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de natació, amb prou feines deixen dormir Israel Marco, aquest
lleva. el seu pare ja se l'enduu cap a la piscina, i allá, com els
temps de dedicar un somriure al fotógraf, abans de tirar-se a l'aigua

performances de1 campions

de dos arijo. Encara no es
veritables campions, encara té
nen
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IMATGES
prepara un
gran concurs

de

bellesa. Es tracta,

no

menys, de proclamar
res
la Reina deis Banys de Barce
lona.
La festa, que s'organitza
amb la collaboració deis Banys de
•

Sant Sebastiá, tindrá lloc els primers dies
del próxim mes d'agost. • La Comissió or
ganitzadora que s'encarrega deis treballs prepa
ratoris no

plany esforços, sacrificis ni gestions per

actes,
tal que la simpática festa que constará de diversos
•
'Sota els ulls
resulti un veritable esdeveniment ciutadá.
experts d'un jurat del qual formen part prestigis de l'art i la
Barcelona.
literatura, són convidades a desfilar totes les noies de
homenatge a la joventut
IM AT GES s'honora de retre, així, un públic
platges. • De
femenina que aporta la seva grácia i la seva bellesa a les nostres
migdia i que al vespre hi
moment podem avançar que el Concurs tindrá lloc al
doncs, Ilançada la idea. En
haurá un gran ball al Casino de Sant Sebastiá. • Queda,
aquest extraordinari Concurs.
els números próxims anirem donant més detalls sobre
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AL CHATEAU D'ARDENNE

La vida misteriosa
del senyor Cambá
r

EOPOLD

II,

rei deis

belgues,

el sobirá de la

.1./ barba fluvial que es va ter famós a París
per la seva alegre activitat nocturna, va cons
truír

en

el

cor

de les Ardennes

un

pavelló

de

ampliar amb altres
cacera que després es va
edificacions. El Chateau d'Ardenne es va con
vertir en residencia reial. Fa alguns anys que
diversos hotels
una gran empresa que controla
d'Europa, adquirí la magnífica finca i la va
transformar en un palace. El Chateau d'Arden
una
fórmula curiosa í
ne ofereix als potentats
agradable: la vida esportiva a l'aire Mitre, en
pie bosc, amb l'atracció d'un mundanisme im
pecable i d'un gran confort, Golf; tennis, excur
,

possibilitats

de la cacera per als que
acord amb els propietaris deis ve
dats veíns. A les vuit del vespre s'encenen els
Ilums del gran menjador en el qual un equip de
trenta cambrers es prepara per servir a quinze
sions i

arribin

a un

clients.
—1 el Sr. Cambó?
El veiem molt poc— contesta la senyoreta
Carme Guerendíaín, directora general de l'esta
blirnent
no baíxa mai al menjador. Menja en
les seves habitacions i fa una vida molt retirada.
Aquesta donostiarra alta í bruna que ocupa
no es
un carrec eminent en l'activitat hotelera
comprometra amb paraules imprudents. Re
construlm a mb altres informes la vida de
l'ex-ministre d'Hisenda que ha vingut a les Ar
dennes després de sofrir una delicada opera
ció a Londres. El senyor Cambó ocupa tres
habitacions: saló, dormítori, despatx i, a més
a més, una «cambra d'amic, en la qual de ve
gades passen la nit persones que vénen a veu
—

—

re'l de Bruselles, París o Barcelona.
El senyor Cambó treballa amb la seva secre
taria, la senyoreta Mercé Mayol, en la redacció
d'informes i rep molta correspondencia. Envía
moltíssims telegrames i rep visites amb certa
freqüencia. ?Qui són els que vénen a veure'l? Ni
el seu ajuda de cambra, que es gallec, ni el seu
xofer, que és de la Rioja, han volgut revelar
ho. El personal de l'hotel tampoc sap res so
bre aquest punt. Les persones que passen la

nít

la «cambra de

en

l'arnic,, que es troba a
la disposició del senyor
Cambó, no fan declara
do

en

les tulles de l'es

tabliment, perqué son
invitats de l'ex-ministre
í tampoc es presenten al

menjador. Ouan fa bon
temps,elsenyor Cambó
utílitza e' seu «Rolls,
per ter excursions per
la Vall del Mossa o per

Luxemburg. Quan el
temps és plujós, escriu i
envia telegrames. Sem

document de l'época, sortosa per ala perlodistes, en qué el senyor
tertim, després
Cambó, convalescent, encara es deixava retratar... Aquí elL'acompanyen,
l'atemptat
d'Hostafrancs, en la clínica on el van curar.
de
1 Calvell, Ferran A gu.
entre nitres, els senyors Ralmon d'Abada', Ventosa
116, Bertran 1 Musitu, Duran 1 Ventosa, Bertran 1 Serra 1 Gaspar Rosés

Un

bla que l'ambient es
portíu que el volta no
lí ha fet venir ganes de participar-hi. De totes
maneres, va als links del golf, peró es lirnita a
contemplar els progressos que realítza la seva
secretaria, la qual ha pres algunes lliçons amb
professor escocés; la seva mirada indiferent,
un
oscilla entre el paísatge de píns i fagedes, i les
evoluclons deis caddíes que segueixen els ju
gadors per a recollir les pilotes.
Monsieur Carnbó? És el clíent més miste
riós de la casa
ens diu el cambrer que el ser
Gairebé ni jo
veix a les seves habitacions.
—

—

—

el

ve

ig

mai.

"No admeto íntervíus. Vull descansar"
«Com que demá vaig d'excursió pot passar a
veure'm aquesta nít a un quart d'onze,. L'ex
mini stre catalá ha escrit unesratlles amb Ilapis
daurada
en un paper blau rei amb una corona
en relleu. Aquest atríbut de la reialesa recorda
el passat esplendorós del Chateau i agrada molt
als clients nordamericans que escritien a Den
ver, Atlantic
par les seves

City, a Los Angeles, per a estam
impresions sintetiques d'Europa.

grafisme del senyor Cambó és indolent i es
vait. La C del cognom s'allargassa per l'esquer
ra amb un tret insegur. ?Tedi, preocupado per
l'estat de salut?
El

A l'hora indicada truquem a la porta de la
cambra número 142. L'ajuda de cambra ens in
dica un lloc en un diva cobert de cretona. El
saló és gran i el sostre alt. Sobre una taula, re
vistes belgues i angleses, peri6dics espanyols,
un tubet d'aspirina.
Passen deu minuts. Aquí tením Don Eran
cesc Cambó. Una estreta de mans protocolaria
i sense gens de convicció. El senyor Cambó res
ta dret en el centre de l'habitació. La barba poc
cuidada li enfonsa les galtes seques. Els ulls te
nen una expressió dura i acerada, francament
hostil. Fa l'efecte que no es troba en el moment
psicológic per a parlar de la nota d'Alba ni de
la baixa de la pesseta.
díu amb veu baixa.
Bona nit
diem
preocupa l'estat de
A Espanya
la seva salut. Han circulat díverses versions...
L'ex-ministre accentua l'hostilitat de la seva
mirada, com sí haguéssim dit una gran incon
veniencia. Aleshores, amb veu més baixa:
Estic inillor. Ara descanso.
Uns segons de silenci. El senyor Camb6 ha
donat un pas cap a la porta.
Pensa estar-se molt temps aquí?
Aixeca una mica la veu, com si volgués for
mular una declaració transcendental i definitiva
que no ha de motivar cap altre de
manda d'informes.
—Ja ho saben a Barcelona. Jo no
admeto interrogatoris. Descanso.
?Per qué no va telegrafiar que desit
java venir? Li hauría dit que no hí
ha vía res a fer. Lamento de debó que
hagi fet el viatge inútilment. Peró es
tracta duna norma que m'he im
—

—

—

—

—

—

—

posat.
No obstant—afegim— «Le Soir,
de Bruselles ha publicat fa poc unes
aprecíacions de vosté sobre la situa
—

política d'Espanya.
jo no he fet cap declarado
Es ciar
respon gairebé indignat.
que he parlat amb alguns amics. Jo
no sóc responsable si aquests han
cregut oportú explicar la conversa.
ció

—

—

—

a Barcelona a l'octu
s'ha dit?
No, lí prego, no insisteixi.
sento, pero havia d'haver-me pre
vingut que venía...
El senyor Cambo m'empeny suau
ment cap a la porta...
JOAN ARAMBIlitU
—

Tornará

bre, tal

com

—

El

magnífIc «Chatean,. d'Arderme (B41el senyor Cambó reposa,prepa
la seva futura activitat política 1

gica)on
ra

admet

no

interrogatorls

dels

periodistes

La Campana de Grácia
s'lla salvat d'una 1 bona
Els vuit-mil hornee, on eón?
Oh! Oh!
No n'hi ha cap : és la campana
qui movia tant soroll!

Una doble Glbria
No ene referim—sortosament—al setmana
ri, que porta una vida ben próspera. Es trae
ta—aixó sí—de la campana que va donar-li
el nom. Doblement gloriosa pels fets de
l'anv 70—que explicarem—i per aquest boa
teig d un setmanari, origen que ele nombro
sos lectors d'avui _ja han oblidat.
La campana de Grácia ha estat salvada, fa
uns
dies, d'una fi deplorable : anava a ésser
fosa eón' una campana vella qualsevol, com
un bronze medio re dedicat a un personatge
passat de moda que és llançat al gresol per
a

emmotllar

un

nou

heroi, probablement

tran

sitori també. modelat per un artista de se
gon ordre o simplement anónim: la campana
de la torre de la plaga d'Orient, no molt
perb que ha presidit moments culmi
nants de la nostra história vuiteentista.

!Cien

canonazos por hora!
! Veinte bombas por minuto!
!Magnífico! !Qué! !Ni un bruto
va a quedar en Gracia ahora!
Tres mil proyectiles van...
Dése el asalto manana...
Así esos torpes verán
lo que vale su campana.

...O,
no

si ho voleu en versos catalans, que
milloren l'estil, perqué eón de la mateixa

época...

Tiren bales i granades,
i una vol maté el xicot.Si una esquerda la campana,
la campana ja fa nyoc,

Nyoe, nyoc!
Qui u havia de dir a n'elle,
'que pogués fé aquest soroll!
L'endemh

a

la matinada

:

Treteté! Pim, para! Nyoc ! Bom!
Dat

Y

ja

és

presa

Grácia.

