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!'admirable silueM d'aquesta noia assequda
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CATAILLAIYA17

retalla sobre el fons

símbol de les

gre;cíes de l'estiueig
(Foto Reuritl

El

NI}

concurs

radors illuminats
r

ES

exposicions de Barcelona deis anys

1929-1930, vénen obligades a deixar
entre els barcelonins, el record d'una séríe
d'organítzacions, concursos i festivals,
Lé

bon xic difícil d'enumerar ara aquí, que
han posat de relleu l'entusiasme í bona
voluntat—podríem dír esprit de ciutada
nía també—de la nostra gent.
Gases 1 purttes de colors
daus 'luminosos davant un
D'encá que es va abrir fins que s'ha
fons de sedes negres, enes!.
l'Exposíció
organitzat
tancat, tot el que ha
força
l'aparador que
exhibí la Casa Segura.
ha estat més o menys correspost; setmanes
angleses, franceses, alemanyes, andaluSes,
etcétera; díades de Reus, Terrassa, Olot i moltes altres s'han celebrat
amb tots els honors; concursos infantils, artístícs í ádhuc comer
dais, han servít per demostrar que la nostra gent és prou hábil i
intelligent per exhibir llurs qualitats en tots els aspectes. L'organit
celebrat a Bar
zació de l'Exposícíó, díguem Gran Certamen, que s'ha
celona, demostra també aquell entusiasme i bona voluntat que dliem.
bar
amb
Val a dir, peró, que aquests concurvos sempre
xen

l'aparador de la Casa EAdio-Lot premlat
i elogiat unAnimement. Els nona modela
hl fan un bonle cnnjunt.
neveres Prigldafre

'sta

de

al Conciirs
de

faixes 1

Aparador de la Llibreria Bastinos. Cada eJn...ur.>
és un premi per aquesta casa. Ací hi trobareu el
'libre harmonitzant amb l'elegancia. Bell encala.

fan

A

CONTRA
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FÁBRICA rza
JOIERIÁ PLATERIÁ

el

Afaitar-se
ami.)

el,

artleles. de

goma

de la

aa

dladan, X.

aparador, un encatx de perfecció 1 solidesa.
que posats a la práctica fessin el mateix efcele.

seu

Voldríem

cussió o disconformitat d'alguns deis pacífics ciutadans
que hi han pres part.
El darrer concurs de l'Exposició ha estat el d'illumina
ció d'a paradors el fall del qual va sser el dia 3 d'aquest
mes; els premis, que passen de 35.000 pessetes, han estat
repartits entre trenta-sis concursants. El premi major ha
estat de 5.000 pessetes í els mínims de 500. Asseguraríem
que. com en totes les coses que ha organitzat l'Exposició

NAFTALINA

en

a

—malgrat haver-hi un Jurat incompetent—no tothom ha
quedat satisfet. Un diari local deja que el Jurat s'havia
volgut mostrar una mica benévol. No és estrany; ádhuc

ll.lumíná dos apa
s'ha donat el cas que una casa que
més
radors en mires al concurs, se li ha premiat el
dolent.
vol
IMATGES, peró, deíxant aquests comentaris de banda,
premiats.
d'aparadors
vista
oferír als seus lectors aquesta

PASTA
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ha estat sempre
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De l'etscenari del Cómic

Lina Santamaría
va a Berlín a ier
dilema sonor

ah estudis de la U. F. A.

ars.11»,

cular

comenear

encara

que

els

com

seus

cal. Una mica d'historie
no li permetin
gairebé

anys

aquest luxe,
Será *vial dit Vaig debutar

—

l'«Olympia», emb
«Cosmópolis» l'any 1928. Vaig treballar després al
«Teatro Apolo» de Madrid i, més tard, al «Teatro
Martín» de Saragossa, sempre com a tiple cómica.
Com que no ha test& els fracassos, li será ben
—

?Si los possible no recordar-se de la seva
de rossinyol feria pel'Ilcules mudes?
Ern feria illusió de provar-ho. Ja he vist
que les dues estrelles que més admiro són pre
cisament famoses fins ara sense la intervenció
de la veu.
Creu que el cinema sonor desterrará l'abre?
No ho cree de cap manera. Fóra prescin
dir d'una pila d'elements de primer rengle pel
sol fet de no tenir bona veo; i per tasen bon
actor de cine es necessiten una pila de coses.
?Fina quan no tornarem a veure la.
Adelina?
Fins d'aquí dos mesos. Tornaré e Bar
celona. Tinc contractes per Barelona i per
Madrid.
Abuli si a Berlín no se la queden.
Digui que no tornaré pos amb un «novio»
veu

a

—

fácil de recordar l'exit millor.
És ben recent. Va tasen a Saragossa arnb «Las
Campanas de la Gloria». Tot alió de les flora i les
felicitacions, sap?
Ara l'ex-reina de la bellesa de Grácia, riu soro
llosament.
1 aquesta rialla té alguna relació amb aquell éxit7
1 tant! Imagini's que amb el meu esverament
vaig sortír a escena ami) una sabata de correr i una
de teetre. Vaig patir molt. I torna a riure.
Les sabates, pel que es veu, tenen una inter
venció ben pelitos en els seus éxits. Es compren!
1 com va anar el seu ingrés al cinema?
Ha vingut tant de mica en mica, que gairebé no
me n'he adonat. Quan va venir el director Scoteschi,
de la U. F. A. a filmar algunes escenes de «La filia
del regiment», se'm volia emportar cap a Berlín.
Per qué no va aner-hil
Era massa joveneta. A més el cinema cm tela
molla illusió peró també cm feto por, vist tent de
la vora..
Aixt la seva primera pel lícula...
Va tasen una pellícula que és encare !naco
bada, a hores d'ara, «El corazón manda». Després
vaig fer l'«Eulálta». de l'«Auca del senyor Esteve».
1 aquest film que ara va a fer a Berlin quin és?
Es dio «La vie parisienne». L'edita «Cinaes»,
en contacte amb una casa elemanya.
Cantará en castellá?
SI, encara que pel títol sembla que hauria de
cantar en francés. En arribar a Berlín ens posarem
Porto estudiat perfectament
a treballar de seguida.
el meu papen des de Barcelona.
Deixaria el teatre pe' cinema?
No ho sé. M'hi pensarla molt i encare que
hem decidís pel cinema, cm sembla que més duna
vegada no cm sobria estar de tornar al teatre.
Fent el mateix genere, naturalment.
El mateix genere o bé comedia. Tot
mentre no los fer drama. M'horroritze de
—

—

—

-

-

—

-

-

—

—

—

alemany,
Fan!! bé. Aix1 s'estalviará a l'estado de
Benin la mateixa escena de les Ilagrimetes que
s'ha estalvim a Barcelona...
V, M.
—

(Fotos

Torrents)
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Una Santamarla sownriu
meravellosees

)a

el

iés

seu

davant

perspeetives quell

contraete

per

al

de

les

°tercia

cinema

sonor

—

—
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ts

nts.

ho velg: Ara em preguntará si tinc «novio»
i jo II diré que no, que és la venial.
En aquest cas. la felicito. Vostt i ell s'estalvia
ran avui unes guantes Ilagrimetes a l'estació...
No: jo no estic pos per Ilágrimes. Vull fer de
vampiressa, no sé si ho sep. És el meu somni, que
te comeno a acomplir-se. Vull dir que comencart a
ter papers d'aquesta mena.
Alzó ens ho diu, amb una mascota a les mans
Adeline Santamaría, la revelació de l'art frtvol
aquesta temporada
És una nota fina, flexible. amb
el perfil retallat i inrissiu sota els cabells negrissims
amb una ulls «negros, negritos como mi suerte...»
I un cos de reina
de bellesa. Hl ha prou documents
gráfics, per demostrar-ho. Pero quan obre la boca
és una Ingenua que, excepdonalment no és rossa.
No té «novio», pero ja té mascota
ti diem.
1 tot es comenler.
--

--

--

—

—

Aixo sí; aquest

ninot verd i yermen no el deixo
Em porta sort sempre. L'he passejat per
tot erreu. Ha
vingut de «tournée» i des del «came
rino» o a l'escenari amb mi m'ha portal bona son.
No mén puc queixar 1 ara me l'emporto a Berlín,
que allá
si que cm convé que m'ajudi
Hem comencat l'interviu amb alió del «novio».
que acostuma a ésser l'acabement. Ara hem de re
P05

mal.

.

pensar que
me en

cm

escena,

calgués plorar
on

he

fet

i

desesperar

sempre

cabrioles

refilets.
Si !robes un director de cinema
prou amable per deixar-li elegir els pa
pera, quina mena de caráders triaria?
Ja li he dit: el de vampiressa. Eh
que fan la Greta Garbo i la Polo Negri
són els que cm fan més il•lusió.
?Aixt son les dues estrelles que
més admire?
Efectivarnent i en un altre
ram, posem-hi Jeannette Mac
Donald i abro que les in
!tenues no fan per mi, ni
figura
cree
que la meya
s'hi avingui.
1 dels actora de cine
ma quina preferiu?
Lon Chaney, perque
ta el més Ileig 1 Cheva
lier perque és el més sim
pátic. Deis de casa, Re
mon
Panera cm sembla
excellent actor

i

—

—

—
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LA CIITY
COR DE LONDRES
El cor de Londres bd t.
Ei cor de Londres és, naturalment, la Ctiy, no psi sola ment
•coaseorténcta de la uva situació céntrica. La City és el
centre comercial 1 industrial; dintre les seues fronteres, bi ha
~losa iota l'activitat deis bornes d'aten.
LA City té una policía, un palau de insticía. Lord Mayor és
el baffle de la City; les altm 26 part.s de la ciutat no te nen res
a venta antli ell i no té pas el dret d'Intervenir-6i en cap forma.
Tal el que stenitka díners i cota erc es troba dintre el set: retal
ate, la Mansion-House, la Soria I les ba mota tnés importaras
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DELICIOSES BEG LIDES I POSTRES GELATS
l'abast de toillom que
posseetxí la famosa nevera
electro-automática
a

FRIGIDAIRE
fabricada per «üeneral Motora»
A la davantera de la refrigeració automática
mondial ha assolit l'éxit en neveres siten
closes, funcionan} sense aigua, sense gas, ni
amontac: Cal sois enxufar-les al corrent
eléctric

no

1

precisa

intervenció

cap

ni

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

Les

novetat de

IMIC11.4...1VOINTICA

Luxosament fabricada, FRIGIDAIRE
té

una

presentació elegant

Oraras Picabais per

minis,

des

de

105

a

i atractiva

la venda
Pies.

