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Ventura Gassol ha fornat

2'1~

plana

míg d'estada
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a

Catalunya

vegí's ínformacíó de la
a la presó de Fígueres
Ventura Gassol fou posat dílluns en llibertat í després de sís anys
l'estranger ha pogut veure de nou la seva estimada Barcelona

Després d'uns díes de reclusíó
tercera

a

—
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MARICEL
Zes atraccions más emocionants emplaçades

en

el lloc más deliciós i fresc de la ciutat
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SUR
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nevetat

i es
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flmericans)

WICIIING WAVES

ShOOTER
DISCOS
CASCADA
AEROPLANS
Tealre a l'aire Illure
SKATIN
I A LTRES
Totes de gran emodó 1 alegrla

PROVEll 0111FIR-111 1 Hl TORNIIREil
millor forma de traslladar
hi és pelfunicular de Montjulc.
estació de 1 Para! lel, xamfrá
Comte de l'Assalt

Billets tarabais acá el Parc d'aliacán
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Atormentadores
nocturnos!
Huyendo de la luz, las chinches salen por la noche de
la suciedad de las hendiduras para picar al durmiente
y robarle su sueno. Destrúyelas en su misma guarida!
Vaporice Flit por las hendiduras y rincones. Flit exter
mina moscas, mosquitos, pulgas, polillas, hormigas,
escarabajos, chinches... y vis crías. No es peligroso.
No mancha. No confunda I• lit con los otros insectici
das. nilón amarillo-franja negra. No se vende a granel.
Exila los envases precintados.
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BOSOUETS HERMANOS

Sevilla,

Y CIA. Corles, 591-A. Barcaleas
Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M.

Ventura liassol a lapresó de Figueres
Hern anat a estrényer la una de Ventura Gassol
1-ligueras. Dir la má no és prou exacta.
la preso de
el
dit xic, parqué els altres dits no pas
només
Era
metál.lica que hi ha davant les reíxes
en per la tela
un locutori petit, on caben nomas
locutor,
del su

sentit el perfuni. Díssabte
vent venia d'aquest costal,

quatre cadires.

paisatge de Catalunya. Els paísatges diversos
que han vist els seus ulls, 11 evocaven, fatalment,
el nostre. En gairebé toles les conferencies que
ha donat
a Bélgica i América
ha comeneat

a

una

de la tarda

hacia algun

—

contrast.

1

era

a

través d'a

quest contrast
ens
diu
que recordava la
gent... Tardará gaire a veure de debo el nostre
—

a

paísatge?

es

'Les reixes ni el doble filat metálic no poden
Ventura Gassol. Es el de sempre. Fa
la mateixa cara de poma
que 11 veia losep Pla
pero la cabellera és encara més opulent que

—

que era l'auténtic.)
1
La preso de Figueres, fronterissa com es, ha tingut
per hostes durant açuests anys una pila de gent
nostra. Hi ha desfilat-la majoria deis presos polítics

prová

quan el
dula ben clara la

--

subratIlant aquest

la seva calla actual.
dona a conéixer i, com que hi
altre Gassol a les fitxes, el) afirrrá

Port-Bou

cm

música d'unes sardanas...
Era una cosa—din que esgarrinxava el cor.
Ventura Gassol es mor de ganes de veure el

Venínt de Bélgica, després de travessar dues
fronteras, Ventura Gassol ha arribat a aquest casa
deis marlets i les troneras, sembla
lot que, a desgrat
convalescéncía que una preso.
casa
de
niés una
Arribava a Port-Bou a les non del mati i entrava a
la

afegeix

—

desfigurar

—

—

—

abans.
Me l'he deixat

la cuinera de
d'aquests darrers anys. La María
la preso que peíxa el nostre azule maternalment
noms; alguns son morts...
ens diu tot un rengle de
—

—

—

ens

diu

---

a

la mateixa

mida de quan vaíg sortir de Barcelona.
La cabellera, paró, per l'home que havia de

--

Amb l'arribada de Ventura Gassol
la preso de Figueres, el ami que
porta a aquest indret deis afores s'ha
ornat mólt mes polsós, hi ha tráfec de
obres tot el dia í el locutori es sempre
a

ple. D'enea
iutat és

que eh l va arribar-hi, la
abocada de cara a la

tota

preso.
Dijous,

Un

aquest mateix locutori,
pres Martí Vilanova i on
hem trobat la seva vídua, Ventura
assol va conéixer-hi el seu fill petit:
on va

angla

de

la

muralla

que encercla la preso de

Figneres,

en

en

está

pres

En Ventura Gassol

estar

Albert. Va coneixer-lo entre reixes, al
brac de la seva mara. Pero va poguer
comiadar-se'n abracant-lo des de dios
Ventura Gassol ens parla d'aquest
oment amb una veu una mica tran
cada... Tots els que hí ha en aguast
moment al locutori, retan aquella es

de tendresa.
--No he vist encara Catalunya
as diu
pero he vist el seu cel i n'he
ena

—

—

La

cuinera

ras,

que

jar

ier

ta-set

de

la

ara

fa el

Ventura Gassol. Fa

anys
en

que

aquell

de la preso. La aren
assenyala l lloc on cor
respon la calla en la qual esta
recios el poeta patriota
El

preso de higue

és la que

ocupa

el

pati

blanca

man

tren

carrec

establíment

vestir, alternativarnent, la tenla de capellá, el

ca

í la gorra, era un detall delator. Calia ter el
cor fort í suprimir-la.
El Gassol d'ara, després de sis anys de rodar
mon, no ha perdut ni aquella V de la Selva, tan

pell

accentuada,
seu
va

locutorí,

ni

aquella

on van

renovant els

flama de la

seva veu. Al
els visitants, ell
passos de frontera, paí

renovant-se

temes:

satge belga, paísatge tropical, projectes literaris,
amistat amb autors estrangers i encara d'altres
sol, refará el paísatge que
enyora, evocará potser la darrera nit de la seva