La

«bullanga

de les

quintes*

A Grácia hi havia, pel que es veu,
unes murallas que feien feredat, si hem
de creure l'episodi dele hombros i les
escales; a la imaginació dele lectora
acudirá la visió de la guerra de Troia.
No obstant, som en plena bullanga de
quintes, a l'abril de 1870. La revolució
de Setembre ha obert un període d'agi
tació. Prim medita una .solució parado
xal a un plet de forma de Go
vern,
que disminueix ale ter
mes
d'un problema dinástic,
ell que té a les seves mans una
solució definitiva.
El general Gaminde governa
la regió militar de Catalunya.
Ell será qui posará setge a Grá
cia, en produir-se l'amotinament
de les quintes. Durant sis dies,
la vila és incomprensiblement
canonejada. Sembla definitiva
ment provat que el setge i l'as
salt de Grácia es reduiren a
una acció militar en vistes a as
censos
i recompenses. Quan el
cronista recita
Si hi ha quintes, no hi ha quintes,
si n'hi ha, al fi, tots l'arma al coll.
uns
ja desempedren,
campanil un xicot.
N ing, nong, etc., etc...
l'episodi del xicot que s'enfila

Mentres

puja

al

La campana de la

«bullanga de

que té

ha semblat proa

a

baix

tocar some
a
tent resulta molt més versemblant que les
presutnpcions del sumani que es va incoar, el
qual adjudicava a un imaginani agitador el cab
dillatge de divuit-mil sediciosos. Cert que Eran
cese
Derch apareix com a director del movi
ment i que durant sis dies regeix ele afers de
la municipalitat, perb la resistencia dele revol
tosos a les forces regulare no queda gaire de
finida, fora de les repliques sonores donades
a
les granades de Gaininde des del carnpanar
de la placa d'Orient. Prácticament, els sedi
ciosos es limiten a cremar l'aqiu -de l'Ajun
tament de Gracia, per tal de dificultar l'allista
ment.
En aquest cornbat desigual, la campana i
ele graciencs havien de dur les de perdre. Com
hem vist, la campana es posé a fer «nyoc» de
resultes d'una granada que l'esberlá. Els lec
tora podran apreuar er la fotografia que inse
rim l'esboranc causat en el bronze per un
deis projectils deis canons del Govern.
La repressió que seguí a l'assalt de_ la vila
fou desproporcionada, com ho havia estat el
bombardeig. Un home i el seu fill, detinguts
en el local del «Club del Canón», on foren des
cobertes unes caixes de municione preses al
general Baldrich, foren afusellats despietada
ment. Ele veins de Grácia foren cornminats
d'obrir les portes, i molts ben innocents re
sultaren morts en el cura del saqueig de les
botigues i cases particulars que ele oficials no
evitaren.
La campana fou desmuntada i portada al
«pontón», com a peca de convicció. El setma
nari La Campana de Gritcia, que López Berna
gosi Ilançava al cap de poques setmanes, re
treia amb aquest
motiu l'antecedent
de la campana Ho
norata, de la Seu
Aquesta Es la torre de la Placa
executada pele arti
d'Orient a Gracia, on la cam
llers de Felip V en
pana de l'anv 70 anirit envellint.
Estará al cap d'amnnt entre dues
l'any 1714.
campa nes noves tense bisté,ria. Vittra tranquila fina que el

rellotge sigui
tornara

a

vell.

pensar

É.

Ilavors que

en

la fundid('

de Vitbria

Carni de la fundí-ció.
Ara la cam
—

pana de la
d'Orient Ola

piala
sal

no

les

quintes». Aquest
gloriós al que

encrostonament
la volia londre

menys gloriosa, quan ja
vat d'una
viatjava cap a •Vitória, carní de la fundició.
Com ha anat la cosa? En posar, fa une dies, un
nou rellotge al campanar de
la plaça d'Orient,
el contractista de les obres proposá al cap de ne
gociat municipal la venda de la campana, per
trencada i vella. (De trancada ho és, efectiva
ment, una mica de baix.) El funcionan, segur
que la campana histórica era l'altra de les dues
que hi havia en el campanar, va avenir-s'hi
tranquillament. I ja tenim le campana dalt d'un
camió. Del cernió va pujar al tren i va viatjar
dos dies.
No va tenir temps d'arribar a Vitbria quan
alguns funcionaris de la Tenença de Grácia
van adonar-se del fet. Cuita corrents, hom doné
ordres- d'aturar la campana fos on fos. El cap
deis enginyers del Nord va treballar activament
per la recuperació de la campana. A vint qui
Ibmetres de la fundició bu salvada. Féu un
viatge d'anar i tornar i ja torna a ésser dalt de
la placa d'Orient, Iluint vora el rellotge non
la seva glória antiga.
La cosa més vexant per una campana glorio
sa com
aquesta era pensar que no li cotitzaven
ele records histbrics ni la fama del seu batall.
La portaven simplement a fondre. En compen
sació d'aquest fet humiliant, l'han tinguda ex
posada une dies a l'admiració pública, als bai
la Tenenca d'Alcaldia de Gracia.
xos de
Altre cop tornará a ésser emplaçada al cam
panar •ron no havia d'haver-se mogut, i altre
cop tornará a tocar les horas, com a funció nor
mal i pacífica. Perb, ?qui pot dir quines fun
cions .eventuals li reserva el temps?
No fou pee en 1870 que la campana fosa per
Isidre Pellís, i que llavors tenia solament qua
tre anys, crida per darrera vegada ele graciencs
a
la revolta. Precisament, de noi, ree,ordo ha
ver-la vist i sentit precipitar el seu ritme ho
rari en iniciar-se la protesta contra l'embarca
ment de soldats reservistes cap a Africa, en
l'any 1909. Després, el moviment es torné t&bol i la campana, com si se n'haaués donat
compte, emmudí. Ça com 11a, les
de 1870 no tenien pas una importáncia molt
més considerable; perb maneé un general Ga
el
minde que engegués ele seus canons contra
J. F. PUIG
campanar de Grácia.
mort

molt

''bullangues

L'HIPÓDROM

4

Leo

curaos de

valle

com

~tele

ca

el

nom

I LA MODA

Les gratis

seu

de

indi.

les

son

curses

van'
rés

en

de

per
seue

ca

dele.

si. Inte

~orilla

una

té

importante en un
nitre aspecte: tira
de vanitate, con.
cura d'elegancia,

bella

més

joquei

exit
1

mo

vegades

De

portat

graciosament

liebre de les apos
Despres, eón

del

damero

vestit

un

1 la

tes.

reunió

ser

hipódromo
Ilancar els

vir ele

impor
tante, primer, per
ea,

cases

modes tan

per

dama

que el

el

cavall
que han guanyat
la cursa mes im
portant

gran

món

(Foto,, Consueno,
Keystone 1 Maurice)

,

4

zYst,744
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Bu aquesta

pagina. tenim

leo

lectoree ele modele

nostres

el gust d'oterir
més

a

«chicas

que e'han eithibit darrerament en els hipó
drome de Franca 1 d'Anglaterra. Ascot,

Longchamps,
un

Auteull...

Com

es

triont1 absolut de la toldilla
retorn

a

pot

veta...,

!larga

l'austera fantaela

1

un

r>5
-

DELICIOSES BEGUDES I POSTRES GELATS
a

l'abast de tothom que

posseeixí la famosa

nevera

electro-automática

FRIGIDAIRE
fabricada per «General Motors»
A la davantera de la refrigerado automática
mundial ha assolit l'éxit en neveres silen
cioses, funcionant sense aigua, sense gas, ni
amonlac
Cal sois enxufar-les al coz-rent
.

eléctric

1

precisa

no

cap

intervenció

ni

manteniment.
neveres FRIGIDAIRE tenen control per
regular el fred sec que conserva perfectament
els aliments. Produeixen gel pur en cubets
1 porten l'HYDRATOR, darrera i exclusiva

Les

novetat de

FRIGIDAIRE
presentació elegant 1 atractiva.

Luxosament fabricada,
té

una

Ornas

tactIltats

ntInts,

des de

per a la venda a ter

105

Ptes.

utensuaIs

REPRESENTANT:

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

RADIO-LOT
Passetg de Sant loan,

SUCCESSORA DE

17

-

BARCELONA

VINADE

Tolo clase de rélols
í

objecies esmaliats
e

«DON AZUL- OLOR. ACINADMILf

Campo Sadrado, 11

-

TeltIon 33007

BARCELONA

frie
a

frac
Joaquirn Mir ha portat de Madrid aquest marbre asió
peró que la torea bonic 1 pensa posar-lo al jardí de
casa seva, a Vilanova, al rnig d'un minúscul llac que hl ha.
Ileus aquí, perb, que es troba davant d'un petlt conflicte:
En

dm

bé

o

qué

estátua. L'home
el surtidor o empetitir la
els que arrangen el monument a Pi 1

Ji manca

ter:

si

Ilac,

bé U sobra

o

engrandir

sap

no

figura.

Margall,

Potser

donarien

una

11

idea.

RES DE NOU
gran dama angtesa, que ha estat absent vuit dies, tele
grafia al seu majordom que torna a casa i que la vagi a cercar
al moll.
-1 bé-demana al majordom-hi ha alguna novetat al castell?
-No, senyora, res.. Ah!, és a dir, sí: El vostre gosset és mort.
-Com? Gris-Gris és mort? Per?, de qué s'ha mort?
-Ha estat cremat durant l'incendi de les estables.
-Com? L'incendl de les estables? I els cavalls?
-Els cavalls han estat cremats, igual que els cotxes.
-Per?) com s'ha produrt l'incendi de les estables?
-A conseqfféncia d'una guspira que ha vingut del castell.
-Com? El castell també s'ha cremat?
Una

°

01

-Sí, senyora.
-Per?), com?
-De resultes deis dris que estaven encesos al voltant del
tant del senyor.
Com? El meu marit???
-Si, senyora; el senyor s'ha surcidat en assabentar-se que
el seu banquer ha fet suspensió de pagaments.
EUGENI XAMMAR

CINC PER UN
A la coberta d'un transatlan
que concluía una companyía
?'opereta al Brasil, els artistes
fan la coneixenca.
-Jo sóc elprimer tenor.
Caram ! jo també.

tic

-

-

jo...
Eren cinc..,

cinc

primer,

te

amb el Mdieilt repertorí
i el match paper.
Varen demanar explica cions
a l'empre.sari,
1 aquest les va
donar :
nor,

-Veureu... Anem al Brasil

És qüestió
de

tentr,

tenor. I

que jo estigui segur
almenys, un primer

com

que allá hí ha

una

epidemia de febre groga... com
prenen?
JOAQUI71 MONTERO

-

CONTE JUEU
Levy
lonial'.
getzem

un gran negoci de co
Un die, en sortir del ma
la desgrácia d'esser

té

té

egafat

per un automnibus. Al cap
de dos minuta. Levy és non.
Gran consternado entre els
empleats del magatzem. que tan
be
tots jueus. ?Out anirá
a

donar la triste noticia a l'esposa
del difunt
Ht entra el pent Ismael.
Tal dlt tal (el. El peth Ismael es
presentá a la casa I és la propia
muller de Levy la que II obre le
porta.
-13on dio. senyora vIdua de

Servei retintas, hotel I !cutre
(Mitre una esstleala
Entrada principal
esglesia. A primer

de

la

terme

Levy.
-Iara.

feu bromeo! Saben
que no sóc vldue...
I alethores. el petit balad fa,
dellcedement
5'ht vol lugar deu duros?

singular
hl

ha

un

-

resglésla escocesa que
diumenge celebra el servei

cantil de
cada

religiós

dintre Peditici.

A

més

B.

a

mes, el local servelx de teatre, 1 s'hi
donen representacions. Al primer

pis, hl ha un hotel.
la construcció, abane de

Tota

guerra,

«momeas

era

una

le

esglésla.