a

ler

mensuuts

REPRESENTANT:

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

RADIO -LOT
Paiseig

Ce

Sant Joan,

17

-

BARCELONA

PLURIMA
SUCCESSORA DE

VINADE

Toba classe de rétols

objecies esmaltais

Campo Sagrado, 11

-

Teldon 3300

BARCELONA

La Xecolatera més gran del móil
Marea registrada deis xocolates de
1 'acreditada casa Evaríst Mocosa
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D'UN SS
Temps
feu

enrera

diars barcelont

un

enquesta

una

entre

le

que l'enea aixó, peró nosaltres
hem d'aguantar-he, vulgues no vul-,
gues. Díuen que ara ens preparen
tor

nostra

gent sobre

la manera de distribuir
les hores del dia. Alguns van dir-hi
la seva, ádhuc la Llucieta Canyá hi
digné coses ben gradoses. Com sia

de cambra frigorífica
tancará hermeticament í ens
hi haurem de passar unes guantes
com

que no tothom hí va respondre, avuí
que la reprenem per be que d'una
manera ben distinta, comencem pel
tramvia per tal com cretem que des

blica, saben? Si sabéssiu com me
['estimo aquest públíc i la paciéncia
tan

anar

gueu de mi.

motor

més costat per costat. Conec
els carteristes i els que fan l'orni per
no pagar bitllet quan
passa el co
brador. Els que més m'enutgen, pe
ro, són aquells que pugen i baixen
tar-se

bans i hem apuntat al nostre bloc
de notes: «509.— 4 les deu
punt.
Cotxera Passem l'ordre al fo
arribada l'hora ens hi pre
sentem. L'hem trobat gairebé desco
—

tograf i

bornes
camisa proveits de

en

malament. Les dones són les que
sempre cm fan estar amb l'ai al cor.
?Haveu vist per ventura, una dona

!t'anegues .de

raspalls,

escom

bres i draps l'acaben de rentar de
cap a peus i a punt d'en' endre la
máquina de desinfectar per majá de

que sápiga mai de qué va quan puja
o baixa del tramvia? Toles baíxen i
pugen al revés. La que no va atrafe
gada i carregada de paquets o amb

mentol bullen!, quan el fotógraf els
ha demanat per ter el primer mag
nesi».
—

ja

veieu

quines

rentar-me Id cara fa
ens din
i no plo
ro, oi? Quin infant ho
resistíria aixó sense
ter una rebequeria? A
mi que cm tenen com
—

dol.

són promesos o festegen els veig
d'una hora lluny i sé que no s'han
de moure de la plataforma que és
on hi ha més empentes i poden es

Bobinant
de tramvia

uns

es

costal d'una noia per mirar-la fit a
fít i dir-li coses com sí jo [os un pre
text per aguantar la capa. Els que

Li hem pres el nú
mero corrí fan els ur

negut:

conec

peu

gen ja sé el que han de ter. Conec
els que no cerquen sínó posar-se al

—

un

nado; el

quin

de cada dia i sé de
Brecolo els vianants
í ritels estimo com si fossin fillols
rneus. N'hi ha pero de molt esquerps
í astuts. Encara no els veig que pu

lo a veure se'ns ha acostat amable
ment í ens ha dit:
A les deu en punt siguen a la

Cotxera; aquesta nit
faig [esta i podré
contar-vos el que vol

prendre per dl. M'hi sento
'liga t que tot ho faig amb resig

que he de

—

hem demanat hora i lloc per

es

hores apurant el baf del mentol per
foca i per dins. De toles maneres
vosaltres hi guanyareu, per alió que
diuen de la higiene i seguretat pú

prés de la Llucieta Canyá el mes
popular í falaguer de Barcelona és
aquesta mena de vehicle.
típus 500
Hem escollit un 58
perqué aquests cotxes són del dar
rer model i la ruta dels quals (Ram
bles-Muntaner-Bonanova -Avinguda
del Tibidabo) es prou suggestiva.
Quan des de dalt d'un Imperial li
—

una mena

que

maneres

de

aquesta gent

L•ull del

bral perd l'e
quilibri i el

ha volgut
maquina per
d'aquest motor

totógrat

ter passar

la

l'oil gegant

món de vista
í més de qua

—

dquesta

máquina

aci

dins. Que me la posín
derna o sinó no po
driem parlar i corren
el risc d'asfixiar-vos
Aquells bornes com
Prenent que

eren

uns

moments de compro
mis per aquel] 58,

traslladen la máquina
a un altre
cotxe.
No saben la for

nassos

—

T'esveren gaire

els accidents?— li de
manem.

Si jo
tos per

—

no

pogués,
aquesta

nfa d'acer que cm

saltarla pel damunt
dels altres vehicles i
noses que se'm posen
clavara per no ter mal
a ningú i per no haver

d'aguantar a quelles
enes insoportables
que
tríen.

fan darrera
Massa vergonya

es

i dolor

en

tinc q.uan he

d'anar-me'n cap
sa

amb

flada
aspeete
de

repara.-

clon. de trainv les

si
li
sub

iecta, guantes vegades

—

taller

per

terra si no tos per la
cura que hi tinc.

?lágrima.

Avui, peró,
115 prego
per Déu i
Pels ángels que no
deizeu
encendre

vegades

tre

anirien de

tnkinfant i

tothom cm
tracia de tu :le rn'ha
fet Ilencar Mal ni una

infant al

un

una

a ca

galta

in

ull de ve
ilut, tot ratilat o amb
les rodes de gairell,
segons el mal que el
o

un

El promig de 250.t,$),,.,
bitilets que'constun

fan, de vegades, corres el risc d'ésser remolc d'un altre
companv. Aixó fa que hagí de passar-me uns dies al dis

diáriaxnent Pcs
tació de VlIamari

pensari de la carretera de Sarria i sofrir l'operado qui
rúrgica, deixar que m'alcin amb aquella grua tan gran
que ens sosté un dia o dos enlaire, que et pintin de nou,
aixó si no et costa el canví de pell i de color. Jo ho sé
pel que m'han dit altres companys. El que cm sabria més
greu seria rebre el baptisme de sang. Sóc tan piadós que
que me'n condolc
a ningú que prou
no voldria ter sang
quan algun company en fa. Ara que no es pot dir d'aques
accidents i atro
ta aigua no en beuré, peró jo crec que els
pells amb una mica de bona voluntat i seny de cadascú
arribarien a no succeir. És una cosa esgarrifosa, creieu
me,
acaba dient-nos tot capficat.
Treballes moltes hores? lí preguntem per canviar de
—

—

conversa.

De quinze a divuit diáries. La meya teína, pero, no
tant monótona com sembla encara que no cm rellevi
ningú i que la faci tot sol.
En quínes hores el plan més la teva tema?
Segons les hores del dia és més o menys feixuga.
llevo
de bon matí i a quarts de cinc o a les set surto
Em
al carrer tot fresc per rebre els primers víanants. Els
primers que aculo gairebé sempre son obrers que van
al treball o noies que van a plaça o a missa primera i cm
—

es

--

—

dins la frescor del matí i el perfum del carrer.
molts
que vénen a cercar-me a la cotxera a espe
N'hi ha
m'afalaga molt perqué
rar que surti, i aixó, val a dir-ho,
a mb qua
reconec que cm tenen voluntat. Aixi que surto,
m'atrau
aque
sóc
Rambla.
Si
sabéssiu
com
salts,
a
la
tre

deixen

a

lla hora del mati quan trenco el seu silencí i la cíutat es
desperta. Tot us parla d'una vida nova; els homes de les
mangueres que t'omplen d'esquitxos, les floristes, la gent

del mercat, els treballadors del moll i els de
les fabriques. Jo en copso tot el perfum i en re
bo les primeres impressions i amb el transit tan

que sóc una barca que va mar en
dins empesa per un ventet melt

hora fa que m'hi pugui es
platar, i llisco tan fi Rambla avall, sense sotracs
ni parades, que molts cops tinc la sensació

després?
Després? En tant que el dia va
avançant i comer ça a passar gent i
més gent i autos i tota classe de

reduit

en

suau...

aquella

I

—

—

vehicles que fan el transit més in
tens he d'anar amb més compte.

Faig, penó,

dotzenes de

vegades

la

meya ruta, he d'aturaf-me a cada
pas per qualsevol cosa; els empleats

s;eig cares no
Malgrat tot, peró, he de tenir
compte a complir el meu horari.

es relleven i sempre
ves.

El teu horari?

—

Si. Tots tenim un horari amb
donar
els tombs exactes que hem de
convin
marcar-los
al
lloc
de
i hem
gut, a cada trajecte, per aixó de ve
gades corro més o menys. Si per
qualsevol cosa per un accident,
per una panne d'auto o per una
aglomeració de gent he hagut de
—

--

—

perdre

el temps, he de

recuperar-lo.

En canvi quan vaíg ivançat, ronce jo
mica, no gaire, per posar-me
una
a

to.

