs

ceragired
bé: Aquest ho
un

tares—

sorprenent

com

la prod.

—

dende fa bé les
—Correr

Perfecta

coses:

setenta

lo també.

quatrel

tantbtl

?Qué diríem, dones, de
Paul Muni, al qual
corresponen toles siqueataa
carea que el leetor pot
quid:Levo' ee'tt tle, el?
ment,

—198 leed,

l'actor

tembél

quince!
—Amito meu! Jo tambal
—lo iec 14. Jones, l'odontoleg.
—Per& velgri'm
—Al pis

Déu, jo lamba,

te.

nyorlt!
AL

EL PRIMER ASSALT
Assistia per primera vegada a aquesta
estranya (esta de Carnaval que s'anoníena
<un assalt» i que e fectivament té alguna
cosa d'operació
M'adrnirava de veu
re l'embranzida deis assaltants que prenien
possessió de la casa amb una desirnboltura
increíble. N'hí havia que en desfilar per da
vant els amos de la casa, agitaveu els dits
davant llurs nas, tot dient:
«Elis, elis, que no em coneixesh
1/a pitjor cosa és que un cop retirades
les careles, resulta va que, en efecte, molts
deis assaltants eren perfectament descone
guts. Aquesta circumstáncia, no els cohibia

pas; més avíat els encomanava una mena de co
ratge per fwar-se a toles les cambres, rentar-se
als lavabos, tafanejar la biblioteca, treure el
cap a la cuína i ádhuc regirar els matalassos.
Totes 4questes sensacions d'assalt i de bar
reja, tanmateix, no varen causar tanta sensació
en el meo cor adolescent, com
la dita ingé
d'una bona senyora americana que em
al costal a !'hora del «lonch».
Aquesta dama amb un deix melocliás que he
nua

va escaure

procurat estrafer moltes vegades amb una
contianca que cm va ter enrojolar hm al cap
deis cabells,em va dir gairebé en veo baixa:
?Mi amigo! ?Cómo nos ponemos el cuerpo de
jamón

en

dulce!

CARLES SOLDE VILA

JOLSON

Projeete de lata
res

torees vires

Un senyor de
carió 1 un sie
nyor de ferro.
Com podeu
veure, el
se
nyor de' ferro
aten
I
ta
ment el dlari.
senyor de
carió no el lle

iegeix

gelx perqué
troba que
cara

no

ea

en

pot

permetre el
ler fillgranes

eiS seus ates, Liesttia exposar les
La rnise en scéne fi ha plagut
sempre.
?Quan l'havia jo vist viva per darrera
vegada? La setmana anterior, sí. La seva
actitud havía estat normal. De sobte cm
vaíg recordar que també l'havia víst la
vigilia del fct, peró no lí havia parlat. Pas
cuLtra

raons.

111

sejava

A
tu

?TM 1

~Ittyrinintrri
1Coniinuaczó
la seva

casa.

fi

dei numera enter2or)

La darrera,

na, no:llenada Miss

una temible do
Russell regna la casa

des de cinc anys i segons el parer públic,
Ferrars,
sense l'aparició de la senyora
pogut
difícilment
esca
Ackroyd hauria

par-se-li.
Miss Russell, paró, hauría trobat un al
tre adversari en la persona d'una cunyada
de Roger, que havia. inopinadament arri
bat del Canadá amb una fila.
La senyora Cyrille Ackroyd, vídua din
poc recomanable germá de l'amo de Fernly
Park, s'hauria definitivament ínstal.lat a
la casa, i, segons paraules de Carolina,
«hauria tornat Miss Russell al seu iloc«.
No sé pas exactament quin sentít donar
Peró el fet és que
a aquestes paraules.
Miss Russell pren una expressió afectada
i que aparentment manifesta la més pre
gona simpatía per la senyora Ackroyd,

quant parla d'ella, «d'aquesta pobra

se

nyora-Ackroyd obligada

a recórrer a la
caritat del seu cunyat... El pa deis altres
és tan amargl Jo seria ben dissortada si
no pogués guanyar la meya vida».
Ignoro el que la senyora Ackroyd pensá
de
Ferrars quan aquest comença a
endevinar-se en l'horitzó. No cal dir que

ella tenia interés en que el seu cunyat no
es cases. Quan trobava a la senyora Fer
rars, era afectuosa atnb ella... paró Caro
lina afirma que abcó no prova res!
Aquestes han estat les preocupacions
de Kíng's Abbot aquests darrers anys,
Ackroyd i els seus sentiments han estat
examinats i passats pel sedás mes fi.
Es ara que bruscament comença el

drama.

