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EL MONUMENT A MISTRAL
lindran a
Des de diumenge Mistral té aquest monument a Montjziik. Les testes del centenari
ídil'lics
de la muntanya.
en
un
deis
recons
més
aquest
record
de
pedra
i
de
bronze,
Barcelona
del felibrige i de la ciutat
Al peu del monument hi ha, en aquest acte inaugural, la representació
tPuto Iport)
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"ACCIO CATALANA"
<lavani el moment polític
DESPRÉS

de l'Assemblea

general

de la

Lliga

el curs de la qual els
senyors Ventosa í Calvell i Raimond d'Abadal

Regionalista,

varen

precisar

en

clarament la

posició d'aquest

eI moment actual, l'opinió espe
raya, amb un cert interés, la reunió general
extraordinaria d'Acció Catalana. Aquest in
terés ha estat avivat, durant el curt interval de
temps que ha separat les dues assemblees, per

partit

en

politics apareguts en els
organs deis respectius partits, la tónica deis
quals ha estat, en els republicans, subratllar
la posició monárquica de la Lliga, i en els re
un

seguit

d'articles

gionalistes

díssimular les seves delaracions di
nástiques amb una ratificació de llur tradicio
nal devoció als ídeals catalans.
L'Assemblea general extraordinaria d'Accio
Catalana tingué lloc dijous passat, dia 26, a les
den del vespre al flamant estatge social d'aques
ta entitat, al carrer de les Corts Catalanes.
1 encara que, donada la proximitat de la
.Publi» al Coliseum, algú hagués fet bro
base de la cua de públíc que anava a
veure i a sentir En.Chevalier, el cert és que la
sala d'actes d'Acció Catalana es veis material
ment atapeída de socis.
L'ordre del día de la reunió general esmen
ma a

tada contenia els dos assumptes següents:
Reforma deis Estatuts i elecció de nou Consell.

l'objectívitat i la imparcialitat que escau
,Imatges», hern de ter constar que entre l'ele
que assistía a
ment jove
el més nombrós
l'Assemblea, l'elecció del Consell era el punt
més important de l'ordre del dia. La candida
Amb
a

—

—

base deis senyors Lluís Nicolau
d'Olwer, jaume Bofill i Mates, josep Sunyol,
josep Barbey, Pelai Vidal de Llohatera, Ramon
Abadal, els presídents de les Comisions de
tura

única

a

Propaganda (Manuel Carrasco) í Organització
(Caries Pi i Sunyer) i els representants de Giro
na (Caries jorda), de Tarrago
na (Briansó) i Lleida (Bergós),
fou aclamada unánimement.

L'Assemblea, peró, s'hauria
trobat profundament defrauda
da sí els dos líders del

haguessin

partit no

fet cadascun el

seu

discurset. En Nicolau d'Olwer, el prestigi mes
liberal d'Acció Catalana i un .dels valors rnésau
tentics de Catalunya, s'aixecá, en obrir-se ja ses
per explicar les vicíssítuds so
fertes pel Consell durant els anys
de patacades de la dictadura. Fou
breu, precis, sobri, segons les seves
habituals característiques orató

sió,

ries. En canvi, com a fi de testa a
honor dels nombrosos socís que
havien acudit a l'Assemblea, el ros
Don jaume
del partit
pronuncia un breu, peró in
Bofill i Mates
superable discurs polític. Si aquest borne
d'accent floralesc i d'eloqüencia literaria tin
gués el to de veu d'un Henry jarrés, per exem

sinyol

—

"Arrió Catalana
amb cap partIt

—

fóra el primer orador del segle...
En Bofill í Mates, que hagué d'escurlar el seu
parlament a requeriments oficiosos del de

sigui catada,
explleitament

no
-

no

saltara

polític

que

densocratIc

publica"

re

din el líder Bofill I Mates.

ple,

legat guvernatiu, pogué ter dues afirmacions
que feren les delícies de l'Assemblea i d'alguns
elements del Consell, com En Sunyol i el mateix
Nicolau, els dos notoris esquerrans de la casa:
digué, en primer Iloc, que els bornes d'Acció
Catalana acceptaven de tornar a les Corpora
cions públiques en aquests moments creient que
era un deure ciutadá el sacrificar-se per resta
blir l'ordre juddic malmés per la dictadura
sobretot, parqué els inicis politics de Factual

govern perznetien de creure en un veritable de
sig de tornar a la normalitat. Peró que consta
tant que s'ha produit un atur en aquesta marxa
•

la legalitat, si aquest atur es prolonga
massa, els bornes d'Acció Catalana recaptaran
llur llibertat d'acció.
I digué, en segon lloc, parlant duna possibi
vers

litat electoral, que si Acció Catalana s'ha d'aliar
amb algú durant les eleccíons, només ho fará
amb partits que siguin catalans., que siguin de
mócrates i que

siguin republicans.
Aixó suposa, explícita
ment, que Acció Catalana
no pot col.laborar amb la

Lliga Regionalista Aques
declaració, feta des de
la tribuna més autoritzada
del partit de .La Publíci
ta

tab, té una transcendencia
que fóra pueril volguer

ocultar.
En Sunyol fou deis que
aplaudí amb rn és calor
quan l'Assemblea

a col 1
aquesta declaració d'E n
Bofill amb una espontánia

ovació que dura

!larga

estona.

A dos quarts de dotze
l'ac te havia acabat i el
bou soci d'Acció Catala
na baixava Rambla avall,
aire somrient,
les declara
cions d'En Bofill, i amb
l'expressió de cara del
que s'acaba de treure un
amb

un

palladejant

pes de sobre...
DOMENEC
Consell d'Acct6 Catalana. D'emotiva • <treta:
Sisares., Italiana Abada', Carlee torda, jenabe
Joscp flarbey, I. I.
Bofill I Mates, NIcolan d'Olwer,
Suayol, Pelai Vida' de Llobatera 1 Maancl Carrasco.
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El ministre de
Justicia del
Maizem i nitres
1110ros notables

Barcelona

a

Es tracia de

Sa Excelléncia Sidi ~a

med Erhoni, Ministre de Justicia de
S. A. Imperial el Califa de fetuan í el seu
secretad Síd Mohamed Afilal, Sidi Idris
Bennani, ad
er Rifi, baixá d'Arzila; Sidi
ministrador principal de la Zona del Pro
tectorat espanyol i Sidi Bennuna, ex-mi
nistre de Finances. Els acompanya el
comandant don Genar Uriarte, de la zona
de Laratxe. La visita no pot pas ésser més

egrégía.
Llurs xilabes, turbants, vestits blancs i
sabates de cuiro s'exhibeixen aquests dies
a l'Hotel Coíom. Llevat d'aquests detalls
d'indumentária, són uns turistes com qual
sevol altre: SleepIng car i hotels de
primera. Els que aguantaven el tipus, és
la rala, eren els seu rebesavis.
vénen sense vaixells i sense es
claves. Unes petites recomanacions al
~re per no trair el Coran i res més.
Porten un ex-ministre, Bennuna, que ja
havia estat a Barcelona í és un excellent
intérpret. No els queda, doncs, ni el recurs del
llenguatge per fer al seu volt alió que se'n clín
ambient oriental. A més, són comissió oficial,
a

dir

Aquests

Sidi bennnna, ex-ministre de Finances, Sidi Mahamed Erhoni, ministre de Justicia del Califa de Teman,
Bennani. administrador principal de la Zona del Protectorat espanyol, Sidi Mohamed