1 entre vosaltres, el tramvies,
teniu rivalitats?
No massa. Malgrat haver-hi
entre nosaltres diversos models ca
dascú se sent bé dins la classe on
—

us

—

Potser els remolcs són els
que estan més descontents i ens po

pertany.
L'hora de la
vespre. De

liquldació, al

den

en

deu

compre:1(1re
den veure menys. És de
ésser
d'ells
van
alguns
per aixó:
deis prímers que van correr, í alzó
que a les seves velleses els hagal

cén

tima, aquests empleats han
recaptat moltes mils pesNete.

per'ésser
tret els motors i el trolley
remolc d'un altre, quan ells creuen
haurien d'ésser jubilats no és
que

?qui
per estar gaíre conformes. pero
ma
corren'
la
no diu que nosaltres
les
canví,
Veieu,
en
sort?...
teixa
son
jardineres i els imperials, ja

La famosa
tres

temps,

perdre
els

ja

temps,

cartutios,

calderilla,
no
en

amase

tan

abundant

en

no
rectal a cabacos. Per
aquestes balances es pesen
es

necessltat de

comptar-101

canvi, sóc més potent i tinc vuit rodes, dos trolleys i quatre motors i
compressors d'aíre pels frens. A nosaltres, els de vuit rodes, els empleats
ens diuen ,.Zeppelins 50Ja. Tant el nom com el número fa bonic, oi?
Quan
el Graff Zeppelin va venir a Barcelona, estávcrn més que contents purgué
en

alguns devien

pensar en nosaltres.
I el personal us tracta bé?
No faltaria sinó. Encara que facin diferents torns i es relleyin so
vint, cadascú té un amor extraordinari pel seu cotxe i el tracta tan bé com
pot. Jo parlo pels meus. Encara que algun dia a la nít, quan em deixen,
ni que no em diguin adéu! els he perdono perqué tenen pressa a liquidar
i ganes d'anar cap a casa. Jo els preving de tot i els dono bons consells.
-

-

—

Alguna vegada

he hagut d'estar a l'aguait del conductor perqué en posar
nota maca al costat no perdés l'equilibri. En canvi no sestee de
parlar davant meu. Sempre parlen d'ells i del que tenen. Figureu-vos que
ara a més a més de tenir Caixa de
retir obrer, Cooperativa de consum,

se-li

una

Montepio, Subsidis per a pensionar els inca pacitats per al treball i Coope
rativ.a de cases barates, s'han creat una Unió esportíva per a fins culturals
per ells i per llurs fills, amb camp d'esports, teatre, academia de música,
biblioteca i altres

Fan entre ells

com una mena de constitucíó a part
En canvi nosaltres no fern ni settnana an
glesa ni descans dominical. Per aixó quan arribo al vespre esbufegant i
cansat de tot el día em plau que em rentin la cara i em peixin ben bé í em
guareixin si he pres una mica de mal. Aixi puc dormir unes guantes ho
res tranquil fins l'enderna que reprenc la reina.

i

estan

—

ció,

o

Aquest ohjecte sembla una
gossésiu entrar-hl quan
ríen asfixiats. És la máquina
Si

estufa de
está

en

de

un

el

coses.

peix

a

l'aigua.

quin

com
—

res

I

com

destí et sembla que t'espera? No et
canviar de color, per exemple?

Amb aixó hi he pensat

prendre

alguna vegada.

colors amb
verd molt ciar com els
uns

tons

variats,

plátans

plauria

transfot n

una

A l'estiu, velen,

no

em

a

feria

com

per

exemple, un

Cada

dla,

ahans de «retirar-sea
el (t'anilla es

lila fert
de la Rambla, m'escanda (orca

calefacció, oi?
queda

mara,

de desinfectar els

cotxes

més presumits. De vegades en 'retirar de nit en
trobo algun d'imperial i fem nit costat per costat;
ell em conta les seves coses peró sernI- la voler
envanir-se massa de la classe social en pertany i
del borne panorama que ofereix als transeúnts.
De dia ens trobem sovint a la Bonanova i gaire
bé ni ein saluda peró de nits vol fer-me l'amic
contar-m'ho tot perú se'm fa enfados i molts
cops ni l'escolto. Si ell és imperial
que com
!es jardineres, només són de moda a l'estiu
jo,
1

—

—

e

potser. Sha
discutit tant el
nostre groc
que quasi em
fa

definttivament.

objecte

d'una curona

quimera, pero ?qui ens reconeíxeria

«toilette..

si

un

dia

determinat sortíssim tots al carrer amb un color
diferent?
No sé, pero, quin será el meu destí perqué ara
com ara estic sotmés a molta gent í aíxó és pre
cisament la meya missió, fins que un día, la vell,
hauré de sofrir alguna transformació í encara
que hagi d'ésser remolc he seré a gust, per tal
com no voldria altra gloria que la de no
haver
fet mal a ningít. ésser com un infant per tots en
cara que tothom em tracti de tu.

PROUS I VILA
pu/rife
preguntat Cantes vegades als

La controla. Alló que el
ha

conductor,'

si

eren

els

motors

(POTOS CASES1

"La dona que treballa"

l'Exposició

a

Vidres estnaltat.
de

Maria

Miret,

América Cardu
neta 1

Feminisme

germano;

Solé

1

Pla

Carme Karr, que ve a ésser la Sylvia Pankhurst espanyola n'ha fet
de molt bo. Excel-lent: ha muntat a l'Exposició, en un deis seus pa
laus, un certamen del treball de les dones de tota Espanya, que val
tot el món.
Molt bé. Aquest feminisnie ja ens agrada més; en aquesta forma,
ja l'entenem millor. El feminisme de qué ens ha donat prova (una pro.
vareeixida) Carrne Karr, és un feminisme fe
alió, precisament, que nosaltres compre
mení
que ha d' ésser el veritable feminisme.
nem
L'obra de Carme Karr, demostra una orienta
do justa i noble en la concepció del moviment
reivindicatiu de la dona. Peró d'una altra banda,
és que a la nostra terra, treballada per tants se
gles de pudor i gravetat, les dones no poden pas
ésser d'una forma distinta que la de les feminis
tes

,

autentiques », o siguin

les eíxelabrades i ab

surdel senyores angleses, l'únic ideal de les quals
és el

sufragisme.

Carme Karr, per a posar en evidencia la impor
tancia de les dones, en lloc d'organitzar una cam
panya socialista, ha fet quelcom de més útil, de mes assenyat í de més
bell: reunir l'esforc laboriós i artista de les dones de tota Espanya, i en
senyar-lo al món per a fer-lí veure unes qualitats d'aplicació, d'inte1.11
sentí ment, que són aquelles de les que les dones poden estar
veritablement orgulloses.
Davant del museu de tota mena d'obres d'art i de labor, realitzades
per les dones espanyoles, que acaba d'obrir-se al Palau Alfons XIII, da
«
vant del bé de Déu de brodats (la feina romántica de les noíes punt
dolc d'aquelles que encara no coneixien el deport ni el cinema), davant
de les puntes Ilegendáries d'Arenys de Mar, de les pintures, escultures,
vitreríes, orfebreries, tapisseries, etc., etc., que hi hem admirat, com una

Onda i de

bella negació de la inutilitat i de l'ocíositat de les dones,

organítzadora, que
Barcelona» i Carme Karr, la seva presidenta.

estar

d'aplaudir

l'entitat

es

no ens

podem

l'«Acció Femenina de

seu

empleu del

a

les nits,

n

sort,:

Banc.

Aixó són les caravelles de fusta de Sant Jordi...
Aixó és el recull deis dibuixos de la Maria 011er...
—

Aixó...
no has canviat aquesta ginesta?
—Detná, senyora Karr...
Com somriuen els ulls blaus, infantíls, de Carme Karr, que acaba de
reunir-se'ns; aquesta dona qne ha fet tan soroll a Barcelona, í que és
tota minúscula.
em pregunta.
—Li agrada?
—Molt, senyora. Aixó és un bé de Déu. L'art de delicadeses i de tre
ball. I sobretot, d'organització, d'ídea deixí que li digui: aix,5 ég

—Nena, Montserrat,

—

,

femínisme.
Em mira,

L'Exposíció
Montserrat Isern, la secretaria d'Acció Femenina
a través de les
em fa de
cicerone
sa i vibrátil

una

—

—

—Aíxó són les joies que la Montserrat Vidíella, fa
del

criatura mín
del Pavelló:

coses

una mica irónica:
—I qué entén vosté, per feministne?
—Aixó mateíx; el que vosté ha fet.
—Ah!... El feminisme no és aixó, solament... Es una cosa tan amplía,
fet bé...
tan diversa, tan profunda... Peró vaja, reconec que aixó ho hem
Dívinarnent, senyora Karr. Tan bé, que és la millor afir
mació feminista que podien fer. Es veuen aquí moltes coses
tan series, de ben fetes, que sembla mentida que estíguin fetes
—

per dones.

—1 per qué? ?És que vosté també creu que les dones n
podem fer tot el que fan els homes?
—Ah, sí! Tot menys assemblar-s'hi. Tot menys votar, pe
exemple. Menys ter sufragisme...
—Perdoni, nena. Vosté no en sap gaire de feminisme. Aqui
?Per
on ein ven, jo sóc partidaria decidida del sufragi femení.
qué les dones no hem de tenir el dret d'intervenir en alió que
interessa tant com als bornes?
—Poden tenir tots els drets que es vulgui, senyora. Menys
el de desfigurar-se.
—Senyoreta Polo: Vosté no ha vist les més grans sufra
gístes ingleses (angleses, ja ha veu): la Duquessa d'Atholl
Lady Astor, membre de la Cambra deis Comuns, a Londres,
tnils
assistir a les sessions del Congrés, amb un grapat de
ens

Iliures esterlines damunt, en joies, supremament elegants
supremament femenines. Vosté no ha vist aquesta gran polí
tica, Lady Astor, a Ginebra, dura nt una reunió de la Societat
donant
de les Nacions. portant una espléndida «nurse» i

ella mateixa, a un fill seu de catorze mesos...
que la dona pot ter-ho tot; tot,fixi's bé, menys d'ésser
les
dona. Feministes són i seran sempre aquestes. Les altres,
i
que
fan
d'ells
iguals
que
els
homes
que
voten
ésser
dones
uns rivals, són • masculinistes »...
mamar,

Digui

puntee d'or teleldes amb verles
grenats per la Reina tillsenda de Monteada,
rally 1327. ;Tresor del Moneattr de Pedralbes)

Treballa amb
1

L'esperit

L'obra de la
d'»Acció Femenina».
ens explica l'encantadora velleta

dado, és ciar,

—

—

fun
és la de

meya
—

als vint-i-cinc anys, mal o bé, ja es
crivia el «Feminal, de la •11.1ustració
Catalana
D'allí va sortir l'Institut
de Cultura de la Dona, 1 totes les prin

cipals

institucions Feministes cata

lanes... Abans deis quaranta vaíg es
ser la primera dona que va parlar a

després de la Set
Trágica. Vosté no pot recor
dar-se'n... peró els periódics en van
parlar molt. Vaig tronar contra el
l'Ateneu. Va ésser
mana

clericalisme i contra els
monges.

convents

de

La clerecía es va trasbalsar, va pro
el que vulgui. Peró ara
recullo els fruits de la meya sembra:
Avui en els bons convents de mon
ges, s'usa diáríament la cambra de
testar... tot

bany

i a les alumnes
la cultura grega.