Remugant

vaig

fer les rneves
visites medicals. No tenía aquell dia tna
lalts particulartnent ínteressants, el que
era una sort, car el meu esperít es dis
treta i no feia més que anar al misteni que
embolcallava la mort de la senyora
tot aixó

amb

Ralph Paton,

cosa

niments.
La conversa de la senyora Ferrars í
Ralph Paton -ern sorprengué desagrada
bletnent. Hi pensava encara, qua n cm vaíg
trobar de sobte davant de Roger Ackroyd.
S'neppard! va cridar. Son noma que
justament cercava. Quina terrible des
—

grácia!
Ja la

coneixeu?
Va decantar el cap. Era evident que la
noticia l'havia trastornat. Les galtes rubi
cundes eran empalidides i el seu aspecte
jovial 'navia desaparegut.
És encara més afrós del que poden
encune, digné amb calma. Cal que parlem
plegáis, Sheppard. Podeu venir amb mi
ara mateix I
Difícilment. Encara he de veure tres
malalts i cal que torni a casa per a la
—

—

—

consulta.

Aquesta tarda,

dones... o millor
sopar amb mí, a dos

veniu a
de vuít. Entesos?
Sí. Ja m'ar
ranjaré... Peró
qué passa? Es
tracta de Ralph!
No sé pas per
qué vaig pregun
tar aixó. La ve
rítat és, paró,
que tantes vega

encara

quarts
—

des

aquestes

converses ha

vien estat per
causa de Ralph!
Ackroyd m'es

git.árdá

com

no

comprenent--me,
í cm valí; donar
compte que hi
hayia, en efecte,

alguna
greu,

cosa
car

.de
mai

l'havia vist tan
trastornat.

Ralph?

re

petí,

tenció de fer-ho, no hauria deixat
carta anunciant el seu designi?

és cosa d'ell. Es
a Londres... Peró

La meya experiencia
una

qual

i dl parlaven amb anima ció.
Crec poder afirmar, amb tota sínceritat.
que recordant aixt, tingui el presentiment
de l'esdevenidor. Res de tangible, evident
ment, mes un advertirnent vagorós del
caire que anaven a prendre els esdeve

Ferrars.
S'havia suicidat? Si havia tingut la in

que quan

la

m'havia sorprés, car ignorava que el jove
que
es trobés a Kíng's Abbot; fins creia
estava irremisiblement renyit amb el seu
parastre, a la casa del qual no havia vín
gut des de feia un mes. La senyora Ferrars

cm

porta a

dona s'ha decidit

a

una

creure

atemptar

—

oh no;

no

veieu ací la valla
Ganettl No vull

pas parlar ama ella d'aqutst íamentable
afer. Fíns aquest vespre, Sheppard; a dos
quarts de N:1UL
Vaig assentir í eas separárem.
Ralph a Londres! Peró si havia vingut
el dia aba-ns a Kíng's Abbot. Així hauria
degut tornar-se'n el mateix vespre o avui
molt de matí. No obstant Ackroyd hastía
parlat d'ell com si no l'hagués víst des de
molts mesos abansl
No vaig tenir gaíre temps de reflexionar
car Miss Ganett va precipitar-se cap a mi,
ávida de saber coses, Misss Ganett s'as
sembla a ma germana Carolina amb la di
ferencia que ella no arriva a resultats
tan brillants, estava palpítant í ansiosa.
?La mort de la pobra senyora Ferrars
no era una cosa airosa? Moltes persones
dejen que es lliurava als estupefaents, de
molt temps ençá. Paró la gent és moit do
lenta, per bé que de vegades en tot el que
es diu hi pugui haver alguna cosa de ve
ritat. Ja se sap: no hi ha fum sense foc.
Hí ha quí din també que el senyor Ackroyd
havia descobert aquest defecte i per aixé
trencat el nuvíatge... parqué hi havia nu
víatge, Miss Ganett n'estava absolutament
segura i jo sabia la veritat certament
els metges la saben sempre, encara
que callin corn si fossín mutsl
I en dir aixó, ella fíxava damunt meu
els seus esguards aguts, per tal de veure
com jo reaccionaria. Sortosament ma llar
ga convivencia amb Carolina m'havia en
senyat a romandre impassible i a tenir
sempre a punt respostes evasivas.
Vaig felicitar, dones, Miss Ganett de no
participar en aquesta maledicencia, ço
que la deixá un xíc parada, a vaig repren
—

dre el meu camí.
A casa vaig trobar-hi diversos clients.
Els vaig examinar a tots i ja pensaya
1Seguird en

el número

vinen)

La malaltia d'Eii
Francesc (alabó
din En Ventosa í
"Passades les vacances
Calvell
reprendrá l'actívitat política amb
més empenta que mai."
—

—

EL CONSELL D'UNA 1NFERMERA

—Vostl. senyor Cambó, entén molt en política, pera
de medicina, cregui'm, en sé molt més jo. Ha d'obeir.
Aix6 Ii deia a Londres, en una clínica de Wimpole
Street, la seva infermera. Sembla que Francesc Cambó
feia observacions a propasit d'una prescripció facultati
Probablement, pera, és aquesta la primera vegada
va.
que ha calgut donar-li aquest consell. La famosa esquer
peria del líder, tractant-se deis metges, és tota revestida
de docilitat i de submissió.
—É.s un malalt ideal—ens diu el doctor que l'ha acom
panyat a Londres—. Es 'hura cegament a les mans del
metge. Els metges—afirma—coneixem un altre Francesc
Cambó.

