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ELS ORFEONS DE CATALUNYA A L'ESTAD!
les competicions esportives, aquest gran festival comenca amb el present d'un ram de flors, El mestre Millet,
patriarca deis orjeons, el rep de man3 d'un orfeonista, moments aban.,dakar la seva batuta sobre sis mil can/aires
Ti

com

(Foto Gaspar)

JAPONES
A CA RCELO

EL
La

impressionant carac

terltzació d'un deis
tors

del Teatre Japonés,

que ha

actuat

al Palan

Ilavors hom es troba veritablement desplassat.
Veureu un art absolutament cinematográfic, plás.
tic, agita} I visual. En veure llurs robes multicolors
armes brillants de gran parada, visatges accentuatS

general de les peces del
japonés no pot pos sser més
humá; l'amor, les dones i xicotes, ja
siguin les filies de familia, ja les cor
tisanes. Més la forma en la qual aquests sentiments
purament normals hi son representats és una facies
completament extrem oriental. En el teatre negre
s'hi troben passions violentes, exageracions dra

de

Projeccions

El

de

l'Exposició

teatre

motiu

hom dlria que els japonesos han volgut augmentar,
Ilur possibilitat d'expressió davant de la pantalla.
I tot aix6 és tan atractio, tan nou, tan interessant,
que hom assisteix a un hara-kiri, a l'overtura del
ventrell del heroi... feto per ell mateix, (una mena
d'operad(' quirúrgica que el protagonista del dra

-

mátiques, fortes emocions, en fi ; en el teetre ja
ponés, al contrari, es tracia per exemple de la vi
sita de dos senyors al barri de les Geishes (les cor
tisanes més considerades d'aquell país) o bé es
tracto

de la promesa d'un jovincel raptada

noble. Els sentiments, peró,
ment

subjectes

a

una

del món, el teatre japonés és
més allunyat de la mentalitat, de

teatres

el que está
la sensibilfiat, del

espectacular d'un europeo.
De moment al entrar un espectador dintre la sala,
creu haver-se equivocat. Sentir parlar en japonés,
vol tant com sentir una opereta interpretada tant
sois per instruments musicals. Les paraules sem
eamp

catan

en

per
tot

fa en escena amb el somriure als Ilavis) hom
assisteix al hara-kiri, repeteixo, sense perdre el
ma

somris

un

pos

el dret,

els

com

tampoc

!

Corneille, Calderón, Shakespeare, tots els gran
dramaturgs de renom universal, poden comparar
se amb aquestos japonesos pels quals el slibltm des
ésser llur estat normal 1 l'art, la disciplina d'un

mo

disciplina social, subor

dinats a una jerarquia.
L'actor japonés no té

DE tots els

occidentals, d'interpretar el seu paper duna
manera que tal vegada encisaria més els seus sen
timents d'artista. Eh l representa per a ilustrar l'história o bé la
Hom pot dir que anticipadament l'espectador ja coneix
l'argument de l'espectacle. No será pas dones per un conflicle

tifus.

teatral sota

un

de

compte

tenir

en

teatre

régitn de

certament una
auca plena de

plasticital

que

japonés és l'art

censura.

Car hom ha

el japonés

no

és pos

de bon tren un home More, tal i com nosaltres
l'entenem. Per exemple: no res més que per a
fer bastir la seva casa, el japonés deu obeir
cedes regles relligioses Deurá e?lificar-la en
loe determinat i orientada de tal o qual
forma. L'interior, aixf mateix, deurá contenir
tals coses o tals altres. En fi; els gestes més
habituals de la vida; recepció d'amics, pregá
un

familiars, etc., etc. Tot, bol
regles severissimes.
Imagineu-vos ara, un ad teatral clássic du
na rala que accepta aital disciplina. El teatre
ries,

converses

está sotmés

és per ella

a

una

moral. Per aixO

a

nosaltres

ens

No hi fa res que no compren
gueu el sentit de les paraules pronunciades.
No n'hi ha pos necessitat. Ja l'endevinem,
És una comédia heróica. 1, ensemps, és una
gimnasia. Veurteu els actors saltar, fer ca
brioles, boxejar, fer esgrima. Cal honorar les
interessa tant.

divinitats bissarres. Heus-aquf dones.

fignretes

d•

porcellana?

.

No:

dut

s

actrins del Teatre

corn

Japonés

vocals acides. seguides brusca
inhumans
de sóns aspirats des del més profond del pit.
Aviat peró hom s acostuma a orr aquesta llengua
d'una fonética tant diferent deis idiomes occidentals. Car
bien

sons

ment

,

l'espectacle

,

interessa tot

seguit.

En realitat el teatre japonés

és

un

mitjá de locomoció.

Un estranger que assIsteixi a una comédia alemanya,
francesa o anglesa, desseguida endevinará que hom II
parla de sentiments humana, interessant l'Home en ge
neral. Hom veu, per exemple, que una comédia parisina
tracte de vuvils
baldament hom no sápiga el francas
d'accions mitjanes. Pot no compendre's l'expressió més
el sentit es comprén sempre.
Amb el teatre japonés passa una altra cosa. passa exac
tament com si hom fo• transportat per la via deis aires
al cor mateix de Yoko
un avió a cabal, d'un llampec
hama. No hl ha compararlos en res de lo visl fins ara
--

Siluetat,
escena

Tokujiro Tsutsui,

duna de

les

el

primer trágic de l'Orient. A baix, una
ens han presentat els actors japoneses

obres que

El trame

japonés fa,

d'idees o de situacions que la sorpresa ha d'esdevenir. L'interés
resideix únicament en la forma que l'actor sabrá donar a la In
terpretació dintre d'uns límits ja previament assenyalats i impo
sats per la traducció d'uns sentiments ja cata

logats préviament. El

Dnes

Ál

ac

--

El gran Concurs d' IMATGES

La Reina

deis

Banys

de Barcelona
L'antmci del gran Concurs d'IMATGES
proclamar la Reina deis Banys de Bar
celona ha estat rebut amb una gran simpa
tía. Així ho demostra, si més no, la gran
quantitat de Iletres que hem rebut demanant
rcs detalls i precisions sobre la extraor
dinária festa. Váries cases de modes ens
han ofert amablement impórtants dona
tius per a premis.
•
De comú acord amb els Banys i Ca
sino de Sant Sebastiá. s'ha establert
que el Concurs es celebrará el dis
sabte, cha 2 d'agost.
•
L'acte de I elecció de la Reina i
de les sis senyoretes que han de
fornar la Cort d'Honor, tindrá
lloc al migdia, a la plátja de
Sant Sebastiá. A la tarda, la
Reina i les seves acompa
nyantes seran convidades
•

per

La

plaija 1 el Cuino
proclatnació

de la

de Sant

Sehutik,

de

Reina deis

la

on

volar a l'Aeródrom Canudes. A la nit hi
haurá un gran sopar i un ball al Casino
de Sant Sebastiá. Aquest és, alt per alt, el
programa que s'está preparant.
•
Són invitades a presentar-se al Coricurs
toles les noies de Barcelona. La inscripció
es fará a la mateixa platja. Les aspirantes a
aquest Concurs de bellesa desfilaran davant
del jurat amb trajo de bany.
•
Des de la premsa diária anirem publi
cant, en dies successius, tots els detalls re
ferents a la festa: noms deis senyors que
composaran el jurat, n'isla de premis, etc.
a

tindran Iloc lee teclee

&Laye

de

Barcelona

VALENCIA 1 CATALUNYA

El "RAT PENA!"
í la seva Sama
a Barcelona
Et. «Rat Penat» ha fet

una

sant per damunt les

volada i pas

perfumades

hortes Ilevantines ha vingut a posar-se al
cor mateix de Barcelona. Benvingut siga.
Saludem el presiden t, en Manuel Gonzá
lez Martí, a qui el trobem en el moment
que arnb la seva colla de prop de dos-cents
cinquanta consocis, entre els quals hi ha
un bell esplet de dames i damiselles que
ens refernien l'anomenada deboniques que
tenen les valencianes, van a visitar el
Palau Nacional de l'Exposició.
El president és un senyor extremada
ment simpátic i de gest intelligent, que
parla en valencia als seus paisans, per be
que distretament es dirigeix a nosaltres
en correcte castellá. Li donem a entendre,
pero, que comprenem a la perfecció la
Ilengua valenciana i el dialég continua en
termes del més saborós catalanesc.
La Senyera que porteu es histórica?
La nostra Senyera, no; és una repro
ducció, peró, fidelíssima de la venerable
Senyera de la ciutat, que portava el rei
Jaume quan la conquesta del reialme de
—

--

Valencia.