Ara,

en

companyla del perill, ha

fronteras.
Ventura

no

podía mancar-in la
Aqui la veían a la

h,n Ventura Gas

cap

vidna d'En Illarti Vilanova.
sortida de

la

preso

restar

estada a Catalunya... que saltant per un terrat
a la matínada, entrava a l'esglesia de la Concep
ció í després s'embarcava a Tarragona cap a
Cette. Després, sota barques o en fons de cotxes,
en

Entre les innombrables visites que
sol

temes...

Gassol,

anat

travessant

al cap de sis anys,

torna

a

Catalunya arnb la mateixa fe de sempre. Itt
troba la gloria pura del seu nom i hi troba
esperem-ho l'alliberarnent ben avia t.
rá
Germá Gassol, rebeu aquella forta abra
cada que no he pogut donar-vos per mor de
—

—

la tela metál.hca i de les reixes.

En la

a

l'Orfe6

ex

Mallorca,
de Sabadell

retire

va

recent

seva

cursi.)

simpatic
e Joan

un

homenatge

Alcover. Devant ef
monument del glo
poeta,

riós

tir-ht
tada

va

assis

gran gen
entre la qua!
s'ht comptava el bo
1 millor del rrión in•
tellectual de Palma
una

FOTO

ALCHANT

Una nota típica de la
festa malor de Saba
dell, celebrada
aquests dies. La «co
llas de Joen de Ser
rallo ng a represen
tant una escena mig
de teatre a la via pú
blica

—

FOTO

GASPAR

Diumenge es va cele
brar a Caldetes una
brillant festa organit
rada per la coldnia
estiuenca

d'aquella

platIa. A l'esquerra,
de la
es veu Vade
benedicci6 de

les no'

pirogues 1 e la
dreta, algunes de les

ves

gentils

propiciarles

de les flamants

em

barcacions

FOTOS

SAGARRA

Mary Pickford es divorcien. La noticia
fina era la famosa parella era ci
veo
tada com un model de mairtmonl ben avingut. Perd es
que ells
que la tradlció cinematográfica ha estat mes forte

Douglas Fairbanks
ha

primer grup de coloates es
V Aluntament deBarcelona en
fill
a estluelar.-Una mere besant el seu

La tornada
cotara
via

que

causal

sensació

1

perqut

FOTO

del

MITSTONE
RETSTONE

TORREYPTS

Una demostrad() de
simpatta a Nahas
Pascha, el lider dei
partit nacionalis
ta

egtpcl.

a

le

seva

arribada a Mansurah
(Egtpte), despres dels
sagna nts esdeveni
menta de les darre
res setmanes

Els terTatramols
Villanova
d'Itálla.
del Bettista, ha estat
completament d e s
—

truide. El 80 per
d•habitants de la
blad()

Le terrible catástrofe del
lia.
Una vista d'Ariano,
regions que ha sofert
—

FOTO

FOTO

100
po

han resultat
monta

FOTOS
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Sur
una
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de

Les triunfes de l'or
defensen les grans banques deis perillosos !ladres clentitics
Cm es

EL, argonautes

per a
arribar fíns al tussó
d'or hagueren de Iluitar
contra gegants, dracs i aus
terribles que els

llença

les seves plomes
si fossin fletxes. La
ven

com

seva

bona sort, segurament els
féu comprendre que els
déus vetllaven per ells
que el tresor l'aconsegui
ríen. Els moderns argo
nautes de les cosmópolis ca
pita listes que cerquen el tussó
d'or en els soterranis de les

banques,
poden comptar
grans

pirámide

de monedes d'or,
Una
ala soterranisdel Sane d'Espanya

Si

no

tos

la seva temeritat i sense la protecció dels déus,
són infranquejables portes de ferro, els dracs vi
gilants amb pistoles automátiques, les aus de
plomes punzantes, reixes i caixes d'acer.
De vegades ens porten els telefonemes la sor
a

New-York

está

obrint la reisa,

que aquest ull gegant
ces ala soterranis de la Banca

saben que no
més que amb

prenent informació que

per Phome que

de creare

o

a

Bue

nos-Aires, una banda de Iladres ha atacat un banc
arnb pistoles i fusells. Altres vegades l'atac es fa
mitjançant medís terrorístes: una bomba escla
els
ta en un banc, i amb el pánic entren en acció
representa
l'ofensiva
franca
Peró
aixó
pistolers.
la vida. Eí
en columna, donant el pit í jugant-se
lladre, generalment, surt perdent. Prendre un
és una
carrer de New-York per un cal-ni ral,
práctica buida de lógica i plena de possibilitats
de desfeta. Tot depén de quí arriba primer a posar
práctica el rnétode napoleónic d'acumular
en
més forces contra l'enemic en una hora deter
minada.
Pero a la guerra contra els bancs, igual que a
la guerra de trínxeres, hí ha l'hora H, l'hora que
atacants i en la qual amb
no saben més que els