Un bou

se

les ensenya

elogi

—Ja
rat

La

casa

de la

Puntaire

de

la Costa de

Lleva

nt

l'elevado del rang de la dona, un rang postergat i envilit durant una
quarentena de segles d'atavismes socials i religiosos, i un anostolat
contra la injusticia que se li ha anat fent durant tot aquest temps. ?Vosté
que la dona és d'una altra especie que l'home? És ciar que no. Pe
ro sembla que hom li ha considerat tota la vida. I la meya deria no
és ni més ni menys que aiiró: desfer aquest error anacrónic en aquesta
creu

época vindicatíva i Iluminosa 1 posar, només, les coses al seu lloc..Do
neu a César el que és del César...,, Doneu a la dona el que és de la seva
raca: el dret de viure; de viure en tot i com tots.
Aix6, a més a mes, és duna necessitat humana i social apremiant. ?És
pot 'tolerar que una dona s'hagi de convertir en un blanc de revessos í

ho veu, eh?—em diu Montser
Isern graciosament, veient- me
,

completament convencuda.
—Si. Em deixen parada.

Vostés
desfan la ridícula i a vega des odio
sa llegenda del femínisme
per tots
cantons. Ni són antiquades ni Iletges... Vostes són delícioses.
—Sí, ja Ii deixo dir —em diu la senyora Karr—. Aquestes nenes—la
les altres —són un tresor. Elles han portat d'una
el pes material
que vosté no es pot arribar a ima
ginar —de la nostra tasca. I ho han fet tan bé que no fa gaíres dies, el
Montserrat i
manera

ideal,

lotes
tot

-

general Rubió, va dír: Aquestes dones d'Acció Femenina cris han do
nat una Hico. Amb vuit-mil pessetes s'han fet una exposició que ja no
es pot dernanar més. Si arriben a ésser elles les que fan l'Exposició ge
neral, ens hauríem estalviat la meitat de la milionada. Aquest dimoni
de dones acabaran demostrant-nos que tenen raó i que, realment, ho

nes

saben fer millor que nosaltres.
Heu's ací com una exposició de coses, més aviat frágils, pot ésser un
vot a favor del feminisme tan elocriient i tan eficac com un parlament a
la Cambra, o un acte públic amb incidents i tot.
I tot aixó encara sense perdre cap de les grades femenines que els
són més essencials.

cat

(Fotos Esmen)

miséries, pel sol fet de posar a coll l'embolum de la seva feminitat
primitiva?
?Pel sol fet que ragú Ii hagi ensenyat a deseixir-se. a treballar, a
viure, com una persona? Creguí que fa vergonya de veure aquestes do
de

infelices que no surten soles de casa, que tenen el treball per un pe
i que només aspiren a casar-se. Casar-se. Está molt bé. És el fi natu
ral de la dona. Pero les estadístiques
han provat que a Barcelona In ha ser
xanta-mil dones que no tenen parella,
que sobren.. Seixanta-mil dones que
no es poden casar. ?I doncs qué han
de fer aquestes dones? Treballar, la
borar d'una

manera o altra, i no es
perar a morir-se de fástig; entenc que
tota criatura té l'obligació de gua
nyar-se la vida que ha de justificar-la.
Pero sobretot, és precis preocupar

del destí d'aquest contingent de
populació condemnat de l'excedencia.
Se l'ha d'aprofitar i és aixó el que
jo estic fent, el que vaig aconseguint
a
copia d'esforc i de lluita. De lluí
se

ta, abans que res. Ah! Vosté no es
pot arribar a imaginar qué es el des

envolupament de la meya idea
aquest país, en aquest ambient...

•

en

Carme Karr
deu ésser alemanya, oi7
catalana
la velleta ho diu
joiosament, amb el seu gran somriure
dolc i ciar
El meu pare sí que
era alemany. Peró la meya
mare era
—

No,

—

—.

rnadritenya. Jo

m'he criat a Franca,
peró m'estimo Espanya i Catalunya
amb delirí. Només ha de pensar que

peseadors del Bar
Serrallo, de Tarragona

%n'acta de
ri

del

IRENE POLO

Els riders deis partits catalans ens
diuen quina és la seva activitat
política en els moments actuals
EN pie

estíu,
activítat

enquesta sobre
sigui la que sigui

una

—

una

—

és

aproximadament una indiscreció. Per al
juliol que hem començat í per l'agost que
ja tenim a sobre, l'activitat a les platges o
per fer lluir una
a muntanya no éš pas
enquesta.
Peró sembla que el nostre moment po
lítíc és tant delicat que enguany no hí hau
rá estiueig per als nostres homes públics.
rejovenida després d'uns
Llur activitat
no
anys

Ens temíem aixó, en iniciar l'enquesta i
les respostes ens ho confirmen exactament.
Els nostres polítics són al seu lloc. Hí han
estat cada día i no costa de creure que no
se'n mouran. Tot el més que poden fer és
compaginar uns díes llur activitat amb la
camisa esport o el vestit de bany.
Heus aci les respostes que ens han
lliurat tots per escrit:

Lluís Duran í Ventosa

1

panyols,

i la seva sa
tisfacció pot servir de
base estimulant í vigorosa d'una

millor constítució política d'Es
panya.
I a preparar í fer viables les
Ma
reformes polítíques que perme
Do
tin donar solucions legals a l'as
píració del poble catalá a la di
recció deis seus propís destins i al des
envolupament de la personalitat de Ca

—

—

pot impro
visar-se.

Cal,doncs,
aprofitar
l'estíu de
cara a la
tardor.

«L'activitat política actual deis homes
que políticament no som sinó catalanistes
-diu— va dirigida als següents objectius:
A fer cada dia més ferina en el major
nombre possible de catalans,la consciencia
de la personalitat de Catalunya mitjan
çant el coneixement i una aprecíació justa
de totes les seves característiques, incloent-hí les qualítats í els defectes.
A procurar la major i millor educació
política del poble catalá, ja que no servina de res l'obtenció de cap avantatge
en l'ordre del propí govern, si després no havia de saber fer bon ús
de les facultats que conectivament
,

obtingués.
A contribuir a la formació
d'un ambíent de concórdía amb la major
suma possíble d'homes de bona fe de tot

¦11,

Huís Duran í Ventosa

el restant d'Espanya,
per a desvanlixer sus
pícácies í desfer re
zels, convencent-los
que les aspiracions
de Catalunya no van
contra cap ínteres ni cap
sentiment

talunya.
ínsígníficant una acti
política dirigida a la realització de

No sembla pas
vitat

tot el que acabo de dír.»

Lluís

Companys

la nieva
ens diu
«Ara com ara
activitat política consisteix:
1) A concertar elements per tal que
el país recobri la ciutadania i faci efe
tives les res ponsabilitats matrius del cop
d'Estat del 13 de setembre, mítjançant
un canvi de regim.
2) Procurar que el país tingui la s
sació que la República és rúnica ga
rantía d'un ordre estable.
3) Catalunya endíns la meya activi
—

tat té per norma im

pregnar de catalani
tat les forces republi
canes í obreres.»
A. Rovíra i
Amb

sen

legítim

bueíx ordenadament
la seva
activitat

deis al-

política.

tres

Heus

es-

i Virgili

Companys

gran

periodístic A. Ro
víra í Vírgili distri
tít

Antoni
Rovira

Unís

un

Vírgílí

—

ací les seves quartilles :
«LLIBRES: Tant bon
punt enllesteixi el
volum cinqué de la
História Nacional de

Catalunya (ja com
paginem el darrer capítol), podré donar

Ma

Fúltim cop de má a
dos llíbres polítics
que tinc actualment llestos:
Defensa de la Democracia i
Del 1922 al 1930 (Membries
polítiques). Crec que aquests
dos llibres sortiran a entrada
de tardor.
PERtomcs: He passat a unes
altres mans
mans excelts
la feina de la Revista de Cztalu
a, en la qual, tanmaterx, seguiré colia
rant assíduament. Em queda, peró, la
güent feína periodística: la direcció de
Nau, l'editorial d'aquest diari i alguns
lts, la collaboració a El Sol i a La Ram
de Catalunya.
ORGANITZACIó POLÍTICA: ACtualiTielit em
hores diáries,
en un promedi de tres
—

desCaacti
ió de

Meya

itnant

ercades

juntes, reuníons, visites
a Acció Republicana de
talunya una junta ordínária cada set
na, algunes d'extraordináries i algunes
s d'improvísades.
Ah! i tres o quatre

questes

en

Tínc

o

intervius

setmanals! Si

no

puntualítat,
rdoneu-me, amics, que no sé qué he de
per ampliar les hores del rellotge.
sort encara que el Govern, vetllant
ternalment per la salut deis polítics, dó
na
a llur
activitat pública un
carácter intermítent. Temps en

ntesto les cartes amb prou
as
a

g

íctil

el cel o a la mar. Peró
estic segur que ni així podré deixar de
pensar en la política, que és el meu estí
cara

mat turment.»

Janme Bofill i Mates
«Part de la meya activitat
ens diu
desígualment
collaboració
assí
és pública:
conferencies
i
par
dua a «La Publicítat»,
ticipació en actes de propaganda quan la
normalitat oficial comporta un míním de
llibertat ciutadana, collaboració amb els
companys de Consell en la direcció d'Ac
ció Catalana...
També m'ha donat i em dóna encara
feína la confeccíó d'un llibre que havía de
sortír abatas de l'estiu. No será l'únic tre
ball que preparo.»
—

—

nverses.

31 que
i efec.
el cap

platja, de

rera, per reaccíó física contra

el
un

dejuní de sis anys, hi hagué
excés d'actes, sobretot de

conferencies. Per la nieva part,
quan els actes públics tornin a
ésser permesos, hauré de limi
tar les nieves intervencions ora
tóríes a un parell de conferen
cies... Ara me'n

vaig

a

Jaame Aignader 1 Miró
«?Quines són les meves activitats po
lítiques actuals? Les mateixes que mig
enrera í que cinc anys enrera. No
han canviat tant les coses per a variar

any

d'ídees ni assajar técniques

en una nova

adaptació política. Entremig de l'enter
níment i confianca d'uns sectors cata
latas i de la desfogadora activítat d'al
tres, encara en resten alguns
pels quals pesen les mateixes
ínterdiccions que durant la
governacíó de Primo de Ri
vera.
Precísament aquella
vida subterránia que man
tingué aleshores el
caliu de Catalunya
encara

no

pot

talunya en les hores de perill í és precís
aprofu.ndir aquesta Ileíaltat incorporant
los-hi els pensaments més ardits del nos
tre poble. Treballar per a fer de Catalu
nya un dos de generosítats í llíbertats no
ves, en la tasca actual de tots nosaltres.»