Els

Aquesta Senyera té uns honors molt
singulars; no pot humillar-sea passar per
sota cap portal, tant és així que en traure
la i portar-la a Casa de la Cíutat on es
guarda, ha de passar pel baleó i tan sols
poden realitzar aquesta operació l'alcalde
o el síndic de l'Ajuntament.
Quan El «Rat Penat, acorda fer un fac
símil de la histórica Senyera, fou acordat
també d'atorgar-lí els mateíxos honors í
l'Ajuntament ratifica l'acord, i es serveix
sempre de la nostra,
Ilevat de comptadíssi
mes excepcions. L'au
téntica no surt mai de
Valencia. Sois la dic
tadura resolgué por
tar-la a Madrid quan

aquella moxíganga
deis Ajuntaments. En
torna, peró, tan mal
parada, que calgué
fer-hi serioses obres
de prótecció per tal

d'assegurar-la

contra

destruccíó defini
Ja fa anys que la
Senyera que surt al
monument del Rei
jaume, el 9 d'Octubre,
és la reproduccíó pro
pietat de El «Rat Pe
una

tiva.

nato.
—

?Fa

anys que és

fundada aquesta enti
tat?

s,

a

la

de

porta del

Nacional, de l'Expo.
sició, després de visitar-lo
La seva senyera, onejava,
en
aquests momento, a la
balconada de l'Ajuntament
Palau

de Barcelona.

literatures regionals. El fundador fou
Constantí Llombart i al seu costat no hi
mancava pas Teodor Llorente el pulcre

poeta.
El senyor González Martí, ens presenta
els dos representants de l'Ajuntament va
lencia que han vingut acompanyant l'ex
cursió.
Són Vicens Sancho í Enríe Cardona
ambdós ens parlen entusiasmats de la aco
llída que els ha fet Barcelona i de les

meravelles de l'Exposició.
?La finalitat de l'associació?
Valencianista; purament valencia
nísta. Tot quant signifiqui cultura, art,
ciencies, ríquesa i treball, en fi, tot quant
ajudí a allar el nom de Valencia, té el seu
—

—

acull dins la nostra socíetat. Per aixó el
reglament la titula Societat «Lo Rat Pe
nat d'animadors de les glóries Valencia
assolit
nes». Els nostres Jocs Florals, han
la máxima popularitat i han estat presi
dits per les mes rellevants figures de les
Iletres catalanes: Mossén Verdaguer, Ma
»

i darrerament l'any passat Bofill i
Mates. Aixó és una mostra de la comunió
de sentiments que hi ha hagut sempre
entre Valencia i Catalunya.
—?1 d'actuació política, qué?
D'aixó res. Nosaltres només fem cul
tura. Cultura i art. Ja lí he dít que la rios
valeacianista.
tra actuació és merament
cultural més
la
societat
en
dubtí,
és
I, no
D. P.
prestigiosa de Valencia.

ragail

—

53 anys.
Quan comenca a Ca
talunya i a Valencia
el renaixement de les
—

expedicionario

Rat Penat

Fa

uns

La senyera

de

l'Ajuntarnent,
riosa senyera
sernpre

pel

«Lo Rat
on

no

será.

ha

Penat«,

al

Monada al

aquest

del Rei En Jautne

cas,

de

pujar

a

la balconada de

de la bandera catalana. La glo
ni ha pujat escales. Cal pujar la

portal"
hi puja
que és, Jet

travessat mal

defora. I, en

mornent

costat

gloriosament en prestncia
jet, el seu padri.

ben
1

De 1895

1930

a

Darrerament s'ha celebrat a Franca una curiosa cursa autotno
bílistica, que ha permés de treure a la Ilum del dia les velles
«cafeteres,>. Malgrat els anys i les xacres, els venerables automóbils
han fet honestament el

trajecte de

Líssieux

a

Deauville.

Un
que

sPeugeots

1

un

«Panhard Levassors,

prengueren part

en

la

els «bólids, que aviii

desperten

quíncalles

que faran

seran

unes

iota

de

Misten:

cursa de

a

l'any

1885,

Destaville.

la nostra admiració,
partir de riure. Aix6,

a l'any 1960...
aquell qui res, aquestes maquines velles

comptant que arríbin

Perqué,

de trenta-cinc anys encara tenen prou empenta per fer
un paper airós
sobre la carretera. Mentrestant, la in
dústria moderna es trenca el cap per fabricar «bólids)
en aquesta página, els quals
com el que publiquem
estan calentats per servir un máximum de cinc minuts;
passat aquest curt espai, resten inservibles.

t
I

com

-

Per la nostra banda, creiem més recoma
nable de scobrir-se respectuosament davant
d'aquests vells automóbils que aca
ben d'anar graciosament de Lis
sieux a Deauville.

POYOS KEYSTON6 I CONSOIRTIO

Silver Rullet, motor Sumbeaum (2%
4.000 C. V.> que intenta batre el «récord»
del titán que poseía Seegrave.

El bólid de

cilindren,

Els ciutadans de 1930 han contemplat amb una punta
d'ironía aquestes velles maquines. Llur pas pels car
rers ha desvetllat més rialles que respecte. Per qué? Hom
no sabria explicar-se raonadament aquesta manca ab
soluta de consideració que la generado actual té per les
3
5

antigalles. Mai les coses havien envellit tan de pressa. El
constant perfeccionament, les evolucions de la moda
s'estalonen a una velocitat vertiginosa. Actualment, sin
automóbil de l'any 1895 té l'aire duna cosa milenaria.
Per deifinicíó, un «Peugeot» de
Un sAmadée Bollera,
l'época heroica és avui dia una
de l'anv 18911cursaque
cosa perfectament
grotesca. Per
gaan
la
dae
L'aldeas
Desoville.
tant. cal esperar que a l'any 1960,
,

ir

a

v

Setmanari gráfic
d'actualitats

IMATGES

Rambla del

•

de
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DE MASSATGE

La cinta d'amíani per
a frens d'automóbíls
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LES ARNES
Ah.

Un
és

senyal

La vostra epidermis esde
vindrá fina, turgent, jove
i sana, utilitzant aquest

de distinció
afaitar-vos ami)

suavitzant,

PASTA KIX

i

l'operació

d'afaitar-vos ja no serh
una diária tortura, sinó
que
un acte normal
acomplireu amb satis
facció i sense moléstia.

¦¦•••¦•¦¦¦¦¦•¦•¦•¦¦¦V
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CIUTAT 7 PRAL

Whilla de l'iniciador de

I'llsposició del 88 encara
no ha vid l'Exposició actual
Ens ho demana i s'ho mereix. N'ha vist unes
guantes postals i ha sentit un centenar de des
cripcions deis famosos jocs d'aigua i de Ilum.
No en sap res més. Les postals Ii recorden—va

Maria

Font, vi

dua de Serrano
Casanovas

gament, és ciar—el Palau de la lndústria. Per
imaginar-se una mica els jocs d'aigua, pensa
a
aquella festa marítima al Port, en presencia
en
de la reina Cristina. Corn que sospita que no

clador

de

posle10

l'Ex

Univer

sal del

1888

és ben bé tal com ella ho veu, vol veure-ho real
ment, amb els seus ulls.
—Com hi aniré?—ens diu—. ?Quan hi aniré
si diu que ja la tanquen?
—ens demana—,
compromet
des d'ara a acompa
IMATGES es
velleta a l'Exposició de Montjuic.
S'ho té ben guanyat, i es veu que li doldria mo
rir sense haver satisfet aquesta illusió de la seva
nyar la vídua

vellera.
El nom i l'existIncia de Maria Font, vídua de
Serrano, és coneguda de tres o quatre nornés.
Podem dir que l'ha descoberta el senyor Malu
quer en portar-la del seu brac a cleixar un ram
de flors al monument d'En Rius i Taulet.
—Era un ram que pesava qui-sap lo—ens diu
la velleta—. Entre que gairebé no el podia dur i
tota

commoguda,

bé. Si

ara

—?Quina

sembla

cm

que

estava

el vaig posar prou

no

hi tomés, no m'afectaria
és la primera cosa que

que

tant...

dir-vos de

va

l'Exposi

—?Quina

d'especialista
aixti de les Expo
delegat d'Espanya les Exposicions
de París, Anvers, Francfort i Nica. Viatjava tot el dia. Jo
penso que la idea de l'Exposició
venir-li de
tant de la
la de Madrid,
secretan i del Comte
en

a

em

veure

va

vora

com

la

cosa

de

l'Exposíció del

88

que

recor

deu més?

—Ai, fillet, n'hi havia tantes! I pensi que tinc setanta-sis
anys, pero, si és per posar als diaria, pot din que cm re
cord° de

ció el vostre marit?
—Ell era una mena
sicions. Va anar com a

és

Exposició
pogués

i que cm costa molt de creure que aquesta
d'ara s'hi pugui comparar. Pobre Serrano, si la

tot

veure

!

Ara Maria Font es tira la mantellina
per amagar les Ilágrimes.

una

mica endavant,
M.

a

de Casa Miranda.

—Sí, pea),

parlar

de la de Barcelona?
d'un viatge. A casa s'In es
tava molt poc i sempre voltat de papers, de nit i de dia.
Un dematí, abans d"anar a prendre el tren, cm va cridar
quan

us

—Ah, sí! Va ésser

va

tornant

din: «Té, guarda aquests papers, guarda-mels ben
no
els ensenyis a ningú. Em prendrien per boig,
si algú els veia. Ja vindrá el cha.» Jo em penso--diu la ví
dua Serrano—que d'aquells papers caragolats en va sortir
iem

va

bé, pea)

l'Exposició del 88,

que els que són
joves com ara voste
diu—no podran mai pensar quina gran cosa era.
—Coneixíeu En Rius i Taulet?
—Venia molt per casa. Parlava amb En Serrano i sem
pre feien números. El meu marit era callat de mena. En
Rius i Taulet parlava més, i sobretot era més autoritari.
Pea) una vegada, quan En Serrano estava decidit a sepa

—ens

del

Comité,

el Bisbe li va dir a cara meva mateix :
el geni.» Aquell dia eli feia de Rius i
Faulet i En Rius feia de Serrano.

rar-se

Serrano, vigili's

—Vau assistir a la inauguració?
—És dar que sí, i com a mestressa. El meu marit era al
meu costat. Estávem ben bé al mig. La Reina Cristina cm
va
felicitar per la part que cm tocaya. Vaig saludar el

Reiet,

que

el tenia

a

quatre passes. Va ésser

animada. Me'n recordaré

una

festa molt

sempre.
La mernvella de

l'actual

Ihrpowletó

que

Marta

Poni

encara

no

ha vl•t

la Barceloneta. Ficat díntre el carrer de San Caries, es va passat
molts anys sense que ning Ii busqués les pessigolles, ni els autos
l'anessín a visitar com sí tos tot un personatge. No coneixia abres
clients que el personal obrer del passeig nacional, la gent del moil
de pescadors, els treballadors del «Vulcano» o de la «Terrestre i Ma
rítima,›; algun solter colleccionista de canaris i ensorrat dintre la nu,
seria. o algun capellá d'un poble de la costa que li havien dit que a
a

menjava escudella i carn d'olla natural.
servía la clientela sense pretensions, d'una manera sana i
abundant i a preus rebentats. I la gent nodrida per la cuina de Cal
Soler tenen idees ciares i temperament optimista.
Un dia quatre artistes hl varen anar a ter un sopar i els donaren
Cál Soler
La

es

casa,

que feien perdre el món de vista. Després quatre redac
tastar els pops amb ceba, i varen escampar la
nova per tota la ciutat. Després la mica del snob, combinat amb
l'economia i la literatura van anar enlaírant la fama i la cotitzac.tó

llagostes

unes
tors

madurs

varen

de Cál Soler. Avui día no hi ha persona de gust, ni !ove ciegant i ca
lavera, ni senyora principal que es dediqui a l'art d'estimar, ni bur.
gesa amb tendel-tejes modernes i espirituals que no hagín tastat les
exceltlencies de Cal Soler. S'hi fan sopars individuals i coltlectius, a
base

d'esport, de

punta,

tant

tant si

".--N

nica

literatura

si

es

canten
o

cara

franca barrila. Tots els estrangers de

o

diuen

tangos

Citroén,
com

sí

Keyserling com Chevalier,
dediquen a la filología roma

com
es

al surrealisme, una nít o altra han anat a parar de
a la sopa de:peix i a les cassoles de Cal Soler de la
Barceloneta.