Sidi

secretari de l'anterior 1 Sidi idris

que els prohíbeix, setnbla, de fer decla
racions.
Comencem 1 'ínterrogatori al ministre de

Majzem:
impressió del víatge...

del

—Una

—Molts deis vísitants

contempla

Justicia

de
la

Tetuan
bandera

catalana cine hl
en

la

portada

haría

del segon

número d'IMATGES

no

coneixien

res

quedat literalrnent en
lluernats. Sevilla i Cordova, sobretot, ens
han produit una emoció tnolt viva. No
cal dir per qué. Davant de la Mesquita ens
venien les Ilágrimes als ulls. Ningú no pot
saber qué sentiem davant aquelles
pedres brodades... Hi hem vist l'esplen
dor d'aquella civilització que bu,
evidentment, l'origen de la gran
desa d'Espanya.
d'Espanya

dii Califa

Titifi,

cosa

Justicia

El ministre de

ir

i han

—1 Barcelona?

—Barcelona amb la seva trepi
dado í la vitalitat ens aclapara.
I és ciar, ens encisa alhora. Hem
vist passant, només passant,
l'Exposició, que ens ha sem
blat, efectivament una mera
vella. Esperetn veure els jocs

d'aígua i de Ilum, que
d'una riquesa oriental

—

són
ens

han dit.

Ens hi
i

estarem

després

cap

a

quatre dies
Valéncía i

Granada que

ens
interessa
enormement de ven
al
re. I, finaltnent,

Marroc, a dir cotn
hem estat rebuts í a
situar les ciutats vi
sitades al lloc d'ho
que el s pertoca.
El ministre de justi

nor

cia és

un

diplomátic

moltfi.Nohiha mane.
ra

de

cenyir-lo a

una

resposta concreta.

en

el

hall de

l'Hotel Colom.

lí de
—Parleu-nos de la vostra política
manetn.
?Hi ha calma absoluta al vostre
país? No hí ha perfil?
Ell només somríu. I diu amb una ven molt
segura:
—No; no parlen de perills. Qui hi pensa?
—Dignen-nos, doncs, com és administrada
la Justicia al vostre país.
El nostre terrítori és governat pel Gran
—

—

Visir Ben

Assus,

el

qual depén del Califa,

re

Tetuan. El nostre Tribunal Supretn és
presidit pel ministre que ara visita Barcelona
i forrnat pels «ulamas», es a dir, els »savis ele
gits» entre els jurisconsults de més fama.
—I quíns estudis fan?
—Els nostres homes de lleis estudien a Te
tuan i a Fez a les «Karacien», o sigui a les
Universitats com les vostres on estudien dret
árab i religió, a base del Credo malequita.
Segons llur aplicado i llur talen t surten amb
diversos graus, el millor deis quals és el
d'eadulia (notaris). Els seleccionats entre els
eadulís» són els K.mujtis» i aquests trien el
Cadí, és a dir, els jutges.
—I fíns on arriba llur competéncia?
—Entenen en els afers que afecten els mo
ros en general. Entenen en els que afecten
els estrangers quan es tracia de propietats,
no inscrites al Registre de la Propietat. En tot
el referent als altres afers espanyols o estran
gers actuen els tribunals espanyols.
—1, perdoní: ?el Codi de 1914 quíns resul
tats han donat en aquella Zona?
Record' que som una comissío oficial.
sident

a

—

Aixó

no

ho

podem respondre.

En compensació cris parla de la nostra re
vista i ens din que IMATOES en árab és »Jouar.
I torna a ter la famosa rialleta de les evasi
ves, per vintena vegada. Tenen el cotxes a punt
i van a comparar si els jocs d'aigua i de Ilutn de
l'Exposíció són tan orlentals com fan correr.
S. 1 V
(Fotos Sport)

general

Ir
vist de la
no es
na

vare.

tractés

estatua,

S

es

po

dría dir que en la
s'hi re
seva cara
fiera la triste:1a
de no

haver

anar

al

pogut

seu

Un montad desconegut deis barcelonills

d'u

país

Des de l'any 1898, el general negre Ulises Ileureaux té
hí ha un sol escultor que tingui cara í
ulls... Una casa comercial catalana esta
blerta a Santo Domingo resoldrá l'afer.
Tindrá cura d'encarregar l'estátua a un
artista de Barcelona.
Tot marxa com una seda. L'escultor Pe
de treballar amb
re Carbonell comença
el genera' Ulises i el seu cavall. Unes set
després, a la Fundició Masriera
manes
converteixen en ferro el grup eqüestre.
L'embalen i el porten als docks. Cal no
més ficar-lo en el vaixell que ha de portar
lo a l'altra banda de l'Atiántic.
Amb aquestes, a la República de Santo
Domingo torna a haver-hi revolució. Ara
és el President Giménez el
no

que ha fet el

pronunciamien

una

estátua a Barcelona

Passen els díes i els mesos i ja ningu no
recorda del general Ulises. La caixa on
és tancat, abandonada a sol i a serena,
es va perjudicant. De mica en mica la fusta
es podreix i, un dia de molt vent, la caixa
se'n va defínitivament a Cán Pistraus. Da
es

consegüent, el general
cavall fan una inesperada
aparició en mig del pati deis Docks.
Pobre general Ulises! Afortunadament,
l'abandonen. Els
unes mans piadoses no
vant de la sorpresa

Ulises i el

seu

obrers deis Docks Ii aixequen un pedestal
i el volten de flors i d'una palmera, perqué
l'any
no s'enyori tant. I allá el tenim, des de
1898 presidint heroicament el trángol quo
tidiá de la cárrega i la descárrega. Els ulls
deis habituals d'aquell lloc ja s'hi han anat
acostumant i se'l miren famíliarment, sense
sorpresa; pero de tant en tant, es presenta
no pot dissimular la
un foraster que

estranyesa.
Qui és aquest senyor del
nument?

seva

—

mo

És dificil i llarg d'explicar.
per tant, hom ha hagut de cer
car

A 5/111GUDA d'Icária, 170. «Magatzems ge
nerais de diposit del Crédit i Docks
de Barcelona.. Un carrero d'entrada, amb
les parets una mica ennegrides i l'adoqui
nat sotraquejat per l'escándol de mil ca
mions. Una vintena de passes i, de sobte,
apareix a má dreta, el que cercávem.
El que cercávem era el monument al
general negre Ulises Heureaux. Aquí el
tenim, vestit de generalíssim, enfilat dalt
d'un cavall. El conjunt eqüestre, está vol
tat per un jardinet ben conservat. Breu:
un monument amb totes les de la Ilei. Cap
a la dreta s'estén el paísatge tradicional
deis Docks. Uns quants centenars de frac
tors, protegíts amb veles. Caixes de totes
dimensions. Al davant, els grans magat
zems coberts....
?Com és que aquest monument es troba
aquí? L'emplaçament, val a dir-ho, no es
pas deis que conviden a les filigranes ur
banístiques ni homenatjadores... ?Un mis
ten?