1ln bon mol d'EnVilumara
Un
un
-

pum'

dia,

ancle

el

tomó, escenógraf va

dír

?-fai dines

que? La fronne está a
de casar-se amb l'Eduard... El! ha

Perdona' t'oh els 'mis
Sembla que ella li
-Quin coratge!

•parlants per telélon I una
Turquestan escoltant usa
gramblon.
ganes d'olendre ningú, ?no trobeu

Un Ileonet
clutadans

seo

passats...
confessat tot.

errors

Diques, 171éi .111.1i: Quina memorial

no

perfectament

Sense

del

que el lleonet

es

pren la

més naturalltat que

no

cosa

amb

gas els

panys de sota?

molla

sena com

a.

fl

Aqui, E, A, J,

fi"

Els mislerls de la Rhdlo
lectora no tenen ganes de cansar-se estudiant pro
lo
tampoc sóc un lente en ciencia rádioemissora,
blemes
vol recollir en
resulta que, tots plegats esiem perfectament d'acord. IMATGES
de
mancar-hl
la radio.
barcelonina
i
no
ha
págines
la
vida
tota
les seves
nostra po
?Quin és el misteni de les ondes? ?Com es fa perqué des de casa
Madrid.
representacions
orquestres
de
les
Liceu,
les
guem sentir els concerts del
deis teatres, l'Orfeó Catalá i la Banda Municipal?
préviament un volum documen
En Cases ha agafat la máquina, jo he Ilegit
entendre-hi res. i tots dos ens
rédioeléctriques,
sense
qüestions
tadIssim de
per dintre l'engranalge de les on
hem dirlgit a Radio Barcelona per contixer

Segurament

que

cierittfics

des

1

divulgar-lo

1

els

com

en

amics

que

poques

e•

paraules.

La Radio vista per un lécnic
expliquen el misten. ?Vosaltres
Barcelona
ens
A Radio
l'explicació d'un tecnic? És terrible.
Es creuen que aixó del kilovátio, de

no

heu escoltal

mal

la modulació, del muntatge en placa
altres frases que deixen anar a cada
moment són coses vulgars e l'abast
de toles les intelligéncies, i resulta
ha manera d'entendrels
no hi
d'una paraula.
Com que ens fem un embolic
amb les explicacions, ens atrevim a
pregar al senyor Sánchez Cordovés,
que

enginyer director de l'emissora.

vulgaritzi una mico.
Senyor enginyer... No he
pres res. De manera que...
-

que

com

Aleshores, dl es posa a lo de les
c1rcumstáncies i ens fa una concessió
científica per explicar tot alió de la

Una de les

zat,

La *lidio a
l'abad de lo
tes les Inte1.11-

ante

de Radio Bar
celona, en el cho
ami

senzilla.
I el procés de la radio, vulgarit

manera

més

del Tibidabo,s'ab

él aix1:

xeca

géncles

orgullosa
al

cap

ment

cel

L'aparell
recull els

que

sons,

el mIcrófon. De manera que, quan
un concert 1 sentim la tos d'un
espectador o una conversa indiscreta
és

escoltem

el primer rengle de butaques és
perqué el micrófon es troba allá per
no perdre cap detall. El mIcrófon, amb
tot i ésser tan poderós és un aparell
molt discret que cap perfectament en

en

la butxaca d'un abric.
D'aquest micrófon

un fil;
en surf
aquest fil va corrent la veu o la
música, camf de l'antena. El fil arriba

per

fins
tal
Eta l'Ernissora,les ondea me
lodloses i les caucons senti
mental* «'elaboren

en

tre tul

lera de volts 1 són un pertll
constan!, Impropl de la «e.
va delicadesa tilharmonica

agradables tots els son s,
guit, deixa escapar la música.
lir en

SUOU

aparell— aquest sique és com

a un

plicatl
com

—

on

es

es

transforma

vol. A111, la

pot convertir-se

en

veu

i

modula

que

arriba

potent 1, al contrari,

pot treure's violéncia a un escándol de jazz-band.
Tot és qtlestió d'afofar una maneta i girar-la a
la dreta o a l'esquerra.
Naturalment. davant d'aquest aparen hí ha
una
senyoreta amb molt bona orella 1 una sea
sibilitat molt fina. És rencarregada de conver
sometent-los al seu control, Quan ho ha aconse

El fil que s'estén per la clulal
que s'anomena, ha
la surt modulada 1 agradable d'aquell aparell
per un altre
haviem oblidat, «panel de control»
fil. Aquest fil treu el nas al carrer de Casp, on es
'roba l'Estudi de Radio Barcelona, 1 aguantat per
En aquest vertlgen d'e
lectrIcitat, entre bobi
pala i columnes va seguint per les av1ngudes arri
motora, lampares
nes,
ba a l'Avinguda del Tibldado.
gegants I un worolletxor
Allá, com un turista valent, es lleno muntanYa
dador es transformen eta
per
amunt fina arribar al dm. on. acuse demanar
son. i surten ales matones

1 la

—

música,

—

La mort instantánia
contesta, sense donar-hl
importancia. Es veu que esta massa acostumat a tenir
al davant aquests dipósits d'energía.
—

—

A nosaltres ens vénen esgarrífances.
Molt bé, molt bé direu vosaltres —Peró... ?i els
—

sons

—

que

arriben fina allí, qué?

Veureu. El fil

es fica dintre d'aquest guirigall d'apa
rells i el so que porta es transforma a impuls d'aques
tes meravelloses lampares, alimentades per aquest ver
tigen de motora. Sud a foro per les antenes
aquestes
-

gegants que s'aixequen
l'espai en forma d'ondes.

antenes
a

al cel

cap

-

i es

lleno

Després d'aixó, nosaltres, amb una pedreta, agafem
l'onda de l'espai, i escoltem. I si en lloc d'aquesta pe
drela tenim un caixó amb muja dotzena de lampares
enceses, el matelx agafem aquesta onda que unes al.
qualsevols que surten de la Torre Eiffel, o bé d'Italia.
d'Alemanya, d'Anglaterra, d Hongria. deis Estala Units...
tres

segulm la lluita
podem anar a
prebienciar-la! Aquest senzill aparell
que penja sobre el toas del Camp de les
Corts, és el micráfon que ens permetrá
de seguir el partit jugada per jugada

mis,

es

;Amb quina

emoció

futbolística

quan

no

fica a l'Emissora disposaf

a

la manipulació de

finiliva.
Com

es

fabriquen

Seguínt el fil, hem arribat
que

no

hl ha

manera

les ondea

l'Emissora. 1 aquí si
de demanar explicacions. Una
a

emissora de Radio és un monstre de motora, de bo
bines trepldants, lampares fantastiques, hélúrs.
Amic fotograf... Voste mateix: expliqui-ho fo
—

tográficament...
Per lotes bandes, anuncia d'enormes carregues
electriques. Deu mil volts. Cinc mil volts. Vint mil
volts.

Aventurera una pregunta a l'enginyer:
Aquí dintre, tocant un ferret d'aquests. la descarrega

l'Estudi de Ra

En

—

deu

sser

dio Barcelona

terrible...

mestre
I

fil;
la
Iba

Silbé dirigeht
l'orquestra, 1 el
micrófon

primer

—

--

?Una

tela

d'aranya?

No:

l'interior d'una antena,
de bala a dalt, cap a Ves
pa' per on surten les on
dea, plenes de melodies
1

de reclams comerciáis

a

nosal

l'espal

Tot

aixb és

formi

FormIdable.
Jo veieu. Ens

pes

segem per aquí cretent
que respirem eta aires
pura del Tibidabo 1 no
obstant aquest aire esté
farcit d'ondes radioeltc
friques. Obrim els pul
mons

1 es

i

en

lloc d'una

ro

d'oxIgen, potser ens
empassem un pinyol de
Txaliapine, un acord de
l'Orfeó, i, el que és pit
jor 1 més indigest, pot
ser, un discurs polffic.
ció

Per
Inri
layo
pez

que

son»

dable, ol?

ha

ho
itre

a

Consideracid final
-

se.

fins

tres, a través de

iba
ri,
d.

--

terme —re

els

cull

arriben

ila

el

tumelias

(FOTOS'

Di

,A.S115)

.

Des de dalt

d'una antena,

el clm

del

Tibidabo ofe

reta

aspecto

un

insospitat

Fifix CENTENO

CATAIÁA 4PIIE

1401111111113S, VISTA PEI,
Hl HA ESTAT MÉS VEGAIIIIN

íninterromput. El gremi de picapedrers de Lourdes
ja tenia una imatge de la Mare de Déu de Montserrat
anava cada any en pelegrinatge,
els Píreneus i a peu. la hem parlat de l'e
xisténcía d'una tela de la Mare de Déu de Montser
rat, voltada d'ermites, al Castell de Lourdes. 1 en
emigrants france
cara cal afegir que llavors deis
sos, el Bísbe de Tarbes cerca el Monestir de Mont

al

seu

altar i hí

passant

scrrat, com a refugi
Peró amb l'abolició del gremi de picapedrers es
va perdre el culte a la Patrona de Catalunya. lia
estat renovat ara fa uns sis anys. Al Pare Píjoan
que va tenir-hi una íntervenció molt directa, el Di
rectori va prohibir-li de passar la frontera.
Els dos

pelegrinatges de l'Hospítalltat

de Catalunya—ens diu—respon
missió
que va portar de Lourdes el
a la mateixa
Bisbe Torres i Bages í que va inspirar-li aquella
pastoral que es díu •La ciencia del patir. L'Hos
pitalitat organitza dues peregrínactons cada any:

L'Hospitalítat

pel juny i una pel setembre. Fins ara fa una
vintena d'anys el pelegrinatge era una cosa abso
lutament desorganitzada. Ara l'Hospitalitat ha
arribat a portar a Lourdes 16.000 pelegrins. Ha
aconseguit formar també tot un exércit de brancar
una

Vista

general

Es tracta de loan Costa i Déu. Hi ha

de la Basílica

ci.:1

Lular?es

a nat
mig com a pelegrí, mig com
periodista —una trentena de vegades. Hi ha es'at en els primers
pelegrinatges catalans. Recorda quan ha estat fet cada hotel nou i quan ha
estat oberta cada botiga de medalles. Tracta els amos í sap Ilur balanc.

.L‘

—

a

No cal dír que ha vist miracles de tota mena, que sap com resen els devots
de tot el món, i que ha estat Lourdes el seu Líceu d'ídiomes. Distingeix
perfectament arnb el gust í gairebé amb el punt de rossor i de flongesa si
la truita del panier és de Cerbére o de Tolosa.
Hi ha anat cada juny i hi ha tornat cada setembre. Ha estat company de
viatge del Bisbe Torres í recorda —una mica paternalment —que algunes
-le les pelegrines que ara hí van coin a infermeres dl les ha ajudat a pujar
al tren blanc, a les portes de l'agonía. Sap de memóría "al:letra de totes
les cançons, la vida de la Bernardeta i alguns deis mes famosos sermons
que han estat pronuncíats a la Basílica. Peró el seu vírtuosisme consís
teix, sobretot, en no ha ver cremat mai l'antorxa a la famosa processó. El
dia que algú volgués honorar el pelegrí mes constant vestint-lo com un
Sant Roc amb capa í bastó i petxines, el primer entre els nostres fóra Joan
Costa i Déu.