costana

porta que dóna :te
Morgan, de Nova York
és

la

?S'han de prendre els soterranis d'una banca on
es guarden els mílions? Es fa un treball de sapa
des d'una casa immediata o des de les clave
gueres. Aconseguída la comunicació comença
l'audácia. Si surt un policía se'l mata. Si es topa
amb una porta d'acer, se la forada amb la dina
mita, sí sha d'obrír una caixa se lí aplica el

suplet

per a fondre-la.
Fins a arribar a l'or !quina tasca anguniosa i
quin embolic d'obstacles! Per a defensar l'or, hi
ha el codi penal amb tot l'engranatge de la gen
darmeria. No n'hi ha prou. Cal amagar-lo. Cal

defensar-lo. Com si fos una mena de Máscara de
Ferro, el tanquen en uns soterranis, el fíquen en
arques, li posen portes immenses d'acer iii
centinelles als qui auxilien timbres í
fils eléctrics. Tot aquest-imposant aparell defen
siu, detura les temptacions, peró de vegades uns
bornes corsecats per la febre d'or arrisquen la
unes

col-loquen

precisió absoluta s'ha de realít
zar l'atac. Contra aquesta ho
ra hi ha l'horari indefinit, equi
valent al treball de mina de la

?Sla de prendre una
posició difícil? Es fa una mina.
trinxera.

El complicadissim mecanisme que fa funcionar
de la

calan

de

la

Banca

la

porta

Trust Conspany, de Nova York

Manipulant

la delicada

maquinaria

de la més

moderna crasade cabals

llibertat i la vida i donen l'assalt. Gairebé sempre perden i pa
guen. Alguna vegada guanyen i el sol se'ls apareix des d'alesho
Tret d'aquells temps tristament famosos
res com un dólar d'or.
de
pistolers,
al nostre país no hi ha cap mena de
de les bandes
tradició d'aquestes poderoses bandes de bandits. El film La Ilei

Thampa ens va donar una excel-lent visió del que són aquestes
temibles associacions principalment a Xicago. Aquesta gent
empren ametralladores i Iota
no s'estan alió que se'n diu de res:
i tan cientific gairebé com els
d'utillatge
modern,
tan
modem
mena
importants mecanismes que inventen els Bancs per a defensar-se.
CARLEiS MONCADA
( FOTOS KEYSTONE)
de

Ppanya, 1 la
d'or, en barres 1 saqu.vs, is,,aerraws Jel
guarda, ofereixen, al costal de les impressionants organttza
sensació de modestia...
defenalves deis banca amerlcans, una singular

Les estivos

retas' que les
clon,

fccau-ix-utint/ yerD

aixecA

a

ayrairruw

i-

a.
Sesterriers
Cerillo%
RON AZUL OLOR AG RADAIIL
-

Espallk
Tot de caut.xulina per

aaprimar
i vestir

a

Ia moda

Trametem Catalecs Gratudarnent

MAO
Rambla de CaEalunya 24
Diputació
BARCELONA
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DE MASSA1GE

Afaitar-se amb significa

estalvíar temps
rnoléstíes.

NAFTALINA
A

CONTRA
LES ARNES

k

y

PASTA
NIX

FABRICA DE
JOIERIAi PLATERIA

cii

A

significa

afaitar-se
nicament í cómoda.
ha estat sempre
de distinció.

un

higié
senya

eNnie>1
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ELS CAPVESPRES
A L'ESCULLERA

Entenem-nos. Dividirem
l'Escullera en dues ban
des i la gent també en
dues menes. Hi ha la
banda del port i la de les
roques pelades. Els de
la banda del port, són
próplament aquests del
capvespre. Els de les ro
ques

—

més

intrépids

—

s'hi estan des de les set
del medí fins que els en
treu la fosca.
Els que s'hi passen el
dia
honorable gent de
tenen, en
de barriada
certa manera, un sentit
més despert del confort
que no els que prenen
de matí qualsevol tren,
—

—

per

anar

a

qualsevol

platja. Aquests
1,

es

torren

més, pesquen i en
cara s'estalvien el tripi
joc del viatge.
Les roques no són
alió que en dirtem molt
a

acollidores, peró,
canví,

us

donen

en

una sen

de mar de debó
els badocs del port
no tindran pas mal. I per
facilitar l'estada sobre
aquestes roques, a l'E scu
Ilera no hi falta res. Us
llogaran cassoles i fins
canyes de pescar, si vo
leu... Són unes roques
(7:4 Vin 71,1,ot,r. fof Fs
sació
que

-

la setmana plenes de llaunes de sardines i de deixalles per l'estil.
negará que aquestes roques no siguin esquerpes. Peró en can
vi quina mena de familiaritat no donen als seus habitants del diumenge,
que s'enginyen com poden per cabre-hi. En &icé d'enquibir-se quinze
persones dintre quatre pams de roca, s'arriba a unes filigranes que Ro
binson mal no va trobar en la seva illa. I tot plega}, a sons de guitarra 1
amb aquella mena d'alegria endormiscada que dóna haver menjat i begut
vora l'aigua i haver-se remullat fins a genoll 1 veure's, de tant en tant, la
cara esquitxada d'escuma...
Els que hi van al capvespre són classificables dintre la categoria deis
promesos. Parelles i més parelles. I algun pare que ensenya el mar a les
R. H.
criatures. I noietes enyorades que hi van a tirar nou pedres.
passen

Ningú

no

1111filvia
rá tots els tractats i convenis que
té firmats, tant amb els altres pai
sos com amb les empreses parti
culars, sempre i quan no síguin
lessrus als interessos nado
nals i quel'actual Govern és
Govern de respecte i
un
d'ordre.