Mirarem d'explicar-ho.

entera, cap al panora
confos de la Historia centro-americana.
L'any 1897, a la República de Santo Do
mingo. El general negre Ulises Heureaux,
com tots els generals d'aquelles latituds
que saben l'ofici, creu arribat el torn de
ter, eh l també, la seva revolució. El pro
nunciamiento li surt bé, i ja el tenim con
vertít en dictador de Santo Domingo.
Qué farem ara? El general Ulises no dub
ta gens: És qüestió de ter-se aixecar una
estatua. Penó... qui la fará? En tot el país

Girem la mirada

ula

És

Docks

Unes
mane

pi a

-

doses

l'han

de
voltat
flore 1 d'una

palmera,

per tal que

no

s'enyori

tant...

general Ulises Heureaux
morí assasinat, mentres la seva
estátua estava esperant en els
Docks de Barcelona.
I passa el que havia de passar.
El President Giménez diu que no
vol saber res del General Ulises
i que no está per estatues, enca
ra que siguin eqüestres. La casa
comercial que havia encarregat
el monument no té mes remei que
pagar a En Pere Carbonell. I l'he
roi santo-dominicá es queda de
finitivament einbalat, al pati deis
Docks, amb destí inconegut.
to. El

El gest solemne del
dicta
un dla Ion
dor de la República

que

Domingo 1
presideix el
trangol quotldla dels
de Santo
que avul

Dock» de

Barcelona

resposta expeditiva:

una
—

el fundador deis
us díran.
JOSEP MAR1A PLANi'

—

\
\
\
TARIFES VARIES
PREUS EXAGERATS
MATERIAL BIGARRAT
INDISCIPLINA TOTAL

AHIR...

\

TARIFA ÚNICA
PREU JUST

MATERIAL UNIFORME
PERSONAL DISCIPLINAT

TARIFES DESORIENTADORES?
PREUS INSOSTENIBLES?

LII

SI
FORA

\

S'AUTORITZÉS

POSSIBLE

UNA

MANTENIR

LA

LLUITA

DE

PREUS

QUALITAT 1 LA

DISCIPLINA?

ri. De cop i volta va sentir com un tret
de pistola. Va guaitar per la reixeta del
marc
de la boca de I 'escenari. Vejé un
nóvol de fum espesseit blarós. Tot aixo
gairebé silenciosament. Després, hom
morts i ferits.
va adonar-se que hi haria

Yilomara

,

El gran ranablejador
Ara és el ternps. qu'e' Maurici Vilumara dei
Rambla i se n'anava a Puigeerda. La
ava la
Rambla ha estat el seu món. Hi ha naseut al
peu---earrer de la Morera—i sobre unes golfas
obra. EH que
que hi donen, ha fet la sera
majoria de les
da per Nova :York i per la
d'Europa, tornir sernpre al Born anit)

Eh l i el seu germh, cap de maquinttria,
collaboraren en els treballs d'auxili. En
separar els rengles de butaques, per a
treure els morts, van adonar-se de l'al

ha

Aquella empenta...
Vilumara mai no havia volgut sortir
rebre els aplaudiments del públ/c. En
canvi sortia a l'escena sempre que ca
ha per a fer d'actor o de comparsa. El
dia de l'estrena de Ton i Guida, el seu
decorat aconsegut un gran éXit. L'ovació
bou imponent. El públic reclamara la
preséncia del gran eacenégraf. Com que

earrer de Sant Pau. Als seus ruitanta
sabia adormir-se cense passejar les se
patillas per la Rambla, a punta de dia.

del

•

no

Els ulls verd-gris del gran esce/Mgrab han
.anciat la flor del riostra barcelonisme. Han
renderrocament de les murallas, paró tara
urbanitziteió de Montjuic.

es

Quan

ravut tamos
era

Dei d'unes Indagues- del liceu
Viluniara—deixeble de Martí Albina a Llot
des de les dues butaques -de propietat tiUe
enien al Liceu els seas pares, contemplara el»
daurats, els bastidors i les bambalines de res
cenari com un rrión d'encantament. El seo
•

eseenngrat

De

Salvador Alarma

trobara

a

I 'escenari horn va donar-li
ter-lo sortir. Paró va
a

empenta per

una

del/cable d'En Vflumara

equinta>. ja tenim Maurici
négraf trine del Liceu.
"MIgnon"

a

•Vilumara

asee

l'"Or del latan"

El primer decorat que signit Maurici Vi
lurnara bou el de 1 'ópera Mignon. I van se
guir-lo el bé de Déu de «mig repertori» i de
«tot repertori», que en deien els empresa
ris : casa rica, casa pobra, jardl, bosc i

fabricant de teixits, paró el! volia
aseenégraf. (En aquell temps un fill pin
tor era una rergonya per a les famílies.)
A Llotja va fer exercicis de pintura al tremp.
Al. tallers de Soler i Rovirosa comença a pintar
tela: I. 'any de la revolució de Se
matra,: de
tembre. que es l'any en que entrara a la
pare

estat

paradis,

enterniment una mica mes pujat cada va
cada. Retusa un bou contracta a LHavana,
que per por de la mar, per no estar deu
sense veure la Rambla.
Nlauriei Vilumara ha fet la vida de, «La Ifo
passant per l'es
era», al earrer d'Eseudillers,

no haría esclatat.
de Guillen+. Tell—deia—no
la del bé i del mal, com en el
sinó únicament la del mal.»

pomar:a

«La

.ats

,mys

bomba que

tra

era

<çsser

taló «de fons», imprescindible.
Les ‘Ibres que han sortit del seu taller,
Maurici Villa:n/1ra les ha pintadas tot sol.
No tingué mai ajudants ni
deixebles. Un borne per ne
tejar els pinzells i omplir els

aquel

pots,

i grácies. Lliurava sem
pre els decorats amb anticia

pació. Níngu no pogué acu
sar-lo mai d'incompliment.
darrera obra, in
un
decorat per
L'Or del Rhin. El decorat
a
que pinth abans bou un bosc
per a La ciutat invisible i el
nou
decorat de Aida. El vell
decorat d'aquesta obra va
La

sera

acabada, és

ara
fa selxanta-dos
anys, quan l'épera va estre
nar-se al Liceu.
El seu taller era sobre la
gran sala d'espectacles. A
les tardes, tot pintant, po
cha sentir les reas deis can

pintar-lo

tanta rnés famosos del rnón.
Aixf aprenia ?Tares de me

El gran

eseenógral

ancló

disfressar-se.

Sota la pomera
de "GuIllem Tell"

poder

El Liceo ha estat un es
i triomfal per a Vi
lumara, paró en tenia tam
bé un record trágic : el de
les bombas. Era el dia que
representaren Guillern Tell.
cenan

Fitis a darrera hora, pintá
al seu taller una pomera per
al decorat : la de la sageta.
Durant la representació s'es
tara a «la banyera» de res
ceni/graf,, a dintre l'escena
Un

magnate

retrat

de Maurtef

Vilumara,

al.

