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posat, comparegués
Si Aníta Page, amb aquesta mateíxa indumentária, amb aquest mateix
té
al nostre concurs díssable que ve, a la terrassa de Sant Sebastiá, ?no us fa l'efecte que
unapila deprobabílítats d'ésser elegida Reina? Si més no, se n'enduría l'anell d'aígua marina
froto
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PARK

MARICEL
Zes atraccions més emocionants emplaçades

en

el Ilcc més deliciós i fresc de la ciutat

MUNTANYES RUSSES
BUG

tüllima

novelar en els Parcs

limericans]

WICILING WAVES
SBOOTER
DISCOS
CASCADA
AEROPLANS
l'entre a l'aire !Dure
MITIN
I AL TRES
Totes de gran enmeló I alegrla

PROVEll 01111111-111 1 Hl TORMIREll
La millor forma de trasIladar
s'hí és pel funicular de Montjulc,
estació del Paratlel, xamfrá
Conde de l'Assali

SitIlets comilinais oh el PM d'abalees

La cinta d'amíant per
a frens d'automabils
nacional. que garanteisi
Primer. Un irenat
•nlrgic i instantani. Segon. Un deserni nUnim
i consegbentmenl Iongevitat máxima. -Tercer.
Una insenstbilitat absoluta a Paigua. e l'oh i a
la bencina. elc., etc.
Quart. Una resistencia
indaima a les majors temperatures de iricció.
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ABRICANT:

JOSEP SAULEDA
SANT POI. DE MAR

(emzcan,+)

A DE COLONIA
Lociori MASAJE JABON
FIJADOR BRILLANTINA
PASTA DENTIFRICA POLVOS
TALCO. CREMA PARA AFEITAR
RHUM QUINA CHAMPÚ
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La Xocolatera mes gran del nión
Marca registrada deis xocolates de l'a
creditada casa Chocolates JUIICOSa, S.A.
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Nards 011er, anecciófic
Perdo la memoria
deja
Un record.
m'obli
Narcis 011er aquests darrers temps
vegades cm ve una gran tristesa,
do de tot; de

present que va ter a la seva enamorada fossin
les roses que ell havia plantat atril les seves

•

—

—

mans.

mlagués de morir.
I, després de dir-ho, els scus ulls petits tor
aquella vivor i la seva
naven a brillar, amb
aquella expressió enérgica, que
cara prenia
com

Ella

modisteta Eh l la vela del seu
cosia. Va ésser un amor
de mirades i de somriures, de versos i de
flors. Peró un día un tribunal compost de la

si

no veurem mal

mis.

El recordern la darrera vegada, amb un bas
puny de vorí a les mans, i
tó negre amb el

aquell capell petit
Pujava

al

pis,

n'anava

a

petita

í

mare

—

aquella cam

El

pirá

apretada de les seves
podran publicar-se fins

-Memoriess, que no
després d'uns anys de la seva mort. Es una
de quadros, pre
:ambra plena de retalls
•

471

i de les

seves

jovenetes

tietes

va

a

sionada.

bra, amb claror de cel obert, on havia escrit
els seus millors !libres i les dues mil quarti
Iles de lletra

seva

comptes. De primer díssimulava
pero, al capdavall, entre l'esclat de les rialles
femenines esclatava la seva declaració, apas

i rodó que li feía ombra

se

una

estant. mentre

cridar-lo

sobre la cara afilada. El deixávem al portal
de casa seva, a la Rambla de Catalunya.
seu

era

!ardí

L'estimo, es
seu pímer
a

veritat. Será ella i cap

Aquesta musa
Narcís 011er els primers versos.
vers.

-

-

mes.

iris
I dl

que hacia escrit en cas
tellá i que va continuar
escrivint-hi després, va

Un

escriure, tanmateix, en
catalá aquests versos.

dlssabte paaaat,

00,,,OTA,

dels

retrata

011er,

darrers
de Narcís
mort

el
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Dedleatória

autógrafa de

voluntat del

seu

,

autor,

no

les Memórles de Narcís 011er

podran

ésser

publicades fina

Hoces d'amor, suprem delíqui,

que dauren la vida
del feble con de l'home;
totes pastaren con al cel s'envola
!'ánima pura del fillet volgut».
Els primers freds, pero, van ter oblidar la mu
sa de Valls, al nostre novellista. Al cap de poc
temps anava a Barcelona a estudiar. En la vida

El gran novel.lista ala vint anys

idjd pel bust en marbre que va fer-lí l'es
ultor rus Aronson, en poques hores. Parlant
'aquest retrat, Narcís 011er deja:
Ern volia ter pensatiu i cm va ter trist
Ara, en un prestatge de la Ilibreria d'aques
a seva
cambra de treball, acabaven d'arren
lerar-s'hi els dotze volums de les seves
Obres completes,.
El sen primer amor.
Quan Narcís 011er
nia setze anys, érem al bo del romanticisme.
—

-

está be, dones, que el seu primer enamo
ment tingués per decorat un bocí d'hort que
I
havia convertít en !ardí 1 que el primer

de Narcís 011er no hi ha anécdotes amoroses.
Va tenir un altre enamoriscament d estudiant, tan
innocent com aquest. El seu amor de tota la vi
da comenca també com aquest a la manera ro
mántica a base de sospirs i versos i flors... Pero
acaba al peo de !'altar.
El seu primer llíbre. -El seu primer llibre ca
talá fou «Croquis al natural collectió de qua
drets i novelletes. Va llegir-lo a En Guimerá,
lixart, En Sarda i En Vilanova. Van trobar-lo
molt bé, pero els va semblar que pecava de curt,
per ter un !libre. Aleshores, Narcis 011er, amb
una mica de timidesa, va Ilegir 4E1 vailet del pa»,
que hacia escrit la nit abans,
seo nen, que estava malalt.
-

Ern sembla que abcó

mentre

no

dir
el millor que has escrit
el gran cribe, que era cosí seu.
—va
—

vetllava

un

—va

dir-li l'Ixart,

que segons la
de la

mort

sera

Al cap de pocs dies eren publicats els seus
al natural». «El vailet del pa9, va ob
tenir un gran éxit. Al cap de poc temps, era tra

«Croquis

duIt

a

l'espanyol

1 al francés.

Pardo Bazán, Dandet, Goncourt í Zola, vis
tos per Narcis 011er.
Narcís 011er ha estat
l'escriptor del seo temps que ha tingut més rea
ció amb escriptors de fora. Galdós. Pereda i
Valera foren amícs d'ell. Amb la Pardo Bazán
—

Una vegada
París. Ella l'espera
va a
l'estacha, acompanyada de l'escriptor ru
Pawlouski, amic del nostre novel:lista. Ella no
s'assemblava gens a les seves fotograbes. Narcís
s'escrivícn abans de coneixer-se.

convingueren

de trobar-se

—

amb

a

va prendre-la
per la filia
?Quién se cree que soy?

011er

de l'escultor.
va
dir-li ella

—

un

pur

accent

castellá

Ah! Entiba!
Van ter-se molt amics. La Pardo va presentar
lo a un cenacle d'escriptors francesos, on hi
havia Alfons Daudet, Edmond Goncourt i Emile
Zola. Zola va temblar-li un home senzill í ama
—

ble. A Gancourt
deu valer la pena

—

És

(2000 quar011es)

al cap de deu anys

va trobar-lo més fred. Per Dau
det sentia una gran antipatia. Deia que anava
sernpre de bracet amb el seo fill, un noí de 16 anys
—Aquell noi —deia Narcís 011er— devía ésser
M. F
aquel! ximple de Lleó Daudet.

L'ESTRE16 DELS NOSTRES
"ASOS" ESPORTIOS

Alerce Ilassols, la

l'enlació, no es 111011 de Ilarcelona
cli

tot l'estiu

? Dues paraules
sobre el seu estiueig,
Merct
La nostra primera
nedadora en s mira
uns
moments, sor
presa, sense saber qué contestar.
Es per a comernar d'explicar als Ile
gidors d'IMATGES, com estiuegen eh s nos
tres campions esportius.
Merct Bassols no sembla quedar gaire
més satisfeta amb l'aclaració. Amb tot, es
decideix a parlar.
? Vol dir que 11 digui el que faig a
l'estiu?
-Alzó mateix. Que ens expliqui com
acostuma distribuir les hores d'aquests dies
que gairebé tothom s'assenyala cada estiu
per a fer una vida ben diferent de la deis
altres dies de l'any.
Una nova vacillació. Per fi la resposta
-

-

-

concreta.

Dones jo a l'estlu, si fa o no fa, faig
exactament el mateix que a l'hivern.
Aix1 no va a estiudar ?
No. No cm moc de Barcelona.
?Ni els quinze dies que donen de fes
ta als despatxos?
-No els faig.
?Tan bé loba que s'está a Barcelona,
a l'estiu 7
Si, sí, molt bé.
-?I no !espanto aquesta calor tan hor
rorosa i aquest sol tan empipador i que
crema tant?
Oh, el sol rail Quan no es vol pren
dre fa de prou bon evitar.
I la gentil Bassols procedeix a explicar
nos la senzilla distribució de les seves ho
res d'estiu.
-Al metí cm llevo aviat per anar al tre
ball, que reprenc a primereshorca de
-

-

-

--

-

-

-

Bassols, campiona
natació, és una esportiva
pertectament «amateurs.

almidona de

la tarda fins a les set.
A aquesta hora ageto
l'autobús a correcuita
1 cap al club. Ara a
l'estiu que el dio és
Ilarg de les set en
amunt al club s'hi está divinament.
D'acord. peleó ?no troba monótona
la vida ?
-No. I alzó que del dilluns al dissabte
faig cada día el mateix. Peró, és que les
hores, a la botiga cm pasten que ni me
n'adono. Voltada d'aparells de radio, atenc
les consultes deis clients, escric a máqui
na, despaixo tots el que vénen a comprar
alguna cosa, etc. Si hi ha alguns moments
de calma, els aprofito per a Ilegir una mi
queta. I ja se sap que en llocs aire( la vida
és distreta. Sempre es veuen cares noves...
I encara que no fos aix1, encara que les
horca triguessin molt a pastar, ?que vol dir
que la satisfacció de poder anar després
al club, no val tots els sacrificis?
Qué ti direm, segons com s'ho miri.
Peró tant li agrada la natació?
Molt, molt, encara més. Ja els dono
toles les satisfacclons de l'estiueig i tots els
balnearis i lotes les colón1es es
tiuenques amb toles les seves
diversions. No els ho canviaria
per la meva estona de club de
cada vespre. 1 menys, encara,
per les Jas diumenges,
-?Les festes hi deu anar L'estiueig a la platja del
«C. N. II.. no delira de tentrels
més, no?
Els dies festius m'hi passo seus enelsos per Morce Bageols
moltes hores. Hl vaig al medí,
aviat, i no tinc hora fixa per
club
marxar-ne. 5'hi está tan bé! el sol d'estiu, tan fort és al
com a quabevol platja de la costa, no? Dones cm puc ter per
fectament el cárrec que sóc a qualsevol platja de moda. Prent
el sol de Barcelona que enbruneix la pell com a les altres bandes.
,

-

-

Merce

de

Aquí

•seus•

[cedan voitada deis
aparells de radio,

que

li toleren

de

la

no

vacanca

cap

Un

rnagnífie

eapbussó de
la campiona

mena

estitienca

(SOTOS GASPAR)

-Tot consisteix en saber-se conformar
A rnés, segurament que si anés a gol'
sevol poble, tant de muntanya com de mar
<for
cm seria molt difícil poder conservar la
ma».
En canvi aquí fine la piscina. puc fer
cada dio cela meus metres 1 abel eatic Pre'
parada pel día que convé.
?Aixt, en resum, de l'estiueig, vosttqUl
-

e

cm

pensa?