LA CLINICA

Wimpole Street és, a Londres, el carrer deis metges.
Hi viuen els més importants. Hi viu també—i per cate
gorja ja Ii pertoca—Sir Saint Clair Thomson, el metge que ha
operat Francesc Cambó. No l'ha operat, pera, a casa seva.
Ell viu al número 43, i al 63 hi ha una torreta, propietat d'una
infermera, convertida en clínica. La clínica té nornés dotze
habitacions. Francesc Cambó hi ha estat intervingut i hi ha
passat uns dies de convalescencia.
EL METGE
Sir Saint Clair Thomson, ex-president de la Reial Societat

Francesc Cembo

de Medicina de Londres, és un especialista en petites inter
vencions a la larinx (laringofisures). Ha publicat setanta
casos com aquest que patia ara Francesc Cambó.
Sir Saint Clair Thomson té 75 anys, pera munta a cavall
cada dematí i juga cada dissabte al polo. Té un aspecte
una
vitalitat tremenda.
És tot un senyor i un “causeur), inefable. De la seva
,causerie», pera, Francesc Gambó no ha pogut gaudir-ne.
Es comunicaven per escrit. Ha gaudit, pere>, de la segure
tat prodigiosa de les seves mans i de la seva ciencia.

esportiu,

LA MALALT1A
No és res de l'altre món. Pels volts de la caiguda del Di
rectori, tornat de Madrid, Francesc Cambó es queixava
d'una ronquera absoluta. El seu metge, En Cinto Rayen
tós, va •posar-lo a les rnans del doctor Vilá Abada]. Es
tractava d'un petit defecte a la larinx, sense importáncia.
Li fou extirpat fácilment.
El mal a la larinx a primera de maig semblava definitiva
ment resolt.
Pera quedaven encara restes de la bronquitis
que havia patit tot l'hivern. Li fou recomanat un clima sec
per resoldre'l d'una vegada. Va anar al Marroc. Recordeu?
Tornant, va reproduir-se-li el mal a la larinx. Cana una
petita intervenció a una corda vocal. Francesc Cambó accep
tá el consell, decidit a fer-se intervenir, com més aviat mi
llor. Va posar-se a les mans del metge sense
NI A MADRID NI A BARCELONA
Es deixava operar a condició que no fos ni a Madrid ni a
Barcelona. Com més Iluny, millor. Eh, naturalment, ho feia
per defugir el rebombori que es produiria al volt d'una in
tervenció insignificant. 1 els metges volien també portar-lo
ben Iluny per a aullar-lo decisivarnent. La prohibició de
parlar poc fou durant un temps compatible amb rebre una
vintena de visites dilries. La seva docilitat de malalt era
més feble que el seu sentit cívic.
On es faria operar? Podia anar a trobar excel-lents espe
cialistes que li recomanaven d'Austria, de Bélgica i de Sub
sa.
Pera l'especialista més famós era Saint Clair Thomson.
Altrament, Francesc Cambó ja
havia fet visitar, feia
Pisan Ventosa

f

CaIvdi

párell

consell del doctor Vilá Abadal. Les
angles, dones. pero sobretot la Ilu
nyania, portaren Francesc Cambó a Wimpole Street.
un

de

pecialització

SECRET

mesos,

per

del doctor

A BARCELONA I SECRET A LONDRES

d'aquesta

intervenció fou mantingut a Barcelona
que equival, si fa no fa, a un urécord.
Ho sabien nornés un parell de metges i quatre íntirns que
pany i clau.
van guardar el secret amb
La cosa no va traspuar. El dia 10 de maig, Francesc Cam
bó se n•anava a Londres. Al cap de quaranta-vuit hores se
n'hi anava el seu metge Vilá Abadal. En arribar a Londres
el va trobar installat a la clínica, a punt d'ésser intervingut.
El secret, a Londres, no fou violat. A base del seu equi
patge, un catalá que va flairar-lo va callar-lo com un mort.
Des de Barcelona els pocs que sabien que era a Londres no
sabien a, quina clínica, ni el carrer ni el número on s'esqueia.
Llevat de les infermeres, a la seva cambra de clínica no
va
entrar lii ningú. La vigilia d'ésser intervingut. el doctor
Vil á Abadal va fer-li companyia tot el dia. Es posaven d'acord
per escrit.
Després de la intervenció felicíssima, el deixaven a les fos
ques perque fes repo:Ss absolut. A la impensada prenia llapis
i paper. Li calia dormir sobretot. Aquesta fúria d'anotar allo
que se li acudia sobre mil afers, exigia un exércit en vigi
láncia.