•int

anys

a

un

hetol

sempre

Aquí

d'opereta

de ftnals de

escapar-se i va anar
bia si al mig de la Rambla
del Mig.
Ara, malalt encara, deja
amics :
—Ara sí que haurieu

empenta
parar al
del lit...

com

mig

aquella
de

thigut

havla

molla

el tenlen convertit

de

per

a
o

en

egle...

parar, no sa
a
la Rambla

un

dia

a

una

donar-me

una

fer-me anar a
la Rambla, i treure'm.
a

Els que en anar-lo a veure' Ii dejen:
—1 dones, que fem, Vilumara?

fern?—resixmia—.
poden

Angúnia,

com

veure.

M.

le a

tarda

a

Martorell, andl
Francesc ru

jas i Josep Pla

Sha

dit que En josep Pla és l'autor més Ile
gít de Catalunya. En canvi, En Francesc
Pujols ens ha rnanitestat més d'una vegada
era l'autor mes poc llegít, tam

que
bé de CataInnya.
Ara, dencs, es dóna el

cas

que

110git fa un Ilibre sobre
més poc Ilegit. 1, per fer lo

l'autor Inés

l'autor
sobre el terreny, s' ha traslladat a
Martorell. la vila del Pont del Dia
ble i patria eventual d'En Francesc
-

despatx, Francesc Pujols
elaborat, elabora i elaborará la
seva obra en pro de la grandena de
Catalunya
En aquest
ha

'

Pujols.
Martorell,

a

viril

-i-cinc minuts

d'autonióbil de la Placa de Catalu
nya. La Torre de les Hores. resi
»

El Pont del Díable

dencia del senyor Pujols.
Que Y i és, eh?
No. Deu ésser al Círcol...
—

qué: com va aquest Ilibrc
Oh!, ohl— va fent En Pla
Aquest home, Mare de Déu, quin
—

---

1

-

—

Anem al Circo]:
El senyor Pujols?
Deu ésser a l'Ateneu...
Anem a l'Ateneu:
---

home!

--

—

Sembla que En Pla está literal
ment engrescat.La companyia d'En
Pujols, les interminables converses
sobre tots els temes humans i di

El senyor Pujols?

Deu ésser a la fonda, amb el
senyor Pla.
De fet, el senyor Pujols no era al
Circol, ni a l'Ateneu, ni a la fonda.
Les coses sempre van així. Efectiva
—

ment,
el

en una

capell gris

vis el fan !díc. En Pla, que té
una gran capacitat admirativa, ad
mira En Pujols amb totes les seves
forces. De tot plegat n'ha de sortir
un llíbre forcosament interessant.

cantonada descobrim
de l'autor de Y'« Hístó

ria de l'Hegemonía catalana» í el bar
rei fort de l'autor de «Coses Vistes».

Anem cap el Pont del Diable. En
té un especial interés a ter
nos adonar del merit de l'are roma
que dóna en

Pujols

0111

Encara que

sem

trada al pont.
Este in
—

contrari,
aquí En Pujols I
En Josep Pla no
contemplen el ras
bit el

de cap manir

esta

ció

seu...

en

honor

treballant,
el que treba

Harem, per
aconseguír

que desenter
rin la meitat
está sota el nivell de

d'aquest are que, com veieu,
la carretera. Šs una 'lástima, perqué aquest arc
té les instes proporcions romanes. Un cop desen
terrat, despertará l'admiració deis forasters.
El Pont del Diable, és un lloc que convida a
la fotografía i, naturalment, En Cases en treu tot
el partit possible.
Passar l'estiu tot

l'any

En Pujols ha escrít que *arribará un clia que
els catalans anirem pel món i ho tindrem tot pa
gat ». La profecía
encara no ha co
Un amable contrallum del
Pont del fiable, arel> el
seo

filmó» are, que, segons

Pujols, té les jus
proporciona romanes...

conta En
tes

mencat a complír
se, peró de moment
els que ho tenen
tot pagat, són els

Sobretot, el que
Perqué, di t sia

escríuré
intervé En Pu
entre nosaltres, encara no
meitat de la teína que
estic, ni de bon tros a
he de ter.
?El llibre será en forma d'interviu, o bé ce
dint la paraula al personatge. tal com váreu fer

jols.

-

-

amb la »Vida de Manolo»?
Ni d'una ni altra manera.
?I, com ha estat »muntada» aquesta
—

—

es

obra,

si

pot saber?

--

A base de

converses,

sobretot.

I, després,

prenent peu duna serie de notes que En Pujols
diu En Pla
em facilita

Pujols

Passi-ho bé senyor

Ha arribat l'hora de marxar. Al peu del cotxe,
En Tosen Pla fa una darrera reflexió:
No s pas com poden viure-hi a Barcelona.
S'está tan bé, aquí Martorell..,
-

-De debó? pregunta En Pujols.
Bé veureu, potser hi ha un ex
cés de mosques, peró pel demés...
-

Pla, Pranceac Pujoi«, J. ht,
l'autor
Sagarra, López Mansa«
d•aquest articie, no catan ras ben
conveneuts d'interpretar l'escena

El

JORep

del

bar

•

comme il

le

cotxe

PlIjOlS,

s'engega. En
quedat

que s'han

Pla i En
al mig de
fent petits, pe

la carretera, es van
tits, í finalment, clesapareixen

faut «...

en un

revolt
Uns dies més tard, En Pla ens ha
vía d'arribar a Barcelona amb un
posat sí és no és de náufrag que ha
trobat una lila. Els seus enterniments

amics d'En Pubis que van a visi
tar-lo a Martorell. Abcó pot com
provar-se fent el tomb pels cafés

vilatans s'havien aigualit una mica
En el moment de les confidéncies,
deba a tothom que volía escoltar-lo:
—Les mosques m'han tret de Ma r

de la població. Perqué el nostre
home no té preferéncies: és amic
de tots els locals i de totes les
persones.

torell,

Sí, es clar.. -diuen la gent
de Martorell. -Aquest Don Paco
és un senyor molt divertit, que té
—

quartos i vol

estar

les mosques m'han tret de

Martorell !

JOSEP

bé amb tot

hom...
I En

Pujols ho ha aconseguit
d'estar bé amb tothom. Des del
rector fins al darrer ciutadá, pas
sant pel caporal de la guárdia ci
vil, tots els martorellins cultiven
una tendra simpatía pel seu jI

•Aquesta gent que
apliquen a la polítIca

lustre vef.

En Pla

el mateix criteri
tístico de «Les
de la Roser«...

En Pujols hi viubé, a Martorell.
Ara per ara. no enyora gens Bar

celona. Un

per?»

amic de la penya
trobar una curiosa
justificado de la vida de D Paco.
Vet aquí
Ií va dir
que
vosté ha trobat la manera de pas
seu

Circo], va

del

—

—

sar

—

l'estiu tot l'any...