'_

Argumenta física, metafísica 1 morals.—Els ar
guments que proven l'éxit de la casa son:
primer de tot la frescor del eix, l'ex
cel-léncia de la

>21,
mig de l'orgía de
plates 1 les casan

En
les
les,

la

senyora Soler

porta graclosatnent
el

l'Infle

de

la

carn,

l'honorabili

deis condiments i de la
manera com la vianda
és fícada i és treta de
les cassoles, les pae

tat

casa

L'albura, que
postres, on

els

L'aristocracia dele «Restaurants». És !lástima que a Barcelona, amb
gótica que porta penjada a l'esquena, i amb el prestigi
no tingui cap recó fosc, petit. pie d'arnes i de majestat
—

tota la tradicíó
romá que gasta,

el qual es pugui rnenjar en les mateixes taules i es pugui seure en les
mateíxes cadires que utilitzaven els sapastres jueus que engallinaren al
famós reí loan o al ben alimentat rei Martí, que tingui el pedí= de les cu
curulles de seda que duien les senyores al cap, de les gramallcs deis con
sellers, o sí voten de l'escándol de cuiro i plomes que era la gloría deis
soldats mercenaris en el segle
Són raríssims els cafés o les tavernes que encara guarden alguna cosa
de l'época romántica. Entre nosaltres no posseírn allá que hi ha en altres
en

tenen una tradíció com la nostra. No hi ha restau
amb historia, amb llegenda o amb literatura.
Pero com que Barcelona és d'una vitalitat i d'una gracia que fan es
cruixir, aquestes coses que no vénen per un cantó véner per un altre, i si
no ens hem cuida t del típisme arqueológic, el típisme ens ve de coses més
actuals, d'aprecíacions de l'hora que vivim que és l'hora de la demo
cracia. I vet aquí que un restaurant o taverna popular, en un barri popu

ciutats europees que
rants

esdevenír per la gracia del seu ama, en un restaurant pel
turisme i per les persones de bon gust, i encara que sigui tot fet d'incon
veniéncies anónimes, pot agafar aquell
to que tenen les ta %ternes de Nurem
El vinet de la casa salta d'a
berg, en les quals cada plat és una peca
questes botes austeres 1 el
en
ca
perqué
segons
es
diu
de Museu
porró, que fa ter exercicia
da plat hi varen sucar pa el sabater
d'acrobicia
bevestible

laríssim, pot

a la clientela Internacional...
Hans Sachs o el pintor Albert Dürer.
El com 1 el qué de Cal Soler. Entre
els restaurants que a Barcelona estan
destinats a jugar un gran paper en la historia de l'época que vivim, po
dem dir que es destaca com un sol, el restaurant o la taverna de Cál Soler
—

comen

tal

pensaments
dellcats. En aquestes dues pagi
nes, hl han autograls del Comte de
KeyserlIng, de Caries Soldevila. de
d. M. de Sagarra 1 de Joan Estelrich
célebres

Cál Soler
de la
Barceloneta

és servit amb
els

hl

posen

graelles. A Cál So,er Si el diuen que el peix o les costelles són així o
s í les
xa, veuras que les afirmacions són una veritat com un temple.
El client ven com les cuineres, presidides per la senyora Soler, amb l'inter
gant negre de cabells al damunt del front, treballen a la vista del públic amb

pulcritud i

treballen els fogons, í
una elegancia que enamoren. Ven com
í la sal. I en aquest món el que dóna més gust es veure treballar als
assegut en una cadira.
res i estar
arguments que justifiquen la tirada de la gent, es l'aire de ta
dels
altre
Un
que té la casa barrejat amb una netedat i un
rna i menjador popularíssim
dirigít
per un mestre de cerimónies.
con.'
sí
fós
"bizarre»
rt
Alzó o l'esnobisme, afadígat de redíngotes, camises planxades i salses in
a

igua

sxifrables, li fa l'efecte d'un descans, Ii
re argument d'ordre moral, es que a Cál

sembla que lí destapen el cor. Un
Soler es respira una liberalitat gra
sap que pot sopar amb mánegues
sa que no deíxa d'ésser correcte. La gent
camisa, fins que pot cantar una canco si .vol, peró que será molt mal

efecte aPlucinant. La
gent no hi cap a dins,
í damunt de les Ilam
bordes mal ínumina

des,

es

veuen

ristocracia i

tota l'a
tots els

salta-taulells arro
mangats, com es as
el porró de má
ma, i com parlen
de política í d'amor.
Els plats preferits
són la sopa de peix i
el peix en totes les
sen
en

pops

formes. Els

st si s'entreté a•
dolí
ar pínyols

al clatell del
í,

en

sucar

o

at que

no

el

li per

-

ca.

Aquesta liberali
i moltes altres
ácies fan que Cál

sigui

ler

un

lloc

reunió de les
nyores
nts,

més ele

més

Soler,

El Sr.
elástica

encongí

l' aire

arnb

ele

sena

rissat, i
esportiu..

1 el cabell

mariner 1

«estil Cál Soler», la Ilagos
ta de la casa, la crema sis
tema Cál Soler, les botifar
res i les costelles segons
la recepta del senyor So
ler, i les arnanides, cine són

carregades í f resques i
voluptuosament orientals.
De totes maneres, par
lar de plats preferits, en
referencia

a

Cál

sulta, potser,
menjador

El
sa,

per

on

de la

ha

ca

destilat

tothom, des de Mauri
ce

Chevalier ala obrera

del
*len,

«Vulcanos,
per M.

pita

fas;ana de

l'esta

que

a

dintre

eliges

tan

s'hi
be?

des i més

protocoláries. Perqué és clar, ja
paradoxa continua.
es una

sabem que

aquest món

L'atraccíó mes
Atraccions 1 números musical*.
portant és el senyor Soler, amb els seus elastics i el seu cabell rissat
'aíre mariner
esportiu que gasta. Eh l s'ha format un vocabulari pin
esc per anornenar el menú i el canta d'un cantó a l'altre de l'esta
rnent, donant ordres de les taules a les cassoles. És un Ilenguatge una
ca
sobrerrealista que sembla que només l'hagin d'entendre els peixos
unts, les albergíníes fregides, les costelles crues que comencen a patír el
-

plici

de les brases.

Els números musicals de la casa són els orbs ambulants, els tenors o els
rítons de barriada, que només canten fragments de *Marina» i de vegades
guna habanera antíga, i per donar gust a un sector fetnení Ilampant de la
entela de tant en tant engeguen un tanguet.
Els instrurnents més de moda, solen ser el víolí agre i l'acordió desinflat.
s obligats de cometí estan prohibits, peró la guitarra es tolerada i té mo
nts d'una fúria a passionant.
A I estíu CM Soler, amb totes les portes i finestres esbata
des, amb la sal que ve del mar, el concert .de cíndries,
La poesia
del taulell...
umatics, criatures míg despullades i olí fregit, és d'un

en un

de literat

moment

re

pura fi

Perqué,

donat, hem

trobat que tots i cada un
deis plats podien ésser-ho
els preferíts...

Citroén

la reina de Rumania...

ment... qui ho di

ligrana

Soler,

una

J. M-

DE

SaGARRA

Guillermo,

19 *raya.
El millor saguer del
alón I potser el mi.

Les Bits del Frontó

flor

pilotan

ternbé

i l'exaltació deis vells aficionats que

Una mica d'histbria
A Barcelona l'esport de la pilota basca
ha tingut tres moments d'apogeu: el primer,
fa ja uns trenta-cinc a nys, l'assolí a l'antic
Frontó Barcelonés. Era l'época de l'Irún i
d'En Beloqui, d'En Pedrós i del Chiquito
de Abando, d'En Gamborena i d'En Por
tal, mestre en el servei, de l'elegant Elíze
gui, del Tandilero, un deis importador.s de
la cistella americana, element essencial
entre els determínants de la decadéncia
de la pilota basca... Els aficionats d'aquell
temps, parlen del nostre arnb menyspreu.
Mai com aleshores el joc fou net, caracte
rísticament de bolea, ningú ha repetit les
filigranes d'En Beloquí, quan, abandonant
la seva apatía, s'entregava a la fantasia i
dibuixava aquelles deixades inimitables.
És ciar que cal prendre amb un xic de
reserva i d'escepticisme el record romantic

El

mai més han tornat a les canxes, peró
es innegable que
aquell moment ha
sens
dubte
el
de més cálid entu
estat
siasme per la pilota basca a Bar
celona.
Vingué després la decadéncia. Florí
l'herba en les lloses de l'antic Barce
lonés. Peró, fa una vintena d'anys, el
Frontó Comtal del Carrer de Rosselló,
vejé un moment de revíscolament de
la pilota basca. Fou el moment que el
retorn del joc net, coincidí amb el mo
ment de máxim joc de l'Erdoza menor,
el més fenómen, sens dubte, de tots
els jugadors que han desfilat per les
canxes. L'Erdoza
amb tot i no
tenir potser parió en quantitat de joc,
no és res més que una ombra compa
rat amb l'Erdoza de fa vint anys,
quan sois amb En Blenner i amb qua

tantejador

Eltiescabdellar
de la cinta

roja

de la cinta blava
en una teoría d'e

mocione,

deter

mina ele crits de
sesperats o ele si
lencio

nata,

dele carde

investits de
notarial

fundó

quadros de desaventatge en el servei batia
trios deis que formaven part En Gabriel, el
mestre Joseíto, l'Olaíz, En Narcís Salazar, En
Bravo, En Navas. Aquell temps que gira tot
entorn de la figura de l'Erdoza, fou també el
temps d'En Navarrete i de l'Isídoro, el Califa.
tre

ningú que hagi igualat
elegáncia, en fantasia. Sois ens el
l'enfilada per
alguns moments

No recordem
1.4

cansa.