—?Quina

és l'actual situació in

ternacional de Bolivia?
—La pregunta que em fa és molt
complexa i és per aixó que em limi

taré a parlar-li deis dos punts que afecter
la vida mateixa del meu país. Bolivia no
perd ni per un sol moment, al través de les
seves inquietuds democrátiques, les seves
legitimes aspíracions de reíntegració ma
rítima. Bolivia vol cercar per mitjá de la
justicia i del dret, el que per la força li ha
estat denegat. Aixó és: la seva legítima
comunicació amb el món civilitzat per mit
já del mar, per tal d'apropar-se a la cultu
ra í a les grans rutes comercials. Sortosa
mentl'afer episodio arnb el Parague i ha que

TipuA Aymará (Gualullani>

Els darrers esdeveniments polítics han
d'actualitat el parlar de Bolivia.
Desitjant transmetre als nostres lectors
algunes impressions sobre aquelle bella
i Ilunyana república Sudamericana, varen]
senyor Adolf Otero,
anar
a visitar al
Cónsul General de Bolivia en la nostra

posat

clutat. Es tracta d'una personalítat !oye.
que s'ha donat a conéixer entre nosaltres
pels seus treballs literaris i per l'obra de
difusió cultural i comercial a favor del
seu

país.

—?Quines impressions en té vosté del
canvi polític operat en aquelles terres?
—Passats els moments d'inquietud sub
següents a aquesta mena d'esdeveniments
populars, l'ordre ha quedat restablert itn
mediatament, reprenent-se la vida normal
del país dins de la major tranquil-litat
pública. Des de fa trenta dos anys que no
s'havia produit a Bolivia cap revolució
acaba de tenir lloc
crisí de creixe
l'or
ment i una sotragada democrática en
front
del
ganisme de la nació. Es troba al
Galindo,
el
qual
Gavern el general Blanco
és un deis caps mes prestigiosos i distin
gits de l'exércit boliviá i que ha representat
tothara una positiva valor intel-lectual i de
responsabilitat dintre el país. El Direc
tori militar que s'ha constituit, está asses
sorat per coneguts polítics de Ilarga figu
El
rado en el Govern i en el Parlament.
trans
prego
que
mes interessant, que Ii
rnetí als lectors
paisatire
Yn
d'ImAroes, es que

cruenta fins la que

que

no

Bolivia

ara

és altra que

respecta

una

deis

cims de

Mallachactia

La delicada

arquitectura

d'un

pat.'

cnionial de

La Paz

dat solventat merces a l'amigable i cordial
intervenció de la cancellería uruguaia i les
relacions internacionals entre ambdós po
bles han estat represes ja fa prop de dos
rnesos. Sois manca per tant, ara, a les
cancelleries de Bolivia i Paraguai, enfocar
els problemes de la qüestió d' El Chaco,
d'una fórmula de dret i d'equitat.
a l'empar
—?Que ens diu de les activitats intel.lec

tuals de Bolivia?
—Essent el meu país fill del segle
sotrnés a les influencies bones i enervants
d'aquest període de la história de la hu
manitat, ha viscut seguint el ritme de les

transformacions ideológiques

i

polítíques

del romanticisme, del naturalisme, de la
sociología, del progresisme í del libera
lisme. Té oradors com Baptista í Sala

Una

escena

Pascana,

en

la

selva Boliviana.

Tres Sauces,

en

el Riu

Piray

table obra d'art. Magnifics quadros de la naturalesa múltiple i va
riable de la meya patria, sorpresos pel mágic objectiu d'un yerta
der artista. És Ilástima que, per a completar aquestes fotografíes
on s'hí destaquen les ímponents
muntanyes andines i les belleses
de l'altiplanicie amb les seves frondoses boscúries, no els en
puga oferir, per no tenir-les a má, d'altres on es demostri el
progrés industrial i urbá de les poblacions bolivianes.
De poder-les-hi ensenyar, veurien com el progrés material de
la república de Bolivia corre parella amb l'exuberancia dels seus
paísatges. L'agricultura i la ramadería, amb una infinitat d'indús
tríes derivades, van marcant les fites d'aquest progrés de qué els
parlo. A mes, la mineria és així mateix una importantissima
font de riquesa en els seus múltiples i varíats aspectes. Les na
cions americanes són joves encara i la índústria está en vies d'or
ganització en moltes d'elles.
Les visites que esperen el Sr. Otero, ens mouen a apressar el
final de la conversa, encantats per les seves atencions i agraits
per les fotografíes que ens ha facilitat í amb les quals illustrem
les presents ratlles.
E. S:
(FOTOS

Una

poética

visió

—anca; historiadors

de

com

Riberalta

Albert Gutiérrez

Alcides Arguedas; pensadors í erudits
com Daniel Sánchez Bustamante i Ros
send Villalobos; poetes com N'Adela Za

Tamayo. La nova genera
ció, inspirada en els ídeals moderns, és
dinámica. Influenciada per aquestes noves
Idees cerca els més amples horitzons per
mudio i Franz

al

desenvolupament

de llurs activitats.