El

secret

durant

tres meses,

cosa

NO PERDEM L'ORADOR

És Sir Saint Clair Thomson qui ho diu. És a dir, l'autoritat
máxima. Quedará perfectament bé de la larinx—assegura.
Li cal només una temporadeta de parlar poc i en veu baixa.
Els qui temien la perdua del gran orador, l'espect.cle d'in
cisió i precisió que són els seus discursos, poden restar

tranquils.

EN CAMBÓ, A UN CASTELL

Quan tothom creia que el mecenas catalá encara era a
Londres, un amic ens diu que En Cambó és a Bélgica, re
fent-se en un castell. No en sap ni el nom, ni el lloc ; només
sap dir-nos que el dia abans En Ventosa i Calvell va arri
bar-ne.
A l'escala de la Lliga trobem l'ex-ministre, que feia vint-i
quatre hores havia arribat de Bélgica, on pass á uns ces amb
En Cambó.
Sabíem que a la Lliga es reunia el Comité d'Acció Po
lítica per a prendre acords importants per a l'esdevenidor de
l'entitat. Ben segur que En Ventosa no hi mancaria, portant
el consell del cornpany que allá, en terres de Belgica, refá la
seva

salut.

DIU EL SENYOR

VENTOSA

—En Cambó está ben bé i molt coratjós. La seva veu és
claríssima. No perdrem !'orador; no hi ha perill. Natural
ment, ara quan parla encara es reserva. Aquests dies que
hem estat junts férem diverses excursions. En Cambó no vol
que es sápiga on és, per no rebre visites. Cal deixar-lo re
posar

tranquillament.

—Perei

on és?
—A Bélgica, I es preocupa amb viu interés de !'actual mo
viment polític nostre. Segueix amb avidesa tots els esdeveni
ments i els comenta amb els que té més a prop.
En Ventosa frisa. Han entrat els
altres companys de Co
mité, i nosaltres l'entretenim.
—Digueu que passades les vacances En Cambó reprendrá
la seva activitat política amb més empenta que mai.
—Una darrera pregunta, seny or Ventosa : ?Pot din-me el
nom del
castell on es troba En Cambó)

—Demaneu molt, pero vaja... Poseu
a Belgica, a la 'vora de Liege.

ChAteau d'Arden

:

nes,,,

paraula!

DELICIOSES BEGUDES I POSTRES GELATS
de tothom que
posseebd la famosa nevera
electro -automáfica
a

tabas!

FRIGIDAIRE
fabricada per «General Motors»
A la davantera de la refrigerado

automática

mundial ha assolit l'exit en neveres silen
cioses, funcionant sense aigua, sense gas, nI
amontac.
Cal sois enxufar-les al corrent
eléctric

1

precisa

no

cap

intervenció

ni

manteniment.

Les

neveres

FRIGIDAIRE

regular el fred

sec

que

tenen

conserva

els aliments. Produeixen gel pur
porten l'HYDRATOR, darrera
novetat de

r

control

per

perfectamenf

Vidaire

cubets
exclusiva

en

i

o

Luxosament fabricada, FRIGIDAIRE
té una presentado elegant 1 atractiva.
Gratis

laellnals

minis,

des

per a la venda a ter
Mes. mensuals

de 165

REpRESENTANT:

GRAN PREM I a l'Exposició Internacional de
Barcelona i a la Ibero Americana de Sevilla

RADIO-LOT
Passelg de Sant loan,
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DESPRES DE LA

Sota la l'una clara de
VIlanova. Joaquim Mir

MEDALLA D'HONOR

recorda, saltsfet, el
seu Irtomf de Madrid

EL PINTOR JOAQU1M MIR A VILANOVA
Es elal matí Arribem
de Corpus i la gent
Vilanova
mar.

a

surt cap a les platges a encarar-se amb
y Geltrú, tota plena de claror, Ilençant cla

ella mateixa.
Anem cap a casa En Mir, el qual ens rep al jardí de casa seva, on hi
ha una mica de tot; papagais, micos, gallines, flors i, a més a més, horta
lisses tan ben cuidades pel mateix amo, que no ho faria mes bé el
míllor hortolá.
Doncs, qué hi ha, noís?
ens din En Mir.
Venim a veure'l en nom d'«IMATGES» í a que ens digui
ror

—

—

—

quatre mots.
fa eh, somrient.--Veieu quines col-i-naps
Ah, proul
col-rayes que hí tinc aquí? Fan bonic, oi?
—

—

Tots hi estem conformes i fins la senyora

i

d'En

Rebull, l'escultor, quí junt amb el seu marit es troba
amb nosaltres, en la festa major i n'arreplega un gra
pat que el mestre arrenca amorosament de terra.
Sembla que us agraden les bestioles—clic jo— per
qué en veig moltes.
—

—

Prou

correr que

m'agraden, peró amb mesura. Varen fer
tn'agradaven í tothom me'n regalava. Fins

lleó i un serpent. Peró jo no els vaig voler.
Ens presenta en Kukí: un miquet arrebeixinat í una
mica esquerp que du la clenxa molt ben partida, el
qual, amb uns ulls oberts com dos pica patrons es deixa
retratar a coll de l'amo, una mica estranyat, peró, de la
maniobra. En Goby, un formós berger de bell pelatge,
fa, en canvi el tossut davant de la máquina, peró al cap
un

davall

es

decideix.