penso? Molt senz111. Que la geid
rnolt bé sense moure's de
molis,flC
Barcelona. Aixó de marxar, per a
Qué

-

podria

es

cm

pastar

abra cosa que un vid,
tothorn.
Per molla potser sí, peró no per
can.
Ja sap que els metges recomanen moltdelel mar
vi d'aires. Als que vluen a la vora
d<
els fan anar un temps a respirar l'arre sa
rece
les muntanyes. I als de muntanya els
mar
manen uns quanta dies de banys de
Quan ho aconsellen els metllesPef laguna
cosa será, no li sembla?
PiCANIOL
-Si, sí- Es ciar que si.-XAVIER
és

-

Mercó Bassols

portiva

presIdelz
d*tiquest

letninitat

graciosament
grup de

nadadores

014 S'APRÉN

assistemen diariament
sos cursos

el

teórica í

professorat

segurs que sorprendrem a molts de_Is
nostres lectora quan els direm que a Bar
interessantissima Escota
elona existeix una
sur*

Venedors que

e

funciona des de fa

un

paren

'anys i que va escapar-se deis tentacles de la
ictadura grades a l'actitud digna i hábil del
['dador de l'esmentada Escota senyor Grant
I Sala.
Fina ara els venedors de tota mena d'articles
d,! comery de casa nostra s'han format d'una
cnanera molt rutinaria. No s'ha tingut en
compie ni la vocació ni les,aptituds del futur

i n'hem

restat ~seda.

tacions

d'abandonar

a

de l'Institut denla

per ensenyar

VENDRE

diver

práctica que

per dedicar-nos

vendre teixits,
comestibles, robes confeccionades, curtits, per
fumeria i altres articles.
Els joves venedors i les noies de les cases
de confecciona aprenen a citsposar elegant
ment un aparador o una vitrina. Estudien la
manera
de conéixer la piscologia del com

dora.

prador,

un

no

solament per decidir-lo

compra sinó
cions i

a

per

suggerir-li

noves

Iligar-lo defínitivament

donen classes d'idiomes

—

a

fer

a

una

adquisi

la casa. Es

francés í anglés,

especialment
i cursos de geografia co
mercial í ensenyament indicat per a cada es
pecialitat, des del simple venedor de botíga
molt

—

En s han

la

ploma

vendre

a

vingut temp•
el despatx

1

coses; fossin les

que fossin.

Les classes practiques sobretot han de tenir
gran eficacia per a fer excellents vene

una

?I qui podrá
d'aquest

de treball

timables serveis
els

primera

a

Institut

bon venedor,

patrons i dependents quan
a
l Escota sol-licitant

un

obra ha d'actuar

rable per

ha de retre ines

s'adrecin

bon

presentant?...
Aquesta Escota es una
millorament professional
va

l'organitzacio

dubtar que

a

com

viatjant

o un

bon

re

valuosa per al

arma

del venedor i la

se

incompa

lubrificant

multiplicar el rendiment
pública.

de la

nostra economia

al gran comissionista.
Hem vist el funcionament d'aquest Institut

DUMENEC

BELLMUNT

DE

enedor; aquest, a mitja infancia, sha trobat
onvertit en aprenent; i l'aprenentatge ha estat,
er regla general, en terminí vague i índeter
inat a la mercé deis patrons. I l'aprenent s'ha
assat dies i dies fent d'escarrás, escombrant
quatre vegades la botiga, anant i venint de la
nt com les minyones i corrent a l'estanc de
cantonada a comprar capses de místos i ca
iris curta per al darrer dependent de la casa...

Quan,

del
•elf
solo

club
per.
redc

des.

qüestions de vergonya mútua,
convingut l'escena a la
legaría de «venedor» el noi no ha tingut
tres recursos que la malicia personal, la mi
d'experiencia del que s'ha de limitar a co
'ar, el que ha vist í, segons el carácter, la
mpatia o la gracia que pugui inspirar a la
per

tró i aprenent han

ientela.
Es pot ben dir que fina avui l'art del bon ve
edor ha exlstit en el tríomf de la picardía.
n l'art de vendre en el ram
de comestibles,

exemple, hi entren elements tan variats
el pessic a les minyones optimistes, el ca

r
m

mel de inenta

a les
més liamineres i la frase
d'orella a les que riuen tot fent
Ilet. I no diguem res de la llegenda
potUr

assa

fl

xic

re el

a

cau

injusta
que pesa so
viatjant, aspecte difici
--

fila al

gennes

aprenen

a

~posar degudament

una

aperadora

sim de l'art del venedor que
olts catalana han resolt grá
'^

es

a

despe
9Crsonal, rná es
talent professional

considerables

de vh,or

erra

i

nat...
Inar,

out«
mar,

«for.
uc ter
: pet

que

té

5

Red

e's de
ts.

thodl,
I cedr
I mg
sa de
reo'
nud.

I bé. A Barcelona funciona
admirable ‹,Institut Tecno
gic del Venedor instal-lat
nfortablement a l'estatge del
1-legi Oficial d Agents Co

ti

o

ercials i

mantingut sota el
tronatge d'aquest organis
i de la gran majoria d'enti
ts
económíqueS 1 comercials

la ciutat. Ens cap l'honor
Poder afirmar que aquesta
cola de Venedors no sola
ent és la
primera i única de

talunya
e

kritoi
it

adore

i d'

Espanya

Qui :Aria que
aquest protes.
?

sur

de

l'Eseula

de Veas:Jura, en
lloc

de

Pe, no

lar «elan
astil

'oncena
vea

con

lee

alienta

se

par

qué comprin

un

vestit de «icor

gene e?

sinó

poquissimes
les existents a Europa.
II ha no is joves, bornes
es una

1

de les

mosses adorables que

<Fotos

Sport,

FOGAR DE CULTURA

LA BIBLIOTECA DE
pElNA a gradosa la de tractar i

tenir

cura

biblioteques són com
les fornals on es va forjant i prenent
forma l'intellecte del jovent... A Barcelona
en tenim un fruit de l'esforç i de la bona
voluntat d'uns homes als quals devern
de llibresl Les

CATALIJNYA

d'incunables i llibres de gran válua filoló
gica. L'any 1911 l'Ajuntatnent ens dona
100.000 pessetes per a la compra de tares
i es compraren els que hi ha a la sala de

—En els temps heroics de l'Institut en
ésser secretaris redactors En Prat
de la Riba, Valls i Taberner, Ferran Solde.
vila, Francesc Martorell, Ramon d'Abadal.
varen

lectura.

•¦••

r

r

moltes hores d'estudi í d'a
gradosa tasca. És la Biblio
teca de Catalunya, nascuda de
l'Institut d'Estudis Catalans.
Ens dirigim en cerca del
seu
director de sempre el
Dr. Rubió; la senyoreta de
torn, tot í despatxant uns Ili
bres que té demanats passa
l'encárrec. Que diligen ts
aquestes senyoretes de la Bi
blioteca de Catalunya! Silen
cioses, sembla gairebé que
vulguin que Ilur preséncia no
Lis
es noti í estan en tot.
acosteu

a

cercar

un

Nicolaud'Olwer,RamonAlós,
Agustí Calvet
Josep Pijoan

1**

la Riba varen treballar de
ferm. Quíns temps!
din el
nostre amable interlocutor
en recordar-los.
—I aquest local qui els el
va donar?
—Aixó era la Fiscalia del
Tribunal d'aquesta Audién
cia, i, quan va marxar, la Di.
putació ens ho va cedír. No
estava pas tant pulcre í arre.
glat com ara. La Biblioteca
enllestida es va obrír al psi.
blic el 28 de maig de 1914.
Des d'aleshores ença el
creixement de llíbres í públic
—

Ilibre;

deixeu la papereta damunt la
taula í ja no cal que us pre
ocupeu. Poc des prés una má
suaument deixará el llibre,
detnanat en la vostra taula:
i tot amb molta gentilesa,
amb molt silenci.
Poc després el Dr. Rubió.
?Quan es va fundar la
Biblioteca de Catalunya?
Va ésser re
sultat de la creació
de l'Institut d'Es
tudis Catalans,
que es va fundar
l'any 1907, a fi de

ha angmentat
fins a l'extrem de ter
petit el local.
—I no hí ha pensaments
de reforma?
Reforma no, sino que
marxarem cap al lloc un hi
havia l'Hospital de la Santa
Creu. Per transformar-lo
arreglar-lo ja shi
treballa per part
dels arquitectes
municipals. Allí
podrem tenir fins

considerablement,
—

—

—

mílions de volums
si volem.
—.?Quí té cura
de la Biblioteca?
--HihaunPatro
nat autónom for.
mat per
de l'Ajunta.

tenir un organisme
que es pogués de
dicar amb més Ili
bertat a l'estudi
que no pas els cen
tres oficials i aca
démics. Compre
nia tres branques:

representants
Diputaciá,
ment,

grans donadora

Historia, Arqueo

logía

i

Filología

í

Patxot, Toda.

com

Vda Bonsoms,etc.
Abunden els
.

es va creure neces

sari una bibliote
ca. El primer nucli
de llíbres fou apor
tat per En Josep
Pijoan que ens do
na els llibres del
seu

En
i En Prat de

«

—

donatius?
Sí; hem rebut
importants dona.
—

tius: molts imprt*
sos d'En Ferran
de Sagarra, la col.
lecció Cervantina
d'En Bonsoos.
manuscrits del Rei
d'Aragó de la Sra.

oncle Auléstia

Pijoan.
Després la Di
putació el mateix
any va adquirírper
baix, la sala de lectura de
A dalt, la magnifica entrada de Plustitut d'Estudia Catalana i,
100.000 pessetes,
xifra fabulosa
—Per aquí deuen haver passat moltes de
aleshores, la biblioteca de Manan Aguiló
les nostres primeres figures d'avui, veritat?
que ens va proporcionar un gran nombre
a

la Biblioteca de

Catalunya

Sanllehí, potaar
vint mil voltios
-

d'En Toda, etc. El Ministeri d'Instrucció
Pública de França ens féu un present ea

•

A més hem comprovat el lene,men
que el nombre de llegí
dors augrnenta amb la dism,
nució del dia i viceversa.
?Quines obres tenen més
demanda?
En general les de técnica
—

—

t

aplicada. Medicina, Enginyeria,

en

)rat
lde

Técnica, etc., després la Litera

dal,

que

tura i la História.