..stricta,
verd
rina

Lilian,
d'un

d'aigua
les

ma

parat.,

l'amplia cla
rebota, coto una
escotilla, la can
sa té quelcom de
les sales profon
sota

des

d'un

vaixell

a

aquest

recorda
la paret
en
esquerra per a retornar la bala per sota de la
aquest Ituarte d'avui,
cama, el costadillo...
els arabescos del qual tenen el més gran ad
mirador en el Doctor Borralleras.

en

—

—

La gran revilalla
any, uns quants aficionats a la
pilota basca, emprengueren l'obra de bas
tir, en el rovell de l'ou de la ciutat, un frontc
confortable per al públic i d'excepcionals con
dicions per al joc. Els habituals del Novetats
Ara fa

un

constitueixen com una gran familia de la qiu
formen part la cátedra, els oferidors de mornicD
que anys i anys segueixen definínt preferéncies
possibilitats sota les tempestes í els capgi
rells del tantejador que alça sobre la pare!
esquerra la fredor deis seus 39 X 39 sobre el
tumulte i la febre de les graderies frenétiques:
els baixistes, gent paradissíaca que espera el
miracle i els purs, els que tenen a honor de no
haver tingut mai a les mans una parada. no
haver apostat mai una pesseta sobre els blaus
ni sobre els vermells... Aquests són escoltats
com a mestres, i així en Caries Capdevíla allá
nit
a les laterals del rebot és escoltat cada
pels seus deixebles que concedeixen a la seva

experiéncia i a les seves dots d'observació
ciéncia pilotístíca, el respecte que es mereixen

et

la

OS
es

V3

Junta
una

peo»,

ele

cursa

Guillermo
Ja

encistella

pilota

gest

de

giosa

sena

previa,
en

un

prodi
levitació

revista La Cancha. En el fons d'aquest gran vaixeli qut
es el Frontó Novetats, sense elements decoratlus i amb una
volguda acusació deis constructius, sota la claraboia que
sembla una escotilla, han Iluitat i lluiten tres generacions
de pilotaris: els degans Machín i Lizarraga, que defensen
encara dignament el seu prestigi i En Navarrete que, rnés
a prop deis cinquanta que deis quaranta anys, és encara
primera figura, formen la vella guárdia. Després hi ha els
jugadors en plena possessió de les seves facultats: els Iri
goyen, als que recordem encara servint pilotes, panera en
má, a la canxa del Corntal, l'Ituarte, rei de la rematada, la
meravella d'En Ramos, la netedat única d'En Marcelinot
la fuga de l'ex-curial Gómez, el joc abassegador d'aques,
gran Guillermo, el noi d'Arrigorriaga, que ha.' creat un joc
de saga amb tota l'acometivitat del joc de devantera.,.
Amb En Guillermo apunta una nova época de la pilota: la
del joc de dreta, un joc de dreta distint de l'enyorat d'an
tany deis saguers rematadors, quelcom equivalent al joc
a la xarxa del tennis. Guillermo és el cas del pilotan i més
complet que hem conegut: té un toc ímpressionant, una
intuido meravellosa, una agilítat felina—aquell enfilar-se
per la paret esquerra o per la xarxa de la contracanxal
té dreta, revés, reboteja en totes les formes, té una engan
xada seguríssima, unes facultats úniques
no l'hem vist
mai seure per a descansar en el transcurs d'un partít
una potencia ele joc formidable. I, a més d'aíxó, no des
campa mal la línia, el seu cos elástic dirie's creat per obra
d'excepció per a aquest esport de la pilota basca.
I rera d'aquests, apunten ja les primeres figures de
demá: aquest Garmendía, que sembla una reducció a es
cala d'En Navarrete, aquest Recalde, que será sens dubte
un gran davanter, aquell Arruti, avui retornat a la nostra
canxa, que bu el terror de l'Erdoza i, sobre tots el
gran Píston.
V. SOLÉ DE Soto
90TOS GASPAR)
—

—

La

«gent» d'arta

El públic de Novetats és un públic curiós, barreja d'intel
lectuals, de polítícs, d'esportius, de gent que sent la fe
breta del joc... A les graderies del Novetats s'hi apleguen
En jaume Carner i l'extrem esquerra Sagi-Barba, el doc
tor Navarro í el xutador Arocha, tota l'«Acció Catalana»,
En Barbey. En Duran Reynals, En Capdevila, En Car
rasco, Eu Vidal de Llobatera, En Massot..., i el guarda
meta nacional Ricardo Zamora, En Paulí Alcántara i el
Notar: Crehuet, el filarmóníc Sr. Irizár i En Vilaregut, En
Lluís Plandiura i En Lladó i Valles... homes d'afers, cu
rials, nobles dames, gentils entretíngudes, jugadors
austers, tot un món varíat i divers sense més lligam que
el U2rvor per l'esport basc í l'admiració pels asos de la
cistella.
El qui combina amb Irá de mestre els partits, és aquel]
saguer elegantíssim que es digné Chiquito de Vergara; el
jutge que arbitra els partits és aquell devanter, mestre de
filigranes, que es digné Irun Chiquito; entre els sacerdots
de la Deessa Aposta hi ha grans figures de la canxa:
aquel(' Bravo, avuí coíx í saguer potentíssim altre temps
aquell bou jugador que fou el Chiquito de Berástegui
sobre tots, aquell inoblídable Blenner, gran collaborador
en les Inés der,nitive
víctóries de l'Erdoza que avui canta
quinzes a ..17t amb veu feble.
No hem dl parlar amb tecnics del que passa a la canxa.
Quedi aquesta tasca per als
crítics professionals, entre
La dreta de Guillermo. ?Sortira
ells el gran Oromí, els quals
de la cistella col locada
!loe
inaccesible
pels contraria
haurien d :tomenatjar el seu
prendrá efectes imprevistos que
predecessor, En Santiago
la taran estrellar contra el cer
col de les cistelles adversáries?
Gubern, el fundador de la
en

o

d'Europa

El ce!

De Barcelona

L'avió, mag.
nifie, volant

Catalunya...

La plana exhuberant i fer
tílíssima del Llobregat, que
da enrera; l'avió sobrevola
majestuós Montjuic, que sembla una cíutat
de conte de fades que tot d'una s'hagi incor
per sobre

res

ter

d'Alemanya

la vida del nostre segle.
Brunz el motor amb més forca com donant

porat

a

Barcelona, que es va enxiquint men
tres apareíx sota nostre el Vallés amb sos
gemats camps i vinyes i la l'atila blava de
l'adéu

a

la Mediterránia, paisatges d'un contrast má
xim, separats per una alta cima.
Són prop les nou, í abans de míg dia se
a Marsella, i a primeres hores de la tar
: em
da a Ginebra.
La llum fa pampallugues als nostres ulls
•ímarats de tanta claror.
Un quadro de tons vibrants s'estén arreu
primavera. La terra,
on fitem la mirada. La
somriu, tacada pels mágies pinzells de la
natura.

La refrita de França
Travessem la ratlla de França, sense do
nar-nos-en compte. Pels aires les fronteres
usmolesten els gendarmes.
no tenen Mes ni
la can
Ara vinyes; el Rosselló que canta

Colónia

a

çó del vi, i després,
verdures gemades.

tot

d'una, les hortes de

A voltes l'avió s'enlaira tant i tant, que la
terra sembla un mapa

que

anem

segles
sem

en

topográfíc

en

relleu,

i

a

baixos que volem,
a enfilar els campanars dreçats fa
aquelles viles quietes que depas

vegades diríeu, de

brunzents,

no

tan

sense,

perb, poder

con

templar les comares i la mamada com íxen
al carrer guaitant el cel, admirant el pas
de l'avió.
Mítja hora a Marsella Temps just pel des
dejuni; i tot seguit reemprendre el viatge fíns
de
a Ginebra on arribem prop de les tres
la tarda.
Els Alps subsos,

caml d'Alemanya...

La ciutat del llac Leman, reposa emmi
rallant-se en la seva aigua transparent
quieta. Aquí s'acomiaden dos viatgers i en
pugen quatre d'altres. Ara l'avió anirá com
plet. Un quart de parada i de non el motor
Basel.
en marxa; camí de
L'ombra de l'aparell es
reflexa a terra corn un
ocellot de grans propor
cions. I el Mont-Blanc
que es dreça enllá cofoi

I

es

puntes

afuades
I

del Itliont Blane
mar

pas

de núvols

el

no

són

obstacle per

qué

l'avió

segueIzi

malment

la

nor

seva

via

pel

ca

deis aires
caputxa eterna, dirleu que ens segueix.
litografies antigues, de les que adornen les
seva

deis hostals alemanys, és l'encontrada que
i
muntanyes de
in. La Ilumés més suau les
lluny,
són
recobertes
ques altures, allá al
a
ara són
prop de les cinc de la
i ja ens trobem
de
Barcelona,
sortírem
que
i
Alemanya.
fronterera
de
Suissa
Ha

it hores

—

rell ha parat a Basel, on farem nit. La ciutat
mou inquieta en a quells carrers
a pel Rhín es
rden tants records de l'edat mítja. Vaguem
admirant edifícís i contemplant les vitrines
ercos importantissims establerts amb luxe.
delit de petjar
es de vol ens donen un bon
Sembla
tots
tinguem
el
pas mol més
rma.
que
pedres
Basel
tenen
en nosal
de
Les nobles
s contempladors com no en trobaran gaires.
arreja de medievalisme í de botigues ay der
aquest vespre uu pintoresc molt viu.