Sou de Barcelona, oi?
M'encaro amb el pintor:
El meu pare era d'Olot. Jo vaig náixer a Barce
lona i Vilanova és la meya pátria adoptiva.
Volen fer-vos un homenatge, tínc entes.
?J'estimen molt i ho fan amb tota sínceritat. Els
hi accepto i agraeixo per la bona voluntat, peró jo en
dic fer-me fer els gegants. Veleta He portat de Madrid
aquesta estátua. Sembla francesa. Pot ésser també ita
liana de la decadéncia romana. Tinc també un Munoz
Degrain molt bonic í penso fer altres adquísicions
fer-ne un petit Museu, de casa meya. Veureu, no tenim
fílls. Qué tinc de fer? Més tard potser, Vila nova tindrá
motius per a recordar-se de mí.
—

--

—

—

FOtOfa

Gap"

Parlem de la Medalla d'Honor. Com us tractaren els madrilenys?
—En general són bons xicots i no puc dir-ne mal. Demá m'arriba
En Francés, un deis crítics d'art més honrats i més entesos i un dels
%ornes més amables i comprensius per les coses de Catalunya. Ho
faig constar amb goíg i per a lee justicia.
—Peró amb la votacíó sembla que hí hagué bullit, veritat? En
—

Solana,..
—Res, home,

res.

Capelletes,

enveges,

petíteses.

Els artistes

son,

portem com a grans críatures o com a cría
grans. Si En Solana mateix, en l'elecció anterior va donar-me

així í moltes
tures

vegades

ens

engrescar i el varen posar en evidencia.
l'elecció dient que vaig fer tanta pressió
per a obtenir vots. Aíxó no és cert: podría ensenyar-vos una pila de
cartes, entre elles d'En Sotomayor, En Benedito, En Capúz, etc., en
termes tan elogiosos, i parlant de mi—perdonen la immodéstia—amb
tant d'entussiasme, que és pueril voler-les atribuir a coaccions. Res,

peró ara el varen
Després preteníen anul.lar
el vot...

res;

parlem d'altres coses.
Qué me'n díeu del vot

autoritzat?
Era necessari. No hi fa res que els votants no hagin víst l'expo
sició. No és un quadro el que es jutja, sínó l'obra d'un artista. 1 aques
si
ta, tots la coneixem. Jo no he vist mai cap Corot. Dones, bé;
visqués i em demanessin el meu vot per a el!, podría negar-li?
—

—

D'artístes clássics, quins preferiu?
—Oh, molts, molts. Per sobre de tots, Rembrandt, El Greco, Goya.
—

Velázquez...

—I dels d'ara?
per
—No m'enredeu, que trepitgem un terreny perillós. Posen, mes
aixó: Mompou, Humbert, Castedo, lu Pasqual; aquest, cada día
defínit. Per cert que li han fet una injusticia enguany. I es Ilástima.
—Us agrada molt de pintar?
—Quan pinto, només veig Ilum. Llum i color; tot el demés és acci
dental. No sento ni veig res més.
hivern, un
—Ni quan neva interromp la seva muller —.Aquest
d'anar-lo
a cercar al míg d'un
haguérem
Mirabet
l'Ebre,
a
de
dia
Havia
camp on pintava, duent al damunt de l'espatlla dos dits de neu.
d'acabar un arbre florit.
—Es ciar— fa ell—, l'endemá ja no ho hauria estat.
fer?
—Una pregunta per acabar, mestre. I ara, qué penseu Peró, em
—Pintar, pintar sempre. Si los més jove, aniria al japó.
sabria tan de greu morir foca de Catalunyal—J. V. A.
—

Joaquim Mir amb el sea
mico Kukt, etzerit
de taba!'"
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Barcel

Escolti to,,e (es el que els pren de la
cm podría dir quants plats es
trenquen cada dia sí fa no fa?
jo en trenco pocs. Un que n'hi havia
abans....
No es tracta de tenlos-tu pagar. Es una
,uriositat com una altra. 1 sóc persona ma

máquinar ?No
—

-

-

voste,
Ho saben a dalt que són els
Jrnpren.
Després hern aclarit que etixt, es
per anys, per comprar-ne de nous
trencadissa és un secret. (Qui sap si
nada com

als

accionístes1)

—

platelat
llagosta.
blanc

i el yermen cardenalici de la

El consum dian? Ens diuen el del mes.
Fa més respecte. 1.200 quilos de Ilenguado;
1.000 quilos de llagostíns, 1.000 quilos de

llagosta, 600 quilos de Iluç,
i 300 de calamar; í sipia.