El Dret com
obres no
ves per mor de no establir com
petencies amb el Collegi d'Ad
vocats no té gaire demanda.
Peró la História del Dret, sí.
—En quin idioma es Ilegeiy
més?
En castellá i es comprir:
perqué a més d'una abunda

En
de

de
el
utor
u

fugim d'adquirir

—

producció
del

en

aquesta

ha les traduccions d'obres cien
tífíques i de les altres. Jo estic
admirat—ens diu el Dr. Rubió
del molt coneíxement que entre
els Ilegidors hi ha deis idiomes
francés, anglés i alemany.
—La biblioteca té algunes pu
blicacions?
—Tenim el Butlletí de la casa.
Després el catáleg de la Col
lecció Cervantina Bonsoms. A més te
nim les publicacions del departament de
música que hern publicat a cárrec de
Mossén Anglés que és una autoritat en
el ram.
El Dr. Rubíó ens invita a visitar la bi
blioteca i correm amb ell els grans estat
ges o s'hi apilen milers i milers de yo
lums. Realment el local ja és petít per la
importáncia que adquireix í es fa precís
un veritable esforç d'activitat i tacte per
part del personal.
ERNEST SCHOP
—

t

Di

No
trre.

teca

PS
1.
el
ibhic
able
e fer

El Patí deis

t

que
hi

n

anta

lo
s'hi

part
ctes
Allí
fins
lunts
cura
teca
'atro

for
esen

unta

ació,
dors

roda,
ehs

n

rebut
lona

pre
rras
t

cOl

ntina
on1s,

Rei
Sra,
iotser

Tarongers

del Palau de la

pléndid

consistent en unes obres represen
tatives de la ciéncia i del pensament fran
cessos. Eren dos-mil volums que es diuen
la «Ciencia francesa» escrits en catalá.
—Quina orientació segueix la Biblioteca?
—Dotar els estudiants d'un utillatge eti
cient; salvar el tresor de la cultura catala
na antiga; evitar que emigrin les obres de
mérit, etc., tot alló que signifiqui actuacíó
cultural.
—Tenen algunes obres de mérit históric?
—Tením un manuscrít catalá del se
gle xn que són les «Homilíes de Organyá»
un cançoner provençal, rnanuscrit molt
antic. Tením una edició de les
obres d'En Lope de Vega, ímprés a
Barcelona el segle xvii; aquesta
edició barcelonina és desconeguda.
—A Inés tenim també manuscrits
de l'Eiximenis j edicions velles; la
biblioteca de Mossén Cinto Verda
guer i la,d'En Prat de la Riba. Aquí
hem de retre un homenatge a la
vídua d'En Prat que va voier do
nar-nos la seva biblioteca perqué
restés aquí i si tením en compte la
utilitat que per als fills d'En Prat
podía representar la magnífica bi7
blioteca del seu pare, comprendrem
el mérit d'aquest donatiu. També te
nim originals de Pedrell, l'Albeniz...
quantitat de volums hi

ha?
—Uns cent-cinquanta-mil. Xifra
petita si la comparem amb ciutats
com París i per exemple com Hei
delbehrg, que amb una població de

)Iurns

ucció
nt es

Generalitat,

Els local., de la Biblioteca de Cata

Itanya la resulten
encabir-hi

tots

insuficients

el s rotulas. Un

per

a

&par

tament de lllbrC per classíficar.

vist des de les

dependancies

de la Biblioteca de

Catalunya

uns cinquanta-mil habitants, té una
quantitat enorme de llibres de les seves

Universitats.
—Es molt visitada la biblioteca?
—Es pot calcular en més de trenta-dos
mil els visitants per any. L'any passat és
ciar que deuen ésser més peró corn que
molts en entrar no firmen al llibre-registre
major
ens passen per alt; els mesas de
abundor de lectors són d'octubre a no
vembre i es compren, perque aleshores
és començament de curs i tots els estu
diants fan bons propósits í encara no han
tingut temps de mínvar els entusiasmes.

(FOTOS GASPAR)

EN

AIGÜES DE VILANOVA

UNA MIT AL MAR
AMII BARCA IDE l'ESTA
et en voten creure a mi, anít no embarquin.
Aquest tau el Déu-vos-guard que ens doná
«Miguel
de la Viuda», l'amable patró que les
En

proporcionaren.

bones relacions de Vilanova ens
i que malgrat del bon consell, eslava
admetre'ns a bord de la seva barca.

disposat

a

El fotógraf Cases va mirar-nos, com volent
d'ir: Qué fem?
Els mariners, a la plata, dessota d'unes grans
exótica
veles estaven menjant el ranxo, poraula
que entre els pescadors ha pres carta de natura
en co
lesa per a nomenar els dos ápets que fan
cabals
barca,
s'enten,
i
amb
per
cada
munitat,
trets amb els primers productes de la pesca.
—El mar sembla que está !orca bé—diem nos
altres—no pas massa convencuts.
—Oh, ara rail—din el marinen.— Pero és pos
sible que aquesta nit ens víngui alguna gropada
d'aquelles que ataquen de traidor.
—Hí hauría perill?
—Perfil; fa de mal dir. Mes en aquests cassos
pas amb
ens estimem mes estar sols que no
del
mar.
acostumada
a
les
bromes
gent no
Ens costa resignar-nos a perdre el viatge i in
sistim. A l'últim quedem que dintre d'una hora,
l'última paraula.
en el moment de sortír, ens dina
Mentrestant aprofitem el temps.
—Un aví marinen que faci patxoca?, preguntem.
—L'avi Rodríguez—ens diuen. Llástima que el
nom

és més de

costa catalana!
L'avi

municipal

que de

pescador de

Decidídatnent és un avi progressista.
Ve a cercar-nos el patró per dír-nos
que podrem embarcar i anab eh l anem
a la platja.
A l'hora solemne de la posta de sol,
la plata es tota animada. Elsmariners
van varant empenyent les barques amb
gran animado de crits i aprofitant les

cap

onades per ajudar-se.
—Oh... i upl alai alai
Oh... i up!alal ala! Ens
trobem davant d'una
escena

tan

sug

gestionadora
voler
la me
mór'a la famosa

que

sense

ens

ve

a

cançó deis sirga
dors del Volga.
Ja som a bond.
La barca de

trenyina

de I

la

el trovem al café del gremi
anys i encara es
vuitanta-un
Té
abstemí i sempre fuma amb pipa.

Rodríguez

deis pescadors.
fort í valent.

És

—Haveu fet sempre de pescador?
—Oh no; a la meya joventut quan no hi havia
trens, anávem en llaguts fent el comerl de cabo
trtge fins a Barcelona.
—Dieu, ?qué vos en sembla d'atizó dels tnotors
que han substituit les veles del vostre temps.
Es millor aixó; un hom no es cansa tant i pot
anar on vol.

pelle frece tan t'en arregliol
Els
platas d rebosterla.
el
la pesca atengan
marinera, abano d'emprendr•
d'unes graos vcI
ranxo comunal a l'ombra
...aquells

coves

de

—

que semblen grane

»Miguel

de la Viuda»

ens

porta mar ente

en
i encara de tant
ra. la som
topant
tant sentim els trucs de la quilla
la
amb la sorra de la platja, donant-nos
sensació de que anem amb redes massisses,

forca enllá

BI

mar

bregos

—I qué es pesca?
L'altre
—El que més s'agafa és sardina.
sar
dia es pescaren unes sis tones de
l'al
vendre
a
s'arribá
a
dina, que
molta
caten els
els 30 quilos i se'n llença
cap

a

la

platja,
les
van

per acollir
barquee que
•

la pesca.

al

mar.

la
És una pesca aquesta de
Veureu
trainya molt curiosa.

re

por

peró

a

l'hivern

ens

esbu

treuen les

llaria la troca.
Per fi clareja. Tampoc la pesca
ha estat sortosa a la segona
cenyida. Un altre dia será.
L'arribada a la platja, a
punta de día, és una
visió de gran

guarnir

els

coves

tan ben

i trencar l'arbre mestre de tota una familia.
I encara diuen que el peix és carl
JOAQUIld VAYREDA I AULET

cromatisme
una

els mariners corren tot seguit

barques 1

de peix fresc; aquells coves
arreglats que veieu als mercats i que
semblen gratis plates de repostería.
Hern pogut veure que la vida del mariner es
pesada, molt pesada. I encara quan no posa en
perill la seva vida 1 tota la seva riquesa. Un
cop de mar, pot enfonsar l'esforl de molts anys
a

i
sensadó de

vida exhuberant.

Les maquines

(Fotos Cases)

L'ay!

Rodriguez,

«.1

mariner

el

mes

Te

vell de

Si

anys

Vilanova.

i encara ce sent valent.

fa. Una barca amb motor porta ers
arts i la major part de la tripulació, fins a
tretze bornes. Dos gussis provistos cada un
de dos potents focus de gas de 2000 bogies
per focu, seguebien a remolc portant dos 'to
com

mes

es

Quan

per barca.

14

són

20

_

previst,

lloc

de cala

generalment a
da, fondegen í arnb els focus encesos van
reunint el peix el qual acut atret per la res
plandor. Quan estan de sort, ajunten grans
unes

o

canes

bancades.
Nosaltres contemplem l'operació des d'uii
deis gussis que, com está fondejat, branda
d'una manera infame.
Les dues barquetes s'aproximen l'una a l'al
peix. Alla
tra i s'ajunten les dues bancades de

Al

tornar

reposen

les barques
amenacador.

de la pesca.

sota un

cel

de les dues l'una apaga els Ilums i es
cas, la que hi anavem nosal
tres). Ara entra en funcions la barca motora,
que tira la xarxa a l'aigua donant el volt al
vores

retira

1

Unte
1310
1

ot

leL

nfo
t en

hant
5 la

!el

iltre
sar.

ral
olta

(en aquest

gussí que ha restat amb els llums encesos
Aquestes xarxes tenen un 250 rnetres de llar
gada i prop de 40 d'atnplada i l'anomenen
cinta.

Quan la volta ha estat donada, es a dir, quan
han fet la cenyida, tiren d'uns caps o cordes
que la fan cloure de baix com una bossa i de
seguida vinga a «cobrar art», és a dir, a entrar
la xarxa cap a la barca gran.
En arribar aquí, en Cases fa esforcos de fla
quesa per treure unes guantes fotos. La pesca
ha estat magre i cal tornar a ter una altra ce
nyida encara mes enlla. Anem a cercar la
sardina a una calada de 24 canes.
Es la una de la matinada i fa fresca. El pa
tró ens deixa unes abrigalles i provem de

dormir. En Cases es tira a sota-proba. Nos
altres fem el que podem al peu de 1 'orla
d'estribor. Ens sembla com sí estéssim jatent
damunt d'un matalás pneumátic que sanes
inflant i desinflant. A punta de dia es gira
es cobrei
un vent que infla les onades que
xen d'escurría com les narius d'un cavall des
bocat.
vent és aquest?
—Tira de gargal. En aquest temps

El

—Qu1n

no

fa gaí

reta

Gotea

dintre de la
de

plata

zarza te

viva

treta

brillantelg

de

plata.

del lona

del

mar.

"Bis

estinejants...

(Fotos Gaspar)

tqu.
dues
noies slian Bevat de boa mati
.let, a punta
d'ahper
aprolfitar degudament la seta jorn.Eila dominical.
Davant restacin de Franca esperen, anth un cert neguit, la resta de
la colla... A seure &i taran tard? No. No taran tard. A unes aojes
tan
sitaPatiqu" no hi ha manera de faltar.les al «relldet yous,,

La cma
d.,s.nj. ics gin tetes de reSLitClo. MOISM:11.?,
MilS1100?, Castelide
fels?, Garra! ?... Es igual. La qüestió és I ugir de
la ciutat i de la tor.
tura deis colls, deis punys i de lea horca mortall de l'oficina,
I encara
que ter cua és una
cosa sempre desagradahir, els nostres personatges
es
prenen l'escena ami, una resignada filosofia. A l'altre cantó de la
gubleta els espera un tija (l'absoluta llibertat.

—

A.Iguns deis usos futbolistics, malgrat Ilur protessionalisme, estari l'en
ocupats tota la setmanzt, i és sois el diumenge que es poden permetre
un
día complet de «dolce lar niente» en una platja. Aquí t eiem Wal.
ter, el popular defensa del
F. C. Barcelona», tot ¦estidet de blanc
disposat a passar e: dia a Mongat, com qualses ol deis setis admiradora
de la tribuna del sol.

El diumenge familiar. tranquil
honest. La nutre que acompanya
noies a hanyar.se. 31 untaran una petitzt
tenda, al migdia taran
arras, 1 cap al tard apare itiern
el promés d'una de les noies, que
deixará caure «casualment» en aquell !loc.,. Tornaran tots plegats,
bona harmonia, 1... fins 1altre diumenge !