—

Marcelí

Domingo

activitat política actual? Fa
no dir anys
que és la ma
mesos
moments
visible
i en altres
teixa. A
més
exactament
no tant.
La meya activítat és,
la meya posicíó: Aconseguir la República,
amb tot alió que vol din La coalícíó deis
diversos elements republicans í el contacte
amb els socialistes, cm sembla la millor
drecera i és per la que camino a hores
d'ara.
Tot el que sigui separar-se del camí de
l'esquerrisme més pur, és, al meu entendre,
fer un flac serveí
al país. Van equí
vocats els qué,
aplicant un criteri
d'estíra i afluixa,
és a dir, oportunis
«La

meya

—

per

—

ta,

creuen

complir

amb el seu deure
de polítics í de ciu
tadans.»

actuar

la super
fície.
No hi fa
a

res,

peró.

Cal abrivar
aquestes for
ces ocultes
que un día
suraran. Han
estat les més
lleials a Ca

Jatime Aignader í

Miró

Tarragona,

a veure

si puc pas

hores al

sar

unes

dia

ajegut

vora

la

!mime Bofill i Mates

1

ri

E
fi
Ir

Un

tupinent

de les

tradicionals

regates

de

barquea
(ROTOS

ARXIU

MAS)

Brava,
els dies estívals,
L'encís de la Costa
allicients més poderosos per
en

és

un

deis

atraure ratenció deis turistes i deis amants de

les

coses

d'aquest país.

Entre les belles reconades, entre les amaga
des cales que s'adormen ajegudes al sol roent de
la nostra costa, n'hi ha una posada en mig de les
simpátiques viles de Blanes i Lloret de Mar. Es
la platja de Santa Cristina, coronada per l'ermita
de la Santa, centre de les devocions deis mariners
de la contrada í lloc d'una grácia única.
La sentor de marisc es barreja amb la deis
pins que rodegen l'ermita, i la música del fullam,
en ésser bressat pel vent, té com a rítmic contra
punt el va-i-vé de la ressaca batent incansable els
raquissers de la costa.
El dia de la festa, en pie mes de juliol, s'escau
celebrar-s'hi una de les més típiques ceritnónies
locals de Catalunya. D'origen indubitablement
p3gá, de quan la civilització herlénica, ja sigui di
rectament, ja sigui a través de la dominadora
Roma, influí en els costums de la nostra terra,
deu ésser aquesta processó marítima de ‹S'amor
ra, amarra». Mig pregária, mig festa esportiva,
ens fa l'efecte d'un d'aquells ritus hellénics en
els quals es conreava ensemps el culte a les diví
nitats mitológiques i a la forla i destresa físiques
deis atletes. El cristianisme l'ha convertida -en
festa religiosa, deixant peró la part deportiva en
un primer pla ben vistent.
Surten de bon matí les barques guarnides de
la platja de Lloret de Mar. L'una porta els ganfa
belles
rons parroquials, altra les pavordesses
dannsel-les lloretenques —, una altra els músics
altres, i altres... í finalment, la darrera, els cape
ilans portant les relíquies de la Santa.
Formant processó es dirigeixen cap a la platja
de Santa Cristina i en ésser-ne al davant, a una
milla de distáncia, poc més o menys, es posen en
filera esperant el crit del patró de la darrera
—

barca.

ulmorra,

amorra sa

I els

rems

ba

ten l'aigua acompassadament, les cares deis ma
riners es congestionen per un suprem esforc i la
regata té tot l'incentiu d'una lluita aferrissada.

El que primer arriba guanya un bon premi que
dóna l'Ajuntament i com será que no arreplegui
també una bella mirada d'admiració de la pri
V.
mera pavordessa...

Les
de

barques

processó

Les

marftrtna

re:lb:mies

Santa
la

que han
a la

prendre part

en

de

la

sortIr de

barca d'honor

que les ha

trans

portades

Les

testes de Santa

Cristina
de

reuneixen

quantitat

gran

una

forastera.

En la

el

pdblic

foto

es ven

esperant
començar

l'hora de
la testa

Un cabila de Cali%rnia

josep Njoan ens parla de
Catalunya ít els
seus

problemes

En Josep Pijoan a Barcelona! El famós histo
riador es troba a la nostra ciutat í cal cercar-lo.
sap on es troba. Per
El treball és costós. Ningú no
Li de
fi una ven pietosa ens ho din per teléfon.
manem hora per a la nit. No hi ha manera. Ha
sopar. A les
de vestir-se a correcuita per anar a

vuit del matí segii-ent, el
reporter és al xalet de
la senyora Raventós,
En

Pijoan encara re

posa. Hl tornera a
les den. Una bella
estona d'espera i
per fi, En Píjoan.
Alt, robust. El
cabell blanc i revol
tat.
una

Li

parlem de

ter

foto i no hiha for
o capaç de

convencer-lo.
No ho vol.., no
no.
«Miri ja
els n'hi enviaré
unes que em varen

i

—

\P"

-

California; estic
forca be...' El repórter ha
de cercar tota mena d'argu
ments per decidir-lo; per fi sembla
cedir. Al jardí, tot rondínant, una foto
rápida. Feia molts anys que ningú II
feia un retrat a Barcelona... Després,
ter

comencem

la

conversa.

gent, Nova York... tot está vívint una
época de creixenca i hem de creure que
el resultat será quelcom portentos. És
un poble que está elaborant-se una ci
vilització propia. Amb un sentít de fi
lantropía agudíssim i amb mis senti
ments romántics molt més extensos del
que creu la gent d'aquí que, dit sia de
pas, no fa més que copiar llurs coses:
la Giblete, els Fords, el Rotary...
—?Aleshores 11 sembla que té raó

Waldo Frank quan diu que el seu país
tot just és a míg camí?
—Sí, peró Waldo Frank és un perio
dista amb tots els prejudicis de la clas
No hi crec gaire en eh.
—I de la cultura nordamericana?
Alzo és quelcom que a Europa no
es compren. Pensi que allí es fan esco
les més grans que la Universitat de
Barcelona i que la gent abans d'anar
a viure a una població hi fan l'escola, í

se.

—

si no n'hi ha, no hí viuen. A més hí ha
les grans Universitats proveídes amb
una riquesa que aquí esgarrifaria.
—?A qué atribueix que l'arquitectura
colonial espanyola s'hagi posat tant de
moda a California?
Vosté ho ha dit: és
—

moda. Potser, també,

a

dir

la

la
de

alguna

cosa

de les

activitats actuals?
Ara he acabat el tercer volum de la
Historia del Miran", el qual m'ha donat
treballo en
una gran feinada. Després
—

<-

obra per

nia

a

la «Monumenta Cataló

També preparo un llibre de 600 pa

sobre l'art deis pobles primítius i
obra sobre la vida de Maceo, el
caDdill cubá. És precisament, per aixo,

gines
una

explicat la seva visió. más aviat
problemes. a teaves
pessimista, deis nostres
Estats Units
del quadrn impressionant deis
ha

Fotos
Gaspar

que he

Cataluny,
a,

de

vingut: necessítava algunes no

ha

es

deis

bornes

considerables

del renaixement cultural
Barcelona...
uns elles a

passat

tes, entre elles, unes caries del

general Martí

Campos.

tornar sovint a Europa?
Europa sí, cada any, sobretot a Lon
dres. Ara, el que és a Catalunya, si no hí ha
venir-hi...
res que m'obligui a
—?Les coses de Catalunya i Espanya, inte

Pensa

—

A

—

als Estats Units?
Gairebé ni se'n parla. Jo mateix en visc
allunyat que ni em dono compte del movi

ressen
—

tan

ment d'aquí.
—I qué en pensa deis nostres inteblectuals?
—Veurá: qué entén vosté per intel-lectuals?
La pregunta ens deixa una mica sorpresos.
Sempre hi ha, per6, una solució. Precisament

portem

les

a

mans

'libre

un

d'Ortega í Gasset

la definido que se'ns denla. na:
« L'inteblectual es l'home que d'una gran cultu
profunda vida interior. i medi
ra en treu una
amb problemes d'altíssimes
es
preocupa
ta i
el

en

qual hi ha

i darreres

causes
ens

—

fa

tot

? voldria dir

somrient

quants intellectuals d'aquesta mena, que
és la bona, hi ha a Catalunya?
?Qué li'n sembla de la nova modalitat de
concordia que s'ha inaugurat entre la política
catalana i espanyola?
Que es la única manera d'arribar a ter
alguna cosa seriosa, peró no tal con ara es fa
I, afegeix, amb ironia:
Tot aixo no es res.
Quan els inteblectuals castellans varen
venir ací, era l'hora de fer la revolució.
me

—

—

-

—

—

ca

Vosté batirá vist que

amb

una

certa

es

parla

de

repúbli

insistencia.

I qui són els republicans...
Demanen la restaurado de la
Constitució del 1876, que ja era vella ales
hores. I el rei, no volent restablir-la. demos
tots els republicans
Ira tenir més talent que
plegats. El reí es més modern que tots els repu
—

i els

seves

una

m

—

caprici de
proximitat

un

Méxic.

—?Ens podría

un

nez

—Dígui.ns quelcom deis EstatsUnits.
—Es un poble que s'está construint.
Tot és a mig ter. Els Estats Units, la

ens

Josep Pijoan,

a

La

república!

polítics?

blicans encara que hi ha quelcom mes modem
que el Rei... No vivim en una época favorable al
liberalisme. Jo no sóc monárquic, pero tampoc
vull una república con la que demana Fer

nando de los Ríos.-1 amb aquestes paraules,
crues,í emargades, Josep Pijoan dóna per aca
bada la

seva conversa.

ElINEST SCHOP

EL CONFERENTIA CLUB...