Catalunya

Lourdes.—Les relacions entre Catalunya i Lourdes—ens
nu fa immemorials. Hl ha una pila de 'ligan-1s, de sempre.
Entre la coya de Lourdes í les roques de Montserrat hi ha hagut un diáleg
a

din —són, si fa

A l'estació de
cardíers" que

França, de Barcelona. Els abnegats "bran
ajuden a portar els malalts de la peregrinad()

diers que, a hores d'ara passa d'un centenar i és compost per !o
yes de l'aristocracia.
L'Hospitalítat és l'organització mes formidable de totes les que
van a Lourdes i la que té més prestígi.
El romíatge que acaba de sortir de Barcelona és el de juny de

l'Hospitalitat.
Els trens de colors i el tren blanc.
i

en

surten

a

totes hores. N'hi ha

—

Hí ha trens de tots colons
comptar el tren

catorze sense

blanc, que és el deis malalts. Enguany han comenot a sortír-ne
fervoro
de Satagossa. Els trens de colors son plens de tota la gent
durant
ha,
i
cantant.
Hi
Passen
el
viatge
resant
sa de Catalunya.
ha un
el camí, una convivencia germanívola. Cal dír només que hi
quan
despertar
el
vei
bon compte a no
dorm. Alguna vegada, passant la frontera,
Un

carrer

principal

de

Lourdes. Hotel& 1 boti
gues de medalles, són els
comerlos que dominen

veureu

que baixen tots els d'un tren Per

aprontar mítja
Portbou.

hora

justa

i

anar a

missa a

tren blanc l'espectacle del dolor í de la fe deis malalts
conmovedor com la sollicitud amb qué són tractats
tant
és
durant el viatge.

Al

Les tonto
de

Patena

miran:losa

La cíutat nova de Lourdes es
Entre hotels medálles.
tota feta d'hotels í de botigues on venen medalles. La cintat
celta no compta. Avuí els carrers de Lourdes tenen una uní
formitat absoluta. Per un pelegrí, arribat de fresc, trobar el
tornant de la Coya, és un problema. Costa i Déu
seu hotel,
recorda una vella perduda i ploriquejant teja estona que, en
—

demanar-lí

on era

el

seu

hotel,

per a

acompanyar-li, va dir,

capdavall:

Si: ara me'n recordo. Šs un hotel que a sota
al
cenen medalles.
Val a dír que els venedors d'aquests objectes piadosos no
són gaíre fervorosos, generalment. Hi són a passar els bons
mesos de juny a setembre, a tall d'estiueíg. En aquest temps
hl ha a Lourdes mis 30.000 pelegríns sempre.
Els catalans a Lourdes tenen fama d'ezeel.lents compra
dors. Després de la peregrinad() catalana, queden exhaurí
des una pila d'existéricies. És que són més devots? Probable

FOTOS
GASPAR
I DELIUS

Centenar* de
crosses

catan

penjades
Coya

en

a

la

testi

moni de les

ca

racionsrealitza
des per la Verge

¦¦•

e

La de les antorxes es fa sernpre
trenta-mil llums de colors que fan
ans és inoblidable.

a

la nit. Vista des (Zuna

giraáonces

i s'alcen més

cet

o

Entre aquests dos espectacles hí ha el de la Coya, plena

braços en

ta

alçada, l'efecte de

menys

;egons les

can

sempre. de pelegrins,

creu.

Al ‹Burean) de curacions

Cap rnalalt no es acceptat per l'llospitalitat si el metge no ha dit abans que la me
dicina no té res a fer-hi. Posas a Lourdes, sí experimenten millora, més o menys de
cisiva en llur malaltía, passen al «Bureau» de curacions.
és

Fa l'efecte que el Bureau posa obstacles al reconeixement d'una curació absoluta,
a dir, del miracle, al Bureau hi tenen entrada tots els metges del món, a condi

cíó només de ter constar llur condició de títols.
Comprovada la curació després d'una pila de certíficats, el miracle no és procle
mat fins al cap de dos o tres anys. Resseguint els Anals del 4Bureau», hom compro
va que les curacions més freqüents són en malalts de mal de Pott o tuberculosos.
M. F.

ment es que no tenen hen bé idea del que és el franc.
A més de medalles i mares de Déu, com que un mo
mera o altre plou i algun vespre fresqueja, vénen, a

jo-

mes amb

que

paraigues

o

sueters de Lourdes.

r-ne

Les dnes grans processons
Els dos grans moments d'una peregrinad() a Lour
des són les processons del Santíssim i la de les an
torxes. En totes dues fa de bon comprovar que els ca
talans són la gent que criden menys per resar i que
canten d'una manera menys aparatosa. A penes els
veureu bracejar mai. Entre l'abigamment d'indu

OTO'

mentária, la

de

loes
tren

rant
a un

Luan
teca,

per
se

a

gorra deis hretons és la nota més viva.

En toles les peregrínacions, els catalans es troben
arnb els belgues. La processó del Santíssim que es fa
sempre a la tarda, es la deis malalts. Arrenglerats
esperen la benedicció que és el moment
del miracle. Els pelegrins, cadascú amb
Una peregrina
la

!lengua el
l'exigeixen.

seva

que

reclamen í

l'efecte

davant de
la Santa Cova

,

i

C.

Les hores barcelonines de 11
FA

de quatre

prop

mig Catalunya

fa

rnesos

que

tot Barcelona

i

per anar a vente un
film de Maurice Chevalier. Ha estat un éxit fa
bulós, que marca una etapa excepcional en la
historia deis espectacles barce,onins. Aquest
éxit té, a més a més, la particularitat d'ésser un
cua

a
París, ni a Londres, ni a
Berlín, ni a Madrid, La parada del amor no ha
tingut l'extraordinária acollida de Barcelona.
A qué cal atribuir-ho' Aneu a saber... La psíco
logia del públic té uns recons perfectament mis

fenomen local. Ni

teriosos i fóra en va que tractéssim de raonar
per qué els catalans s'han engrescat mes que els

londinencs,

els parisencs i els berlineses amb un
determinat especta cle.
De totes maneres, ja que el públic ,barceloní
ha fet el seu Mol de Maurice Chevalier, bo será
recordar la part de la historia del gran artista
que té relació amb la

nostra

ciutat.

Ante

—

homtn e así,

un

un

espa

nol se siente humillado y ofendido

Considerablement exagerat. De
maneres, Bayés entreven la
necesssitat de portar un artista molt
home i que agradi a les senyores.
totes

—

Porten

a

Maurice Chevalier

—

li han dit.

Perfectament. És l'época que
Chevalier s'apunta els grans éxits
a París. És l'época del jaque marró,
deis pantalons a quadrets t del bar
ret de copa. És un Chevalier de
trenta-un anys. prim i afinat per les
nits de Nlontmarire. Es presenta a
Barcelona dintre el marc esplendo
rós de Oh... la revue! Gran éxit.
En aquella época
hivern del
—

1920-21

—

cobra 800 ptes. cada día.

1920. "Oh... la revnel"

Admirador de Pilar Alonso

Sorn en l'época triomfal del Principal Palace.
Ferran Bayés está realitzant el rniracle de con
vertir Barcelona en un deis grans centres del
music-ball europeu. Totes les grans vedettes
internacionals destilen per l'escenarí del Palace.
Ha vingut Mayol, ha vingut la Mistinguett...
Mayol ha tingut un bon éxit. El seu art, una
punta Ilefiscós, peró, ha deixat en la sala del
Palace un regust equívoc. Pío Baroja, per exem

Chevalier té, ha tingut i tindrá
sempre, un gran amic a Barcelona:
En Lluís Foyer. Es varen conéixer
a Franca,
durant la guerra, quan
Chevalier havia tornat, presoner

ple,

veient

Mayo!,

ha dit:

alliberat pels alemanys. Lluís Foyer
fa els honors de la ciutat al seu
arnic: Tibídabo, Montserrat, salons
de te, teatres, cabarets...
Chevalier té

curiositat sense
límits. Li interessa
tot, disfruta amb
tot. En el ram deis

una

teatres, pero, ha
«descobert» una ar
tista que el té enci
sat: Pilar Alonso.
És la Pilar Alon
so de l'época triom

fal,

Eldorado:

a

«Les Caramelles»,
«Baixant de la Font
del Gat
Es una artista
—

fina, picant, inten
cionada
valier

diu Che

—

Una cosa
parisenca, amb re
gust de la Rambla.
—.

El blaurIce Chevalter d'

Hollywood,

standarditzat, que el ci
Set trlomtar pertot el linón

amb el somrture
nema sonor

ha

Compra

tots els discos, tots els pa
pers de música amb cancons de la Pilar

Chevalier

no

s

pas fácilment de la
Encara avui, quan

algú de Barcelona ri
da pas de demanar noticies
unes notíc
—

gerament grivoises—de la seva antiga ad;

Alonso. Més tard,

es fará enviar a Pa
rís tot el repertori que vagi creant la
extraordinaria coblejadora.

1923. Eldorado

—.1 de la Chelíto

diáries.

Des d'un punt de vista completarnent
oposat, la segona admirado de Che
valier és la famosa Chelito. Cada nit,
un cop acabat el seu número al Palace,

Maurice

es vesteix culta corrents i se'n
cap al Lyon d'Or on la Chelito fa les

va

exhibicions.
—Tout ça, c'est un peu fort, mais,

Segona aparició de Chevalier a Barcelon
Trenta-quatre anys. Pie éxit a París. Mil pesset
a
Eldorado. Ja és el Chevalier?
i del barret de palla. Acollída cordl
El bo í millor de la nostra societat ha ,,coPe
literalment Eldorado. Chevalier din gile 5
troba tan bé com a París. Aquí es referma—d
re5 ja en parlarem més endavant —la seva e

Treballa

smoking

mació per Barcelona.

seves

fin,

c'est

en

exquis...

1927. "Charívarr
A trenta-vuit anys, Chevalier está en
seva gloria. És en qualitat de super
internacional que al mes de novembre
barca al Teatre Nou, on ha de treba
la

La darrera

regada

que Chevaller

va tre.

Barcelona, el totbgrat Cases va
poder ..agatar.lo" en plena representa
d?), al Teatre Nou. Aquí el tetan, en una
ballar

de

lea

a

leves

poses mes

caracteristiques

dies dintre la revista «Charivari». Dues
diáries. Ja no és aquell Chevalier a:

setes

Chevalier

unce

les níts de Montmartre, que saltava de wyski en wyski í que cada
ma tinada veía
néixer el día entre les branques deis arbres de la
Rambla. Es un home cepat, de tipus atlétic. Res d'alcohol. Res de
fer la bombe. Cada nit,
ja Royal i cap al Ritz,

l'antiga partenaire,
debut,

on

sortir del teatre, un sandwich a la Gran
l'espera la seva esposa, Ivonne Vallée,

qual s'ha casat recentment.
mica espantat de treballi r al Teatre Ncu. La
ha sentit tres xíulets, que han sortit de l'ultirn pis.