El
iatge en els trens matinals del diumenge
no és sempre cOmode. El
seients, els corredors, les
piatatormes deis vagons bullen d'una ger
nació esportiva i <endiumenjada»
d'una manera molí de l'época. Totes
les incomoditats, peró, són rebudes
amb
el somriure als Uasis. UI ha
una
ruena
d'optimisme dominical que ho supera tot...

les
un

es
en

encara
a la

no

els -estiuejants tiej diumenge poden abandonar el tren, perE
la via. 1 sota un sol de justicia s'encaminen alegrement cap
que els ha de compensar de totes les incomoditats sofertes
que
els
brinda
una
jornada plena
d'atractius.

Platia,
1

diumenge"

del

-irt"r

."1111

tutti», dina qualsevol °p.
La platja rau grand complet.. cia hi som
ingenu... Sí, sí... tf nvent dinat encara n'arribaran mes
timista
més, i cap allá a mitja tarda, per poder.se lacar a l'algua. será
«tentó de dir alió de: rEscolti, voldria fer.me una mica de lloc?
Percaté jo també em voldria banyar..

matiners
n'hi ha hagut une altres de més
ja som a la platja! Sempre
!loes. Qué •i farem! Aquestes tres flojee dele
que han agafat efe rnillors
cerquen
refinada coquetería projectada entre setmana
vestits iguals
?quin
Ilur diumenge. Be el trobaran...
un
!loe adient per a disfrutar
dubte hi ha?
—

—

.04

discreta organització ha
cadascú es distreu com pot. Una
millor manera
escales, unes entines, uns trapezis... La
engiponat
més
partidaria consisteix
de matar el
temps
almenys és la que té
a ajeure's tranquilament
a la
sorra i mirar Lorn els filtres es belluguen.
Paigua salada
entre
la magnífica caricia del sol i
A

la

platJa,

unes

—

Aqutst mar tranquil
jants del diumenge,
totes

les

il•lusíons

—

mana

dintre

que brinda la

respon
que a

duna

proposit

l'atmosfera

delicada nis estiu.
a
tots ele plans
durant tota la set.
tallers 1 les ofIcines.

se% u escuma més
manera
s'han format
seu

feixuga

perfecta

dele

•

infanta no son pas ele que menys disfruten les excel•lencies de in
meiii.
dominical. les exigéncies familiars els han convertit 'en
bree inevitables de l'excursió, perú airó no ¦ol dir que un cop a la
rótula, agnfin un aire tan natural com el primer i siguin els darrers
,..8

¦acartea

a

soler se'n

anar...

ano,
dla s'está =aludió... La- majo' ia de hanyistes ja Se n•ium anat
vaga illusio de trobar un !son lloc en el tren de tornada. Resten
montés ele tocatardans que voten perllongar tot el possible la diada mag.
ele darrers cops
ninea. Les darreres embranzides del traperi eón cota
del
rellotge que assenyalen la tornada al treball de cada día.
Ll
la

ES

sirgues,

ele

perigalls,

eh',

vente, etc.

fiIpa r

L'enllumenat
La iHuminació deis euvelats
ha „chi
cionat des de l'espelma a la
lhmpara
trina, seguint la de l'época deis

seas pri.
temps.
Quan en 1850 les grane sales de les
ee.
ses
senvorials Iluien rica
decorad() de
retinto i sedes que brillaven a la
Ilund de
les espelmes, aquests cabos
improvieaa
mere

al mig de les places o a la
platja, erce
aixi rnateix enllurnenats, i eren
l
lestia deis env,eladors, pel compte que ea.
ha, no tan sois pel perill d'un

incendi

En aquestes
pel drapaire,

caixes

s'enquibeix renvelat,

al?

%oltes. aquestes

quan

calles

L'envelat és rata cosa ben nostra. De les
terres catalanes, Barcelona, Girona i Lleida
(a Tarragona no és eorrent veure'n) fa 111éS
d'un segle que en arribar la testa Mejor ale
pobles s'aixequen aquestes sales, que coro ocells
de pee es posen i reernprenen el vol als pocs
dies,, cap a altres contrades a dur l'aley,ria
el brogit.
La manca d'edificis, de capacitat suficient per
a
celebrar-hi ballades, féu concebre la idea de
l'envelat; aquestes sales on en temps deis nos
tres avis es dansava nerimoniosament, fent re
verénnies, rigodons i llancers, sota la claror
secan-11nm d'estampa vuiteentista—de les es

pelmes.

En el seu principi l'envelat seguí, en l'or
nat, la forma i decoració deis salons estil Im
peri, creats pels francesos, Inés o menys estra
fets, en no mancave'n les cornucópies, ni les
lámpares o aranyes de vidrets, de Venecia. Amb
el temps prengué una rnodalitat diversa; aixt
nom
abans ele domassos i les riques catifes,
després ,de la „vela, eren els elements impres
cindibles de l'envelat, amb l'aparició de Pelee
tricitat, es transformh per complet la idea

va

de

viatge.

contenen

robes

Qualse ol
t

pensada
per

catites

que

sóri

valor de titila

a,,us

pessetes.

decorativa. .La Iltim i les flore eón els elements
de l'envelat modern; bé, peró, es requeria
aquesta innovació, ja que el contrast de les
vestimentes de les nostres noieS no ressaltaria
amb l'excé,s de roba dele envelats del mil vuit
cents

Fon

cinquanta...

un

mariner qui ereá l'envelat?

Ja diem que ele envelats han eanviat de
forma constructiva, peró en llur base estáti
ca,
es segueix
el principi d'un segle enrera,
quan Ilur aparició.
Un arquitecte barcelonf, que s'ha distingit
dirigint 'erecció d'envelats al Valles, oren que
rnolt bé podria ésser el capith. d'una nao ve
lera, o tal volta un senzill mariner qui n'ima
ginh la construcció, puix aquest, acosturnat a
fer aguantar per pals i cordes les veles, va pen
sar
en
la manera que ha esdevingut clhssica
de fer sostenir la ceberta del local que es pro
posava cobrir amb una tela amplissima, cosa
que es perpetua amb alguns neme deis elements
que integren l'envelat i que pertanyen al llen
guatge terminolbgie de la gent de mar : Les
A l'hivern, aquest borne fa de traginer.
tiu, va d'un poble a l'altre Ilaint el Bell
d'enclornistav

*a

d'ere% data.

t

sie."1.•4N

.cv

art

Si DE FESTA MAJOP.
la

m.

are
seas

lb
•ació
e

sino pel degotall de cera, amenaea con
tinua per ale trajos deis balladors.
Amb la vinguda del gas acetilé, la illu
minació fou una cosa més &cid i cómo
da, encara que, igual que les espelmes,
es Iluitava amb ele diee de vent, que tot
duna deixaven renvelat a les fosques.
I.'electricitat soluciona aquests incon
venients. Atitii ele envelats són un deves
sall de llum, en alguns fina és la base
de la decoració.

pele

hrucs de verd flairós,
fan la illusió de dansar en
una
sala de robes ríques
de colore Ilampants, al so de
les gaites. que per no ésser
menys que les orquestres de'
les viles Ilaucen a l'aire
l'estrídent tonada del halla.
bles de moda.
es

JosEP

Ilurn de

!revista
la,

ere

la

tne.

que ee.

ineendi,

La Mare de Déu

d'Agost

Evidentment que en aquesta diada és
quien celebren la Festa Major més po
bias. D'un cap a l'altre de Catalunya
campegen els envelats, fan música les
robles.
Mantee vegades, en dia tan assenyalat,
slan -4robat sense poder-la celebrar, al
gunh publes, per Truenes
de eobla.
Ens deia un enveiador, que a volts
una casa
sola té sis i set envelate plan
tate, en loes distants entre elle per Més
de 150 quilómetres.
Aquel dia es cobren preus extraordina
ris per a plantar l'envelat. N'hi ha que
amb la installació eléctrica i les llotges,
costa prop de 5.000 pessetes.
La Mare de Déu d'Agost porta un jora
de joia al nostre poble, des de la Medí
terrania fina al Pireneu.
Un envelat

Fa tienta anys. que un envelador creh
envelat en forma de paraigua. L'as
pecte interior era el d'un cire ambulant,
adornat amh domassos i cortinatges. Eh
pretenia evitar que en eas -de pluja
gués de suspendre la festa, i salvar ele
seus
interessos de la incleméncia del

temps.

Per dissort de l'envelador, aquell estiu
fou d'una sequedat extrema. Ni un návol
tacit el blau del ce!, ni un sol dia la phi
ja mulla l'envelat.
El que tant

(raros

,tquest

vela
segu•

mateixa

retat que si

pel

anés

ear

fis l'electricista.

rer.

porta
a

la

damunt

la

la

la

magia

BOSC)

operad

atrevlt

tresea

amh

Casas I T.

de

la

que

llum

improvisada.

sala

impermeable

un

desitjava

fer la prova d'im
l'ensems que mostrar ele
no haver
de farcir la ca
tija de palla per a continuar dansant,
paseada la gotellada, no reeixf; i agiten

permeabilitat
avantatges de

MAym,

a

a

bé de

Déu de roba i fustam passa a un ma
un dia
fou envalt per les flamee,

gatzem, que

Bis envelats

a

muntanya

La bona gent de muntanya, sent igual que la
del pla el goig de les festes. Lla ale eimals.
ele Sants Patronos són honorats eom a la plana,
i la festa major és l'anbel, el desig de tot un
any.
La pina de l'Església, únie lloe pula del po
blat, és transformada en ampla sala. Els fa
dríns i alguna casats, dies abans de la festa, van
al hose en cerca d'arbres, els quals eón les «an
tenes» que sostenen les garlandes de fullaraca i
cures, que les flejes hauran confeccionat, i
aixl,
en
mig d'un eereat d'arbres i fullea, recohert

lquesta

bona

eatita

la

entmciallme,
que

si

Ca

l'alegria

en

ele

Badalona,
mét

de

aquesta

veuen

no

la,
han

denfer

queda

Moler

da
es

fa

Can

Match'

hallador*

el.;

n

Tota

dotan

nmh el

la res.
retleeth
foto,

envelats

que

importnntx

san
del

on

de
ele

1mM

RICARD ZAMORA
1. l'ora mar sempre.
2. Primerament. perqué no
hi ha aquel verd obsessionant
deis eamps de futhol, on he de
passar-me
hivorn, primavera,
tardor i encara part de Ilestiu.
3. M'hi porta el mar, i la
platja,^1 el delit de reposar. ?No
són prou coses?
CARLES SOLDEVILA
1. La meya planeta estival
conté dues indicacions : Sitges i
Palautordera (tot í que podria
perfeetament °correr que no ern
mogués de l'Avinguda del Ti
bidabo, ou encara canten les
granotes i els grills.)
2. ?No voldreu pos que um
expliqui tota la histéria de la
meya familia, amb detall de les
seves
vinculacions, í nota deis

inventaria?

seus

3. Ja gairehé ho he dit.
inércia familiar i els interessos
ereats. No me'n plano. Als que
vivim més o menys de l'enerciei
de la imaginació, no ens reca
ras
de trobar resolts, sense el

alguna problemes
j¦récties. Altrament, Sitges té
-eu.

un

cal

concurs,

encía

maritim que no em
ponderar, i Palaumrdera,

*
*-

S:tges, la blanca, la
platja de moda, mun
dana i senyorial que
porta l'atmos
fera «chic. de

restinelg elegant

Sardany ola, una so
frescor
sos

Les

í de

dos pas

a

de Barcelona

enquestes

4»,

d'IMATGES

L'EST11316 DE LA NOSTRA fiENT
A COUST PI

I

boscos i

una

SUN VER

1.