La silueta finísstma de

l'aparell

s'enmIralla sobre

un mar

tranyitil

El víatge amb l'avió no ens ha fatigat, peró, no
obstant tenim necessitat de repós. L'endemá matí
hem de continuar cap a Colónia.

Colanía, fi del viafge
Deu minuts abans de les deu, el trimotor s'enlai
ra entre un cel emboirat. El sol de tant en
tant travessa la boira i iiiumina la
terna. Sembla trobar-nos en un mar de
núvols, l'avió yola entre míg.
Mannheim, Frankfort són llocs de parada.
El descens ens permet admirar aquestes ciu
tats amb els seus edificis i típiques places.
Retrobem altra volta el Rhin que deixárem a Ba
se]; un brogit, el cridar de les sirenes deis yapo
rets que hi naveguen en anuncien la fi del viatge.
Una agulla finíssima, de pedra picada, com
d'encaix o blonda, forada la boira fina i esfu
madissa. Es la Catedral.
Som a Colónía.
MIQUEL JOSEPH 1 MAYOL

Poden cornptarse arnb els dits.?Per aixó, avui que
carta, adrecada a la familia Aldavert, en la qual
més aviat

pueril, l'estrena d'una obra

seva a

ens ve a mans

tonta

Madrid;

anul

aquesi

una

vacillem

no

efusió
a

qua

lificar de sensacional el document.

Copiern la

caria:

«EstImadíssíms Pera. Pepeta, Adriana

1

Sara:

Quan, després d'alguns dies d'angúnia en els assaigs, en qué un
a perdre tot sentiment i a descontixer en absolut si és
passable
o
no alló
que ha escrit, s'alca el teló 1 comeno la represent,--..ló
del
drama propi en aquest «Teatro Espanol», creieu que l'emoció és
gran,
grandíssima. L'éxit o el tracas del drama que es representa no li im
porta gens ni gota a l'humanitat; pero per l'autor, en aquells moments
l'humanitat és allí en aquelles tules i el desconegut davant d'el!
perque ahir nit, a l'estrenar-se «Mossén Pinol» ningú sabia el que succei
ria i tant podia venir un fracas complet com el contrari.
S'aixecá el teló amb un teatre plentssim d'una aristocracia que
amb el qué menos pensava és amb els pagesos de nostra Catalunya.
1 comencaren a sortir tipus de casa amb la calca curta i la barretina
arriba

elles amb rets i mangots i caputxes, bol de la nostra tarro i el
les dues escenes se les va escoltar strio, sever, encarcarat,
no Ii interessés, ni comprengués
on era,
comenca a somriure

musca

1

palie

que

com

si

després

a riure fort; a plorar i aplaudir i a entregar-se a l'obra com si
fossin els autors de Ilarg temps de la SeV121 coneixença.
Jo, de dintre bastidors, no sabia gaire el que passava 1 al final
deis actas el quarto de la Guerrero s'omplia de gent coneguda 1 les

enhorabones
aixecar tres

hi ha

eren
complertes. Al final del primer acte, el feló es va
vegades. No vaig voler sortir a escena perqué aquí no

al primer acte. Al final del segon valg sorbí
al final del tercer no sé guantes; sols sé que van
ésser moltíssimes entre crits de tota la concurréncia; amb tothom dret,
aplaudint senyors i senyores. És l'ovario més grossa que he sentit
en ma vida.
Hl ha un moment en el tercer acta en que un home perdona a
un altre perqué entra a la casa la Mare de Déu del Roser, que va aixecar

quatre

costurn

de

vegades

sortir

i

ternpesta Ilarguíssima d'aplausos. (Perdoneu-me l'elogi).
La Maria 1 el Fernando catan boigs de contents 1. al caure el teló
ahir, saltaven a l'escena com unes criatures. És l'éxit més frene I gros
que hl ha hagut aquest hivern.
Ja us contaré detalls a la vista.
No he rebut encara el primer acte. Suposo que el rebré aques!
tarda. Desseguida víndré. Ja telegrafiaré el dio i hora.
Digueu a En Gallissd que avui m'ocuparé de lo d'En Perman't
una

Don

Angel Gulmerá en

el

seis

despatx

de

casa

l'Aldav‘rt,

al e:arre(

e

Petri.exoi

En el sisé aníversari de
la mort d'Angel Guímerá

amb molt d'interés.
Adéu. Records

a

tots

els

amics.

Adéu, Pepeta, Adriana, Sara

Vostre,

L'estrena de "Mossén Janot"

Madrid,
da
FA

pel

conta

autor

seu

no veiem a la Rambla
la Playa del Pi, ni sota les
voltes de la placa Retal, la figura cor
bada, peró noble de Guimerá. Fa sis
anys que les bateries deis teatres no

sis anys que

ni

a

s'encenen, en plena ovació, per acabar
d'esblaimar-li la cara, per enlluernar-li
aquells ulls, perduts sota les ulleres...
I el seu record és
En aquest sisé

encara

ben

nu.

cal, dones.
continuar la commemoració, es fa ca
da any una mica més difícil: els
seus

obra
res,

versos

és

són

aniversari

divulgats, la

estudiada

per

tots

els

els millors fragments de les

seva

cat
seves

obres els sabem de cor. En el cas d'An
gel Guimerd no hi ha el recurs de
l'anécdota. Va em

blanquir-se-11 la barba pels escenaris,
pero hi

seta

duna

gairebé esborradíssima. ?Pul
recorda fets, frases?
manera

El despatx ita taula
de treball que vele
neixer

tantea

glorioses

són

obres
con.

avui respec
tuosament, tal com
va deixar.los el Mes
servats

tre

abatas de morir.

a

(Fotos eirengult)

ANGEL

L'artista

EN MANOLO UTOR
que podría ésser milionari
76 anys. Ens sembla

un

mica

una

massa

ble

fort.

del

El «Polla ve a ajudar-nos. El «Poli»
és el bariton que canta amb i'lltor la
«Marina» a Sant Boj.

n

nts

No, home.—diu el «Poli+ —L'any
de Sant Boj era el 19001 tu en tenies 34.
En vista ce que el maó encara fa de
les seves pel cap de l'Utor, nosaltres
interroguem el seu comoany.
El «PolI» és rarnic de tota la vida

Nova York amb Bernat Gansen.
qui cm va dir que cm tara treballar allá, pe.ó
no es va entendre amb els empresaris i cm va
abandonar, de manera que vaig haver de tornar
a Espanya amb passatge de
favor que cm pro

de l'Utor. Han passat, junts, les epo
ques mes brillants. Aquells dies glo
riosos en que el «Musclaire» havia
arribat a cobrar 500 pessetes per re

porciona el cónsel que per cert era alemany,
?Entre els personatges barceloníns, comp
táveu amb protectors?
Ja ha cree! Un d'ells ..Albert Bernís, l'empre

—

ll

ale
Ya.

ina
el
al,

preseni7.ció i el taquillatge

si

mal
les

es

venia

amb vuit dies d'anterioritat...

Ara,

també junts, donen concerts
i les tavernes.

bars

va

Ens han de venir

—

a

pels

tir

la «Rosó».
El «Poli» té

'en

.et,

i

—

diu

a

l'Utor

peró

—

no

ló

aprendre de dír nina hechicera,
vaig passar-hi tres mesos...
de

época, quan el seu
públic de Barcelona

el

te

On podriem probar el «Musclaire»?
pre
guntem a un bon amic que coneix a tres genera
cions d'artistes.
—

—

a.

Parahlel, al bar tal.
Cap al Parallel falta gent. Allí
Al

trobein al .Mus
claire» ben entaulat atril) mostres de que la cosa
ha anat torta. Després ho esbrinem: Manolo Utor
podría haver perdut la veu (els seus amics i els
que l'han sentít de poc, asseguren que encara no).

En quant a la gana, pero, está a la mateixa tes
situra de quan era jove. Us tindria més a compte,
t..7 (buen, que li paguéssiu un vestit nou, que no
pas que

convidéssiu a dinar.
segons ell, en un mal dia; no
es recorda de res. Per a explicar-ho ens conta
ei

L'ensopeguem,

histeria truculent:
Estic aturrullat; anit he somniat que s'es
fondrava !a casa on dormo i que cm queia un
maó al cim del cap. Ara (i eren les quatre de la
una

—

tarda)

encara

em

fa mal i aixó fa que

dia bo per a recordar
—

A

veure.

no

tinc el

coses.

De que vé que

us

diguin el

«Mus

claire».
De

musclaire, própiament jo

Podeu ben dir

—

la gran

tot

—

que la

ens

una
—

persona de bon cor cm va recollir.
A quin teatre varen debutar?

Al teatre »Jardin» de Sant Boj de
b «Marinas. Era i'any 1892. (?)

—

—

—

—

tn

Llobregat,

quina edad teníeu allavors?
Em sembla que tenia uns trenta vuit anys.
Com ha anal almo? Fem un petit cálcul i tro
que el «Musclaire» tindria actualment uns
I

»Musclaire»

perqué

és milio

no
no

ha volgut.

JoAN

e

LLOR

diu el

ribava al do sobre-agut sense l'apa
riencia del mes minim esfore.
—

?Quántes «Marines'

heu

cantal, Manolo?
No ho sé pas... Recordo, no
mes, que sois en un any vaig can
—

tar-ne

més de dues centes.
amb penes i treballs,

Així,

ens

assabentant com després
del teatre Jardí de Sant Bol,
aprengué les primeres nceions
anem

de
re

solfeig i

que de llegir i escriu
n'hi ensenyava el pare de

l'actual

tiple

manera

s'aná preparant per

Lluró.