On és

Catalunya

Catalunya és aixó ens explica En Pla
Martorell, Vilafranca, Manresa... Tot el demés
-

—

son

romansos.

És ciar confirma En Pujols
Per exem
ple. Macó de la República aquí Martorell ja ho te
-

—.

—

nim resoit. És a Barcelona que
posar d'acord...

no

us

acabeu de

El llibre
I aquest llibre, en definitiva, qué será? Josep
Pla ho explica aixi:
—Un compendi, un
resum de tot el sistema

filosófic d'En Francesc

Pujols,

comprenent tot
el queja ha escrit, el que
escriu i el que escriurá.

En el

gent

caté, amb la
de Alartorell.

Prancesc

Pujols

Josep
com

Pla
el pela

1

troben
a

l'aigua

al

seu

«ar

joies
—

diu

reduTt,

selecte auditori

MARIA PLANES

CAMP

DEL

ESCENES
RURALS

A

L'ERA

Sega

La

Els homes ja són al catnp i

tot

just

el

clareja.

Xíulen les aloses matineres
tot enfilant-se amunt, cercant el primer
raig de sol í un oratge suau i fresquet fa
moure les espigues amb un tremolor l'en
ger. Els segadors es parteixen els rems 1
dia

cadascú ja es al seu lloc. A dalt a la ma
sia, que mostra de Iluny l'am pla tossa
de les seves teulades grogues de moka,
tothom trasteja d'alió mis. El vailet ja

engegat el bestiar ja es senten les
esquelles deis bous ressonar per la rou
reda; i a dins la casa, la mestressa reme
minyones esparrabitllades, un
ra i les
cop aconduit l'aviram i arranjat l'aveurai
deis garrins, preparen la beguda per als
ha

bornes del camp,

car

la teína és mascle

Una

escena

de sega sobre el fons

magnate

del patsatge

camprodon

de

palla resseca, sostenen ses energies grácies a una transpirado
copiosa, alimentada per abundants refrigeris d'un vi de pos graus. Aquesta
transpiracíó, en alguns moments, arriba a ésser tan abundosa i rápida, que
les camises queden tenyides de la matéria colorant que el cos no ha tíngut
cions de la

temps de transformar. Llavors diuen que suen el vi.»
Quan al punt de migdia la campana del veí santuari, arrecerat a la ubaga
d'unes muntanyes i árnagat darrera la frondositat d'uns roures centenaris, as
el toc de l' Angelus» migjornal, la masovera i les mínyones baixen la
minestra als segadors que de bona gana l'esperen. Un bon plat d'amanida,
una
gran cassola d'arrós i bacallá amb xatnfaina, ben acompanyat tot
amb gruixudes llesques de pa moresc i bones xarricades de vi negre.
Qué més voleu? Una hora o sis quarts de tniediada a l'ombra d'un a rbre si
tornar-hi!
n'hi han per les margeres o sinó, al reces d'un garballó í apa, a
palla
a ter-se sentir arreu del camp.
halls
arranant
la
torna
zist-zast
de
les
El
Cap al.vespre, quan el sol, ja post, dóna les ultimes pinzellades de ver
melló als celdtges triomfals a la Gustan Doré, els segadors deixen llur tema

senyala

per a reprendre-la a l'endeirá si és que no l'han acabada
altres terres en cerca de nous termes per balejar.

Els

o

per

anar

cap

a

garballons

garballons, un cop fora els segadors, resten al camp arrenglerats en
'largues fueres, esperant que els raigs de sol i la serena de les nits acabin
batre. Una
de madurar el blat de les espigues i ter que ragi mes a l'hora del
una
per
tal
d'assegurar
quinzena al camp, formant garballons, és necessária
Eh

í cal que remullin sovint la gorja i s'atipin forla.
va caient, a rranat per la falc ben esmolada, i les
garbes, Uen lligades, van deixant tnarcat per terra el rastre
deis segadors. El sol va pujant enrarint l'ambient i caldejant
l'atmosfera, que sembla feta de plom fos. Els segadors es pre
dalló

mes

El blat

deis raigs del sol amb unes immenses paioles i, aíxí i
tot, suen de bo de bu. Hom din que els segadors suen el vi.
Saben qué vol dir abcó de suar el vi? Vejen el que escriu
que
Manían Vayreda en un del capítols de «Sang Nova» en el
pinta magistralment unes escenes de sega i que quasi haurfem
pogut transcriure íntegrament en aquestes págines: «Els se.
serven

gadors, debatent-se

entre

raíles

xardorosos del

sol i les

seves reververa-

els

La

carreta

da. que

labulosameot earrega

portará

les

garbes

a

l'era

bona batuda. Mentrestant, els bous passa
per damunt del rostoll arrosegant la
feixuga rella i prepararan el terreny per a
ran

fer-hí les tardanies.

Cap

a

l'era

La carreta surt del camp tota ensimbro
liada bandejant d'un cantó a l'altre com si
estés a punt de volcar. Va seguint l'estreta
carretera que mena cap a la casa, resse
les feíxes i turons, entre dues
de verdissa í espinabesses, al pas
mandrós del parell que el mosso va estirant
al davant amb les cordes a les mans.-En
arribant a dalt, a l'era, hom descarrega la

guint
parets

carreta i les garbes s'apilen en uns munts
que en diuen modalons. I a ixi, tantes voltes
com és necessari, van desfent-se els garba
llons i portant les garbes cap a l'era,
esperant el día de la batuda, que no tar

gaire a arribar.

dará

La batuda
—

Demá

baten'

—

diu

l'amo

caldrá

—

matinejar.
La batuda. Lentament, eta bótts van Mar
danejant al ritme mandrós d'una canco

esperant l'hora d'aventar. Avui dia quasi
totes

les

cases

ho fan

a

máquina

aixó de

separar e] boll del gra. Abans pertot es
feia aprofitant les hores de vent fresquet,
Ilencasit a l'aíre palades de barreja que es
destria tot seguit. El boll, les arestes í els
bríns de palla, a Fimpuls del vent, volen una
estoneta í van a petar fora de l'era; el gra
massís i pesant—aquest minúscul llonguet
que és un gra de blat rublert de farina
torna a caure dintre el dos í amb les es
combres

l'apilen

(Foros va ALTAI
at

a

Fent el

palier

en

>in
na
na

Bon punt

a

ol ixent comenca

a

tenyír-se el cel amb la claror rosada del

día, a l'era tot és trasbals. Els bornes desfan els modalons escampant
les garbes, encara humítejades per la rosada de la nit, per damunt de l'era.
La batuda sol ter-se de dues maneres; en les cases de molt rem, lloguen
peró,s'acon
una o dues cobles d'eugues; en les masoveries més modestes.
poc a poc,
tenten a mb un o dos parells de bestiar boví i, per bé que més a
les
masies
ernpten
ja
modernanient
fan la mateixa tema. En algunes grans
máquines de batre, que fan soroll de ferramenta i Ilencen fetor de gasolina;
d'aixó no en parlem; aixó está molt bé, peró no fa bonic. El sol ja pica í al
bes deis seus raigs la palla cruix i s'aclívella; els bous mandrosatnent
entreguen
van sardanejant datnunt l'era í les espigues sota els pena Ilurs,
condicia.
guardat
arnb
generosament el gra que fins ara havien
Fa calor, jepus! Sembla que sueul
I En jepus, que fent de tocador al míg de Pera presideix la festa, amb
les tírandes a una má i les xurriaques a l'altra, tot fregant-se anib el revés
de la má la cara mal afaitada que duu tota plena de boll, ben segur que us
non

—

respondrá:
—

Aixo

va

bé;

ara

és quan

la

palla

es

Fa bona!