A Roges.
2.
He triat aquest loe perqué els meus en
s:On, perqué hi tine la casa, perqué en guardo
revords inesborrables. Perqué he corregut inolt
i no he trobat res de millor. Llástima de la
deixadesa i del mal gust que fan que, un any
darrera l'altre, per una nova desgraciada ini
eiativa, es vagi espatllant el paisatge merave
llos.
J. lii trobo totes les grácies i tots els ovan
tatges, si treiem la tramuntana.
1.

2.

—

—

On passeu l'estiu?
Per qué

en

lloc i no en

3.

—

aquest

un

altre?

Quinas grácies

i

avantatges hi (ro
ben, és a dir: qué
us

hí

porta?

•

ROSITA RODRIGO
1. Penso passar-lo a Rússia i qui sap si al
Po! Nord.
2. Per qué en aquest loe i no en un altre?
Ja us ho podett pensar. L'Exposició de Barce
lona mina cremat, literalment. Cap deis llocs
d'estiueig que no sigui aquest no cree que am
dones la frescor que, ara com ara, neeessito.
3. Quina avantatges hi trobeu? El primer és
que no cal engolir gelats del matf al vespre,

Algua Blava, un dala
roes ex/II:bits

recons

de

la

Costa

Brasa

sembrats amables,

Montseny.
A. ROVIRA

I

a

reeés del

VIRGILI

1. A Tarragona.
2 1:3. En primer loe, perque sóc tarragoní
i l'estada a Tarragona em serveix per mantenir
vives les meves rels sentimentals amb la ciu
tat nadiva. Allí, en el meu xalet de la platja
de la Rabassada, allunyat .de ciutat, tinc llar
pies horas per a treballar, que és per a mí una
neeessitat, i per a contemplar la terra i la mar
i el cal, i aixé és per a mi el gaudi millor.
JOAN COLOM
1. El rrieu estitleig da compartit—ja ho diuen
ala nieus qnsdros—entre el mar i la muntanya.
Un pintor no pot egtar malament amb cap

d'aqtiests dos clemente.
2. Per qué? Per pintar. Jo

no

pinto gairebé

rnai al taller. III enllesteixo només le teles in
acabades a fora.
3. M'hi porta la calza de pintores i els pin
zas i el desig de conjuminar la feina del pin
tor amb la contemplació desinteressada del pai
satge i del mar.
J. ROD3
1.

I

Blanes, perqué m'agrada i

A

Perqué

RAVENTÓS

Per qué més? &Se
anávem a un poble
diferent cercant temes pictérics. Sitges fou el
primer poble on aná el meu pare i on vaig
néixer jo, seguint una nissaga que s'extingia.
Bienes fou un bou lloe per als seus temes pie
térics. Fou el primer pintor que hi va anar.
Vaig tatribé
no sabria
estar-me'n
una
dies
ala Pireneus i després a Tordera.
2. :l'oh senzill. Quan vaig tenir algun quar
-et, vaig fer-me una caseta vora la mar, i ara
el metí refugi. u he eserit gairebé tots els`
meus llibres. Els blanencs, molt prudents.
respecten el meo isolament i em deixen
escriure llores seneeres, sense interrompre
la remor una mica massa comercial de
la meya máquina d'escríure.
3. Després d'un matí de bogar, anal)
un
gussi, en arribar a casa, fa l'efeete
que us dicten sobre el paper al% que es
criviu. En certa manera, sde nornés la
mecanégrafa de les meves noveles. Me
les eseriu. en realitat, la contemplació de
laigna i de les cales.
l'estimo i

fill d'un

pintor.

—

ens

lució d'ombra

una

m'agrada.

Cada

•

alié*

d-olivera,

qué respondre a
perque a la meva

No sobria
atre anys,

a

l'estiti i

caseta.»

a

la vostra claques.
edat de vuitanta
Ilivern s'está rnillor

L'agost, a Auvarnia; el setembre, a Que
t, al eastell de Viure.
A Auvérnia, per l'aigua; a la Sagarra.
estar plácidament entre aquell paisatge sal
ge.
De l'un lloe només puc pressentir-ne els
ntatges; de l'altre, la grácia del paisatge 1
la gent, la meya germana.
•

.

Estío de sort--com cm deja aquell xicot--,
resolt la manera de pasear l'estiu tot l'any.
estic a Martorell i aixf m'estalvio eIs viat

roques i eosteres,
elements primaris duna in
finita varietat de colors i de
llums. Un paisatge sólid i
tendre, a la vegada.
3. Totes les grácies de
l'Empordá hi tenen la foro
dele ceps, arrapats a la roca.
Port de la Selva no respon
gaíre al concepte que testen
de l'estiueig ele senyors de
Barcelona. 1 sial!» és una al
tra grácia. El poble és gai
rebé intaete. No ha sofert
encara la depreciació de les

arquitectures maese bones,
eom
Cadaqués, que és una
perla amb esquitxos de fang.
A mas, la gent del país s'a
din atnb el paisatge com el
vent i la vela, i tothom té
pels dintres una mica de
música, que ajuda a viu
re

.»

i

a

fer oblidar ele mals

temps.

A la capital de la Costa Brava. Vull dir
l'elle de Gubrols, la meva vila »ladina.
No l'he pee triat jo: varen triar-me'l. Jo
és faig que retornar-hl sempre, com rocen
ni
Comprenc que és un excés d'enarnorat,
hi trobo totes les grheies.
,

It
.

•

•

.

.

móbil d'aquesta en
no
és pus la indis
creció ni la xatarderia. Es
simplement, voler tenir una
petita coHecció de postals,
ben triada. Sempre hi ha
més garanties de veure ele
llore MéS privilegiats, a ti-a..
El

questa

Part a Terrassa, part a l'estranger,
cipalment a Alemanya.
A Terramar, perqué hi tine una ca
A Alemanya, per raons d'afició i de

Unred, delicids
de la

fha.
A Terramar hi
ca a Pestiu i de
lts vespres no he
que tothom tenia

trobo la grácia de la
la calor a l'hivern.
pogut sopar al jardf
por de constipar-se.
*agrada aprofitar el descans per a
jar. Contribueix a la formació i al con
de l'esperit. Per a mi el viatjar és
escola de modestia. Em permet de.
prever sovint, massa sovint, que nitre
t té resoles amb senzillesa i perfecció
blernes que encara ene preocupen a mi
1 ineu país. Per a fer cura d'aigües,
reeomanables als que estem condem
a una vida neguitosa,
perb sedenth
cree
que els Ajuntaments alemanys
resolt moltes organitzacions perfee
Unes.

costa cata

lana;

eta mes

aferrissats par

•

tidarts de l'está

nelg

a

asan

tanya denen
dubtar da va ni

d'agnesta

.40t~1

deli

cada

estampa
marifima

,,

•

•

Estittejo Port de la Selva.
Perque el paisatge que m'agrada

Calcita de Pala

a

}rugen que, !out

per mirar-mel cada dia, és el seu :
tauyes vora la mar, clapes de vinya i

m

b

1.1alranc,

platges
pretendes del
Bale Empordá
eón les

paladar, que no de veurels a través del
primer objectiu que va posar-s'hi a tret.
D'altra banda, hi ha una pila de recons que tiembla
que tenen les grácies rnolt amagadea. Passant amb el
tren, o després d'una rhpida estada, heu pensat sovint
?Com és possible que la senyora X, que és tota una
dama, o la senyoreta Z. que ha rodat mig món. vingnin
estinejar en un recó de mAn? Jo no sé pos que hi
ves d'un bon

:

trol»en.
Aixb és el que aspira a saber i a fer eórrer, és ciar.
aq tiesta enq tiesta
Hem triat figures ben diverses; hem mirat que hi
llagues totes les variants pessehrfatiques de mar i de
rnuntanya, hem conjuminat el qüestionari perque les
evasives fossin
Hem apuntat, en una paraula, a la indiscreció, perb
la nostra gene no es vol pee comprometre de cap de les
.

mecieres.

Són més ele que busquen
han explicat intimitats.

Camprodon.
1 n'untarte:1,

voltat
mi

deis

de

recursos

lirios que el s que

paisatges rnagntfics, verdor
frttlitetig

gran, centres catelanc

1414111S ESTASIEN,
EL PRIMER ALPINISTA CATALÁ
trobar amb tota seguretat
l'Estasen, nom?s cal que us arri
beu al Centre Excursionista de Ca
talunya, puix ja podeu comptar que
ani
si té cinc minuts de lleure, els hi

DER

aprofitar.

rá a

El trobareu

tot

atrafegat

a

la bi

blioteca, documentant-se, laborant
projectes, marcant rutes i consultant
mapes...

L'Estasen té uns trenta -cinc anys.
Els vents i les solellades Ii han
colrat la pell. En rebre-us, us som
blanques,
riu ensenyant unes dents
que contrasten d'una manera re
marcable entre la brunesa del rostre.
L'Estasen, és el nostre primer al
pinista, í el propagador únic gairebé,

d'aquest esport á Catalunya.
solament
Les seves ascencions, no
al nostre Piríneu, sinó també, als
Alps, li han donat molta fama entre
els annants de l'alpinisme europeu.
El Pirineu no li amaga secrets. rots
els cims més difícils han estat con
per eh. Com a borne de for
ca i de voluntat, ha fet serveis utilís
sims al nostre excursionisme.
En la Biblioteca del Centre el vá
rem intervivar.
—?Ea molt, Estasen, que us dedi

querits

quen
—

era

Les siluetas deis

tum, per

una

excursió al

Montseny. Era el Nadal de l'any 1908
que amb dos altres companys puja
sortít
va al Turó de l'Home; havíem
en
un
día
Montseny
del poble de
completament núvol, peró en ésser
prop del dm, la mar de núvols es
quedn al dessota í per primera veT
gada vegí els nevats cims de les Agu
des, Matagalls i el Pirineu. Tot el
era amagat per les espesses
nuvolades. La impressió que vaig

restant
tenir

va

ésser

tal,

que sempre més he

recordat aquel] espléndid espectacle,

i encara avuí dia en tinc present els
tnés petits detalls.
Des d'aleshores la meya afíció a
la muntanya va anar creixent, í vo
»

lia sempre conéíxer més i més

terres.

l'any catorze, vaig ter la
primera excursió al Pirineu

Més tard
nieva

central.

Aneto,Vall d'Aran, les Vall d'Es
pot i Capdella, em van ésser cone
gudes. Per cert, que lora de l'Aneto,
sense
to ta la resta várem fer-la
guía, malgrat que ni jo, ni els altres
companys hi havtem estat mal. Amb
el mapa i la brúixola, ens várem
»

orientar

perfecta

ment. Es

pot dir que
les

serra-

La

hades i agulles de la
Vall d'Espot, es va
desvetliar la meya
afició a l'Alpinisme.

des

en

veure

Pocs

mesos

després,

Meige
de

deis

la

vista
Vall

Etançons.

La

vista

mí

a

er

del

e

a

és prou

per a desanimar
ol?

qualsevol,

sobre la blancor de
l'Aletschorn, Sulssa)

netas
de

a l'excursionísme?
Vaig comencar, com aleshores
cos

alpiaistes es retallen

la

neta.—

( Aseensló de l'Estasen

si

n

sigui que nosaltres no estem acostumats al gel hí trobem
majors dificultats que en les escalades de roca dei nostre
Pirineu. El meu primer encontre, amb els Alps, va ésser
la jungfrau, que várem ter seguint les petjades.d'una altra
caravana.