D'aquesta

mes tard al Novetats
i al Tívoli i per fi al Gran
Teatre del Liceu on arriba' a

cantar

assolir un éxit sense precedents.
El seu repertori estava integral per
Marina, La Africana, La Favorita,

En el seus bons temps havia cantat
als tcatres «Bosque», «Granvía» i un
que estrena ell al Paraliel, que en

menjar i dormint pel moll, fins que

No ens volem ficar amh
la vida privada, peró el

en quan a volum i extensió. Quan tenia el
que acostumem a dir-n.. un bou día, ar

dies

sense

—

ven

La Dolores, Aida,Lucrecia Bor
gia, Cavalleria Rusticana, La Bo
heme, etc. Atrqb aixó queda desfeta
la llegenda torea estesa de que tan
sols havia pogut aprendre de me

eslava

—

sari del Liceu. Un altre; N'Enric Collaso.
?Dones a qué atribuiu el que tan a viat del
xéssiu de trebal lar per a les gratis empreses?
Per mi, en té la culpa el clero.

de l'Utor fou quelcom
d'extraordinari. Dubto que hi hagi hagut
cap mes tenor que se li pugui comparar

«Poll»,

no n'era pas.
al viver que tenia ma ger
mana. Quan vaíg comenear a dedicar-me al cant,
ella em feu triar entre el cant o els musclos. Jo
vaig escullír el primer i, és clan vaig tenir d'a
bandonar la casa de ma germana. Tres o quatre
—

El que és que

l'estranger?

hi puc

ter més, me l'estimo. Una vegada, per

mobilttsava

a

anar a

llenguatge Ilampant

ar

Pons

Vaig

—

nací
un

Haveu cantat mal

de sainet de primer ordre.
M'ha doliat molts disgustos—diu,

—

Pi Manolo Utor

—

virolat,

referint-se

'OS

—

—

sentir.

el «Poll»— Modestia a part, encara ha
fem molt be. Si venen els dedicaré

lo

e

Fins a aquest punt arriba la popularitat de l'Utor.
Les butaques estaven tatxades a tres i quatr.
pessetes pero els revenedors arribaren a cotit
zar-les fins a tres duros. Detall aquest d'un gran
valor si es té en cornpte els anys transcorreguts.

moria dues

o

tres

obres.

dejen «Teatro Onofre» situat on mes
tard hi hagué el teatre «Condal».
teatre el públic, des
d'invadir lotes les localitats,

En aquest

prés

arriba a penjar-se amb faixes de
del nostre per tal de poder fruir la

l'envigat
seva

veu.

El Manolo Utor
d'ara,
de

divo

bar»

1

modest

tavernea

(Fotos Gaspar)

CINEMA

Del

trucatge
realitat

DUBLIQUEM

avui

aquesta página

en

fotograbes preses durant la
filmació d'algunes escenes de pellícu
estudis
les en curs de producció als
unes

Metro-Goldwyn-Mayer té

que la

cats en la seva

Hollywood,

dels afores de

edifi

cinematográfica

ciutat

agrupaments productors

més

un

deis

ímpor

tants del món.

Montgomery en
Beaumont dirigint loan Grawford í Robert
de la Metro. ?No
escenari fantasista de "Les núsies rnboroses",
massa testimonis?
?velen que per aquesta escena amorosa hí ha

Harry
un

Aquestes fotografies que creiem d'un gran interés
perfeccionament a qu,
ens demostren el gran de

notné,
ha arribat la industria cinematográfica. Cal
plataformes
fixar-se amb les bateríes de reflectors i les
fotc
cambres
les
angles
per
a
muntades en diferents
qu,
diferencia
l'enorme
gráfiques i podrem constatar
actuals
í
k>
cinematográfics
separa els proceçliments
fixt
cambres
enrera, amb les

esmerçats alguns

anys

«Broadway‘
i els reflectors en una direcció única. (En
Barcelona, aques
de Paul Fejos, donada aquests dies a
en
ta mobilitat de la cambra arriba a un extrem que

penjats en aquesta bastida
Edgar Mac Gregror•
iNick Grinde, tot dirigint "Good News"
de la Metro. ?Descobririeu Bessie Lovg
Els que

«ni els

entre

retan

cameramans

els que fan rodona,
una

mica

difícil,

a

baix?

Es

certamen(.

f.„

Quan

velen en un film una esce
d'ora literatura tan acara
melada com la present, resulta
na

una

m.ca

que
de

difícil d'imaginar-se
desenrotlla en mig
es

tanta

maquinaría

gembla -ja difícilment superable
Laspecte industrial de la pro
ducció cinematográfica, referent
encara atub la bifurcado actual
del talkíe, és el més ínteressant
que ens ofereix avuí el cinema.
independentment, i amb exclu

sió, del

seu

aspecte

artístic.

Els grans estudis nordameH
cans, en considerar el cinema com
una indlistria més, en aplicar al
film els mateixos princípis i els
mateixos procediments que a la fa
bricado d'automóbils, per exem
ple, obriren les portes al cinema.
alliberant-lo de l'estancament res
closit í de la vida mígrada i es
llanguida que portava-als estudís
artistics del vell continent. Per
que caldria no oblidar que aíxó
és el cinema abans: que tot: una
indústria. I que, ben mirat, Perno
ctó que ens produeix un bon film.
ratracció que sentím davant una
pellicula de qualitat, pot equipa
Una escena del "The floradora girl" de la Metro.
la vejen quin enrenon s'ha hagnt
rar-se perfectament a la que ens
d'armar perqué Marion Davíes i Lawrence Gray poguessin ésser filmats dalt d'un trapeci
produeix la contemplació d'un
producte industrial qualsevol,
d'acabat perfecte. El perfeccionament actual del cinema
No cal esforcar-se gaire per a trobar punts de com
obeeix a un procés industrial. I la seva bellesa i la seva
paracó entre Hollywood i un gran nucli industrial. Fíns
poesía són les resultants d'aquesta indústria que es des
les sirenes críden cada matí al treball els extres, els obrers,
enrotlla avui amb una .activitat extraordináría. Molts films
els empleats, els actors, totes les rodetes innombrables de
d'argument absurd, sacrificats al Iluiment exclusiu d'una
l'engranatge complícadíssím que dona vida a la ciutat.
star, inspirat per una' concepció cursi, ens platien pel sol
Pel nostre afany de saber com són retes les coses per
fet d'ésser realitzats cinematográficament, d'una manera
díntre, aquestes fotografíes són d'una gran curiosítat. ?No
irreprotxable. La técnica ha guanvat una vegada més.
us crida l'atencíó aquest W11-fi en
pie bosc, amb un paí
satge romántic al fons, en una
deliciosa solitud, realitzat en el
recó d'un estudi, damunt una
mica de brossa í al davant de les
mirades imperatíves, iróniques o
admirades d'una mala fi de gent,
amb una orquestra que interpreta
melodies sentimentals per a crear
una mica d'ambient als actors?
?No haveu atinat a pensar que
aquests mateíxos actors han es
tat fotografiats a la seva vegada
per qué la formidable propagan
da cinematográfica els escampes
arreu del món? Aixó ens porta a
—

imaginar

Greta Garbo
la

M.

G

M.

í

Garvin

Mort..n

en

El director. Clarence

una

apassionada estcna d'amor
contempla l'escena arta,

Brow n

Oe

"Pomanc" de
d'aprovació

aire

sense

Qaire esforc

una

divertida serie d'operadors fil
mant-se l'un a l'altre i multiplí
cats fins a l'infinit.
Els lectors que no tinguin gaire
feina poden entretenír-se buseant
en
aquestes fotografíes les cone
gudes figures de Maríon Davies í
Bessie Love. El que trobi aquesta,
sobretot, pot considerar-se com a
excellent fisonomista i un client
molt dubtós per als oculistes.
LLUIS MONTANYÁ

114 EN

GRANS

Pila
G E S
D'EUROPA

Deanville

vagancia
notes

que

que el

la plana de Pélite i l'extra
per exceliencia. A queste s

es

estiren la curda nnicament per
retratar, rus
les

puguí

fothgraf

demostren que
més variades

segniran imperant

novetats

en

les

materia de

trajos de bany, al menys en avienes
platges on no han estat posats limits a
les fantasies dels creadors

de

la

moda

El Passeig de la

Cortica, de Sant Sebastia, ja es cornença de
animar per l'afluencia de la colónia internacional que hi
acndeix tots el anys. Malgrat la gran campanya que es va ter,
veure

sisa aconseguit tampoc aquest
Alzó, natur..lment, perjudica la
pero Pencis de la magnífica cintat
no

tant

per a superar

totes

les

any que tos

!cc.
temporada,
proa ímpor

permés el

brillantor de la
donostiarra és

contingéncies adverses

Bosques, de Biarritz que amb tot í
poquissim temporades que «está de mode
segueix veient augmentar cada any el nombre
de banyístes, malgrat ésser de les més allunya
des del centre de la cintat, el qual, ben mirat,
La Cóte des

fer

passa
rues

ah s

a

ésser

un

atractin al donar lloc

estiuejants

habillats

garrada

Una

e,cena

de

paria

a

ei gran
‹,litlenc del Nord d'Europa. Punt
anglesos 1 escandinans que pretereixen no aban
palssos per les platges colorides 1 brillants del Sud.-

0,tendl:,

de reunió deis turistes alemanys,
donar

(FOTOS

la

DELUIS

llum

UPA)

grisa

de Ilurs

a

les

cor

transportara
en trajo de bany d'abi

d'«antos» que s'hi encaminen
coloraina

El fet que jo hagi deving,ut el veí
d'un home que es preocupa per les «Por
cupine Oil Field» i per les mines d'or de
l'oest d'Australia. Digueu-me: ?tenim ígual
ment una inclinació pels cabells castanys?
Vareig esguardar-lo amb els ulls ben
oberts i ell esclafí a riure.
No, no estic boig. Tranquilítzeu-vos.
La pregunta que us he fet és ridícula.
L'amic de quí us parlava era un jove que
trobava belles i bones totes les dones,
mentre que vos sou un home d'edad ma
dure. un metge que coneix l'inanítat de
la major part de les coses de la nostra
vida. De totes maneres, som veins. Us
prego que accepteu i oferiu a la vostra
amable germana la més bella carabassa
del meu hort.
S'ajupí í reaparegué triornfalment amb
una enorme carabassa a la má, que jo
vaig acceptar tant simplement com m'era
oferta.
—

IRME

—

airrAw4.11
n 041
(Continnació

animant-lo,
sentía
—

—

car

en

del número

aquest

anterior)

moment

em

mentalitat com la de Carolina.
Sí, estudíava la naturalesa humana.
una

Evidentment, vaig replicar.