Com siga que li demanéssim qualques
fotos del seu país, el se
nyor Otero ens diu, molt
El moderníssint
avióiPantiquís
amablement:
—'

lecció

oferiré una col
que són una ven-

sima

carreta de

ni

bous...
de

Un

salt

dos mil anys

ROL

GERSTMANN)

estudie, deis crits del director,
deis focus Insuportables deis
ulls que vigilen Ilurs moviments I de l'oblectiu implacable.
la gran virtut de ter-les oblidar
A més la platja 1 el mar tenen per a elles

per oblidar-se

DE HOLLYWOOD ESTAR

deis

LES ESTRELLES A LA PLUM
Elanytates

de tot l'any

El lector, després de

pasear

els ulls pels

sis

gravats

-

adorables

—

d'aques

ta pagina pensará, aproxlmadament:
aixo si
Escenes d'estiu a la plafia. amb demente de primera,
idea.
1 el nostre lector s'errará de mig a mig, a propósit de la primera
fotos
siguin
fetes
aquestes
admirables
dir.
precisament,
que
No volem
--

—

pie vdesembre congelat», peró si que poden perfectament repartir
en tot l'any. L'estrella de ci
se
en toquen una cada dos mesos
gráfic a base del
tot
l'any.
El
document
és
une
banyista
de
nema

en

—

-

cent

el maquillatge.
La collaboració del

mar

Greta Garbo, cada dia més aficionada a fer confidáncies -producte lógic
de la seva popularitat-- dele no fa gaire que, cense la collaboració del mar.
pellicules. La frase, cense explicar-la és d'un ro
no es veuria en cor de fer
manticisme tronat. Pero adarida suficientment, no té res a veure arnb els
-

papera de

vampiressa.

secret per a ti-Mg° l'agitació deis estudie. Tothon:
el frenes( que hi ha des de primera hora, la tirania
de la Ilum i aquella tiranía de l'escenari muntat que no
permet espais entre les escenes. L'esforc hi és constan!.
Comenca aixi que hi ha bona claror i no acaba fins a la

No

és cap

cap

caiguda de la tarda.
diu
té dos sedants
L'estrella sueca, en sortir-ne,
a escollir: el viatge en automóbil, sola per carreteres
isolades, i el bany-a la platja, també sola i en un in
dret com menys concorregut millor. L'aire
gua li apaivaguen els nervis. Ella afegeix una
—

—

pila de coses sobre la contem
plació del cel i de l'aigua. que
al cas de recollir.
Tenim. dones, que la seca
presencia a la plalla resaon

no ve

"sorpresa" en un mo
repas integral. Aquestes noíes
Hollywood, peré, tenen una manera
reposar que no hí ha objectin foto
grafíe que hi resisteixi...

Lottice Howell
ment

de
de

de

és per aneó mateix e0Aio
Les platges californianes no
coneixen aquest sobtat període

maillot

slsSiM.

d'invasió a les platges que veiem
casa nostra, pede tampoc el sobtat
abandó, abrí que el sol no crema
de valent.
és pes que les estrelles hi
fatalment
amb operadors. La
vagín
platja és sovint el iloc que cerquen

1

no

111100.--

°Jihtsili

tr;

Grave

Moore, cantant tic la Metrovoito
lugressat a la M. G. M. Per

Ópera, que ha

ter cinema sonor,

n a

turahatnt

modus que cap deis seus ad
dl
miradors sospitava o almenys no
sospitava com a veritables.
a une

Al ~tí

o al vespre
van al
Les estrelles de la pantalla
d'hora
mar únicament al matt, ben
o
al cap-al-tard, no hi concorren,
les
dones, en aquesta hora de modas

nostres

Joan

platges,

que és

el migdia

Grawford sempre troba la

manera

inédita als ulls deis seto
innombrables admiradors. la quests, és ciar.

gafar

una

"pose"
II

agraeixen molt...

Anco ja hi dona tot un altre aire. Les unes hi van -saltant del 1111, abans d'anar
en
sortir-ne. 1 n'hi ha
Clara Bow per
a l'estudi. Les altres al cap-al-tard,
exempie
que hi van al vespre 1 al demati.
—

—

van a reposar. després
de la tasca, com les que hi van a
abans de comenear la jornada de vuit, de deu o de dotze
hores, podem dir que hi van per tema. Cadascuna sap ben bé el seu paper,
que és molt mes important que huir un maillot que no ho sembli, o unes Se

Tant les

que

bateles orientals o una gorrete com un pom de flora...
La que jugo a pilota i la que rema 1 la que neda simplement o la que bra
cela a la sorra, sense arribar a mullar-se. toles ho fan de cara a la seva foto
que

els

tothom vol anar a esbar
gir-se i a estar una mica sol. De fef, pe
ro, hi ha poques estrelles que en tinguin.

hi

desensunyar-sli,

genio,

lar de tanf que

vini-i-quatre hores la taula 1 l'acfivitat
el repos 1 el
bany de sol 1 el d'aigua i el d'aire I tot.
Cal fer-se una mica més vincladissa, convé fenir un
to daurat una mica més calent; és indispensable do

tirani,za

fiexibilitat més atada a les carnes_ tot obeeix
de normes, que podrien dur en una mena
de receptes. En aquest sentit el régírn de Hollywood
nar una
a una

mena

pila de semblances amb el d'un Sanatori.
Sont que hi ha boniquesa i joventut 1 grácia i alzó
davant de l'objectiu 1 d'amagat de l'operador tot ho
té

una

salva.