Chevalter está
nit del

en

a/1lb la

una

Tres xrulets, encara que hagin anat embolcallats amb unes grans
ovacions, han bastat perqué Maurice entri al seu camerino amb les
Ilágrimes als ulls.
És massa gran aquest teatre
díu—. No hi ha manera de do
—

—

minar el públic.
Com ho arreglarem?
ció

Escurçant el

programa. En la

cantar deu cançons. Els dies

va

segilents

primera

només

en

!un

cantará

petit mouvement, Va/entine i Ditez-moi una mére.
no hi haurá manera que el públic es fadiguí.
Cal,amansír el públic. Cal evitar, de totes passades, que els tres xiu
lets es tornin a sentir. Hom reparteix uns prospectes arnb la traduc
ció deis cuplets. És el mateix Chevalíer el que escriu els borradors.
Per un moment, els seus sentiments de super-vedette es revolten.
tres:
—

Un
Així

Mai hauria cre
gut que fos capaç d'a
—

jupir-me
De

tant
din.
maneres,
actuació al
—

totes

la seva
Nou resulta un gran
éxit. Precisament
aquells dies hi ha a

Barcelona el Círc
Krone, que ha buidat
vis teatres. No
més el Nou s'ha
aguantat. Hi ha una
nómina de més de sis
tots

mil pessetes diáries,
í encara s'han gua

tina altra actitud de Cheva

der,

nyat diners. Cheva
lier ha fet el míracle.

—Tinc moltes ganes de conéixer Chevalier
li diu
Me l'hauries de presentar.
—.

Chevalíer i Samitier
Un dia,

Es fan molt arnícs. Samitier es desvíu per ob
sequiarlo. Li posa el cotxe a la seva disposició.

Samitier

trobar josep
María de Sagarra.
va

blida
halita
scrin

L'acompanya a tot arreu.
Un diumenge, anem tots plegats al camp de les
Corts. juguen el Barcelona i el Badalona. Sami
tier eslava lesionat, pero volia jugar de totes pas

a

Maurice Chevalier amb la

seva

esposa,

sades per atenció al seu amic. Chevalier el va
dissuadir. Va ésser un matx bastant entretin

del seu casa
ment, el 10 d'octubre de 1927. A sota,
la partielpació del célebre matrimonl
Ivonne

Vallée

el dia

sol
1

es

mira

?f
:elo
esse
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lier

treballant al Teatre Non

•

gut Ivonne Vallée, plena de nervis,
es va
passar la tarda fent uns
petits esgarips.
Record°, per cert, que En Piera va jugar di
vinament Chevalier, que és molt entés en
coses

d'esport,

do que

restar-ne admírat. Recor

va

dir:
Es el míllor
vist mai.
va

—

jugador

de fútbol que he

D'aleshores encá,

quan En Samitier ha
París sempre ha estat l'hoste del gran
Maurice. La seva amistat continúa encara.
Chevalier deja:
—És un xicot extraordínáríament sim

anal

a

pátic. M'agrada, sobretot,
ingénu...

per que és

T,

tan

Barcelona...
Hem llegit una carta que Chevalier ha
enviat recentment a un seu amic de Barce
lona. Es

ven

que s'ha assabentat de l'éxit

una

aprecíació

massa

personal, pe

ró ens fa l'efecte que aquests

banys

organitzats d'esquena al confort,
més que una ímpressió de netedat
dónen una sensació de brutícía.
La senyora de la silueta té cura
de posar les coses al seu lloc. Amh
el seu elegant paiama de platja
amb la seva actitud gentilment des

ens

afiadora, ens porta l'aroma de les
grans platges mundanes.

enorme

que el

aquí, perqué

seu

en

darrer film ha obtigut
amb els següents

parla

termes:
«Amb la seva gentilissima acollida per
•l'he love paraie
diu
els barcelonins
»han correspost sense pensar-s'ho, a la gran
—

—

»estimació que sernpre he tingut per la vos
,tra bella ciutat. Aquest éxit, creiu-me, pel
»fet de venir de Barcelona, ent fa n'oil méS
»content del que us pogueu imaginar.»
Moltes grácies per la part que ens toca.

jOSEP MARIA PLANES

La Huila
contra la calor
Amb
el

una

mica de bona

llegidor podrá

veure

en

voluntat,
aquestes

tres fotografíes, el símbol de la Huí
ta contra la calor. A dalt, ens tro
bem amb uns moros que treuen tot

el partit possible d'una poc hono
rable piscina. Evídentment, no es
tracta de cap Lido ni de cap Deau
ville, peró, Déu n'hi dól, es a chi.,
Alá n'hi dó!, deuen pensar els des

A

arrapats banyistes.
A baix, veten' una animada escena
de carrer, a Nova York. La quitxalla í
fins els grans participen amb un sin
gular entusiasme el poc cómode bany
improvitzat. No sabem ben be si es

dalt: Uns

un carrer

banys publics

de Nova York.

al

Marroc

A la

francés.

silueta: Un aei.91

Si consideréssim decent de poder
una conclusió moral
í filo
sófica d'aquestes ratlles, podríem
dír que fins en aquelles activítats on,
teóricament, la igualtat sembla indis
treure

A bala: Una
mes recents

cutible,

piscina improvitzada en
relama de platja.

modela de

com per exem pie el bany
també hí han classes.
La societat ha trobat la manera de
marcar les diferéncies fíns entre la
gent despullada.

Ammus.

passaports és
Á I i

911~

urna persona de la menta
litat de Carolina.
—Estimada Carolina, vaig dir-li. No hi
ha cap dubte quant a sa professió. És un
barber retirat. Mira el seu bigotí.
Peró Carolina no fou de la meya opinió.
Declará que si hagués estat perruquer el
nostre veí, els seus cabells serien ondu
lats en lloc d'ésser estirat í plans.
Vaíg citar-li diversos perruquers cone
guts meus que portaven els cabells apla
nats; peró no la vaig convencer.
No puc formar-me'n
digné,
vexada—. Bé vaig demanar-lí una eina
pel jardí, l'altre dia. Va ser molt amable,
peró no vaig poder treure'n res pel ciar.
Vaig preguntar-lí si era francés, va dír
me que no... í no sé per qué, no vaíg gosar
insistir.
Vaig començar a interessar-me pel nos
tre vei, car un home capaç de fer callar
Carolina deu tenir una personalítat molt
forta.
Cree, va dir ma germana, que té un
d'aquests nous aspíradors de pols.
Vaig albirar de seguida la seva intenció
de fer-se deixar l'estri í entrar així, una
vegada més, en conversa amb el veí. Sense
destruir-li aquesta esperança, vaig fugir
cap al jardí. Sóc aficionat al conreu de
les flors i estava molt enfeinat a treure
les males herbes, quan vaig percebre un
crít prop meu, al mateíx temps que un cos
pesat em fregava gairebé l'orella i queia
als meus peus. Era una carabassa.
Vaig aíxecar el cap, pie d'indignació:
a la meya es
guerra,per da
munt del mur
de partió, apa
regué una fi
gura, en la que
qual vaig po
der distingir
un cap en for
ma de pera, re
cobert en part
per uns cabells
d'un negre ex
cessiu, un bi
goti enorme i
uns ulls ínqui
sidors. Era el
nostre enigmá
tic veí, Mon
—

ffininiZ

Vi

MINITIRMINITTIrtrIN íti
,

continuar dient la

va

meya

infatigable

germana.
esperar amb paciencia.
Era sa cosina.
Flora Ackroyd? vaig dir estupefacte.
Flora i Ralph no tenen en realitat cap
grau de parentiu. Peró l'últim ha estat
considerat sempre com el fill d'Ackroyd
i així ha devíngut corrent d'admetre

Vaig
—

—

aquest cosínatge.
Flora Ackroyd, repetí ma germana.
Peró si eh l desitjava veure-la, ?pu

—

—

qué

Fernly?
Perqué són promesos secretament,
digné Carolina radíant. Ackroyd no vol
sentir parlar d'aquest casament i s'han de
veure d'amagat.
La hipótesi emesa per Carolina em va
no anava a

—

semblar que presentava bastants punts
febles, peró em vaig abstenir de palesar
los. Una observació, a propósít del nos
tre nou vel, creá una diversió en la con
versa.

més a prop de la nostra, «Els
havia estat recentment llogada
a un estranger. Amb gran sentíment, Ca
rolina no havia reeixit a saber res del
llogater excepte una cosa: que no era an
glés. Lá seva oficina d'informacions no
s'havía mostrat a l'alçária de les circums
táncies. Era probable que aquest desco
negut comprés Ilet, carn i peix, com
tothom, peró cap deis que li fornien
aquests aliments no sembla va haver re
collit la més petita informació. Son nom
sembla ésser Poirot, realment un nom
estrany. La sola cosa certa que hom sabia
d'ell, és que conreava carabasses.
Peró aixó no interessava a Carolina.
El que ella hauría volgut saber, és d'on
venia, quina cra la seva professíó, sí esta
va casar, com era la seva muller, sí tenia
fills, el nom de soltera de la senyora, etc.
Segurament que qui ha inventat els
La

casa

Cedres»,

—

Peró de sobte aquest matí, sento ho
per elles í les engego a passeig, en
sentit propi i figurat. He agafat la més
grossa i l'he tirat per damunt de la paret.
Estic avergonyit, confósl
El meu furor no podía sínó cedir davant
l'expressió de les seves lamentacions. Al
capdavall la carabassa no m'havia tocat.
De totes maneres vaíg creure que el nostre
veí no prendria el mal costum de bombar
dejar-nos amb hortalísses.
L'home petit i estrany semblá Ilegir el
ses.

rror

rneu

pensament.

No esteu intranquil. No tinc l'habítud
de fer aixó. ?Podeu figurar-vos, senyor,
que un home treballi per a atényer un ob
jectiu, s'escarrassi per a procurar-se un
retir, í després, quan hí és arrribat, es
doni compte que enyora la feina que
s'havia cregut que volia abandonar?
Sí, responguí. Crec que aixó és molt
corrent í jo en sóc un exemple. Fa un any
vaig tocar una herencia que m'havia per
més de realitzar el meu somni: viatjar,
veure món. Doncs, ja fa un any d'aixó...
i encara sóc acíl
El meu veí assentí.
Les cadenes de l'hábit. Perseguím
Ilarg temps la nostra Urja amb un desígní
determinat, i després, quan hem ar
—

—

—

rívat, ens manca aquelt esforç quotidiá.
Creieu, senyor que el meu treball era in
teressant, el treball més interessant de
la terra.
De debó?,
—

vaig

dir amb

una ven com

(Seguirá

el número

en

sieur Poírot,
que

es

desféu

en excuses.