Una

lemptatíva

de reconciliad() de dos

mons

I

dívorciats...
—LQué us estimen rnés: fer un artícle o
patir un interviu?
—Depén... en general, prefereixo l'in
terviu perqué d'escriure articles no diré
que n'estiguí tip, peró sí que és el meu

pa de cada dia. De més a més sembla que
l'interviu dóna mes importáncía, no?
Permet certes expansíons autobiográfi
ques que l'artícle no tolera sense protesta
darrera virtut, sempre deixa la porta
oberta per a les rectificacions fácils. «El
periodista ha interpretat malament...» «El
repórter ha exagerat el meu parer...» «Jo
no he dit...»
—Aleshores, us prego que em concediu
un interviu.
Estíc disposat a carregar
amb totes les culpes que us facin nosa.
—Moltes grácies. Tema?
—El Conferentia Club del qual sou dig
nissim secretarí.
de la Presidenta del Club, Isabel
—Šs un telna excel-lent. Comenceu.
Una sessió de junta directiva,
dreta, Caries Soldevila, secretan, Hicolau 111.*Rubió,
Llorach. D'esquerra
—Ara mateix?
Ghell
Pere Bosch Ginapera, Vescotnte de Gilell, Isabel Llorach 1 Baronessa de
—Ara rnateixl
D'aquesta manera expeditiva i som
Maria Despujol de Ventosa, la Baronessa de Giiell, Pilar Mo
ríent, Caries Soldevila, es va sotmetre al nostre interrogatori.
d'Arnús, Francesca Bonnemaison Vda. Verdaguer,
gent
de
l'oficil
raleda
El que ha de tractar amb
Angels Bosch d'Esquerdo, Marquesa de Vílanova i Geltrú,
—Comencem pel començament sí us plan. ?Corrí va néixer la
Duquessa de Santángelo, Baronessa d'Olaguível... feíen infal
idea de fundar el Conferentia Club, avui en plena maduresa?
tibie l'éxit de l'empresa.
—La idea usant una frase consagrada, podríem dir que flo
—Peró... no us molesten... ?Voleu dir que aquestes fi-lustres
tava en l'atmosfera. I tal vegada hi hauria seguit flotant anys
clames
col-laboren a la direcció del Club? lo, francarnent, su
í anys, sense la intervencíó decissiva de Francesc Cambó.
l'Estelrich,
que Ilur missió es rediría a patronar-lo, a donar-li
Pi
i
Sunyer,
arnb
posava
N'havíein parlat amb el doctor
N'havíem
tornat
a
parlar...
Final
un
caliu
social...
Gimpera...
amb En Bosch
—No, no. Aneu errat de comptes... Les clames que us dic,
ment, un dia, ara deu ter quínze mesos, En Cambó va
a casa

a

convocar

diverses

senyores

a una

re

unió, hí va convocar alguns escriptors, al
guns científics, alguns amateurs... I rápi
dament, en una sola sessió va decidir-se
la creació del Conferentía Club. La redac
ció deis estatuts va ser qiiestió de poques
taules, el nomenament de la Junta es va
ter sense gaires compliments... De seguí
da es va trobar En Roig, in home física
rnent petit, peró d'un dinamisme remar
cable—a més a més un violinista de talent,
dír que benefícii el
cosa que
no es pot
nostre Club, peró que sempre fa bonic...
Les clames de la junta, amb un braó ex
traordinari varen començar a recrutar so
cís i particularment socís protectors... Al
cap d'un parell de tnesos el Club tenia
vida própia...
—Es admirable.
—0í que sí? Sobretot cal tenir en comp
te que era la primera vegada que es mo
bilitzava la nostra aristocrácia a base
d'un aglutinament purament cultural. Sens
dubte l'impuls havia estat vigorosament
donat i l'encís i l'autoritat de les clames
fundadores, al capdavant de les quals és
indispensable d'esmentar la Presidenta,
Isabel Llorach, sense oblidar Mercé Garí,

Aspecte
rant

de

una

la

sala

de testes

conferencia

de

l'Hotel Ritz

organitzada

p

e

du

1 Club.

discretament, pero que tanmateix no obl.clarem mai.
—En definitiva no és desagradable.
—En definitiva no. Dóna feina, maldecaps; crea mil compromi
sos que hom ha d'esquivar amb compte, penó no és pot dir que
sigui desagradable. Hi ha per damunt de tot l'evidencia de l'exit
que índemnitza de tots els sacrificis. ?Qui hauria imaginat que a
Barcelona es podria mantenir i consolidar un públic de conferen
cies i de conferencies no sempre amenes?
—Hí ha gent que se'n queixa; voldríen que els temes fossin més
agradables. Breu: sembla que el públic, el vostre públic, troba, de
vegades, que la seva bona voluntat auditóría és posada severa
ment a prova. Generalment, hom prefereíx aquells conferenciants
que diuen unes coses molt espirituals í que tenen cura tant del te
ma que desenrotilen, com de la corbata que porten. Les senyores,
sobretot, deuen sortir considerablement més satisfetes. Portar un
Paul Morand, per exemple, seria un éxit...
—Es un problema! Des d'aquí no sempre és possible de tenír in
formes exactes sobre l'amenitat deis conferenciants, perque creíeu
que tots els temes o gairebé tots resulten encísadors si els tracta
un conferencíant que coneíx l'ofici. Es fácil de saber si un home
és competent en una materia; peró sense haver-lo sentit és impos
servarem

Keyserling ala seva arribada a Barcelona. A la soya
Miguel Vida! i Guardiola; a la seva esquerra, Joan
Bstelrich. Darrera, Miguel Perra, tots tres de la Junta Directi
bi Comte

dreta,

va

unes

del Conferentia-Club

amb més intensítat que les altres, naturalment,

manera
efectiva en l'orientació
del Club... I tantl... Cadascuna defensa amb bons ar
guments els seus candidats, vota per la hístória o
per la literatura, es declara cansada d'arqueologia
o de crítica... Ja ho crec que col-laboren i que opinen!
Assistissíu a qualsevol de les juntes en qué es con
feccionen els programes de conferencies, us en con
vencerieu... Després han de curar d'organitzar la
recepció de cada savi que arriba a Barcelona ínvitat
pel Club. És una tasa delicada que no tothom podria
acomplir. Penseu que el nostre Club no s'acontenta
de fer conéixer els seus conferenciants, sinó que es
preocupa de qué coneguín també una mica el nostre
país. D'aquesta manera, els benefícis de la nostra
Institució resulten duplicats. Algunes excursions a

intervenen d'una

Montserrat, a Poblet, a Tarragona, a Víc, o a Sitges;
algun sopar de gala, algun dinar a la Barceloneta o
al Tibidabo... És complicat, creleu-me. Cal el tremp
gairebé heroic de la nostra Presidenta, i la bona
voluntat deis membres més conspicus de la Junta per
mantenír aquesta hospítalítat gentil... Ah, les vega
des que ens ha tocat de pujar a Montserrat!... Una d'elles, aná
vem acompanyant el gran poeta alemany Theodor Daubler,
que, no sé si el recordeu, era un personatge corpulentíssim,
barbut, amb un capell d'ales amples í una neurastenia digna
del seu estre. Quan pujávem pel camí deis Brucs encara no
acabat del tot, va desencadenar-se una tempestat d'alió més
completa: aígua a bots i a barrals, llamps, trons, negrors si
nistres... El cotxe on anávem—un Polis esplendid—en provar
de travessar pel costat d'un altre auto ensorrat en una eslla
vissada de la muntanya, va restar immobilitzat: ni aná avant
ni aná arrera... 1 ja ens teniu al gran poeta, a Isabel Llorach í
a mi
caminant sota la tempestat, amb aigua fins al turmell...
Caries Ríba que formava part de l'expedició, menys impa

cient,

va

romandre dins l'auto. Des de Santa Cecilia, dues hores
enviar un camió perqué el tragués de

després lí varen poder
l'embarrancament.
—És

detall novel-lesc.
sens
dubte la part més interessant d'a
questa excursió accidentada va ésser la sobretaula a Santa
Cecilia mentre l'aigua cantadora ens isola va del món real.
El poeta Daubler ens va fer unes confidencies precioses que
un

—Gairebé. Peró

Isabel Llorach, Presidenta del C. C.
a theta: Puig L Cadafalch,
GlIell, TiQC
Madame Pocillon, Pillastre argueóleg Focillon, el vescomte de
presidcut del Club 1 Mansa 1 Torrents, minuts abano d'una conferencia.

D'esquerra

sible de saber si tindrá el do de ter-se escoltar sense fatiga.
De vegades les referencies més excellents, no es veuen con
fírmades en la práctica... En fi, podeu assegurar als quí sos
piren per sentir només causeries seductores, que el propósit
deis directius és d'aliar la qualitat amb l'amenitat... Al capda
vall, no ens podem queixar d'haver suportat algunes disserta
cions massa severes... Són aquestes les que ens han demostrat
que el nostre Club estava consolídat, que haviem format un
públic devot, que l'afany de saber, o les seves simulacions
tenien carta de naturalesa en el nostre beau monde... que la
nostra temptativa de reconciliació de dos sectors socials fins
ara divorciats no arribava pas a deshora...
—Sí, vaja, la vostra teoria sobre l'snobisme posada brillant
ment

en

práctica...

—Vos ho dieu... Peró deixeu-me notar que la meya teoria
sobre l'snobisme és sí fa no fa implícita en els Pensaments de
Pascal, per no esmentar altres antecedents...
1 amb aquestes paraules de Caries Soldevila várem consi
derar que restava dignament clos el nostre interrogatori.
B.
(Fotos

de

'Cases

í

Torren(s)

J.

Carolina no s'interessa pel busk, tu tidp
estació de l'any. Sempre diu que henil s'hi
mulla els peus i que cauen mantes coses
desagradables damunt el cap. Era l'ins
tint de la mustela que l'havia emmenat
cap al bosc, sol lloc a King's Abbot on un
jove pot parlar amb una nota sense ésser
vist. Pu altra banda toca amb el pare
de

Fernly.
I qué?

—

—

vaig

continuar.