Per quedar bé

Ara, que es tracto de fer bones fo
tografies, les estrelles de Hollywood,
saben fer un pozal que faci oblidar les
petaca tortures a qué els sotmet sovint
aquesta belleza que en la platja resplen
deix com enlloc
La pilota, la chaise-longue, el
capell que fa més ombra que
una
caseta, les sabates de
fantasma, el paiama me
ravellós... Tot
són ele

alzó

ments per sub

rafilar actituds
grácies. 1 en
cara

De l'autombbil al yach
L'estiu passat
nema

va

una

fer

d'ulls
de ci
enquesta

revista
una

les estrelles de
dem a
nant-los si baratarien
llur automóbil per
entre

Hollywood,

un

-

bon yach, (Fa

temps

va

fer-se

gran

aquest j o c
1 les tintes

dibuixen els bralos 1 les carnes.
Si prescindeixen en la platxa del
maquillatge de l'estudi, Ilur compo
que

plestica implica lenta ciencia
valorar degudament una boca
uns ulls
R. H.
bé uns

sició
com
o
o

llovía.

Bow,

Clara

la

sola mimada de
la

ha

Paramonnt,
volgut ani

mar

la

—

eztcaral

seva

"tenue"

de banyista

amb

aquest gran bar
ril

d'estil apro

xima dament
momia

Raquel Torres
de

bany

esa

ex.híbelx un

i unes sabatílles

no

orlgínal vestít
oríginals

menys

a París una enquesta semblant sobre
l'elecció de l'automóbil i de les joies).
I bé: l'enquesta fou decididament
favorable al yach. Es tractava, sem
tila, de tenir una mena d'estadistica de
les aficiona marines deis actors
en
—

ces,

de
la pantalla.
En les respostes hi havia alguna
espuma d'aquest enginy que arriben
a fer-se,
a copia de dedicar retrats
de respondre cartea...
Entre les res
cquest

només

de les

actrius

—

que fenim davant els ulls,
collim aquesta :
Postes

—

Doneu-me

el

perfil

el

pretext

yach perqué no té
pel camt sota
d'admirar-vos, ni l'a I tr e

que

el

us

aturin

Perfil de trobar-vos envakla
era

re

d'automóbils,

sense

la

poder

carre
ovan

El eel, la
sorra, la platja, tot es trucat en
agnesta foto. En l'únic que no hi ha trampa
ossible Es en la bellesa i la delicada ele

ancla

de

Mary Brian,

de

la

Paramount.

encara somogut i canviat d'aquest fet d'ara
El món és un altre d'aquella data cuca_ La
guerra gran és com una fita que separa dues époques, que
divideix els esdeveninaents en anteriors posteriors a ella,
com passa amb els grans tombants que marquen etapes en
la história deis homes.
Els orígens de la guerra... Els fets conerets, els fjts d'en
ciclopédia, són així : atemptat a Sarajevo, capital de la
Bósnia, contra el príncep Francesc Ferran, hereu de la
estudiant servi ;
corona d'Austria-Hongria, comés per un
duríssim ultimátum de la monarquia dual a Sérvia, que
aquesta no pot acceptar ; intervencions inútils deis aliats
-de Servia ; declaració de guerra d'Austria a Sérvia i con
següent mobilització de les dues poténcies. I de seguida
altres mobilitzacions i declaracions de guerra. El món en
follia. Cada dia una nació en la gran lluita.
En 1914 Europa vivia en una xarxa d'aliances, una mica
altra, feia seguir'aques
com avui. I cada nació aliada a una
Europa durant més de
crema
a
ta en la gran foguera que
quatre anvs. I així en pocs dies eren arrenglerats els dos

El món está

f.

setze anys.

Al/A FA IR

Sérvia,

bándols : Franca, Anglaterra; Rússia, Bélgica i
d'un costat ; Alemanya, Austria-Hongria i Bulgaria, d'un
primers, i
Altre. Després Japó, Italia i Romania amb els
Units i
tard
Estats
I
molt
més
Turquía amb els segons.
americanes.
i
europees
petites
nacions
munió
de
una
I mentrestant, les colónies, els protectorats, els Domi

amb les pintoresques teories de prínceps hindús, de
negres africans, de grocs asiatics i d'aquestes magnifiques
d'australians í sudafricans, en qué s'empelta
races noves
l'europeu a l'home primitiu, civilitzat sense decadéncia.
sense
Tot el món hi fou ; uns com a belligerants, altres
participar en la guerra, peró rebent-ne l'acció forta i in
esperit, amb sang
tensa. Tot el món hi fou en carn o en

nis,

tots aquells que creien fer
la darrera guerra. Per damunt dels odis deixats
per la colossal matanca, uns homes clarividents han
aixecat Ilur ven, d'un i altre costat de la barricada:
Briand, Stressemann, Chamberlain, Herriot i eh
altres campions de la pau del món. Peró, els fer

part dels belligerants, de

clo
atavics que atien les rancúnies entre els
exclusivis
Els
encara.
nacionals són molt forts

ments
sos

lit
general Joffre, el trlornfador de la Marne, catalá de Ilivesaltts, donant la mit a van
França
deis voluntaria catalana que vessaren generosament la uva sang per la cansa de
El

diner, amb romántica adhesió o amb material nego
n'escapa, excepte potser alguna tribu sal
ei. Ningú no
vatge desconeguda. Fou la guerra del món, la gran com
moció que entre desolació i mort i dolor, havia d'infantar

o

amb

se

una

Humanitat

nova.