Entre les millors excu-sions allí tetes hi comp

l'Aletschorn, el Wasshorn. 1 agulla petita del Triolet,
i el Mont Rosa, aquestes dues darreres tetes sense gula.
D'aquestes excursions pels Alps, ?quina és la que
va
plaure mes?
us
-L'ascensió í la travessta de la Meige, és l'excursió al
pina que he trobat més ínteressant.
Unes vacacions, les vaig dedicar al Massis del Tuol í
Dolomites, havent fet el Koningsfitze, la Marnolata i la
petita !gran cima di Lavaredo », escalada extraordiná
to

—

*

«

ríament bella.
—?Quin és el

vostre

proposit, í qué

cerquen en aquest

esport?
Dues coses cerco en l'Al pinisme; la contemplado de
la muntanya, i les fortes acusacions de la lluita amb el
—

í la dificultat.
Hi ha molta afició

perill
—

a

Catalunya

per l'alpinisme?

poc desenrotllat; natu
ralment no tothom es bo. Hi ha uns pocs grups a
Barcelona, í un de molt notable a Terrassa, el qual
—

L'alpinisme aci,

és

encara

fet, escalades dificilíssimes.
Aquesta conversa sobre el seu
tema preferit li ha portat als ulls
com tína lluissor d'enyoranca de
Çom mes grana són les
la muntanya i els seus perills...
dificultara, més gran
ha

Ca, també, el goig de
l'alpinista (Escalada
deis Encantats)

aprofitant

una

anada

a

Saldes,

tot

sol, vaíg

empen

dre una serie d'ascensions, al Pedraforca, entre elles
la del Pullagó inferior, que és tnolt poc visitat; vaig
pujar al cirn oriental el qual mai havia estat escalat.
Aquesta muntanya, que m'atreveixo a qualificar com
una de les més belles del Piríneu, m'havia captivat

1

tant, que hi he tornat tot sovint, i a ben segur que
passaran de vínt les excursions que hi porto tetes,
Deu sser una teína difícil í penosa aquesta...
En tant que hom adquireix més práctica, s'em
—

—

naturalment, les escalades més difícils. No
obstant, he de ter present, que gairebé totes les as
censions del Pirineu, per la vía normal, no presenten
la més petita dificultat. Si es vol fruir de les emocions
de l'escalada, s'ha d'anar a cercar la dificultat i en
aquest cas, se'n troben de tots gustos. únicament es
pot citar com a píe dificil d'escalar, el cim nord deis
Encantats, de la Vall d'Espot.
Els monolíts de Sant Llorenc del Munt i Montser
prenen

rat, ofereixen escalades verament dificils i ennocio
ints. Porto pujades diverses agulles del Montserrat
i en algunes d'elles he hagut de ter vertaders mi
racles d'equilíbri, car la roca és dolenta, la mes in
fernal que he trobat mal, i no permet pujar gaíre
(ros de dret.
?Per vos quina es l'escalada ms interessant
dad?
La cresta de les salenques en el massís d'Aneto
és una de les travessies més interessants a ter. El
que per a mi, pero, ha estat més interessant, ha estat
el pic oriental del Pedraforca, per la muralla de
Gresolet. Son sis-cents metres de paret, per pujar
n uns
dos-cents hi esmercarem mes de dues hores,
havent d'aprofitar estrets relleixos i les esquerdes
de la roca. Šs rúnica vegada, que ha estat feta l'as
censió per aquesta via.Tinc desitjos de tornar-hl per
reviure les emocions d'aquelles hores.
Tením entes, que heu fet ascensions molt im
portants pels Alps. ?Es nota molt la diferencia
anlb el nostre Pirineu?
n

—

—

—

—

Sí, evidentment,

per

a

nosaltres pirinencs, els Alps
Són tot un altre món. Allí les

geleres dominen

arreu, i

com

En Lluís Binasen

en

l'emocionant esca
lada debo Encontm,

.

2_I

FOTOS
ESTASEN

ANGEL PONS

1

GUITART

Aquests mots tenien una explicació, car
acabava de diposítar damunt d'un moble
el meu sac negre pie de les cines de la
nieva professió. Vaig respondre-li que es
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(Continuació

Es
no

una

história
bé per

marxen

massa
a

del

numero

'larga. Les

anterioei

coses

mi, doctor. ?Paró,

prendre un refresc?
Sí, el prendré.
Polsá el timbre i després

no

voleu
—

mi

es

deixá

tornant cap

a

cadiral.

caure en un

Bé, qué passa?— vaig preguntar amb
simpatía,
Es el meu condemnat de pare adoptiu.
Qué ha fet?
No es tracta del que ha fet, sinó del
que fará probablement.
Entra un servent i Ralph encarregá dos
refrescos. Després romangué silenciós i
ombriu, quan l'home hagué desaparegut.
Parlen seriosament?
vaig inter
—

—

—

—

—

—

rogar.
Eh l féu un senyal afirmatiu.
Ara si que sóc al capdavall, —(ligué
sóbríament.
Eh to de la seva ven indicava que deia
.'eritat. Alguna cosa greu devía passar
per posar Ralph tan preocupat.
Si us puc ajudar...
vaig cornençar
a dir amb vacil.lació.
Molt gentil de la vostra part, doctor.
Perú no us puc barrejar en tot aixó. Cal
que obri sol.
Resta silenciós un instant i després, amb
una diferent inflexió de veu, reprengué:
Sí, cal que obri sol.
—

—

—

—

—

CAPITOL

perava que d'un moment a l'altre cm cri
dessín per un part. Raymond seguí el seu
camí, cridant-me:
Aneu cap al saló. ja sabeu el camí.
Les senyores baixaran d'un moment a
l'altre. Porto aquests papers al senyor
Ackroyd i li diré que sou ací.
Mentre jo parlava amb Raymond, Par
ker s'havia allunyat, de manera que vaig
restar sol al vestíbul. Vaig arranjar-me
la corbata, vaig pegar una ullada al mirall
í em vaig encaminar al saló.
Quan tombava el pom de la porta, un
soroll provenínt de l'interior, cm sobtá.
Em va semblar que tancaven una finestra
i aquest petit fet romangué registrat en
mon esperit, per bé que de moment no hi
les gran atenció.
Obrí la porta i entrí. Vaig topar arnb
Miss Russell que sortia. Várem excusar
nos recíprocament. Per primera
vegada
vaig remarcar com havia degut ésser de
bella la majordama i com n'era encara.
En els seus cabells negras no hi havia en
cara un sol fil blanc, í quant, com ara, les
sayas galtes eren acolorides, el seu posat
perdia molt del
aspecte ri
seu
gid i fred.
Vaig pensar
que venia del
!ardí, car la sa
ya
era

cosa

que devia haver recordat

abans; les

grans portes-finestres que donaven

obertes;
era, dones,

terrassa. Estaven

a

la

el soroll que
el d'una fines

havia sentit no
tra que es tanca.
Sense reflexionar, o millor dit, per tal
de distreure el meu esperit, vaig tractar
d'endevinar qué cosa havia pogut produir
el soroll. ?Un esclat de carbó al loe? No,
no era aquesta mena de soroll. ?Un calaix
que es tanca? Tampoc. El meu esguard bu
aleshores atret per una mena de vitrina
taula amb una tapa de vidre, a través de
la qual hom podia veure els objectes que
eren dins. S'hi contenien un o dos bibelots
d'argent vell, una sabateta que havia per
tangut al reí Cartas I, algunas figulinas
xineses de jade i una quantítat de curio
sitats africanas.
Desitjant contemplar de més a prop una
de les figulinas, vaig aixecar la tapa vi
driada que m'escapá i caigué damunt deis
seus galzes. Immediatament vaig reconei
abans havía percebut,
xer el soroll que
Era de la mateixa tanca abaixada lenta
ment. Vaig repetir el moviment dues o
tres vegades í després vaig obrir del tot
la vitrina per a examinar el seu interior i
estava -encara decantat així damunt deis
objectes que s'hi trobaven quan Flora
.

respiració
panteixant,

la d'una
persona que ha
com

corregut.
—Tinc por
que arribo una
mica massa

.

1 (PI
'1,11•
(P

aviat,—digué.
—Oh! cm pen
que no, doc
tor. ja han tocat
dos quarts de
vuit.
so

Després es
pará un instant,
abans de pro
nunciar aquests
mots.

IV

No sabia
que vós sopés
siu aquí aquest
vespre... El se
nyor Ackroyd
no m'ho ha dit.
?Com va el
—

El sopar

a

Fernly

No havien tocat encara dos quarts de
vuit quant vaíg trucar a la porta d'entra
da de Fernly Park, la qual cm fou oberta
de seguida pel •Maitre d'hótel», Parker.
La nit era tant formosa que havia fet el
camí a peu. Vaig penetrar en el gran ves
tibul quadrat i Parker hem prengué el ga
bany. En aquest mateix moment, el secre
tan i d'Ackroyd, un amable jove nomenat
Raymond, travessá el vestíbul cap al des
patx, amb les mans planes de documents,
Bona nit, doctor. ?Veniu a sopar o
—

be

a

fer-nos una visita medical?

SA;Nz.1
AlonALIS

—

vostre

genoll?

—

vaig preguntar-lí.

Com sempre, doctor. Cal que me'n
vagi. El senyor Ackroyd va a baixar. No...
per veure si les
no havia entrat més que
flors estaven encara fresques.
Va sortir rápidament í vaíg endinsar-me
a l'habitació, tot tractant d'explicar-me el
seu evident desig de justificar sa presencia
al saló. Vaig adonar-me aleshores d'una
—

entra a la cambra. Eren incites
les persones que no estimaven Flora Ac
kroyd; paró cap no deixava d'admirar-la.
Resultava encisera per als seus mies. La
primera cosa que us sobtava quan la
Metí, era el seu tipus de rossa. Tenia els
cabells d'un ros escandinau; els ulls d'un
blau deis fiords de Noruega i sa pell era
(Seguren el número rinee¦

Ackroyd

en

les
la
ue

226 trens entren i
surten cada día per

l'Estad() de França

es

tal
lar
uir

el ram d'estacions, com el de monu
ni de mol!,
una dula!
ha estat pos
privilegiada. Si el turista que arribava fa uns anys
per primera vegada a Barcelona s'hagués deixat portar de
la primera impressió, el seu bitllet hauria estat molt sovint
en

ments,

aix

bou
na

de

er
nes
lo.

ina

vi
lels

—

d'anada 1 tornada.
Ara la

ots

—

no

cosa

és

tolo

una

abra,

La ciutat ha arribat

a un

punt de polidesa que no tolerarla una estació que la per
judiques. 1 val a dir que, des
prés d'una pila d'anys de viu
A primer Serme, els
aparells «BlockSistems
angúnia, el
re amb aquesta
que regulen l'entrada
se li ha resolt mag
sorthla deis trens.
nificament. En el ram de les es
tacions —i en la de «NI. Z. A»,
sobretot,— hem anal decididament de la barraca al Palau.

problema

vist aquesta eslació nova? Es mereix realment l'ho
d'una visita i gairebé deixar-se perdre un tren toi per contemplar-la. No
hem fet aixó, pero hern cerca! un excellent cicerone —el Sr. Nogués,—

?Heu
nor

nut,

del moviment, per acompanyar-hi el»
ensenyant 138111 a parn.

cap

Ilegidurs

nostres

1

Fatalment per donar una idea cal recórrer a les com
paracions, ?Entrem-hi, senyor enginyer?
Deixeu-me dir que la nostra Estació és fel i fet, de les
—

ita
s

o

—

tot

millors d'Europa. I val

i
lels
or

a

dir

que

encara

havia d'ésser

més

gran del que és are. Havia d'arribar fins a l'Avinguda
dicaz-je. 1 la sonido del passatge havla d'ésser a la Placa
Palau.

ora

?Amb quina

—

estació té més

retiranca?