Travessava el bosc quan vaig sentir
veus... Una d'elles era de Ralph, l'altra
d'una noia. Naturalment, jo no tenía cap
intencio d'escoltar.
Ja! ja! vaíg dir amb una ironía que
Carolina no va copsar.
Peró no vaíg poder detxar d'escoltar.
La floja deis coses que no entenia bé i
Ralph responía. Eh l semblava molt irat:
»?Peró no us feu cárrec, estimada,—deia—,
que em tallará els aliments? Ja l'he can
sa: molt d'uns quants anys enca i no lí
costaría gaíre de fer-ho. I tenim necessitat
dels seus subsidis. Quan morirá seré molt
ríc. Es tan feréstec com yulguís, peró está
podrit de diners. No cm convé pas que
modifiqui el seu testament. «Deíxeu-me
fer i no em turmenteu». Són ses própíes
paraules; ho recordo molt bé. Desgracia
dament. en aquel' instant vaig aixafar una
branca morta. Ells baíxaren la veu i
s'allunyaren. Naturalment, no els vaig
poder seguir, de manera que no sé qui
era ella.
—

—

—
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(Con:inundó del número únteme.,

anib

un

vaig deixar-lb

to molt greu,

aquesta impressió, car en aquest
la meya germana em cridava.

amb

moment

En entrar a casa, vaig trobar Carolina
amb el capen posat. Acabava d'ar
ribar del poble. Comensá sense preám
buls:
He trobat el senyor Ackroyd.
Si?
L'he volgut parar, peró m'ha semblat
que portava emita pressa.
Aixó
o tu'extranyá. Devía
sentir la
rnateixa cosa que amb l'encontre de Miss
Ganett, al matí, més accentuada encara
perqué és mis difícil de desempellagar-se
de ma germana.
Li he parlat de seguída de Ralph i
aixó l'ha sorprés molt. No savia que el
noi fos ací. Fins m'ha dit que devía estar
en un error. Jo en un error!
Es rídícul. Deuria contixe't millor.
Després m'ha assabentat del prome
tatge de Ralph i Flora.
També ho he sabut jo, amb or
encara

—

—

—

minyona,
Digué Caro
lina sense duptar—. En realitat estic quasi
segura que era Flora Ackroyd, només
que...
Qué? Fofa incomprensible.
Peró és que si no era Flora, ?qui po
dría ésser?
La meya germana passá. revista a les
notes del veinat, i trobá, en pro i en con
tra de Phipótesi de Ilur preséncia al costal
de Ralph, nombrosos varons.
Quan acaba de parlar, vaig protestar
que havia de veure un clíent 1 vaíg sortir.
Tenia l'intencío d'anar als »Tres Indíots
can era probable que Ralph Paton hi ha:
No

era una

—

--

gués tornat.

Millor segurament que ningú coneixia
car havia assistit sa ma
re i m'explicava, per consegüent, molts
caires del seu carácter, incomprensibles
per als altres. Fíns a un cert punt, era
víctima de l'heréncia, can, per bé que no
tíngués, com sa mare, el vici de la beguda,
era un feble de carácter. Tal com havi?
dit el meu interlocutor del matí, era re
inarcableme-t bell. Tenia sis peus d'alca
ria, i el seu cos, ben proporciona t, presa,
tava una lleugeresa i una grácia atlét:ques. Tenía de sa mare els cabells regres
i el seu rostre de trets regulars, era sem
pre rialler. Ralph Paton era un d'aquests'
éssers nats per a encísar. Era peresós
despenedor i no respectava gáírebé res,
rnalgrat les quals coses era simpátic i els
seus amics Ii
eren
adietes.
?Podría fer al
guna cosa per
ell? Segurament
que sí.

jo al jove Ralph,

Quan vaig
preguntar als
»Tres Indiots.,

digueren
justament que
el capitá Pateo
cm

—

—

acabava d'ar
ribar. Vaig
par fíns a la s,

—

gull.
te n'ha parlat?
El nostre nou veí.
Carolina vaciblá un o dos segons. Per
últim desdenyá l'am que li presentava i
torná a les seves.
He dít al senyor Ackroyd que Ralph
posava als «Tres Indiots»,
—

Quí

va

—

Peró Carolina,

no

et

és
anuncíai
Amb el que hd
vis sentit di
dubtava de co.sería rebut.
és
—Ah!

dones compte

que pots fer ilion mal amb la teva manera
de parlar sense lo ni so?
Fuighome, respongué ma germana. Es
millor advertir els interessats. El senyor
Ackroyd me n'ha sabut molt grat. Fins
crec que se n'ha anat de seguida a l'hostal;
peró no hi deu haver trovat Ralph.
Per qué?

Sheppard! Que
content que si
guen vos!
Vingue cal.
mi amb les
mans esteses

—

somriure fo
íos aclarf la se
un

—

—

Perqué

mentres

sant el bosc...
Has tornat
—

jo

tornava

un

va cara.

pel

bosc?

Feia tant de bo que he volgut donar
passeíg. Els colors a la tardor son tan

rneravellosos...

VE

AX)StALE 5

traves

Carolina envermellí.
—

ei

sense

ser

—

—

cambra,

trant

—

Quina desgrácia!

vaig dir
Peró
anat de seguida a

suposo que té n'has
l'hostal, que t'has trobat una mica mala
ment i que té n'has entrat al bar per veure
si les dues minyones hí eren totes dins.

Sou l'únic home que estic
veure en aquest maleit indretl
—

—

Peró que

us

con

tent de

han fet?

Ralph rigué amargament.
(Seguir*

en

el

número

,inan
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que de Greta Garbo slagin de
poder dir les coses més sensacionals
món.
Sembla que d'ella, com de totes
del
ínteressants de la terra,
persones
altres
les
explicar,
posats a fer-ho, els
puguin
se'n
contes rnés extraordinarís. Peró no és pas
aíxí. Els repórters americans que han
anat a Hollywood expressament per a fer
informacions despampanants sobre l'ar
tista que després de la Bertini, ha interes
sat mes a la gent,s'han quedat amb un pam

ts
a

a,
ja
e

ti
es
fi

L'han vista, aixó sí, en el seu hotel de
Santa Mónica, on els ha rebut amb un gran
.ersei de llana dolça, clara i unes sabates
de crép, somríent-los amb la seva boca
i'estrelles— amb aquelles estrelles infan
lils de les seves dues dentasses de dalt,
que ens han corprés en tots els seus som
-jures de vampíressa cándida—i els ha con
estat el que han volgut preguntar-li. Que
no ha estat gran cosa. Quatre banalítats.
Les monótones banalitats que pregunten
tots els repórters en aquests casos:
—1 de l'amor?
Els vostres gustos?
Qué opineu d'aixó i d'alió?
Quins projectes teniu?
Peró es que a Greta Garbo no se li pot
preguntar res més. Greta Garbo no té res
per explicar. La mica. que tenia, la seva
historia de Suecia, la seva entrada al cine
ma, la seva existencia a Hollywood, lí han
pres els caps de publicitat de la Metro i
tota mena d'escriptors, i d'una altra banda,
?qué voleu que us digui aquesta criatura
plácida i quasi diáfana, que us fa l'efecte
que posant-la a contrallum Ii veuríeu la
vida? Greta Garbo no és pas l'esfínx que
diuen. I la misteríositat de qué l'ha voltada
la «reclame i els seus ulls fantasmals, es
díssol així que la veíeu fora del cel-luloide,
en un astorament senzillament inefable.
Així és que tots els documents autentics
que hem obtingut d'ella, els reportatges
americans fets sobre el terreny, que tením
davant, no parlen més que de la impressíó
que fa la Greta Garbo íntima.
Aquí va un tros de la míllor d'aquestes
informacions, que reporta unes confidén
cíes tetes per Greta Garbo al periodista,
una tarda a la terrassa de l'hotel de la pe
tita ciutat marítima de Santa Mónica.
«Es gairebé impossible reproduír les
frases de Greta Garbo, perqué és impos
sible naturalment, reproduir el seu accent,
les velades entonacíons de la seva veu, ri
ca i profunda, aixó és el que els dona
importancia. La senzillesa d'aquesta dona
es tan gran, que el que díu no té valor mes
que de la manera que ho diu.
Solament en un tema l'he vist apropar
se d'alió que en podríem dir entusiasme.
El tema era el seu treball al cinema.
(Aquí l'autor del reportatge fa remarcar
que aquestes paraules de Greta Garbo, han
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tina deliciosa caracterització de Greta Garbo

pel

film que está rodant actualment per

estat recollides una a una, amb taquigra
fía i vertides sense retocar-ne res, intac
tament. Al traduir-les de

l'anglés, jo

pro

curaré alterar-les el menys que pugui).
No m'agrada representar dones
sempre dolentes. Ni tampoc dones sempre
bones. M'agrada interpretar personatges
—

»

tinguín una
Al princípi

mica de tot.
no em sentía contenta a
l'estudi. Tothom enraonava massa de pres
sa. Ara sí que m'agrada. En començar el
dia, em sento felíç de pensar que hauré
d'anar a treballar a l'estudi.
Sóc més feliç que mai des que he
arríbat als Estats Units. Tota la meya vi
da havia somníat representar el paper de
l'Anna Karenine, de Tolstoi. Sap? Encara
Arma és una
que aquí en diguin LOVE
dona ni del tot bona ni del tot dolenta.
Peró que té una mica de les dues coses.
que
»

»

«

».

a

la Metro (ioldwin

Mayer

Com en tots els llibres de Tolstoi, es sent
allí la força del destí. És així com es díti?
Estic contenta. Oh1 Molt contenta, de po
der representar una história tan bella i
de personificar una dona tan ínteressant
com Anna Karenine...»
Després continua el repórter:
»

Qnan vaíg preguntar-li:

—1 l'amor...?
Va contestar-me:
Amor? Era molt joveneta quan era a
Suecía, i aquí no puc ter més que trebaliar.
I de cop, ensenyant-me el mar, amb un
ditet estés:
—Mireu, mireu! Una barca de vela I..
M'agradaría poder-la tocar com si fós de
»

»

»

—

»

»

juguina...
I aixó és la Greta Garbo?— exclama el
embadalit
aixó és un ángel!»
Veieu?
'PENE POLO
»

periodista

—
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de

al

encisador

tan

mig

com

un

aplec

del bosc.
-

matí, per

De bon

corriols que

menen

camins i

tots els

cap

a

la

petita

ca

pella perduda en un recó de món, hi
veureu una corrúa de gent que hi aut
de totes bandes.
Tot

l'any
ultra

sense

capelleta resta solitária
companyia que el ciar rajolí
la

de la font ve'ina i deis ocells que canten

pel

brancam.

peró,

s'ha canviat. De per
tot arreu venen colles i més colles i la
petita pina de davant del porxo i el
Avui

porxo

tot

mateix i fins

queden atapeits

aviat

Mentres
canta

l'esglesieta,

una

clariana del bosc s'han format

alegres

les

rodones de sardanistes...

ben

de devots.

dintre de la

a

En

l'ofici, al defora la

capelleta
cosa

va

es

ani

mant-se per moments amb nous excur

sionistes que

van

arribant i tant bon

ja comença la
tenora a fer la competéncia amb els
seus refilets als rossinyols del bosc.
Quin encís tenen les sardanes a la
rnuntanya en mig del paisatge ombrívol
deis voltants de l'ermita, tota rodeja
punt acaba la missa, que

da de verdor!

planyívoles

Les notes

a

voltes, ale

gres i saltirones sovint, que són ránima
de nostra

dansa, apar que s'empapin
lloc, que s'amarin de

de la frescor del

La

agafin

la sentor humida de les

i que aixís entrin

-11¦11.

escorses

'e

.1131114r

dintre de nosaltres

per les finestres obertes de tots
nostres

cobla, instal•lada acuse cap mena de protocol,
primera ombra que els ha Tingut a rniL

sota la

verdor de fulla i de verdor de molsa i

sentits. No les o'im

tan

els
sois

sinó que les veiem i les gustem.
Nlentrestant aval!, allá Iluny, la plana
riu tota assoleia da mostrant joiosa l'es

plet

deis camps.