Una Humanitat noval... Segurament que sí ; peró no
la que pensaven els optimistes i els teoritzants. Una Hu
manitat nova, tanmateix, i un món nou ; peró damunt de
les runes velles. Les runes velles, que són fortes i vives i
que tenen unes rels fondes en la Tradició i en la História.
Fer una Humanitat nova del tot és, tanmateix, obra encara
superior al que pot fer una guerra, encara que sigui tan
fondament trasbalsadora com aquesta.
Als setze anvs d'esclatada la immensa catástrofe, ens
trobem Iluny en-cara de l'ideal de pau que anima una bona

la,

per

fer-ne

a

Iletjor

la

veure

i sobretot la

ineficacia.

Tampoc

pensem

no

la vella polé
1-rica de la responsa
bilitat de la conflagra
retreure

sense que partid
pem d'aquella teoria
segons la qual tots te

ció,

nien

igualment la cul

el gran pecat.
Catalunva intervin

pa

en

gué
en

com

í belligerant
pel mit

el conflicte

ja d'uns quants

milers
de voluntaris que llui
taren per França, i

deis quals la majoria
morí en pie camp de
batalla. Hi participa

perque

tots

taren per

els

un

Un emocionant dibuix de Forain.

ciutadans es decan
altre deis bándols, amb

seus

o

passió

i ardéncia no conegudes des de
les velles lluites per Don Carlos, ara tan

llunyanes.
Hi hagué moments que Barcelona ofe
ri l'aspecte autentic d'un poble bellige
rant.
un

Barcelona fou també convertida

en

d'esplonatge.

gran centre

Mai com
ha conegut

aleshores la nostra ciutat no
una
vida internacional tan agitada.
IMATGES, en recordar la data terrible

"Qué

bi vota lerl— din repfgral—... Ainó Es la vida"

2 d'agost de
1914, no pot oblidar
aquesta pregoníssima influéncia que el
gran esdeveniment tingué entre nosal
tres, i evocar les lluites, les angoixes, les
disputes amb qué acompanyarem els qua
tre anys terribles. I pensa que el millor
que hom pot fer ara, esmorteit, que no
apagat, el foc, és ofrenar aquest tros
palpitant de vida catalana, aquestes vi
des joves de catalans que caigueren anó

del

nimament per

una

causa

romántica,

a

l'ideal de la Pau del Món.

MEISTEB.10 DE ESTADO
SEOCION

DE

POLITICA

Exittimido, por &egracia, el estado de
fe
xats

haz

mes
ca

a

estatals,

amenaces

vives, focs
del tot.
Hi ha

no

en

Sud

sobretot,

i al Centre

són

mi

una

tot arreu, al

guerra eutro Austria Hungría y Monte
negro, el Gobierno de S. M. 83 cree en el
deber do rdenar la más estricta neutra
lidad á loa súbditos espanoles, con arre
glo á hst le:es vigentes y á los principios

encara

apagats

da Derc:cho púbilco internacional.
En su consecttente3, hace saber que loa
eimatioln reddentes en Espana o en el 1

el món de

la post-guerra la sen
sació que la sang
vessada, la carn

ejsrcieren cualquier acto
hostil que pnedn considerarse contrario
1. la más perfecta neutraldt.d, perlerán
el derecho á ii proteczión del Gebitrno
..xtrarjero

mutilada, el dolor
gairebé universal,
la fam, la des
trucció que afec
taren a tants mi

lions d'homes, no
han donat tot llur
fruit. El món, cer

tament, és un al
tre ; peró no és gaire millor. La
un pesombre aclaparador ; peró no
del tot.
En recordar

I

L' horrible

guerra fou
s'ha esvait

aquest aniversari terrible, no
tanmateix gran
l'anécdota

volern baixar a
diosa
de la guerra ; a les batalles de Ver
dun o del Soma o deis pantans magurians ; a
la lluita submarina ; al bloqueig afamador ;
a
Pespionatge formidable ; als xocs deis Dar
danels o de Jutlándía ; a les víctimes innom
brables i anónimes, plenes de glória immate
rial i de sang material i tangible. Volem con
siderar la gran tragédia en bloc per a maleir

quina

má

per

brar la

sem

mort

desolach.S.

I la
Tot

l'enginy

huta á

al

*erre{

pozal

del mal

—

—

Usa trágica silueta de
catire
mulera I gaitera
guerra. Com aqnest,
(le toidata de tots
els paisos. Eh s ales ideal, que (Iluminaren el carnatge
+Pardiez aval com una deplorable bandera que no te altra gloria que
la d'esser tacada de sana

Espanya
tral.
la

El

n •u

text

-

de

Gacela del 14

d'agost

de

donant

esta(

cial
Wat

a

1914
ofi

qne

cle S. U. y sufrirán las consecuencias do
'es medidas que .dopten `tos beligeran•
::es, sin perjuicio de las penas hn que in.
eurrier:la con arreglo á las 133res de Ea
‘;

Serin igulrnente epetlgado, wnfor
fte si IrtIculo 150 dei Código Ptnal, loa
rgunt._; nao:cntica 6 extrahjeros cine ve- í
_Icaten 6 promovirren en territorio es
panol el reclutamiento de toldirlow para
tualquiers de los Ejércitos ó Escuadras

1,511gerantes.

la neutra

espanyola.

..••¦••

•••••••••:

L'estío

es

per als

i per a ileor company
Ros, si fa no fa

caeii.

pious •I Europa

cota

Flix i Giroués

Tres punys

Estiuegen

a

Barcelona

tres

puny de Giro
eles; al ntlg, el
de Fllx 1 a la
dreta el deRos

COL m

pions.