800 de turbó

que els

Carn

cornpta

Vedella blanca d'Avila: 70 quilos
diaris; 30 de fílet, 50 de vaca de primera,
28 Ilaunes de foie-gras i 25 quilos d'anyell.

i que la
de cara

pensenn

Estadística per ah desganats
Per aquests i per les petites buques que
tnengen madrigals i canyes de gelat í s'em
passen migues de música, anem a divulgar
unes xdres, simplement monstruoses. Ho fa
reir' amb una tipografia que els perrneti de
tenír-ho a taula, a tall
de menú i, si cal, en
unitge a part.

Pollastres
Poulardes de França, 65 cada día
í 60 pollastres del Prat.

Verdura
Per

no

esmenussar

només que se'n
los diaris.

la 'lista cal dir
70 qui

consum uns

011$
N'arriben cada cita
Lut caixes de 350 ous
,ada una. Es a dir es
trenquen í es debaten
dia
es xuclen cada
2 800

aus.

Panets
Continuem per les
ininúcies. De panets
amb paper iii tot, uns
8.000

sense

Sisón

comptar

me'n
qu

aquest paper anglés
torrat, dauradenc del

tan

que ocupa
extensió de taula
llarga que no es

veu

on

Ilagostes?

Es consumen uns dotze perníls diaris. Ima
els sandwichs possibles si us play. A
part del pernil, la carn de porc té un lloc
molt poc brillant entre aquestes xifres.

ginen

acaba.

Peix
Aquesta

Frulta

cámara és
morta im
ponent. Hi domina el
una

diuen d'a

es tes

Pernil'

desdejuui
una

servits...?que

natura

Cent cinquanta quilos de
recó de la fruita fa pensar

tota
en

melons del volt de l'Estació de

Sembla mentida que

d'aquesta

cilabausa de

ferro

maquinkria

en

de

1

puguin

coses

tan

sortir

unes

dellcades...

fil somni de
rarnerica

...coni
ta

per exemp1e &boca

estiba

de torradas

mena.

piles
França o

les

El
de
en

aquest

paisatge, ric

de color i

vista d'ocell

més d'aroma
donen mai

—

a

cosa

que

és in
els paisatges, a
oblidable.
1 sí aixó no us sembla encara una balancada prou eficaç,
sortiu un moment, si us plau, a aquest recó on es guarden
les flors per a la taula Veureu que toca ben bé una flor
per plat. I gairebé tet un ram Aquesta proporció, dones,
guarneixi la tanta de la página anterior on parem l'esta
dística deis

no

—

desganats
M.

(Patos

Bodegó.

Un

bodega

de

Cases)

de debo

piles de taronges al moll. Els .vínt cistells de
maduixes que hem vist arribar, ni esveuen.
les

Oil
La
fa no
d'olí

•

proporció d'aquests liquids ha d'Isser, sí
fa, torren:ial i ho es, en efecte: 100 litres
malaguanyat es vessen cada dia... Fóra
--

zuriels de saber el que consurneixen cada dia les
esglésies de Barceiona.

Vi i xampany
Trobem gairebé tantes

cufKultats per esbrinar

aquesta xifra com per saber la deis plats que es
trenquen cada dia. La del xampany depén deis
banquets. Del vi posem-hí 500 litres.

?Potser

que els

ners

només servel
perter el men

xen

El

jar pele

gel

El gel se'l fa la casa, en un departament que té
tot l'aire d'un dipósit de locomotrius Pel café hi
ha una cuina expressa i deu bornes. Pel sucre, és
seria, hi ha també
tonelada i mula.

tot

un

departament. El

as cre

leo

a

consum

nitres?

dir per la
del

gel

cut

pastis

és d'una

Natura murta

LLIBRERIA
CATALONIA

Aquestes olles i cas
seroles enormes,

a

vista d'ocell, aprofí
tant l'escala del fotó
graf, és un espectacle
úntc. lis retorna la il
lusió de la qualitat,
al punt dolc. És a dir
quan la qualitat
començava a de

Un bon libre
és el millor

present

en

tota

época de l'any

sillusionar-nos.

Estadístíques

i

secrets d'eta

boració
a part.
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Constructors de forns industrials.
15.400 forns construits

en

el món.

owla

119

referéncies

a
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IMATGIES
D'ACTUALITATS

SETMANARI GRAFIC

a
a

cuina

ideal

NÚMERO

gaf de benzina

sene

PREIS

preffió.