Hem procurat aplegar-hl el millor de toles. De les
d'Alemanya, Anglaterra i Nordamérica. De les de Nord
américa n'hem adaptat el aBlack-Sistem», per a les senyals
—

que és el més perfecte que es coneix.
--?Voleu dír-nos, per peces menudes, si us plau, alguna
d'aquestes minores aporiades?
Tenim el «Dispatching», és a din un centralitzador
del trefec, una regulació deis serveis de tren» centritlítzada.
Després, tenim la «Caseta d'enclavament» que és el millor
d'Europa en el genere. Consisteix en una regulado perfecta
de la circulació, maniobra d'entrada 1 sortida del» tren» a
l'estado des d'un punt determinat. Aquesta «Caseta d'en
clavament» o «Caseta de Comando» és el més perfecte que
hi ha avui. En d'aitres esiacions d'Europa el» serveis estan
repartits entre diversos deportaments que exigeixen molt
personal que actua des de diversos punts. Aquí no. Calen
només dos o tres bornes que mouen un joc de palenques 1

automatiques,

—

•••••¦••
..0•11«

interior

de

l'Estatuid

de

Franca,

en

la

qual

cada día entren

surten

226

tren..

maniobren

fofa

l'estació.

L'enginyer senyor Puig en» acornpanya Jenabe en aqucsta
visita. Visitem, prímerament, el lloc de facturació a gran
velocitat. El personal especialitzat resolt toles les aglome
racions sense impaciencies. Quan cal, el servei de merca
deria es porta al pis principal des del qual, mitjançant un
tobogan, va a parar al» vagons
Baixem als túnel» subterranis dalt d'un muntactirregues.
Cal fer constar que l'estació de Barcelona está minado
teta ella per una xarxa de tünels d'un total de 600
de l'argado. Prenem una petita vagoneta electrice

ella

comencem

l'excursíó

metres
i

emb

per sota.

«Aquí

es verifiquen el» serveis de correus 1 equipatges
diu el nostre acompanyant
les saques de corres
pondencia h1 baixen des de carteria 1 per mitjá d'un mun
-

ens

-

són pujades el costal del cotze (urgir) per Ilur
respectiu. Aixf en» estalviem d'aner amla les saques
per dalt de l'andana. El» equipatges lambe es porten aquí

tacárregues
tren

oltes
I

Ac

ir-la.
La
la
a els
d'un
5,

baix l es posen al muntacerregues corresponent a la via
respectiva 1 pugen a l'andana i són situats davant del vagó
furgó». En efecte, observem que hl ha catorze muntachr
regues corresponent a les ca

n

er?

El

magnific

hall de r

tació, que ha vist en un
sol dla, un movirnent de
talé* de 120.000 passatgers

torze vies

Pugem

de l'estado.

a dalt, or.
vlsilem el» servels de Petite ve
locitat. Hl arriben de fora frui

novarnent

tren». A la dreta, el
l'esquerra, el joc de palanques del ¦Bloelt Slatems que controla l'entrada surtida de
CI7Ipiettl4 l'estat del movIment.
pla general de vies de l'enlació amb leo Nenyals Ilumlnoses que mostren ala

A

ver?..ures. %ten en caixons 1 hi he dies que hi arriben a rnilers, Per Na
el
tráfec és imponen!.
dal,
La «caseta d'enclavament» és situada vora el pon! de Sant Caries. És una
1 per so
torre sostinguda per un gran arc que emplena tot el Ilarg de les vies
teN

la qua! passen els tren».
?Voten saber el grau de mecanització deis serveis? Tots el» rellotges de res
tació funcionen electricament. Depenen d'un rellotge principal, que és el «re
llotge mares. Cal només preocupar-se que aquest vagi bé1 tingui corda. Aixt
hi he assegurat el funcionament perfecta de tols el» altres.
—Ara una pregunta: Quants anys de vida té una estació, aproximadament?
—Un» vint anys. Després d'aquest temps ja és insuficient. Aquesta que ara
sembla que hagi de durar molt de temps d'aquí vint anys ja no podrá donar
ta

l'abast. L'abra va durar tants anys a costa d'un vertader sacrifici del per
sonal, que feia miradas per mantenir el servei. En arribar a la «caseta» ob
empleats maniobren silencio
servem primer de tot el silenci que hi ha. El»
sement un joc de palenques colocades sobre d'una gran caixa metállica.

Tanmateix, it diré que un dio de l'estiva passa:
i sortides es va arribar a cent-vini-mil per
entrades
per aquesta
Cal advertir peró, que molla gent que ve de Tarragona i Saragossa
sones
baixa al baixador del Passeig de Gracia. El nombre de persones sortides en
una
hora de máxima afluencia a Barcelona-Terme és de quinze-mil.
No

es

poi dir

exactament.

estació entre

?Pensen electrificar?
SI; tenim pendent rabrovació oficial, els projedes de 13 mejor part de la
1 Tarragona fin» a Port-Bou
zanca catalana que compren des de Mora la Nova
kilómetres.
La primera etapa
cinc-cents
trenta-cinc
és a dir, una ex:ensió de
compren de Tarragona l'Empalme. Cal fer constar que la Companyia te el
projecte d'emplear perels servels de cent quilómetres de distancia cotces auto
-

a

dir, tranvies de servei abundantissim de manera que entre Barce
les poblacions d'aquesta distancia el servel será de gran freqüencia.

motrius és

lona

1

ERNEST SCHOP

(Fotos Cases)

Davant nostre una mena de mapa de l'estació arnb Ilurs catorze vies i
les de maniobres. Unes Ilums del tamany d'un botó corrent, blanques i
vermelles, serveixen a rempleat per a saber quan la via está 'hure i quant
senyals per a saber la posició de les agulles i si
no. Allí es troben
deuen sser eandades o no. Un» rellotges indiquen la distancia deis

Mitjanont aquests rellotges el funcionad sap que el
quilómetre 1 mig de distancia. Mira el mapa que té ai
Cal pensar que
seu davant 1 veu si la via que 11 pedem! és Illure o no.
després de donar una via a un tren ja no és possible de canviar-li, per
tal d'evitar les conseqüencies d'un canvi de maniobres. Per la vial passa
una lleugera corrent eléctrica que fa que el tren per ell sol faci impossi
ble la maniobra contraria. Si per atzar, algun obstacle impedts el perfec
no fundo
te funcionament de les vies i agulles, aleshores les palenques
narien bé, és a dir, no correrien respai suficient. Aleshores el funcionad

tren» que
tren

es

arriben.

troba a

un

s'adonaria de renormalitat.

Aixt, dones, la possibilitat d'un incident?..
Pot dir-se que si no és amb mala fe, el» nostres aparells el fan gai
impossible.
És lambe un prodigi el» infinits encreuements de fi!»
rebé
eléctrica. que posen en marxa les senyals, agulles, etc...
tot obró es faja a niel.
Abens
ens diu rengínyer acompanyant
l'al
al cor. Un descuit
que
digui
que
estávem
sempre
amb
No cal
us
podio asser fatal.
Corn que no som t'orla en la tecnica portern rinterrogatori per uns
—

—

-

cures

camina.

?Podeu dír-nos.
Xaquestes obres?
—

No

puc

encara

que

sigui aproximadament

dir-vos-ho arnb precisió. Pecó

ints

de

el

cost

quaranta

total

miltons

de pessetes.
-

—

?Quants empleats

té

Barcelona la Companyia ?

a

Uns cinc-can!».
?Quants tren» circulen diáriament

per rtstació?
Per la linfa de Barcelona a Empalme per Mataró entre entrades
sortides en circulen noranta-quatre; de Barcelona a Freno a Granollers
trenta-sis; de Tarragona a Vilafrance cinquanta-dos; a Saragossa per
Vilanova quaranta-quatre. Ara en ches determinats e» posen serveis ex
—

--

traordinaris. L'any

passat

e

restiu

es va

arribar

extrmrdinaris.
—?Quin nombre de viatgers ecostumen arribar

e

a

posar

seixanta tren»

Barcelona dihriament?

Pranca

ha insplrat al
Hl reportatge de 'listad() de
t'ostro company Cases equest murió* stotomontages.

La bella neboda de
no és moda

Ramsay

Mac Donald
Jeanette
Mae
Donald, neboda del
Primer Ministre anglém, a la qual el s falsos
rumore

---És morta, la jeanette Mac Donald ?
--jeanette Mac Donald s'ha emrnet
zinat.
—Com

Aquests
ja fa

rumore

donar-li

que estan corrent

cosa

del Amor', ene han
inquietat més d'una vegada.
—Veja, veja. Don he heu
tret aiscó ?
hem replicat amb
una mica d'engarita.
--Ah! És ben cert! Tothom

la Paramount

ene

han

alzó.

jaa

En aquesta
moments precisament, está acabant
rodar el film de la história de Francois
Villon, el trovador.

Ramsay

i que

per tot el món.

d'Anglaterra, va
de Hollywood, per a

Mac Donald, des

grafiar ale

nostres

passava

la

el primer en cable
saber que era el que ti

ésser

estudie
neboda.
Ella mateixa ti va contestar, avisant-lo al mateix tenme, que de seguida
que acabes el seu darrer film, anida a pasear unes vacances amb ele seus
cosins, els filie de Mr. Mac Donald.
a

seva

de la seva familia.
l'atabalen de compliments...
El telefon interromp al

A l'oncle Ramsay,

senyor

a

Londres.

Blanco.

—

-

asierra alta tot

el dio.
IRENE POLO

no

—

jeanette

era una
noia de casa bona d'Escocia.
Se ti havia don& una
educació i se la destinava a un casament Iluit 1 honorable. Paró
vet aquí que la xicota comenca a llegir Shakespeare I Oscar Wilde i Lord
Byron. Comerlo e fer-se portar al teatre sovint. Comenca a organitzar

gran

representacions a casa seva, amb una companyia d'amiguets. Comerlo
a cantar ópera...
La seva vete
aquesta prodigiosa veu de fada que ene ha sorprts
—

ele elogie de les amIstats de la familia, de la
familia I de tothom que la sentía.
I un dia, jeanette confessa que vol ésser actriu. Grane teca
rafalls de la familia. Maria Santissima I On s'es vist ? Artista, la
nostra filia!
-

va

tenir tots

Pero, de grat

o per foro, jeanette surt amb la seva.
És artista
teatre. L'oncle Ramsay li fa costat.
Paró, ah reno', Quan parla d'anar ale Estafe Units per a
minorar d'amblent, en vista de l'estretor de l'ambient teatral
anglas! Allí van ésser els elite. Fine l'oncle Ramsay 1 tot. s'es
candalitza. S'hi oposa tothom. Nova York, la vall de la perdició '
Només faltava aixó. La seva jeanette, somniada amb une imper
tinente 1 une serietat de mort, al Broadway,.. No. abro si que
no II consentirien.

de

Paró no hi va valer res. jeanette Mac Donald va partir
als Estats Units.
Un cop a Nova York, jeanette no s'ho va pasear tan be
com és alzó. Es va veure obligada a ter papareis Ilrics
insignificants en «El Vaixell Nocturna « frene I Tangerine»
i

cap

abres,

Una_rticle inspirat sobre aquella extraordinári
eta.
d'aíre de–pr-kitests--i_de veu
e va surtir en un
diart de la ity, signat per un conegut periodista, que li
dele the girl of golden voice and hair, va descobrir

la Cambra,

Digui?.. No, no senyor. La jeanette Mac Donald no és mona. Com?...
No, no. Estigui tranquil que aviat la tornará a veure en una nova pel nauta.
--Ho veu ?
ene diu el senyor Blanco,
penjant t'auricular.
Donas

Mac Donald, en triomfar tan espléndidament al cinema
sois s'ha guanyat l'admirado deis pablics, sinó també la recon
ctliació amb la seva familia
segueix contant-nos el senyor Blanco, de
la Paramount,

tOt$

a

—

—Parqué jeanette

sonor,

feta.

na i de modisteta, tot plegat en un mateix papar.
Una alegria com un món per ella : une telegramas
d'admiració, de felicitació i de reconciliació desbordante

--

rodant

va

come

1 sobretot, el ~tic del món sencer que
s'enamora com un boig d'aquesta noieta
minsa. sumptuosa i simpatiquissima, que
sap ter cara d'ingenua, de vampiressa, de rei

—1 doncs? Tot alzó que es chis del suicidi ?...
Bola. Una bola que va llamar, segurament
arab fons de sensacionalisme, una revista francesa.
anal

la

El cinema sonor, veu el cel obert
davant de la seva primera perfecta
troballa microfónica.

hi ha. corto

sament per tole, res de tot
nette Mac Donald és triva.

en

Dieu, criatura: D'on us trasto
aguaste veu ? Parque una veu
aixi
no pot sortir
del mateix
lloc d'on surten les alinee.