Mentrestant. al costat de l'era les móltes estan preparades i

van

miau

tant-se els pallers, uns homes des de baix
allant forcades de palla í un altre al cím,
escampant-la regulartnent fins a coronar la

Ja hm baten! El blat ja és al
granar ben ensaeat 4 ben lltgat.

cimera.

M'atinen

Els grans de blat i el boli, tot barrejat,
resten a baix a l'era o a dintre la cabanya,

Ja

res

ea

pot dir blat! 13ls palier,
cap al cel lesseves tor

grognes

sen,

I len carretes repo

cansada* de

tant

griny olor

per ensacar-lo tot seguit.
I. V. A.

Del bous del mar, a flor d'a
Hl

vaporet que remolca la gula que ha de treure la
«Isabel>, enfonsada fa un mes 1 rolg. Foto
presa des del capdamünt de la gula

barca

EL SALVAMENT DE LA BARC
"El grec".— Li diuen

« el greca.
peró es diu
Alexandre t és efectivament de Grecia. És un bus del
port de Barcelona. L'hem conegut el dia del salva
ment de la barca «Isabel», a les set del matí. El vá

bus en
Amb

té

un,,

la vida del bus.
Que vol dir aqu
volen dir aquests dh
motor d'ara? Fa de

tant. El bus ronda per allá la vara. Els seus homes
preparen la presentació. Ens diuen que a part

dialoguen perfectern
Cap d'aquests cops de

en

conéixer al

cap

ens

del vestit de goma, el pes que porta a l'esquena 1 al
pit pesa mig quintar. Les sabatasses mig quintar cada
una I ja no partem de la caparulla.

És

1

Ani,

un.

l'aigua. Quan arribárem, hi havia encara, a flor d'a
igua les bombones del capbussament.
Aquestes bombolles es tornen a formar, de tant

rem

de mina hora d'estar dins de

questa corda són el
nyó escardalenc és ti

Demana

una

destrali

mal ofici —ens diuen. Cada dio hl ha més
trobar-ne. Per a fer-se bus cal ésser tot un
homenás amb un pit per a resistir les grans
pressions de l'aire. El bus no sap mal en ves
un

feina

a

tir-se,

si

es

podrá

treure

el

case

amb les

se

ves mans.

El grec ja fa mina hora i cinc minuts
l'aigua. Ens diuen que ja és
una proesa. Tornen a produir-se bom
que és sota

bolles. Es

peró

El

que

veu

encara

el

ta

Ilenguatge

surt.
una

forfolla pel voltant,
cor fort i no surt.

de la corda.— No

peró, aquesta corda s'agita amb
gran violéncia. Els moviments d'a

-40,01~.111M

De Vílanova al fons del

mar

Fa uns dies
molt pocs
ha desaparegut a la
sonido del port, una bola. Hl era per indicar un pe
rill als vaixells que enfraven 1 sortien. Des del 25
d'abril hi havia enfonsada, en aquell indret una bar
-

—

S'hi ha estat exactament, un mes i mig.
Era una barca del «bou » que tornava aquell dio
de Vilanova. S'havia passat la nit pescant, a sis mi
Iles de la costa, 1 venía plena de peix. Peró després
ca.

sorlir
humor

pesca, va comenor la tragedia pel comí
de tornada. Era encara ben Iluny de Barcelona que
va avariar-se-li el timó. Els tripulants, amb dos rems
a popa, van anar «servant» la barca. Veis volts de
les nou del matt arribava davant la Farola del Port.

¦

de la bona

trenta metres.
tal de

tallar-selk

Amb l'escullera a quatre cops de rem, els tripu
lants respiraven. Contemplaven com s'acostava el

aquest cas

«Cap Qrejo» sense temer res. Avancava segur 1
semblava pie de bones intencions. Peró de la vora

Es

altre. Va envestir la barca per I'« ale
*a » de la pant de «bavor», (a l'esquerra) 1 va arros
segar-la un bon tros enllá. De cop, la barca va donar
una volta de campana 1 colgá els trIpulants. Peró

de

va

ésser tot

va
-se

1161
It

Penó el g.
19415:
treu el cag
de
un

un

la mateixa (orca de l'envestida
FIs pescadors aixt van poder salvar
per

qu'Irli

el perfil de

eue

Ara hl ha

giravoltar.
El bus ha

per mira

sense

de.

Nedant. nedant, gairebé sense roba, 1 ni girant
arribar a la Farola, amb la
se a mirar la barca, van
mort pintada a la cara

entre
Entre el bus i
ment. Es tracto
alzó

Despres de ~la hora
de.rre,1 d'haver

d'estar

a

IIIKat les

sota

l'atgua.

ea•rde• a la

el

bus

bares

torna

a

enearrada

!'

pals

d'ara la tornarla a enfonsar. L'escena arnb la pluja t
fa gairebé trágica 1 evoca a tothom el moment de
l'enfonsada 1 el perill de mort de tots ele tripulante.
La barca surf sense pala tal com havia dit el bus. El
acabat d'esmicolar-se
mes i mig d'estar a l'aigua ha
no

per si

prou de l'abordalge. Costa de reco
pintada de blanc. La roba esquineada

ho (os

néixer que

era

hi ha per sobre i la terrissa esbocínada deis cán
tira, fan pensar en la Huila dele pescadora per al sal
vament. Entre dues aigues, la de la pluja 1 la que l'ha
colgada, la barca «Isabel» és salvada.
que

ti
u

bus. Aquest mi
Cada
confiancel.
de

del

111

del

di

el tub de l'aire.
duce mans hi ha

nta
tes

Fins

rda insisten!? ?Qué

iats? ?I aquest

a una

altra enfonsada

El remolcador es fa cárrec de la barca. La grua ja
ha fet el seu paper iii cedeix. Ja la tenim cap al port.
sota la pluja. La barca amb prou felpes s'aguanta, fa

tre

Ells dos s'entenen 1
•dem estar tranquila.
d'auxili.
és el senyal
El bus és a
a torda.

pena.

La trobareu al moll de Llevant, si os fa goig de veu
re-la. Els tramits prohibeixen que per ara sigui re
pintada i revestida com es mereix; la barca s'estará
al moll dies 1 dice. Ara que ja és ben cheuta, només
amb tres pala i una vela es l'aneada al mar encara
que

li anunciessin

una

nova

enfonsada.