SOLT: 40 CENTIMS
stBscmció:

DE

Barcelona,

semestre

Fora

»

ADMINISTRACIÓ

LLIBRERIA
Plaça de

-

Claris, 69-71,

17

-

1 VENDA:

CATALONIA

Teléfon 12456

-

BARCELONA

Naftalina

La darrera
novetat.
Deyjo agentf.
KLAEBISCII

Catalnnya,

10 ptes.
10'50 »

Contra les ames
Ltat 858 Barcelona

NÍI
Les belleses del cinema divideixen Ilur jorna
da diária en tres parts: la primera, per a llurs
afers parliculars; la segona, per a treballar i la
tercera, per a fer-se fer aquestes fotografies dedi
cedes a llurs admiradors de tot el món...
Aquí tenim Dorothy Jordán, la deliciosa artis
ta de la

plir la

Metro-Golwyn-Mayer,

tercera

circumstáncia

en

tren d'acom

part del seu programa. Per la
ja són Iluny aquells films de

—

l'Oest aventurer Dorothy jordán s'entreté a mun
tar un cavallet de carió en un «carroussel» del
«Venécia», famós balneari de Califórnia.
—

Maria Alba, la nola de Barcelona
que va sortir d'aquí sense altre ba

gatge artístic que la seva bellesa
i la seva joventut, ha fet definitiva
ment fortuna

a

Hollywood. L'adve

niment del cinema sonor ha afa
vorit, i no poc, la «classificació» de
Maria Alba. La seva veu és a l'alçada

fotogénia, cosa que no po
den dir una pila d'estrelles del país
de la

seva

del cinema.
Per la gent de la «Paramount» ha
estat una troballa el fet de trobar
seu personal
disciplinada i
que, a més a més, parlava correc
tament l'espanyol. 1 aquí tenim
se

que tenien entre el

una

artista bonica i

Maria Alba convertida en gran
dette» del film «El gran delicte»

pletament parlat

en

castellá,

ta la Paramount Pictures.

publiquem correspon
cena
d'aquest film.
que

a

«ve

com

que edi

La foto
una

es

ACTIIALITAT
ENTIRMINGERA

trIpulants de l'avió «Creu del Sur., capita Kingsford SmIt, Ponch Swstannage,
Wadyke 1 Plugreng, que han cobert magníficament el vol Irlanda NO1/11 York
-

c..§,,,.o.lant. 14 «4:reo
U:Retador australiá Kingsford Smit,
volar mes en graos
del Sur.. Ha dit que pensa casar-se 1 no
serveliten?s, ha rnanifestat a
de
tot,
per
qué
raids.
Do+prés
«

un

repOrter

visa el sisé Regiment
El rei Carol de Rumania, acompanyat del marescal Avereacu
d'Infantería, del qual havia format part.Els ofíciala, ex-companya seus, 11 ofereliten un
present

La famosa estrella del cinema. Bebé Dantels acaba de
amb M. Reo 1.yons

vasar-se

Soldats anglesos enevrt:I..At la
Els sagnants esdeveniments de la India.
revoluciónaris
Bombay amb filfcrros, per dificultar l'assalt dels
—

La «Pacífic Plotte. americana atravessant el Canal de Panamá
Per prendre part en les maniobres de l'Ailántic.
El vaixell
en un deis liac.s del Canal de Panamá
—

"Saratoga"

(POTCS KPYSTONE 1 DELIUS,

preso

de

Aguanta

Els `Campanilleros ale
Bormujos" a Barcelona
El Director
Em creía que anava a oferír ah lectora d'ImATGEs un reportalge sobre el
folck-lore andalús 1 m'ha sortit una enquesta de carácter social. La culpa la té
aquest Zeta'ó Pepe, petit I rabassut, amb qualre plomades de pél blanc sobre
el crani, que a la primera frase de presentado In'ha desviat del rneu objectiu.
—José de la Rosa y Olivares, director de los Campanilleros de Bor
M11%03, sabe Vd?... Bormujo, a cuatro quilómetro de Zeviya, con 2.380
habitante cabales, zi lo sabré yo que soy er secretario der Ayuntamien
to y der Juzgado!
Be. borne, no s'exaltí; només volia presentar els seus companys als lec
tora de la nostra revista i explicar-los el sentit 1 els secreta d'aquesta or
questra de campanea 1 de les cobles que canten.
Na, hombre, pué va Vd, a ver!

gerra

aya, a mea
gorra 1 tal

1

atinente eaparde.
servir com a tal
eapardenya, poden con
a

mésde

vertir-se, conveatentmem maula
braden, en un tnatrument musical.
Com? Llegiu Particie
hu sabreu

(FOTOS

CASA

—

—

L'ambient
Ninal... Ninal...
Canta 1 crits 1 converses l repica de castanyoles s'apaguen,
1 de lotes les portes entren al saló bornes 1 dones i nois 1 notes
vestlts ja per anar a l'Exposició; guayaberas blanquea, pave
ros negrea, mantellines 1 pella morenes. Expectació.
—

geix —; per Mató admirem Catalunya.
ben pagada
I la nostra Exposició?

on

la feina

és

--

—

Magnífica!