Us dema
mil vegades
perdó, senyor.
No tínc excu
sa.
Fa molts
mesos que cul
tivo carabas
—

no
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2.163 sods...
Als barcelonins se'ns fa sovint, i amb
no cal dir-ho, el retret de qué vivim
d'esquena al mar. S'ha de fer peró, una
excepció deis 2.163 socis del «Club Nata
ció Barcelona», que es passen les hores
mortes rostint-se de cara al mar i de pan
xa al sol, a la platja del Club. D'aquesta
diguem-ne platja, ja en parlarem més en
davant.
Primer deixeu que us presenti el club, ja
major d'edat, puix que fou fundat l'any
1907 per una colla de senyors benemérits
que, pel fet de banyar-se al mar durant tot
l'any, passaven en aquells temps per boigs
aIs ulls de llurs parents i coneguts. No obs
tant, aquells mártirs que es digueren Emi

raó,

(Vino
blidablel), Pi
cornell, Gra
nícher, etc.,
lí Solé

-

fundaven sen

pensar-s'ho

se

Club que
l'actualitat
és en el seu
esport el pri
mer de Cata
lunya i Espa
nya i un deis
un

en

A falta duna bona

platja,

els socia del Club

Natació Barcelona s'han

artificials, que, si més no, 1 posant
poden donar la Impressló de la Costa Brava

d'acontentar amb aquestes roques...
hí

una

mica de

fantasía, els

primers d'Europa. No goso afirmar que
del món, perqué desconec els d'América.
És el nostre C. N. B. el temple de la
Salut. Allí s'hi fa veritablement Esport, en
el més ample i pur sentit del mot. Res de

complicacions

financieres ni politiqueríes.
ni thes dansants. Molts deis nostres clubs
de fútbol, tennis, etc., podrien prendre

exemple.
No sois ha fomentat el C. N. B. la nata
ció a Barcelona, sinó que ha•tingut
cura

d'organitzar delegacions

se

per les comarques catalanes,
com les de Blanes, Sallent i Mal
grat, oferint també sempre la seva
valuosa cooperació a festivals na
tatoris celebrats a Bilbao, Madrid,
St. Sebastia, Alacant, Lleida i Sar
danyola, contríbuint en gran ma
nera a popularitzar al nostre país,
aquest el més útil i sa dels esports.
Mantés vegades també ha estat
el club invitat a participar en con
cursos estrangers, havent visitat
nombrosos clubs de Bélgica, Fran
ça Alemanya, causant una excel
lent impressió de la seva válua
esportiva. Cosa rnés difícil encara,
ha sabut guanyar-se les símpaties
de tothom í ha deixat amics allá
on ha anat.
ves

Les noies del C. N. B.
Aspecte de l'espléndi
piscina del Club en

da

un

festival

nocturn

Orgull del Club
és la seva brillant
Secció Femenina.

encara, que tramvies, autómni
bus í «golondrinas», us deixaran
davant de l'establiment comercial
de banys abans esmentat, sense
que s'hagi assolit que ni els autóm
nibus es dign e ssin arribar dos
cents metres més enllá, en atenció
als socis del C. N. B. que els utilit
zen tot l'any i que, a l'estíu, queden
estemordits dessota un sol de jus
ticia.
Tot i aquests inconvenients, al
Club de Natacíó s'hi está tan bé,
que es fa imprescindible a quí l'ha
tastat, essent causa d'hay er de
menjar en dos torns en moltes fa
mines i es
sent el terror
El dinar
la platjr,
plena camaradería. Les
deis pares
fustes del parí servelzen
d 'estudian ts
de tapia 1 tnolt será que
i alguns caps
ala plata
bi entri
una mica menys de sor
d'oficina. Bis
que la del compte
seus socis es
crien forts i
sans, aixó sí; se'n van a dormir
dejorn per a poder l'endetná de
bon tnati tornar a les activitats
esportíves del Club, pero, en con
fiança ja us ho puc dir, també s'hi crien
molt mandres. Ara que la mandra que pu
guí afectar als socis del C. N. B. és de la
millor qualitat, d'aquella que no desfá
cap familia. Aquell sol, sdbeu? convida
tant a no ter res...
(Poros cAses1
ANTONI A LB&PEDA CAMPMANY
vos

a

en

ra

es pot dir, del malaguanyat Emili Solé.
Aquesta secció conviu en la més franca
companyonia amb els altres socis del
Club, partícipant arab éxit creíxent en tots

obra

els festívals que el Club organitza i ha
vera donat ja a la Natació nostrada, figu
res tan rellevants com les carril:dones Mercé
Bassols i Maria-Lluisa Vigo en velocitat, í
Maria Aumacellas en les proves de fons.

L'«as»
Deis homes n'és l'astre el joveníssim
Rtcard Brull, sens dubte el nedador més
complet que mai hágim tingut. Al seu vol
tant, els Gdmper, Palatxi, Sabata, etc. i el
meravellós petit campió de salts, Anal,
són ja no sois falagueres esperances sinó
fermes realitats.
Al marge de la natacíó, que naturalment
ocupa el primer lloc, es practiquen perb en
el C. N. B. nombre d'altres esports, com
pilota basca, boxa, esgrima, etc. Fa anys
teníen lloc uns magnífics concursos de
l'«Atleta Complet», que ara, malaurada
ment, tractant-se de nedadors, han
anat a l'aigua. En el petit Frontó del
Club s'hi celebren anualment 1 amb éxit
cada vegada més gran, els campionats
de pilota a ma, indivíduals i per parelles.

Sallés, Rossich, Balcells, Draper, Victoria,
Ezquerra, heus aci alguns dels que més
shi distingeixen i que amb llur joc es
pectacular fan la joia deis nombrosos afi
cionats que cada diumenge envolten el
frontó. No cal dír que sovínt l'excés de
gent i la manca de lloc dificulten les juga
des, originan-se descomunals avalots que
no acostumen a sortír, peró, deis límits
del pintoresc.

Capítol de dificultats
aquest món no hi ha res
perfecte, tampoc el nostre C. N. B. no ho
Com que

en

extraordinaria i• vergonyosa (no
Club sinó per qui podent no ho arran
no té platja digna de tal nom. L'accés
a la mar és dificilissim amb tot i ésser el
club veí d'un ímportant establiment de
banys que, més afortunat, té platja de
sobres, heroicament guardada per em
pleats 1 agents
de l'ordre per
qué ni en el
seu
extrem la
puguin utilit
zar
els socis
del C. N. B. per
entrar al mar
que hauría
d'ésser de tots
els fa den
teta a l'altre
banda d'unes
roques paoro
és;

cosa

pel
ja),

ses.

Jo confio,
peró, que ni la
digníssima
Junta actual
del Club ni les
que vinguin,
abandonaran
el propósit de
solucionar un

assumpte COITI
aquest, d'inte
rés tan vital
per al Club.
Deixeu-me dir

El

biny

de sol.

Arrecerati

•

la

par«, atinist
gnil, de !Oyes
'gata un no sé
qué d'indolén
eta

oriental

en

no

ATENEO

El Sr. Ferran de

Sagarra,

El Sr. Pere Co
rola:diles
El
—

que

president d' a
quests darrers

BARCELONÉS

acaba d'ésser

elegit president
de l'Ateneo Bar
celones

Cursos

miqueta de Iluny ti sembla
es trada d'un club
de suicides, perqué té un
cert aire misteriós. Vistos
de la vora, es pot dir que
són bornes excelents com
un los de pa, ficats dintre
d'unes americanes per tots
el gustos.

ria que

La biblioteca

História
questa

santa i docta casa es va fundar l'any 1860.
Sembla que l'Ateneu Barcelonés, va ésser una
fusió de dues entitats que es dejen aproximada
ment «Ateneo Catalán» i «Círculo Barcelonés». El
primer president va ser un tal senyor Joan Agell,
retratat a la sala d'actes, amb una mosca de color
de cendra, una cara de vinagre, un coll cilindric
un gran 'libre sota l'aixella. Després els presidenta
han estat bornes importants de l'época; la flor i
nata del «Brusi» 1 la cultura segons els anys. A les
penyes durant el segle dinou, s'hi va fer molta polí
tica; Estarislau Figueres va saltar d'una tala
de café de l'Ateneu a la presidencia de la Repúbli
Espanyola. Mentres Ii durava aquest altissim
ca
cárrec, va venir a fer penya amb eta anejes, i un
tal senyor Parera el va insultar i ti va dir que com
a president de la república era una «Pepa».
Angel Guimerá l'any 1895 va donar la batalla
de la Ilengua. sent president de la casa. Per aques
ta cadira hi ha passat gent molt famosa, Duran 1
Bas, Doctor Robert, Joan Maragall, etc., etc.
L'any 1906. varen saltar del Teatre Principal, al
carrer de la Canuda, a on tenim actualment l'Ate
neu. És
una
casa important, que havia estat de
la noble familia Perellada.
L'any 1906 era president el
polttic Ildefons Sunol, i el se
nyor Doménech 1 Montaner
/1-••
va
fer unes guantes reformes
a la casa.
Ultimament s'han fet més re
formes, les més importants
,

l'any

A la biblioteca diu que hi
ha vuitanta mil volums,
perb no els ha contat mai
ningú, és possible que ni
hagi molts més. Hl ha el
fons important de la Bi
blioteca Amer, 1 de magni
fiques donacions. A l'Ate
es gasten
bastantes pessetes amb Ilibres, les
neu
taules de la biblioteca a les tardes estan gairebé
plenes. A l'hivern les sales de treball, fan un tuf
d'estora, de fum concentrat i de soci vestit de pai
sá. No és diguéssim una olor excelent. En canvi
a la prim,vera i a l'istiu, l'olor de la biblioteca, és
de fullea de palmera, 1 de Ilavis de toles les notes
del veTnat. Quan escriviu ojlegiu, els falsiots i les
oronetes us alegren l'existtncia.
Entre els socia hi ha alguna senyoreta que treba
lla, amb els llibres i l'estilográfica.
La Llucieta Canyá, per exemple, hl és moltes tar
des i vol imitar a les oronetes, xerrant de taula
en taula. cosa que irrita a algun senyor trisiíssim
que fa adicles per enciclopédies barates.

L' esport 1 el vid
A l'Ateneu hi ha sala d'esgrima, i gimnás, amb
dutxes. En aquesta sala a les tres 1 fins a les cinc
de la matinada s'hi han trobat socia excéntrica
que juguen al «Fin ponga. El repórter d'esgrima
és el senyor Bea; és el mestre més antic de Bar
celona. Sembla que en el temps del teatre román
tic havla ensenyat a n'En Calvo i a n'En Vico ha
lugar el floret quan una comédia ho exigía.

Aquest esport cavalleresc ha baixat molt de for
i ara són pocs el socia que s'hl dediquen.

ma,

Al gimnás, abans només hi anava un tal senyor
Lluelles. Es passava tot el dia fent pesos. Aquest
senyor Lluelles
era un
milionari d'Agramunt
que no portava camisa. lstiu 1 hivern anava amb
una samarreta de color de plom, 1 damunt de la
samarreta s'hi posava una «pechera» de carió.
El vici a l'Ateneu és inexistent. Abans es jugava
molt al tresillo. Ara es pot din que només es juga
al «mah-jonc, a «palos» ia carambolea. Els escacs,
que es un joc per perdre temps, es cultiva al jardí
i a la sala d'escacs. Entre els jugadors n'hi ha de
bons. El redactor de .La Vanguardia» senyor
Oliver, que amb poc temps ha fet progressos, es
dedica a cantar óperes i sarsueles mentres juga,
amb una gra.n veu de tro. Aixó és una de les co
ses més apreciades
pels concurrents a la sala
d'escacs de dos quarts de set a dos quarts de nou
del vespre.