—

—

L'Argentina! vaíg

exclamar

—

assembleu al meu amic... I a propósit,
voldría demanar-vos un ressenyament. Se
gurament que
vos coneixeu tot
el poble. ?Quí
és el bell jove
bru que camina
amb el cap tírat
entera i amb un
somríure als
llavis?
La descrípció
no em deixava
cap dubte.
Déu ésser
el capita Ralph
us

Estava segurament en preséncia d'un
perruquer, d'un perruquer retirat. ?Quí,
millor que un perruquer, coneix els se
crets de la natura humana?
Tarribé tenia un amic... un amic de quí
no m'havia separat en molts anys. De ve
gades demostrava posseir una bestiesa
esfereidora, í, no obstant, me l'estimava.
Imagineu que avuí fins enyoro la seva
bestiesa. Sa simplicitat, ses idees hones
tes, el plaer que sentia meravellant-lo
amb mes idees superiors... tot aixó em
manca, molt més del que podria dir-vos.
Ha mort? preguntí amb simpatía.
No, no; viu i prospera. Peró a l'altra
banda del món, a l'Argentina.
—

Després dígué joiosament:
No he perdut pas el matí. He fet la
vostra coneixenya i vos, per certs caires,

envejo

sament.

No l'havia
trobat mai...
—No havia
estat aquí des
de feia molt de
temps. És el fíll,
més ben dit, el
fill adoptiu del
del senyor Ac
kroyd, de Fern
ly Park.
Hauria ha
gut d'endevi
nar-ho, feu el
meu veí.
Coneixeu el senyor Ackroy d?
Vaig
demanar, un xic sorprés.
Sí. Havia estat relacionat amb mi
quan jo exercia la meya professió a Lon
dres; peró Ii vaig pregar que no en dígués
res per ací.

—

—

—

—

Comprenc, —replica

?Heu

espe

culat?

Vaig assentir, ombrívolament; peró
dios

divertia rnolt. El petit home
tan extraordínáriament solemnial I
em

per
era

?Heu especulat amb la «Porcupine
Oil Field»?—, em pregunta de sobte.
El vaig esguardar amb estupor.
Hi havia pensat, peró després em
vaig decidir per una mina d'or a l'oest
—

—

d'Australia.
El
—

—

em

El senyor Ackroyd mateix, deu fer
vuit dies. Eh l n'está molt content, car
pel que he pogut comprendre, desitjava
fa molt temps que les coses anéssin així.
Cree que fins ha exercít alguna pressió
sobre el seu fíll d'adopció; cosa lamen
table. Un jove ha de prendre muller st
gons els seus gustos í no per plaure a un
pare a quí es creu heretar.
Les meves idees restaven completament
trasbalcades. Mai no hauria ímaginat que
el senyor Ackroyd es confiés a un ex
perruquer i discutis amb eh l el prometatge
de la seva neboda, car, ádhuc que molt
benévol envers les classes inferiors, sab
observar una digna reserva personal.
Comenyava a demanar-me si veritable
ment el senyor Poirot era ben bé un per
ruquer retirat.
Per tal de dissimular la meya confusió.
—

uns

—

—

—

—

—

Comprenc.
Després reprengué,
—

contempla amb una rara
xpressió que no vaig poder definir.
Es el destí, digué finalment.
Qué és el que vos en dieu el destí?,
aig preguntar amb un foc d'irritació.
meu veí

extranyat.

Paton, vaig res
pondre caluro

Tota la vida he desitjat anar a l'América
del Sud. Vaig sospirar, í després, aixecant
els ulls percebí M. Poirot que m'esguar

prensió.
Hi anirieu a l'Argentina?
pregunta.
Hi hauria pogut anar, fa un any.
Peró vaig ésser un insensat, més que ín
sensat, voray. Vaig deixar la realitat per
una ombra.

—

—

sament.

dava amb interés. Em va semblar que
aquest petít home estava dotat de com

No vaig saber que respoudre.
Eh l afegí:
El capita, Ralph Paton... Es el promés
de la neboda del senyor Ackroyd, l'enci
sera Miss Flora.
Quí us ho ha dit?—, vaig demanar molt

emfáticament.
Prefereixo servar l'incógnit. No tinc
desig de notorietat i ni tan sois m'he pres
la moléstía de rectificar el nom amb el
qual se'm coneix aquí.
—

vaig

dir les

primeres paraules

que

se

m'ocorregueren.
Per qué us heu adonat de Ralph Paton?
Només perqué és bell?
No solament per aixó, encara que tin
gui un físic agradable per un anglés i per
que en estil de novel.la se'l pugui quali
ficar de déu grec. No.
havia en l'ac
titut d'aquest jove alguna cosa que no

comprenia.
Va pronunciar la darrera frasse amb
(Seguirá

en

el

número

vInent)

•

Lis
memorialisfes
de la
Virreina
A l'hora d'anar

al mercat és quan els
arriba la reina als memorialístes de
la Virreina.
Sovint a la vora de les cabines se sent
sospirar alló tan antic i tan tronadet
d'aquell senyor que es deja Campoamor:
«!Quien supiera escribir!», i de seguida
encomanen

al memorialista:

«

Digui-li

que...»
o menys el que acos
dír les criades que encarreguen
una lletra setmanal per al soldat que l'han
destinat a qualsevol altra regió.
Peró no totes les lletres parlen d'amor.
Se n'escriuen de tots els caires. Qiiestions
d'heréncies, de parentius, de malalties,

Aixó, és poc més

turnen

a

fi, tota

de temes.
Naturalment que les criades sumen el
majar nombre en la clientela del senyor
Miguel Capdevila que es el memorialista
més antic i que porta cinquanta anys (ara
per l'infima
en té 78) escrivint lletres
céntims.
quantitat de seixanta
—?Són homes o dones els que li encar
lí preguntem.
reguen més Iletres?
en

mena

—

La uniformada instablaeló
memorialistes de
ens
respon —, si fá
Per un igual,
com
dones.
N'hí ha
no fa tants homes
analfabets
i
es
fan es
molts que no són
criure les Iletres per diversos motius, per
exemple. aquests sempre encarreguen
memorials i escriptures, ínstancies o bé

la

dele

Virreina

—

—

sempre amb tot i haver-hi ara
tanta crisi...
I ?s'ha fixat a quines regions perta
nyen principalment el seus parroquians?
Generalment,
díu
són ara•
gonesos í valencians i algun que abre
gallec. De catalans, poquíssims, els

fusar
—

—

—

lletres en francés.
I mai no hi hagut ningú que li dema
inquirim.
nés d'escríure cap anónim?
—

menys.
—

en

?Ha

dit que

hi havia crisi

?I aixó, dones,
degut? ?Tal vegada

l'actualitat?

qué és
que hi ha menys analfabets,
a

sor.

tosament?

I ca—, fa el senyor Capdevila
amb un gran pessimisme. Aixb él
degut a qué no hi ha diners, vet•
ad. Perqué d'analfabets n'hi ha
molts, massa, per una ciutat dr
les pretensions de la nostra, amb
tants
una Exposició que ha costat
—

milions i una Plaça de Catalunya
que... etc., etc.
El mateix senyor Capdevila di
que com a bou ciutadá se sent una
mica avergonyit dins de la seva
cabina en plena Rambla. I que per
ciutadania les cabines no haurier

d'existir. I que un Ajuntament que
vota tants milers de pessetes per
menys
unes llumináries de més o
unes
votar-ne
bon gust, bé podria
.l'analfa.
combatre
guantes per
betísme.
Li donem les grades per have
:
respost les nostres preguntes
5
encara
abans d'acomiadar-nos

preguntem:
\Tosté escriu en catalá també?
contesta
com
I és ciar

—

memorialis.
tes explica a l'autora
aquest enfiele que
Un

hl

deis

ha

una

irran crtsi..

ho crec. Aíxó és precisament el
que demanen més í fins sembla que s'hagi
donat de moda Peró aixó ho hem de re
—

ja

—,

—

—

fill

d'aquesta

terra.

ROSA MAJA
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corredor Garriga pren aquest viratge amb una gran
embranzida,
mentre el seu co.equipier apronta el moment de perill per a ter
aquesta acrobacia. Fou un dels rnoments de més emoció de la cursa
internacional de La Rabassada, organitzada per «Penya
El

Aquest
ler»,
per

és

cotxe,
de

primera

que

encara

producció
vegada,

per

les

nacional.

ami,

Urdes

faci

El corredor

bon élit,

en

la

pensar

Un-3d

de

el

en

Pateres

a

La

«Chrys.

exhibir-lo

Rabassad-t.

ti

1,s'
ra.

ltre
els

Leducq,

que »a
al cap
de
la classifl•
cació de la «Volta a Franca», després
guanyada per ell.
d'un final
d etapa
per donar
III ha una frase famosa
de
la
duresa d'aquesta volta:
Idea
souffrance».
«Tour de France, tour de
Es realment una cursa terrible.
En.
cansat
en
cara
que
aparegui
tan
fotografla,
Leducq,
en
els
re,
aquesta
sultats següents
ha continuat en el
de Líder.
seu lloc

vila
5
vet

3

ants

Aquestes
equip

notes
B.

d'LsPanYa,

de

del

»Club Femeni LELsports»

Basket

després

Ball,
d'una

formen

finalista del Campionat
brillantissima
actuacio.