El Zenó Pepe, concentra el pensament i precisa:
La Exposición de Barcelona es un caballero
apuesto, gentily gallardo... La de Zeviya ez una
muchachita ideal, recogida y honrá... La novia det
caballero, vamos!
Inclino el cap en senyal d'assentiment.
—

Una aessid privada
Heu vingut molla colla?
Dinou bornes i vint-i-una dones.
1 els instruments?
Les dones toquen lotes els palillos (castanyo
les). Els hornea campanea de nota diferent: un güiro
(raspador), una guitarra, dos triangles 1 un bajo,
instrument que don José ens assegura que es remunta
no menys que a la noche de los tiempos 1 que con
sistelx a picar amb una espardenya la boca duna
gerra de coll estret.
1 els campanilleros, qué?
És una institució de quatre o cinc segles, i senv
pre igual fina que jo la vaig moderintizar l'any 1918.
Va néixer del costum d'anar a convocar eta verns per
al roseri. Ara participem els funerala 1 els artes del Die
J. F. Puie
deis monta.
—

—

—

—

—

—

—

La cuila dcla "Çarnpa,iiileroe' du grond complot. El autada da z..ap
Un régim democritic
d'aval!, que va veatilt com al Manea:11m de palea, es el director de
Don José fa la presentado:
la ••troupe" 1 secretad de l'Ajuntarnent 1 del Jutjat de Bormujos
Acl tot 'es fa segons la
més
estricta democracia. Jo
mano. Pero quan es presenta un ces greu, consulto els companys.
1 es fa el parer de la majoria. Quan vosté ha vingut estavem dinknt.
afegelx
els hornea i les dones, el pelas
Tots som iguala
1 els grana; tots cobrem el rnateix, els que canten com els que to
quen 1 com els que bailen. Solament jo, per poder fer possible la
contracia, he hagut de lidiar de cobrar...
Al Zenó Pepe ce ti humliegen els ulls:
...I endespué no 03 vais a acordó de mil
NO3 vamo a acordá de V más que de Crístobal Colón, y
exequia que le haremo y lo que le venzo a res*
va verá las
replica el cor.
Estic a punt d'enternir -me.
?Es un número del programa?
—

—

--

—

—

—

—

La quest16 social
L Exposició no us paga bé?
Cada un de nosaltres guanya deu pessetes diaries 1 ens surten
els viatges en tercera. Es molt. comparat amb el que guanyem quan
treballern al camp. Tan de bo tínguéssim feble seguida d'aquestal
—

—

—

--

Guanyeu poc?
Eh bornes quatre pessetes de jornal treballant la

terra.

I les dones?
Les dones treballen en els magalzems deis colliters hl guanyen
dues pessetes.
Dues Pesseles?•••
SI, i cal que (cm frente plats cada dia
aclareix une more
na elxerlda.
Cada plat és un quilo d'olives que cal delxar a punt
ens explica
Don José.
de farcir
Lee tren pardiez% fernemine*
Per la concbrdía
dele ••Campanilleros'•
aI
posen un quadro piánt1„. en
No us podeu imaginar la re
•acttat dels nostres senoritos
efe
honor dele lector* drges
—

—

—

—

—

—

—

—

Els

preparatius per a la
«Exposlciiips

cursa en costa

El

guanyador

absolut

les

categorles

N'Antoni Garcia

en

toses

/omitan,
FelibrIge, sota el,

claustres de

Mont

serrat, condecora

la

solapa de
cigala

Fran

Martas

Aquestes tres notes madrilenyes passegen
perla nostra clutat dalt d'una manuela

•

•

com en
casos

diaen
de

a

Madrid. A Barcelona, per

compromis

encara

en

cese

queden
La verbena
ta

manera,

?dattieu

amb

ca

ponlie•

la

del

d

or

madrilenya, celebrada al poble espanyol ton, en car
exposicié de mantons sobre uns bons ligarlas

una

"11111¦.
grup
del Barcelona 1 el de l'Atlétic de Bilbao, en un
de dlumenge. La placa
amist6s abans de comeaear el
bIan vana
és un homenatge del club bilbal al carate

"quia

d'argent

partit

'fo(os Cases

í

Gaspar)

Frederic

Mistral, nebot,

al

costat de la

vestida d'artesiana 1 del Bar6
lacte de

la

seca

de Güell,

Inauguració del monument al

seu

en

ancle

De la "Verbena
Dues noies

—

per cert

catalanes

—

que

aportaren la

Maddlenya"

seva

gracia

i

la

al Poble
seva

Espanyol

bel/esa

a

l'extraordinaria «Verbena» de

l'Exposicío
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¦:11sch

212-211