I les sardanes
rodones

van

desgranant-se;

les

eixamplant Ilurs cercles men
s'estrenyen i fan bategar

tres les mans

els

cors

de

Oiría.

en

un

fervent anhel d'amor i
(Fotos Vélez)

Remita

res

rjkaci

cApRINET

bes de la porta

do

l'ermita,

Mi

Verierabie capittiti beneeix

els ashIstents

a

l'aplec.

Yalta
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Franca

resquerra,

un

toca la a la

moment

tir:VA

de calma

fl

aria,

en

un

una

fraac

avautatge de 1 equlp francés. Les darreres eiapes han eslat desfavorables per ale nostre3 representants.
planes 1, a lit dceta, el catala Cardona ~té un dtvertlt dittleg amb Chorles Pelissler, en plena Itor,ta

de lea etapas

artenausgace
Jes-eir---

ssmannsiausen
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sembla
és

una escena

:Itobres de

tir

un

e9port

mee

o

m..1)

slt,“

tit,
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KRYSTONr

Alguna

estudianta

tembla que

acuse

de la

llencat,
rsmoking

Universttat americana dliarvard han

gatre exlt, aquesta

moda

eilluenea de

de soldata negrea en lea tropas 1 cauce
d'ocupació del Rhtn, hacia vexat profundantent
alemanys. Ara, després de la total evaquactó,
naclonallstes alernanys han aixecat alguna gro

La in .,seuela

d'unes poo tranquilltzadores ma
d• la Policía mutilada de Londres.

•

ele
tescos

t 1.4t•

ny,urneuts,

El

príncep WokInsekt,,qure

ha

rebut fa

Sant

poca

Climent, a

diez

les

Roma.

-

havla

con'

catat

el

de

la

nresent

fol,,rrnfla

ordenanca del Tzar
en l'esglésta de

ordres •acerdotalto

E1

princep

durant la cerl,nonia.

L'ALEGRIA DEIS BANYS
una mena

La tristeza de la roba

No

som

pas nudistas,

dir

peró, asseguts

a

hem

des esquiu í recelos de les dames
i dametes és culpa del cosset o
de la faldilla que porten. I, en el
ram de la indumentária, hi ha
encara les sabates i el capell que
són molt sovint un instrument
de tortura.
Lángel que tragué Adam i Eva
del paradís imagina els tres o

quatre gruixos

de vestit

corn

a

Els creadora de figurins,
través deis anys, han anal per

castig.
a

filant-ho i arrodonint-ho, peró
rnentre hi hagi roba, hi hanra
malhumor i aires importants i la
tristesa del pantalon sense
de l'americana amb un botó per
dut i de la mitja que perd un punt
i

ja

esta

de gent

el maillot!

Blanc o blau, vermell o verd;
moll d'aigua, tot brillant, o ben
eixut al sol, el maillot es, fet i
fet, l'alegría Permet la corredis
sa i el capbussó i aquest posat
de sirena sense cua de peix, que
tenen

les cinc noies de la nostra

fotograba.
Totes les troballes i les afegi
dures de la moda
ran

desfigurar-lo.

no

aconsegui

Mentre deixi

els bracos i les carnes Iliures í
cenyeixi sense adolorir el cos,
el maillot, amb un pa rail de me

El Gran Concurs d'IMATGES

sos, tornará di cos tota l'agilitat,
tota la gracia que podien arrí
bar-li a prendre els deu mesos seguits

una

mica

d'espuma

concursa

El

2

formal

a

d'agost
la

-

Caries Capdevila
Márius Aguilar
Francesc Fontanals
Márius Gifreda
Josep Maria Planes
representant deis BANYS I

CASINO DE

SANT

la

ins

filaran vestides amb
trajo de bany davant

o

SEBASTIA

els está bé. Hi ha encara tic,
senyors que van a l'el:
el díari sota la vela.
Un d'aquests senyors en deja:
M'esquítxen el díarí i me
no

del jural. A la tarda,
la Reina deis Banys

Platja

l'omplen

cada
Aviat nomas hi

seva

de Sant Sebastió obsequia les se
nyoretes elegides 1 els senyors

es

celebraré

un

un

sopar,

en

i

Ilegir-hi

a

casa.
a

a

Desoville

Una senyora dala des de la
que la platja de la
Barceloneta és poc europea. Feia
l'efecte que era una senyora que

ho

&golondrina,

i la

de la Reina deis Banys
Cort. Abans del ball, seran
repartits els premis. Toles les
nor

de sorra.
venir els

punt de
per mi sol
el cliari com si tos

De la Barceloneta

Després

gran ball

día

podran

es banyen. Estic
llogar-me una caseta

que

Canudes. A la nit, la
direcció del Casino

del jurel amb

tres

—

Cort d'Ho
nor seran invitades a
volar a l'Aeródrom
la

i

facin bondat i les senyo
que hi fan conversa. Aques
no es posen maillot perqut

nenes

matriz°
tes

President

Josep Llimona
Josep Maria de Sagarra

un

podran

a

platja, abans de co
menear la festa) des

de
St. Sebastia

Santiago Rossi

nyol,

es

estaría bé.
Hl ha la germana gran, la ger
mana
gran que vigila que les
res

El jurat que ha
d'escollir la Reina
deis Banys de Bar
s e

(que

sis

criure

•

seva

havia travessat la frontera ex
clusivament per ter compres a
Bourg-Madame, quan el franc

senyoretes concursants, ser a n
obsequiades amb un present.

més per terna.
qué hi veta. Fora de
l'exposició de maillots i tos
anava

No sé

—

d'anar

vestit del dema tí al vespre.
Perqué els moralistas que van a la platjá amb
la tristesa ala ulls no s'adonen que dos dita

d'aigua,

•

deis diversos
que es celebraran.

estará

més de mamá. Té son t de tenir
les criaturas ben criadas o sitió
I esquítxarien totes d'aigua i Ii

cura

actas

l'aigua.
Qui són tota aquesta gent? Fi;

ha la senyora que hi porta les
criaturas a prendre el sol. Proba
blement no es despulla per ter

Tal com vhrern dir, el Con
tindrá Iloc al migdia del
dissabte, dia 2 d'agost, a la plaija
de Sant Sebastiá. Les senyoretes

• S'estan
enllestint els darrers
detalls d'aquest Gran Concurs de
Bellesa. En el número próxim
podrem donar amb iota precisió
la lisia deis preinis i horca justes

celona,

de

Banys de ~el

La Reina deis

i

aquell bé de Déu
ajaguda a la sorra, a

punt d'entrar o acabats de sortir
-

:

Visco

Jo, si tos moralista, prohibiría decididament
que hí hagués gent vestida a la platia. El paper
d'espectador sí que és inmoral. Costa de creure
que no es ruborítzen de veure's
tan vestits entre

pels senyors
güents

perduda...

Espectadora de platja

nar-se'n, l'alegria. Poseu-vos maillot, daineta
que rondineu, senyora que aneu per vigilar a la
platja Poseu-vos un maillot blanc o vermell i

la

msat més d'una vegada que la
roba porta una mena de tristesa que s'encoma
important, mal
na. Aquest aire
hutnorat qu? tenen els hornes pel
carrer, és culpa de l'americana o
deis pantalons; el posat de vega

platja,

de vestit sobre el cos capas d'esban
de prejudicts. Cal només per ado

tota mena

i el doll del sol fan

a

l'aígua falta gentl Quan

en

sortireu,

sereu

molt més !ove i molt més bona persona i so
bretot no us fareu insuportable a copia de ser

Parqué

vosaltres aneu
penseu només que l'aigua és
mons.

la
raolt

a

plana
salada.

vindrá

;

llevat de la

corrua

de Rolls

Sebastiá, per exemple, en el
nyistes, no In falta res. Al migdía
tard és un espectacle de primera.
Sant

A Sant Sebastiá hi

va

a

ram

i al

fora, a
de ba

cap-al

el senyor que vol

aprimar-se, la noíeta que es vol torrar, el jove que vol
j'?sportiu, la dama que anirá a Font-Romeu dintre uns

ter

L'establiment té un lo excepcional. La terrassa sobre l'an
gra, la piscina, les casetes, tot plegat fa deis banys de Sant
Sebastiá una platja que té una pila de les grácies de les plat
ges mes famoses sense el perill de la boira i de la pluta ino
portuna.
Vi que

es

torren 1 eh que

no es

1

Aquel] capellá d'En Francesc
de les coses d'aquest món són
tenir bona part de raó.

U

torren

Pujols que deia que la meitat
com/dia, no deixava pas de

Fins amb una cosa tan directa, tan física i tan natural com
pell a la platja, s'ha arribat a fer comedia]
es torrar-se la
Per començar, són moltes les persones que, abans de sortir

ir

de la caseta, s'unten minuciosament la pell amb oil. Es veu
que sobre l'oh, el sol opera d'una manera molt més delicada
i dóna aquell color daurat que després fa tant d'efecte quan

Ii
a

les senyores exhibeixen els braços...
Hi ha encara els que es passen de tot aixó i prescindeixen
del sol per embrunir-se. Cada any, les revistes mundanes
anuncien nous específics per a embrunir-se del tocador estant
Aneó, com podeu veure, ja resulta gairebé immoral i té tot

ir

l'aire d'una amable ensarronada.
En fi: els ciutadans de 1930 ens veíem obligats augmentar
amb un detall de mes el nostre natural esceptisisme.
ens
deia un vell empleat deis
Tots aquests trucs
tenen més de culinária que no pas de cultura física...
Dan y s

es
o-

—

s-

—
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La calor comenra de ter estralls periot arreu. Ara, que no a Jai arreu els ciutadans es permeten les
Ilibertats per n comh?itre. la. Per exernple, acinesia alegre escena d'uns marrecs de Berlín que han pres
piscina una font pública, en lloc dofraure el fohigraf, atrauria, aquí, .segurameni, els guardes de segureim

morexes
NAGSA

Casanova. 212 -214