Les

penyes

De penyes n'hi ha hagut moltes 1 notables; s'han
anat fent 1 desfent d'una manera dolo 1 sense

conseqüencies.

, „
4--

1921.

M'quel deis Santa
una
pila de
temps secretani de l'Ateneu,
després d'ell va entrar en
aquest cárrec tan delicat el
El

senyor

Oliver,

va

ésser

poeta huís Vía. que és un gran
secretan i i disfruta de la sim
patía general.

El

fardl

Des deis balcons 1 terrats
de les cases veines que donen
a la Rambla, el tardí de l'Ate
neu fa un gran
efecte. Hl ha
una dotzena
de palmeres, un
crdre, 1 un arbre que si ens en

preocupéssim

una

mica

en

po

drtem extreure una ceda quan
titat de cautzú Al mig del jar
df hi ha un surtidor, en el qual
s'hi fa bailar l'ou com baila,
la diada del Corpus.
Quan comence a venir el
boa temps. els socia surten al
jardi S'hi juga ala escacs, s'ht
Ilegetx (poc), si fa bastante
conversa 1 s'hi trenquen bacai
nes. A Fistiu quan fa tanta ca
lor, el 'ardí de l'Ateneu és deis llocs nocturns més
envejables. En general no s'hi crida gaire; algú que
vegés la societat reunida sota les palmeres, una

'ardí í uns qttants atenelstes. D'esqurrra a dreta: Camps Margarit, Alexandre Plana, loan Mínguez, VieentS
Sojo, Marius Aguilar, Jasep Barbey, Ramón Capmany, Xavier Gaell, Pere Rahola, Josep Dalmau, Lluts Foyé,
Mereadé
Josep Dunyach, Francesc Madrid, Duran 1 Camps, Salvador Dalí, Lltiís Figueres Doti, Pere Ynglada l'Anís
Un recé de
Solé de

millor de la política, de les profes
i del periodisme, ha
Mi va
estat penya o element de penya de l'Ateneu.
Vells,, la qual
haver la penya que en déiem «deis
la sala d'actes 1 que va manar durant
es reunia a
dintre la casa. Era la penya d'En Do
anys
molts
menech 1 Montaner 1 del doctor Roca, gent d'ar
gran to
queologia moralment i material, d'un manaven
geni com una pólvora. Quan
i d'un
la casa
aquests senyors es partien la presidencia de
el doctor Roca i un any En Domenech
un any
fins que es va acabar, 1 aleshores va
1 Montaner,
comenear a manar uns cifres, de criteri més
ren
eclectIc, varen ter la serie de pres1dents de jun
que el palie ha pogut admirar. Un
tes directives
deis socis més notables i que es preocupa de tot
tres pares 1 tres mares de famtlia en
com si fos
Qu1m Borralleras, o sim
una sola persona, és En
plement Quim, ánima de la seva penya 1 puntal
Tot el bo

sions

i

liberals, de la literatura

de la casa.

Després de la penya «deis Vells» i de la del
«Santo Sepulcro», que a Eúltim va consistir amb
amb l'Aldavert
En Guimerá 1 l'Aldavert, i després
penya dels advocats, la penya
tot sol, hi ha la
deis es
deis metges, la penya del segon pis, la
caes,
la deis ~les, la que es fa a la biblioteca
matinada. etc., etc.
tres o a les quatre de la
a les
(Fotos

de Cases. Esmen

i

Gaspar)

La Sala d'Armes.
1

una mena

Bes,
improvisat.

El vell protessor

de D'Artagnan

De gent de fora, des de Pirandello, Jules Romains,
Vallery Larbaued, fins als que fan jocs de mans en
els balnearis, es pot dir que tota la flor intellectual
o cul
de café que ha passat per Barcelona, una
hora o altra ha vingut a parar a la nostra penya.
Els oficis de la gent que vénen a seure amb nos
nitres a la tarda 1 a la nit, són d'una gran varietat
i hem procurat sempre tenír un viu contacte amb
les arts del país. A la nostra penya han vingut vé
nen, els escultors Llimona, Casanoves, Dunyach,
pintors com En Sunyer, En Pere Inglada (que és un
puntal quan viu a Barcelona), Mercader, Domenec
Caries, En Pasqual, Ricard Canals, Ramon Cap
many, Xavier Nogués, Salvador Dalí, etc., etc.
D'aquí han sortit revistes, obres de tota mena,
diaris, iniciatives, subscripcions. Moltes coses que la
gent no sap ben bé don surten, surten de la
«Penya» de l'Ateneu.
I contra el que alguns Incautes suposen, es pot
assegurar que d'aquesta penya no en ve res que
no sigui
ben intencional de cap a peus, i per da
munt de tot es fa política del país en el sentit més
delicat i comprenslu de les paraules país i politice.

j. M.8

la

nostra

en

el

vial

penya

en

mateen

la

mena

les hores.

DE

de recé de bar o de transatlántic
D'esquerra a dreta: Unís

Fidenci Kritchner, Enric /ardí, Eduard Engaso', Pompen
Fabra, Dr. Gali, Antoni Coloren% Quim Borralleras, Bar
bera, Soler de Solo, Duran Reynals, Camps Margarit, losep
María de Sagarra, Toni Homar iEmití Vilanova.

La nostra penya
tarnbé, la nostra penya, que

és la «pe
la história seria fer la
história des del
a l'hora que vivim.
Per la nostra penya es pot dir que, en vint anys,
hi ha passat tothom de cara 1 ulls, del país i de

Hl ha

nYa»

a

seques,

i que fer-ne
noucentisme

l'estranger.

Els puntals són una dotzena mal comptada de
Quim Borralleras, Enric Jardí, Pere Ra
hola, Camps Margarit, 'Alexandre Plana, Pompeu
Fabra, V. Soler de Sojo, Dr. Gall, Sr. Barberá. Estel
rich, Marius Agullar, i altres companys eminents e
persones:

il'iustres.
De la

foren En Brossa, En Xenius,
En Pujols. Maeztu (Don Ramiro), els Ba
roja. En Díez-Canedo i altres personalitats castella
nes. com En Valle-Inclán, l'Unamuno, que va escal
far moltes cadires i ens va Ilegir unes cinc mil
quartilles, pel cap baix.
Durant la guerra, várem tenir legionaris catalans.
generals de debó 1 tota mena de periodistes interna
cionals.
nostra penya

l'Alomar,

Biblioteca. A primer tenue es ven
Pompeu Fabra, completament abstret, 1 la

Canya.

Una tanla de la

Llucietn

tativa;

calva del que curto

en

una

actitud medi

aquestes

SAGAREA

Yunnafou, país de pirates
trals d'abordatge,
servei.

no

han

deixat, peró,

de

prestar el

seu

Per aquestes raons, la navegació en molts indrets del Mar
de la Xina resulta extraordináriament perillosa. Les assocía
cíons de pírates han arríbat, en alguns llocs, a convertir-se en
una veritable poténcia. Tots els vaixells poc preparats per a la
lluíta que cauen sota les seves mans han de sofí* el saqueig,

acompanyat, la majoria de les vegades, d'una salvatge matanca.
Les represálies, peró, són iguahnent sagnants. La policia entra,
de tant en tant, en algun d'aquests centres de pirates í fa un
progrorrt amb totes les de la lid. Després els caps dels pírates
són exposats dintre unes gábies a la vía pública, per a servir
d'exern pie.

Ynnnafou, pala de pirateo— Tres piratea teta presoners
1 a punt d'ésser decapitats. Com a darrera petidó, han
demanat que eta deixessin retratar amb el: fusells al clfts

Ericcira avui dia, hi ha paisos on el piratisme és de tradició;
está mol arrelat dintre els costums, i la Iluíta contra el match(
esdevé dificillssima, Un d'aquests paisos és el Yunnafou (Xina).

Els habitanta de les

barquea dedicades

Aquest exemple, peró, sembla

que

a

la

no

plateria

els faci gens

ni

mica d'efecte.
va dir un dia el més famós
—Per molts caps que mitin
de Yunnafou
no arribaran mai a tallar-ne tants com
n'hem tallat nosaltres.
—

pirata

—

(ROTOS

En el
de

mur

pirata.

"
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peniade: una serle de gábies amh capa
poblactó els contempla tranqutliatnent

hl ha
La

Tota la poblad() viu dintre les barques i com únic ofici, s'entrega
al piratinne.
Les autoritats no poden res contra aquesta mena d'indústria
nacional. No obstant, les repressions són fortes i sagnants. Per
respecte als nostres lectors po hem volgut publicar unes fotogra
fies d'aquest reportatge en les quais el dramatismo arriba a uns
graos repugnants. Una estesa de caps de pirates, el moment de
la decapitáció de tres d'aquests bandits...
L'ofid de pirates passa de pares a fills amb una absolnta
naturalitat. De petits, els ciutadans de Yunnafou s'acostumen a
aquesta vida dramática; tot és qüestió de ter-se a la mar amb les
embarcacions. Unes embarcacions guarnides amb tota mena
d'utillatge guerree. El progrés no ha deixat de fornir nous eles
ments de combat a aquesta gent. Hi ha barquetes miserables
arm des amb canons, fusells, ametralladores..
Les antígues des

Un

pala ott (fi comerl de tatits és dele mes fiordients,
Yonnitfou. Un plácld fabricant de baguls de non

és el

10111 ES lA 111
MUECA LILIIMINÓS
que cada dia es més extesa l'aplicacíó deis anuncis Ilumino
la propaganda comercial, el mateix al Nord d'América que
en les principals capitals europees, entre les quals Berlín destaca d'un
modo especial, i com siga també que a la nostra ciutat no que
dem pas enrera pel que es refereix a aquesta mena de publicitat.
ter un reportatge de com
va suggerír-se'ns tot seguit la idea de
fan que
es construeíxen aquests grans anuncis lluminosos que
les nostres principals víes ciutadanes ofereixín, a entrada de
fosc, el magnificent espectacie de l'uní que la posa al costat
de les grans cíutats cosmopolites.

rom siga
sos en

Naturalment que les nostres preferéncies [oren de seguit per
als cartells Iluminosos «Neon,, per la seva major visualítat i per
ésser els que amb mes

protussió

hom

veu

pels

nostres

carrers.

pas massa fácil. En efecte; ni sablem tan sois
La cosa
es
trobava
la
fábrica
d'aital prodigi de llum. Mes heus aquí que
on
una casualitat va portar-nos com de
la iná a poguer acompIir
els nostres desitjos.
no era

Un día, de bon matí, vegérem que per damunt del terrat d'una
casa situada en lloc ben visible desde la Placa de Catalunya, hom hi es
tava aixecant un gran enterenyinat de ferros d'una alcária que tela fre
dat. Tot seguit várem suposar que es tractava d'un cartell lluminós.