El salvament d'una barca al

nostre

e‘Pectacle de cada dia. Els cinc husos

1.a

barca

elqabeli.,

d'éimer hiasada

a

port
que

és

un

eón

de

no

hl

al moment

flor

d'aigna

popa. La cosa és difícil i molí arris
cada parqué abans de poder passar les
bragues, cal alear suficientment la bar
En aixó hl ha sobretot el perfil de
ca.
a

quedar-s'hi

a

sota.

Al moment de baixar el bus per a
fer aquesta operació hi ha entre els de
dalt un moviment d'angoixa. El minyó
que hi parla amb la corda ale dita és tot
abocat a l'aígua. Li dóna més corda, mentre
no para de ter-li aire. No es ven
bombolla. Alzó vol dir que el «greca
treballa a una pila de metres de fondária.
El brete de la cabria va baixant... La cá

l'ajudant
cap

és aquesta embarcado de gran tonelat
ge des d'on contemplem el salvament. Hl
ha ele dos bralos, en forma de triangle per
a moure el brete central. Aquesta cabria és
la més gran del port. Pot alor fina a 80 to
nelades. Serveix per aquests casos de sal
vament i per posar blocs a l'Escullera.

bria
Ile

«grec•

mriure

s.

se•1

no ha
ala

perdut el bon
d'Emelga*

lectora

pot córrer? A més de la possibill
hl ha, en aquesta feina d'ara,
tre les desferres de la barca. En

1 aire

corda.
rioler com en la nostra fotografia.
la má pela ulls enlluernats. Parla
rqui. Ara que sla de vestir, costa
focal ni una gota di aigua al rol.

s una

ret
casi

de
que

Fa 20 minuts que el bus brega per alcar
la barca No ho ha aconsegult, ni es deci
del* a sortir. La corda ene diu que treballa
cá
i es mou activament. Ara, ara }miza la
bria. La barca és la una mica aleada. El
«greca jet pot

que és

tombada sota la par! de bavor,
de cordes 1 moldes de pesca. Tot
1 restes deis vestits
dele tripulants.
ea

net

fan el pla estrattgic del salva
beettiles una A proa 1 l'anta

afgües.—Hi ha

Va

cel

Kris

ficultar la

I

a

un

temp.

complicada

una mala estrella per aquesta
horca
d'ara
al
fons
del mar; paró no s'hi es
barca
Jadee més a
tará galre. A l'hora de sortir-ne. comenca un
que
per
Mudar
a treure-la.
a propósit per entonsar una barca
lentament, amb gran
maniobra
la
cábria
duce
eigues
Entre
dificultat. Eh hornee aguanten la pluta sense moureis del loc.
És el moment decisstu. La harca puja. Una vactlilació a horca

Entre dues

a

sortir.

piujós

bao

ii4Jahat

de

di

maniobra del salvament

servei perrnanent no catan massa enfeinats. Ele pescadora de
l'escullera que s'hi passen gairebé la vida tampoc no us en con
en aqueit cas ja era a la sor
taran galre. En el nostre por!
sida—el salvament d'una barca encara que ea digui «Isabel» és
equivalent al salvetment d'un treinsatlántic en linea Mires Mane.
de

més

mala 'CHI

(FOTOS SPORT)

GABRIEL CAIEs

AUTORS INÉDITS
Abans— ara ja

tant— rebia moltes comédieb

no

perqué les Ilegís

que m'enviaven autors inédits
i els

digués la

meya

opinió.

Un deis manuscrits que

acompanyat d'una

em

fou enviat,

anava

carta que deja aixt:

«Senyor Rossinyol: ?lis voleu jugar deu
setes que no llegireu aquest drama?»
Jo Ii vaig

enviar les deu

pes

pessetes, amb

una

carta que deja:

«Heu guanyat».
SANTIAGO ROSSINYOL

Una frase de Bernard Shaw
"els Matges— diu— formen la jooentut i

desformen

els panialons...

A cal metge
—Doctor, no cal que feu compli
ments, ja em podeu dir la veritat.
—Vós

us

cap dubte.

curareu.

deis malalts del
A aquests

aquí

hl

gossets els

ha

han 3f t:

»Mireu,

cotare

matelxa

de la vostra
raea...s Tots els eadells liad

aorttt de

la eatxa

trobat que

un

no

per a

els

•

cure')

1

han

havien enganyat

Ingenunat
Un advocat amic nostre ens conta
que Ii acaba de
succeír amb la seva criada:
L'altre dia (jo vise al carrer de Cla
ris) quan estava a punt de dinar, la
criada em diu:
—Dispensi, me n'he d'anar un
moment per un encárrec. Tornaré de
la

següent históría

seguida.
Al cap de mitja hora encara no ha
vía reaparegut. I al cap d'una hora

tampoc.
Finalment va arribar.
—Perdoni que hagi trigat tant, és
que he trobat un del poble i m'he en

tretingut.
Pausa.
--I escolti. De quin poble és vosté?
--De Barcelona, senyoret...
Peter Huerten, el
samplr de Dusseldort, roda
jet d'un estol de notes bonlques.

Aquí

tentm

tambo

Val a dlr que amb el senyor Ruar
ten, aqueata mena de bromea no
més

se

II

poden

ter

en

fotogratta

un

vostre cas

se'n salva

per cada cent.

La 'aislarla Meva mes carta
Fa calor.
Isaac díu a Levy:
—Anem a prendre alguna cosa?
I Levv contesta ama/en!:
—A quí?

No hi ha pas

Segons les estadistíques,

qué?
—Vós sou,
cent que

jo

precisament, el que fa

tracto i... encara no n'he

salvat cap.
B.

a

B.

semblant pregunta. Vaig explicar a Miss
Russell una curta lliçó que ella va escol
tar moit atenta. Vaig maliciar que sota
aquesta manera cercava noves sobre la
mort de la senyora Ferrars.
vaig con
El veronal, per exernple
—

quest genere.

tinuar.

T•tin1111
número

anterior)

—

tenir temps per a passar una estona al meu
!ardí, abans de dinar, quan m'adoní que
hi havía encara una persona al saló

d'espera. S'allá, i, en conéixer-la vaig res
tar sorprés, car Miss Russell, que era la
visitant, és tant vigorosa que no sembla
que hagi de recórrer maí a un metge.
La majordona del senyor Ackroyd es
alta, bastant bella, peró d'aspecte massa

CAPITOL
L'home que

III

conrea

carabasses

—

—

:211,12111111111717.1111"MtOt
cnua'ri

Mes ella no va semblar interessar-se
pel veronal. Fins canviá de tema i en pre
guntá sí era veritat que certes metzines
escapen a tota recerca médica.
Ah, —responguí—. ?Heu llegit histó
des de detectius?
Va confessar que sí.
En tota história detectivesca—vaig
hiha generalment un yeti rar
replicar
que ve, quasi sempre, de l'América del Sud
i del qual mal ningú no ha sentit parlar.
La mort és instantánia i la ciencia ím
potent per a entendre-la.
?Existeixen verarnent verins d'aques
—

1 LIFI

per históries de detectius. Em
distreia ara evocar-la, sortint de sa cam
bra per a renyar una minyona indócil,
després tornar-hi a entrar amb pressa per
tal de Ilanor-se en la lectura del «Misteni
de la setena mort» o una altra obra d'a
resar-se

ta mena?