(Fotos Gaspar

i

Odias)

luya

Aquests quatre remera, que formen recluir; de la
maritime», de
«Société d'Encouragement du sport
Franca, s'han classitIcat brillantment en el segon
internacionals
celehrades al
regates
Por
en
les
nostre port.

une
eva

ríen

ellst
enYs
unes

slfa,

Beta rici requip A de Basket-Ball. Com el de la fotografia del da
mune. es del «Club Femeni d'Esports»—tixeu•vos ami, el distintiti—;
d'Espanya.
Ami,
l'equip B
han
tambe finalista
del
Campionat
empatat a un gol.

les regates inter
del <Club Nautic», de Tarragona, que en
classiticat en primer lloc, des
nacionals del Port de Barcelona s'ha
gesta, aquest
prés d'una cursa magnifica de regularitat. Ami, aquesta
equip ha continuat l'historial glorió§ del Club tarragoni.

Equip

--"-~1111.1~1~11,11~~111~11~1~,

"Al damuni
deis nos!res
canis..."

En
el
marc
solemne
de l'Estadi bou
higa.
da

una

L

Ilaçada

cata.
senyera de

lana a la
sLo Rat Penat». Áquest
acte de
germanor fou
segellat amb una ora.
cid inoblidable.

gentils
Catalunya

de
la
batuta del mestre Mi.
llet,
moments
abans
Fl Cant
de comencar
de la
Senyera,:,
constes

apiegava

de l'Estadt, que

poc les banderes de tots els

de

;

esportiu

Catalunya, s'hi han aplegat diumeng

les senyeres de tots els Orfeons, amb els
seus

Les

marc

cantaires.

sota

una

És

a

dir,

sis-mil

unes

rnateixa batuta

:

veus

la del Mestre

igilen

Millet.

espectacle per l'estil

Un

va

celebrar-se

la' Placa de Cataiunya l'any 1917. En
aquell temps a la Placa de Catalunya en
Les mantellines
cara hi havia palmeres.
de les noies, en la fotografia que tenim
a

La destilada
deis or.
feons, a l'Estadi, ofe.
rí aquesta
nota
típi.
ca d'indumentaria nos.
tra, que bou molt bert
acollida.

davant del sulls, hi fan molt joc. La tarima
enorme,

des

tre Millet tenia
(Fotos Gaspar)

bracejava el Mes

d'on

gairebé

torre illuminada- que

alcada de la

hi ha

a

h ores

d'ara.
En

aquella festa

morar

es

tractava de commt

la creació de la «Germanor d'Or

feons de

Catalunya». Ara,

a

senyeres deis Orfeons hi han

l'Estadi, les
portat aque

lla mateixa germanor, després de patir

persecucions de la Dictadura. Les perse
cucions havien estat patides silenciosa
ment. Ara la

glorificació havia d'ésser

triomfal i solemne.
Ho havia d'ésser i ho ha estat. Els
nistes brillants

no

es

cro

descuidaran de dir

rom

jugava el verd de l'herba amb l'or

deis

pals í de les cimeres, ni de fer notar

que entre la coloraina de la

dominava el

desfilada,

lo vermell viu 1 l'or. Fariem

Els Orfeons
de

Catalunya
a

mal fet de no

comentar la collabora

ció de l'aire que donava als colors

una

vibració molt viva.

L'Estadi,

realitat, produIa tot

en

tre efecte que

en

partit de futbol

un

al

o en

de dirt-trak. Els jugadors les

una carrera

altres vegades

Diumenge

un

omplien el

les cançons que

eren

tot l'Estadi.

Ha estat

joc.

camp de

en cena

omplien

ment

oblidaran el

no

mo

qué el Mestre Millet alçava els

en

braços enlaire per començar «El Cant de
la Senyera». La senyera era, efectiva
ment, alçada damunt els

cants de sis-mil

Les diverses senyeres

constes.

aquell moment,

una

eren

en

senyera única. L'ova

inoblidable, subratllá, precisament,

ció

aquesta unitat.

Davant de l'espectacle brillant de l'Es

tadi,

costa de pensar

minyons
noies

—

i d'homes

qué aquell aplec de

i el bé de Déu

el bo i millor de cada

passa els vespres de cada dia
una

sala,

aquest

marc

poble—
ensajant

de
es
en

esbarjosa com
d'avui. Cada cançó apresa

no

pas

tant

és el resultat d'una gran tenacitat.

Aquesta obra silenciosa

i constant de

cada oreó és la que ha permés aques
ta

exhibició al

constes ni
maj més.

nostre

Estadi que eh

espectadors

no

braços
Amb
els
dos
enlaire, el rnestre Mi
llet, des duna algária
ben respectable, din.
geis
el darrer acord
del cant de la senye.
gest és tan
ra.
El
pa.
triomfal com la
raula amb qué acaba
l'himne.

manera, la

inauguració més total.
Els espectadors

El mestre
Millet veu
els seus sis.mil °rico.
nistes gairebé a vista
d'ocell. Va a comen.
çar el concert. després
de la
gran
desfilada
deis constes amb
les
senye res. Tots a punt?

oblidaran

La venerable professo•
ra de
PeOrteó Catalar,
Emerenciana
Wehrle,
ha estat homenatjada
per les orfeonistes
de
tot

Catalunya.

Aques

ta placa i el ram de
flors eón els dos pre•
sents
de l'homenatge.
La senyora Wehrle ha
estat, en la (larga vi
da de
l'efirfeo
Cata•
lás, una eficaç i ab.
negada col- la boradora
del mestre Millet.

l'Esta&

moments
--Itones tardes
Marga n ua
? I ns
per a
bt.truus?
La Xirgit ens contesta amb un somriure i ens mostra
una
eadira en un petit salonet, diseret i coquetó, que
té vistes al mar. No sabetn sostreure'ns a la idea d'aque
lla Caterina de Joventut de Princep de quan érem estu
diants i ens poshvem boinas arnb els colors de les res
pectivas faeultats i anhvem a animar l'escenari del Prin
cipal amb la gatzara de la nostra joventut, cobrant-nos
arnb quiscun vas de cervesa i la illusió de portar aleada
en els
nosdres bracos la romántica hostalera de Heidel
berg. Li parlern, dones, de Joventut de Princep.
—Oh, sí!—ditt ella—. Un gran éxit, sobretot molt po
pular. Mai vaig arribar, per?), en aquesta obra, a la for
la emotiva que he sentit en altres personatges; La Rei
na !ove,
d'En Guimerh, per exemple.
—Parli'ns d'En Guirnerá, vol?
—Pobre don Angel! M'unia amb di un afecte tan pro
fund, tan íntim, que sois pot sentir-se entre pare i fila.
M'estimava molt don Angel, i jo li corresponia tant com
,

podia. Malaguanyat!
I els ulls brillants i

purnejaren un moment
cord pel plorat mestre.

expressius
amb tota

de la gran actriu
la melangia d'un

MARGARIDA xiiiui
A BADALONA

es
re

altra persona—continua—em féu sentir quel
i tatnbé m'estimava amb afecte paternal.
Parlo de Pérez Galdós. una ánima ingénua que, com la
d'En Guimerá, estava amarada de bons sentiments. Din
tre el seu cos vellet i venerable, hi tenia un cor jove i
aimava rnolt la joventut. Jo el vaig coneixer pian tenia
al seu costat a Victorio Macho. l'escultor, un deis ho
dient
mes de més .valor avui dia... Permeti'megueix
que dediqui un record tumbé a l'Ignasi Iglesias. Una al
tra de les valors perdudes, paró que ha deixat profunda
petja al teatre catalh.
—Está ja decidida a no fer-ne més de catalh?
—Fa tants d'anys que estic a l'escena castellana! No
pensí, per aixó, que no segueixi amb interés les coses de
Catalunya, especialrnent tot quan ateny el teatre catalá.
Amb la ingenuitat i bona intenció d'un miura, li vis
—S'oh;

com

una

igual,

preguntar :
j—Que va passar

rem

amb Benavente? ?Per qué va privar
les seres estrenes a Barcelona?
La senyora Xirg,tt es repensa uns moments i de seguit
respon :
—El rnateix podria preguntar-li a vosta : Qua va passar?
Cregui'm que no sé res: absolutament res. Jo em temo
que algó hi jugh el papar de brui.ra i féu arribar a oída
de don Jacinto alguna informació tendenciosa.
Indubtabletnent, el tret anava contra mi. Paró l'ori

Margarída Xirgn, la gran actrin perdnda per a l'escena catalana
record perdurara unit amb el de les principals figures del nostre

1

quin

teatre.

gen de la campanya era completament fals. Es dona
el cas, preeisament, que en la darrera temporada
que he treballat a Barcelona, quasi cada dia vaig
posar obres de Benavente, i franeament, mai no
vaig notar en el públie la més lleugera nota de
desgrat. Amb Benavente em higa una estreta amis.
tat, i per causa d'ajad) arribá a enfredorir-se. Ami,
peró, tot ha passat i som tan amics com abans o
més; i en quant a Barcelona, jo cree que qualse
vol companyia que avui volgués estrenar una obra
de Benavente, no hi trobaria pas dificultats.
—Plans per a la temporada que ve?
—Estic preparant-me per a una temporada de
ganes
teatre clássic a l'Esreflol, de Madrid. Tine
de donar a coneixer també alguns «Autos sacramen
tales». N'hi ha en extrern interessants i duna in

genuitat corprenedora.
—Una pregunta de
qué.?

moda

:

I del cinema

sonor,

una
cosa meravellosa. Artísti.
mancark sempre l'emotivitat própia
duna representació teatral. Quan estem davant del
públic, els actors formern amb el púhlie un con
junt. que vibra a l'impuls de la mateixa emoció
que haltera aconseguit transmetre-li. Al cinema,
vostl_sap que es filmen seguirles les escenas que es
desenrotllen dins un mateix escenari, encara que
pertanyin a dos moments ben distanciats de l'obra.
Foreosament l'artista ha de trobar a manear l'es.
entre
ealf ascendent, la unitat d'acció, la cohesió
els forts de l'argument i l'espectador.
Margarida Xirgu tenia les maletas a punt. L'en
JOAS DE Ltoa
denn'i se n'anava a Font Romeu.

--Com

a

invent,

eament, hi

—

evoca la
Sota el cel bríllant de Badalona, en l'ampli eseenari de la Costa Catalana, la gran actrin
claríssims
personalitat de l'autor de –La Reina Jove amb un gnspireig de melangia en els sens ulls
"
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