L'anund
nós
nota

l'ami

posa una
brillant

alegre

sobre

el

cel de Ba-celona

Aquesta

és la nostra!
pensárem i cap allá s'ha
dít. Uns quants
massa
escalons i ens trobem
dalt d'un terrat disposats a embestir el primer que
pogués dir-nos quatre coses sobre aixó.
—

—

—

—

Níngú no es pot ter cárrec del desgavell que allí
regnava. A terra en míg de taulons, ferros, cordes,
fils eléctrics i tubs de vídre, es dibuixava una enor
me xacolatera, fidel reproducció de la tan coneguda
marca de fábrica de l'acredítat industrial N'Evarist
juncosa. Era impossible veure-hi allí, entremig d'a
quell bullit de cordam i ferramenta, el montatge
d'un anunci que, en apareixer aquestes radies, de
segur tots hauran vist i que constitueix un gran en
cert de gust i una veritable honor per a la industria
dels cartells Iluminosos.
Intentem posar-nos en contacte amb un senyor
que va semblar-nos l'encarregat, el qual, amable
ment, contesta a les nostres preguntes.
—El procés de la fabricació i muntatge d'un car
tel! Ilurninós «Neon•
va dír-nos
es molt com
plicat. Hi intervenen ferrers, fusters, pintors, vi
driers, electricistes, els especíalistes que fan el
buit al tub de vídre i hi injecten el gas lluminiscent
i per fi els muntadors
que ara veu aquí.
—

pacifico: tintada= que des de
contemplen la imposant
armadura de l'anulad, no poden terEls

pta

carrer

se

cárrec de

que

el

seu

les diflcultats f
muntatge

representa

—

D'aquests

ni un

(a

dors, hom pot dir
que son els emuls
de l'home mosca.

el setanta cinc per cent
són installats per la casa «Luminosos
Neon». D'entre ells són de notar els
de les cases Dr. Andreu, Royal Cord,
Gilette, AmatIler, juncosa, Moulin
Rouge, Xampany Freixinet jorba,
Almacenes El Aguila, Agua Oxigena

D'aquests,

hom pot fer
respectables
proporcions d'acmest anun
ci,que en 26 metres d'al
cada conté 5 tonesde
De dalt deis
se

terrats

carrec de les

ferro 1 198

metres

de tal, de vidre

,

da Foret, Odeon, Pirelli, Publicitas,
Wagons Lits, etc., etc... El senyor
Arxer no acaba d'enumerar. Peró
com
que no és cosa de detallar
la producció de la casa, .1i pre
guem que ens ensenyi la fábrica.
Successivament anem veíent les
seccions de bufat del vídre, on
uns homes, veritables artífexs
de l'anuncí, lí donen al vídre,
per mitjá d'uns soplets «Bun
sen»,
les formes més capricioses;
la ferrería, la fusteria, la secció de
pintura, els transformadors i el «de
partament de les bruixeries» o siga el
lloc on es fa el buit deis tubs de vídre
herméticament tancats pels dos elec
trodes i s'hí injecta el gas que en
meravellosos
en cendre's produeíx els
coneixein.
color
que
tots
efectes de llum
—Nosaltres fa
briquem —ens din
el senyor Arxer
a casa nostra els
anuncis des de co
mençar fíns aca

Demanem, peró, fer unes guantes fotos í també ho
aconseguim.
En sapiguer la nostra condícíó de repórters, l'en
carregat ens ofereix visitar la fábrica. Amb molt gust
res més desitjávem
hí accedím
I muntant a aquella célebre i popular camioneta
—

que tots haureti vist que arrossega una escala com la
deis bombers i que, segons ens assabenten serveix
per a fer les reparacions deis anuncis, ens encami
Llansá,
a la fábrica, situada al carrer de
nem cap
número 7, baixos.
Pel camí, el nostre amable comunicant ens explica
Nova York en la mateixa in
com ell ha treballat a
guiar
l'auto a l'estil americá i per
com
sab
dústria,
víratge
en rodó davant d'un
demostrar-ho
fa
un
a

Ii demanem que no repeteixi.
Martí
En arribar a la fábrica ens reb el senyor
Arxer, propietari de la mateixa, qui en enterar-se de
l'objecte de la nostra visita i després d'unes amables
frases d'elogi per a IMATGES es presta amb gust a
donar-nos tota mena d'explicacions sobre la génessi
Ilumi
i desenvolupament de la indústria de l'anunci
fabricació.
procés
de
nós en aquesta ciutat i el
ens diu
—L'anunci Iluminós, com a tal anunci
francés
Mr.
químic
sser inventat per l'eminent
va
aquesta
introduit
per
ésser
Georges Claude, i va
l'any 1923. Crec que el públic haurá pogut
urbá que de

cor

—

—

casa

la nostra obra.
—En tenen molts d'anuncís

apreciar
tal-lats

a

ins

Barcelona?

—Crec que n'hi han cap

a un

miler.

Una vista Interior
del gran anunci

bar, sense necessitat de cap
auxiliar.

industria

Demanem al senyor Arxer alguns
detalls del cartell que hem vist íns
Ens diu que per a fer el que
l'argot
de l'ofici en diuen apresen
en
tació» de l'anunci, tingueren que tras
Iladar l'anunci a les Arenes i muntar-10
extés al centre del circ.
Més dades curioses:
Alçada de l'anunci, 26 metres.
Pes de l'armadura, 5 tones.
Llargada del tub de vidre, uns 198 nits.
Ens parla després de la seguretat
de les instal.lacions fetes per la casa
«Neon »; deis constants estudis que
requereíx el continuat progrés d'aques
ta indústria i ens brinda les primícies
d'una nova patent que tenen registrada,
consistent en un díspositiu que, en
produír-se una avaria, apaga el cartel!
automáticament, evitant-se aixís el
perill d'un incendí: d'aixó en vegerem
que funcionaren d'una
unes proves
En efecte, el xáfer
manera admirable.
a l'americana produeix una ruptura i
al punt queden apagats tots els demés
anuncís conectats.
Sortim de la fábrica admirats í enor
gullits. Admirats pel que hem vist. Enor
gullíts, perqué merces als esforços rea
litzats per la casa «Neon» comptem amb
Barcelona.
una índústria que honora

lila

participants

rer concurs

celebrat

al

La "Colla del Colom".

al dar

platJa del golf de
després del dinar
homenatge a Víctor
Catalá, en conmemora
a

de tennis,
Casino de

la

Rosca

Manresa

cié

de les

gent

de

la

"Solitud".
dreta:

noces

sera

d'ar

novel•la

D'esquerra

a

Joan Santama

ria; Manuel VlIft, Fran
cese Matheu, Francesc
María Masferrer, Joan
Ruiz 1 Porta, Joan M.'
Guasch, Enríe de Fuen
tes, Josep Martel, Fer
ran
Aguiló, Lluis Vía,
Víctor Catalá, Alexan
dre Font, Ramon Gar
riga 1 vídua Pellicer.

L'equip

catalá

d'atletism e,

guanyador
Campionat

del

d'Espanya.

inaugu

L'acta
ral

d el

ment

monu

Fidel

a

Agullar a Giro
na

la

sevactutat

nadiva. Al peu
del

monument,

Pescriptor
Rahola,

hl ha

Carlea
que
en

l'ofrenit

nom

"Acules
Arta''

dels

de
1

les

l'al

calde Dr. Coll
1 Turban que
repr

esent

ava

l'Ajuntament

(Fotos Gaspar,
Cases. Lux, Ca
stas 1 Cabot).

"L'Esbart Cata
'

lk de Dansares"
actuant

verbena

en

la

de les

quatre regions
a l'Exposició.
La

Oí
Corredors del "Gran Pretil! Ciclista Exposició",
pujant una de les Avingudes de Montjulc. La
durase d'aquestes costes era l'aliclent d'aquesta
cursa guanyada
per Marcel Maurel, després
d'un recorregut dlsputadíssim.

soya

ció, al

so

actua

de la

Cobla

va

por

moho,

a

flotar,

revelació
la

la
de

verbena.

inestabilitat i amb ell la temenla, de manera que anem a parar al mateix o sigui a la
fugida del diner.
Altres diuen, el desnivell de la balanca comercial. La xifra global de les impor.
tacíons en relació amb les exportacions és tan grossa que produeix aquest
desnivell que perjudica la nostra divisa.
Abre) és cert, peró hem d'objectar que no és pas més gros aquest desni
vel! ara que uns mesos enrera i en canvi la pesseta mai no havía arrí
bat a la depreciació actual.
?Quina marfuga ha arreplegat, doncs, la nostra clássica í desventu
rada «pela»?
Aneu a saber. El cas és que, mústiga i capficada, com l'ha dei
xada el dibuixant, la pesseta ha de contemplar com les mo
nedes deis altres paisos s'enfilen cap a regions on quasi
ja pot renunciar d'arríbar-hí mai més sinó ocorre un
miracle.
Remeis? La junta de doctors no está d'acord i corrí a
comparació no se'ns ocorre altra cosa que l'esce
na deis metges d'«El Rey que rabió».
Estabilització? Proteccionísme? Patró or?
Els perits diran. O no díran. Peró el trist
del cas és que arribi a ésser possible la
la realització d'aquella faceciosa dita
de «comprar duros a quatre pessetes,,.
I quí diu a quatre pessetes, díu a
tres, que encara és molt més trist

LA CRISI
DE LA PESSETA
HEUS

aquí el tema d'actualitat que preocupa els homes de finances
els polítícs.
Hauríem volgut entaular una enquesta sobre aquest afer entre els personatges de
casa nostra que tenen vertadera autorítat en aquesta matéria. Peró, temem que ens sor
tíríem del carácter de la nostra revista que, al fi i al cap, no es pas una revista financiera.
Ens limitarem per aixó a fer-hi un petít comentan i des del nostre punt de vista pura
ment

personal.

Res no ha fet parlar tant com aixó, res no ha fet esprémer tant de suc de cervell ni
embrutar tantes raimas de papen sense que d'enlloc surti la desitjada solució.
Hom ha inventat teories les més estrafoláríes per a determinar les causes de l'heca
tombe monetaria del nostre país. S'ha parlat deis »imponderables» sense que puguí pre
cisar-se ben bé qué són aixó deis imponderables.
Ens fa pensar en la teoría de l'«éter» que inventaren els físícs els quals també dejen
que era un fluid imponderable i els servía per a explicar molts de fenómens inexplicables.
Nosaltres creiem que en realítat ha de cercar-se la causa, com diu Pere Coromines, en
la fugida deis capitals nacionals en cerca d'una més segura col-locació en els mercats es
trangers. Res de tant espantívol com el diner Barcelona ha tingut ocasió de comprovar
ho en diferents vegades que s'han temut cracs financiers —; és doncs completament ex
plicable que l'estalvi fugí d'un lloc insegur per anar-se'n cap on creu trobar les degudes
garanties per a la tranquílitat deis posseidors.
Poden ésser també causes polítíques. En el fons, aquestes són les que produeixen la
—
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