:

no

important

interromp ele assaigs cri
dant entusiasmat:
—Ah, mon Diez' liáis c"est
merveilleux 1
i Ii pregunta, esbalalt:

hu diu...
Pot ésser ?
a

papar

que

—

Perb

vegades...

Després ta consagració
The
Love Parade», el nostre «Des
file del Amor.. En Chevalier,

Desfile

Mr.

un

prop

tranquilitzat
-ja poden dir que

tantes

dia musical «L'anell mágica», 1 des d'a
leshores, la carrera de la gentil esco
cesa i el seu éxit teatral, varen ésser

de dos mesos sobre
l'adorable neboda del President
del Consell de Ministres d'Angla
farra, la famosa reineta de «El

ha

«murta

jeanette Mac Donald. Henri Savale

?

és aiscó

han

Una

em:ena

del film

sobre

la histbria

de Pran

yola Villon que Jesnette >tac Donald eati
interpretant actualment per a la Paramount

AMÉRICA

1 ELS AMEIEICALS VISTOS

CANERO

PEL "REJONEADOR"
-En Canero es a Barcelona.
cinc paraules, caigudes sobre la taula ro
dona d'una penya taurina hi van tenir la virtut de
ter alca!' de la cadira la meitat deis concurrents.
--A Barcelona?
--A Barcelona només de pas perqué se'n va a
Caldes de Malavella a refer-se d'unes ferides.
--«Cornás»?
—Qué voleu que sigui? Pero allá, com aquí, Canero
s'ha acredítat com el míllor •rejoneador» del món.
Aixo és vernal í també ho es que Canero té a
barcelona, a més d'una pila d'admiradors, una co
lla d'amics, que, a més de la ciéncia taurina, conei
sen el seu .ángel.. Canero ha viscut una pila de
temps a Barcelona. Hi ha fet el servei militar. El
seu barret de cordovés ha «castigat» des de lotes
les nostres terrasses. El seu andalús de •luces»
que diu eh l
ha galantejat la flor de les
nostres dones.
Ara Canero és mereíxía una arribada
triomfal i l'ha tingut. En la seva rapidíssi
ma estada a Barcelona ha estret la má d'u
na pila d'amícs ben il-lustres que cultiven
l'amistat i
Alguns han anat a
Caldes de Malavella. Per veu
re'l valia la pena de pendre el
tren. Així ho ha fet un redac
tor i un fotograf d'ImAroEs.
—Parleu-nos, si us plau
de la vostra salut, Canero...
—Ara es tracia només del
record d'unes guantes fui
des. Sempre deixen un mús
culs débils i tot de dificultats
de circulado que convé re
soldre del tot. Pero no té im
portancia. [a puc parlar-vos
del meu viatge si voIeu.
—Encantats. ?On heu ac
tuat a América?
—He actual uomés a les
repúbliques de Méxic, Perú,
Venezuela. A Méxic la vida és
«un sueno». Lesport de mun
tar a cavall el cultiva tothom.
Hi ha l'«Associó Nacional de
Charros», exclusiva de ge
nets, que munten el diumenge
a rnb els seus trajos típics Ca
da diumenge teniu exercicís
de «lasar reses y colearlas».
—?Com va la invasió nord
americana a Méxíc?
-Els costums i fins el la
ranná mexicá es van «agri
gandoo. Al ianki lí díuen
—

Canero
amb

els

seas

Hoste

que cada dla
nitaa

es

en

lJattna

desllati

pública
una
manifestació
pacífica, naturalment. El Pre

mes

—

FOTOS
GASPAk

sident va fu-la filmar i, en
adonar-se que la noia que es
significava més era precisa
ment la fila d'un seu amic
intim, va ter-li saber, amb
sorpresa, al cap d'uns dies.
El seu amic no en sabia res,
perqué aquell día el telefon
de casa seva no funcionava
—?1 lora de Lima no us ha
tel pensar amb Andalusia
cap més ciutat?
—Hi he pensat a Caracas,
on les dones seuen en unes
finestres baixes, per l'estil
de les d'Andalusia. Al cap
al tard, hi ha perill de la

vida, passant pel carrer.
Pero les dones són de
primera a tot arreu
creieu-me.
—?Parlem de toros,
Canero?
—Méxic per al torero
és un gran país. De mo
ment, és on paguen mi
flor. Jo—i mal m'está el
dir-ho—he cobrat trenta
mil pessetes per cada
corrida.. 1 cobraven
«

igual

els altres mata
dors que torejaven amb
mi.
—I les places com són?
A Méxic, fantástiques
Tenen una cabuda de
vint-i-sis mil animes.
Aixo permet de posar

primeres figures

a

toles

les «corrides» i fer pa
gar uns preus cars, molt
més cars que aquí.
—I a les altres ciutats?
—Al Perú i a Vene
zuela són molt més pe
tites i per aixo, a cadd
«corrida» poden pagar
només una sola prime

figura.
—?Teniu bon record
d'aquells toros?

ra

brIllant de

malaltia poc

trionds

aquesta América

-

Bis millors hotels són a me
ricanitzats i tots els nois i
nenes «bien» parlen el «grin
go», que no té rés a veure amb l'anglés.
—On us heu sentit més adaptat?
A Lima, sense cap dubte. La població

ornsient,

pene.

—

«gringo».

soles e! volant, i fan la
vida que farien aquí els seus
germans. Mireu: va ter-se
una
manifestació femenina
contra el President de la Re
ten

Aquestes

eeeee

lea Termes
a entre

la

Orlon, pacient

clientela

de

d'una

reatabliment

s'assembla d'alié més a Sevilla. S'hi parla
amb un «zezeo» diví, 1 amb una entonació
que hi canten els ángels... Les noies por

--Els del Perú i Vene,
zuela tenen massa bon
eh
cor. De vegades, és dir, massa sovint,
des
ve un rampell de no voler envestir. i
llueixen l'artista (modestia a part).—J.G

J

1

dl

rl

A

resquerra: Les nedadores del «Club Natació Barcelona, acompa
Les Mouettes, de París, en un ápat de germanor, en el qual

nyant

fon subratllada, sobretot, la coinddencia de la data de ftmdació deis
dos Clubs (1907).
A la
Una

dreta, a dalt:
magnifica exhi

bido d'estil de la senyo
reta Solita Salgado. A lit
dreta, a sota: Les Monettes,
gavines parisenques, amb la

S,

entrenadora. A la silue

seva

ta

velera Solita

simpática

Salgado, la
d'aquests

heroína

Concursos de Natació

Butler, l'aviador anglés,
participant a la Cha
Ilenge Internacional, que
fon el primer d'arribar

a

le

al control del Pral

S

Amb l'arribada de Les Mouet
?es, de París, capitanejades
per Solita Salgado, i el pos de
les avionetes de la «Challen
ge», pel Pral. Barcelona ha
passal una gran setmana in
ternacional. Les gavines pari
senques se'n van enctsades del
nostre Club de Natació i de les
nedadores. En le seva
seves
estada al Pral, els participants
en
a la «Challenge» han estat
contacte amb el nostre equip
d'aviadors, que ja fa respecte
(POTOS
Una

de

les avionetes

partícipants, en

els

preparatins per tornar

a

GASPAR

volar

e•
333

.1s
S

o

L'Arxiduc

Antoni

d'Habsburg,

amb el

acompanyat de la

;en

seva

mecánlc catalá,

familia

Lletiós,

Des

de

rió,

el nostre

lotógrat Gaspar,

avionetes de la

ha recollit l'arribada

Challenge,

al Pral

de

cine

I

cssrs)

elegirá

Dissabte vinent, 11AllAT4;Es

1ÁA REINA DEIS BANIS 11111 BARCELONA

Una Instó de Jaleara

Opisso

del que

sera

la lesta de

la

proclarnació de

la

Reina

dele

Banys de Barcelona
Ricard Opisso, pels Banys de Sant

Tal com várem dir. aquest Concurs es celebrará a dos quarts d'una
del dissabte, dia 2. a la platja de Sant Sebastiá.
•
La premsa diária donará tota mena de detalls complementaris, que
siguin acordats a darrera hora.
•
La comissló organitzadora es reserva el dret d'admissió de les senyo

Caries, pel Casino de Sant Sebastiá

concursants.
L'entrada a la terrassa, on es celebrará la Festa, será per invitació.
Les invitacions les repartirá la revista ihIATGES i el Casino de Sant Sebastiá.
•
En el gran saló del Casino es celebrará el sopar a honor de la Reina.
Per assistir-hi, caldrá adquirir un ticket de 25 pessetes.
•
L'entrada al ball de Gala será de 5 pessetes. incloses dues entrades

l'agraciada, per valor de 200 pessetes;
arnb plagues eléctriques elegibles
le
és
un
assortit selecte de pertumeria; el de
Casa
«Myrurgia,
S.
A.»
el de la
un
ofert
Rafel,
S.
A.
ha
Casa Comas, S. A. és un present magnific; la casa
5. A.
objecte d'art; la casa Doménec Hospital unes mitges de seda, í Uralita,
Diverses cases han ofert encara abres premis.
un obiecte d'art.
oferts
concurs els seran
•
A lotes les senyoretes que es presentin al
presents, obsequi deis Banys de Sant Sebastiá i de la casa Juncosa
•
A la tarda, la Reina deis Banys i la seva Cort d'Honor, serán

•

retes

•

de

senyora.

•
El jurat será formal pels senyors següents: Santiago Rossinyol, Pre
sident; Josep Llimona, Josep Marta de Sagarra, Caries Capdevila. Márius
Aguilar, Francesc Fontanals, Márius Gifreda, Josep Maria Planes. Domtnec

i

Sebastiti.
•
Entre els premis oferts, fins ara, hi ha el del joier Jacint Roca (Rem
brillanti.
bla del Mig, 33), consistent en una magnífica anell d'aigua marina i
de
(Rambla
Guarro
(Angelus
Hall)
Agusti
muntada amb piaff; el de la casa
pessetes,
Catalunya, 7): un fonógraf «Concertola», portátil, valorat en 300

per

con'dades
a

volar

a

l'Aeródrom Canudas,

NAGSA

-

Casanova, 212-214, Barcelen?