Amb

un

gest dubitatiu del cap vaig

res

pondre.
Crec que no, excepte el curare.
del curare, peró
non
esmortir-se.
el seu interés semblá de
tenía
i
crec
que vaig
Em preguntá si jo en
—

Vaig parlar llargament

Durant el dinar diguí a Carolina que
a Fernly. No hi féu cap objecció;
al contrari...
Molt bé. Així ho sabrás tot. I a pro
pósít, qué hi ha de Ralph?
Res
vaíg din sorprés
De Ralph?
que jo sápige..
Aleshores ?per qué s'estatja als «Tres
indiots» en lloc d'anar a Fernly Park?
Ni un moment vaig posar en dubte el
que deja Carolina. Dei moment que ella
afirmava que Ralph Paton es trobava a
l'hostal del poble, el fet era ben exacte.
Peró si Ackroyd m'ha dit que era a

soparía
—

—.

—

—

—

—

Londres!
La sorpresa

cm

féu oblidar del meu
costum de no
explicar maí
res.

ulls severs, una boca closa
com
si estés enfadada, i em sembla que
sí hagués d'estar a ses ordres tremolaría
del matí al vespre.
Bon dia doctor—, em digne. Us agrai
ría que em volguéssiu mirar aquest genoll...
El vaig examinar i no hi vaíg trobar
res.
La relació de les sofrences que em
féu Miss Russell era tan vaga que vaig
sospitar per un moment que havia inven
tat el mal amb el sol propósit d'inter
rogar-me sobre la mort de la senyora
Ferrars. Després vaig veure que havia
judicat malament, car ella no feu més que
esdeveni
una distant al.lusió a aquell
ment. No res menys, era ben evident que
ella volía parlar amb mi.
Moltes grácies d' h aver-me donat
aquest liniment, encara que em penso
que no produirá cap resultat.
Tampoc ho pensava jo, peró vaig pro
testar. No li faria cap mal í hom ha de

ferreny. Té

uns

Oh—, féu
Carolina, el
-

les grans
solemnitats—

en

.

Ralph arribá
ahir al vespre
í encara hi és.
Ahir al vespre
es va

cap manera,

Ralph es
passeja gaíre
car

bé cada dia
amb una noía.
Peró, ?per qué
hauria escollit
K n g' s Abbot
per aquest pas
satemps en
lloc de seguir

—

Digueu-me, doctor, reprengué. ?Hom
pot guarir-se si és veritablement esclau
d'una habitud d'aquesta mena?
No pot respondre's en pocs mots a una

passejar

amb una noia.
Aixó no m'es
tranyava de

—

—

qual

tremolava com

—

sostenir la professíó.
No crec en les drogues —, afegí Miss
Russell, examínant els meus flascons amb
desconfiança. —Fins de vegades són fu
nestes. Penseu en la cocal-nomania Es
molt freqüent en l'alta societat.
És probable que Miss Russell coneguí
millor que jo els hábits de la gran societat
i així no vaig tractar de discutir amb ella.

de la

nas

a

Londres?
—Una de les

la seva estima quan Ii
Ella partí a la fi i la vaig
acompanyar fins a la porta, en el mateix
moment que el gong anuncíant el dinar

baixar molt en
vaig dir que no.

ressonava.

Mai

FÁBRICA Da
JOIERIA i PLATERIA

no

hauria

cregut

LL

Mis Russell inte

mínyones de
preguntar.

l'hostal?
vaig
No. No sé qui és.
Devia ésser molt dolorós per Carolina
de fer semblant declaració.
Peró cm sembla que ho puc endevinar,
—

—

evite* en

et

número

innentl

DEÁ.ORIOL
CIUTAT 7 PRAL.

La netedad és milla vida

En eh soterranís del Ruz

Hem entrat als soterranís del Ritz

EL QUE CONSUM DIARIA"
MENT UN GRAN HOTEL

bona

Han baixat les escales al davant
nostre, una vintena de cistells de maduixes
Han arribat en camió, després de fer una pila
de quilórnetres, plegats amb una verdura ver

nissada de fresc i acabada de regar, probable
ment amb mangueres.
Per ara, podem continuar

AIMINS

en

companyia.

en

aquest to

cam

perol. Després del segon replá, so m davant
d'unes piles enormes de roba blanca, plegada
per plegar: torres de tovalloles, i munts de Ilan
cols i coixineres í tovallons. Quan ts? Totes
aquestes dones són un nou típus de rentadores
Les maquines enormes els estalvíen la teína
d'ajupir-se í ádhuc d'arromangar-se de mane
gues. I els permet, en canvi, d'eixugar sense sol
En aquest altre departament som encara en
un
bany de blancor. Es el
lloc més ciar de la

casa:

hi

ha les planxadores. Sota
els Ilums florejats allisen
puntes í fan tabelles a mi
¦••¦•¦

] ers i mílers... Interroguesr
els directors de cada depar
tament:

Malgrat

del calor que fa

poden
tant, aquestes

els scokss
de tant

en

Un cop d'efecte

CRIDORIA, soroll

es

a la

u

Jota aquesta roba en
quants mínuts passa de la
brutícia a la netedad i les
arrugues a la Ilisor més per

i

—

permetre
fantasies

esguerrat

filada?
Uil Fa de mal din. Miren
la teína. És un seguit. Fa de
mal dír pian su"rt de la rnA
quina o quan bi entra.

de pisa i de metall, un
crit de comandament més fort que

—

els sorolls, voleiadissa de banderes blan
ques, lluissor d'acers polits, com per a
gran parada, un exércit en formació
correctissima i amb un pas, si fa no fa
marcial, i
Les flors per guarnir les
l'esclat du
Sanies. Aquelles flors que en
na
trenca
els banquets s'envíen sem
dissa... Ara
pre, Irremelablement, a la
digueu si ai
senyora de l'homenatjat
xó no po
una

La trencadíssa és
secret

Ens exaspera tanta blan
í no podem sortir-ne

cor

Ara restelleres enormes de
plats, sortínt de la máquina,
regalimants i Ilu en ts com

dria ésser una descripció —una mica tro
nada, és clar! —de Waterloo o del Mame. I

una

en realitat, l'espec
tacle de la cuina del

de dues

a

—

quarts

quest exércit no
fos tan exagerat,

planxat amb

aquestes

ta

velles tan

Més enllá fan
Una torre de pisa,

decantada í tot
i passi el
xistol—Duem ordres concre
tes de fer estadística.

le tres de la tarda. La
sensació fóra encara
més convincent si el
casquet blanc d'a

ni

plata...

torres.

és,

Ritz

un

ben

perfilades

I, sobretot si

poguéssim pres
cindir d'aquella
olor espessa, fe
de mil olors
que van a pilant
se, com els plats.
ta

les

unes sobre
les altres. Per

qué aquest acu
mulament de
bones olors no
té res d'enardí
dor ni de bél-lic.
Si hl ha bon bu
mor.totes les tet
a es

es

f

padores.

peine

a n

ras

!n'IN el

petates