A Pes
querra, el

demanem als nostres
—1 vosaltres
campions de boxa
?on aneu a estiuejar?
contesta amatent llur
A Barcelona
manager Artero.
interromp En
No és pas veritat
anat a San
Aquest
any
ja
hem
Gironés
ta Cristina, i ara anirem a Tossa.
Apa, no siguis pagés
u díu En
Flíx
De les excursíons que duren un

pels

nem

volts de la

rleivern

una.

Aíxó de viure

Gracia, és per nosaltres una sort. Amb
quatre salts som a la muntanya.
El día que hi hem anat nosaltres, hí ha
a

—

I amb el fotógraf Torrents, hem anat un
matí a la muntanya. ?Creuríeu que aquests
pugílistes que aparenten sorruts i poc co
municatius, són la gent mes amable i més
charrnant que us pugueu imaginar? Tots
quatre— els tres campions i el manager
s'avenen admírablement. Anant amb ells
n'hi hagi cap que nomení
no sentíu que
un company pel seu cognom. En lloc de
Flix, Gironés, Ros i Artero, sentíu cridar:
Bohemio, Canari, Tulipa i Zigoto. Són
llurs noms de combat i ells amb ells no
n'accepten d'altres.
explica el Zigoto
A la muntanya
uns dies hi venim a fer entrenament fort,
en
especial quan s'acosta la data d'un
combat, paró molts díes ens limitem a
passejar. Sortím de casa a les vuit, í tor

—

—

—

—.

dia, en dius anar a estiuejar?
L'Artero, aquest manager qm ha creat
Flix i Gíronés, dos campíons d'Europa, i
Ros, a dues passes del títol, ens diu com
és de semblant a l'hívern, l'estiu deis seus
xicots. Es qüestió de conservar la forma,

perqué a

l'estiu es boxa igualment que a
És per aixó que els simpátics
graciencs no poden descurar l'entre
l'hivern.

—

—

nament.
Els matins ens els passem gairebé
diu l'Artero
tots a la muntanya
Per qué no veniu?
—

—.

—

L'Artero, eom

a

bon «managers,

hagut una
pions han

A la muntanya

—

—

no

mica de cada cosa. Els cam
fet footing, s'han enfilat als ar
bres amb una lleugeresa increible, han fet
de boxa contra l'ombra...
una estona
Pero també hi ha hagut una estona Ilarga
de passeig, que els xicots han aprofitat
per conversar anímadament, per jugar i
per riure i fer tabola. De tots quatre,
l'únic que s'avé a parlar de boxa es l'Arte
en
ro. Els altres fugen d'estudi així que
carrilen la conversa cap aquests víaranys.
I, sobretot, no els parlen pas deis seus
combats. Cap dels tres no dona gens
d'importáncía als seus triomfs. ?Han gua
nyat? Quan dos homes Iluiten, un o altre
se n'ha d'emportar la víctória

El

calador

Flix

?En vols saber una de bona
diu En Gironés.
«Bohemio»?
—

—

piscina la l'hora del bany
abandona ala seua ~pintas a sol ni a serena. Dintre la
1 Artero,
dócil@ boxeadora. (A la fotografía de la dreta: Fila, Girones, Ros

ala
l'all alerta de l'Artero vetlla sobre

de

sol.

ajegut)

del

El cinema m'agrada molt
diu
i abcó de qué li hagin afegit
sonoro també em va molt bé. Per
gust hi aniria cada tarda, peró com
que no canvien el programa cada
dia...
I és que En Girones és client vio
més de dos cinemes de Gracia. Si
el seu métode u pernaetes baíxar
tres o quatre vegades a la setmana
fins a la Plala de Catalunya...

Vinga.

--

—

Veus aquest gos? Es diu «Sul
tan,. Abans només servía per ca
lar rates, peró ara el Bohemio l'ha
ensinistrat díu que li empaita els
conills. El veíessis quan torna de
calar.
Que hi va sovint?
Els dies que el Zigoto ens
dóna testa.
I es bon calador?
ja ho cree. Sempre torna amb
una cosa o altra. Quan no pot ma
tar cap conill de bosc el compra de

—

—

—

—

—

Al

Punching de GrAcia

El Punching-ball de Gracia es la
cuadra de l'Artero. És una sala no
massa espaiosa, amb un ring mun
tat a un recó de la rnateixa. En
una paret hi ha una quantitat
ex
traordinaria de fotografies i dibui
xos
í caricatures deis boxadors
graciencs í deis que han Iluitat amb
ells. En Gironés hi és, almenys, de
vint-i-cinc maneres diferents. Del
sostre d'aquesta sala en pengen
uns sacs de sorra, unes pilotes de

gábia

i el mata.
contesta
No és pas veritat
l'interessat
O sinó que ho digui
el Tulipa que ja hi ha agafat afició.
Quin remei em quedava
diu
Si tot el dia no fa altra
En Ros
cosa que parlar-me de qué s'ha
comprat una escopeta que val tren
ta-cinc duros i que es comprará
cos
dos gossos perdiguers
taran un ull de la cara. He hagut
d'acabar comprant-me també una
—

—

—

—

—.

uns quants aparells gimnás
És aqui on s'han fet aquests
campions meravellosos.

cuiro,
tics.

es.copeta.

Peró, el més bo encara no és
Vénen a les sis í s'hi estan
ha
torna En Gironés
aixó
explica
fins
a
dos quarts de nou
surten
a
caçar
grills
i
l'en
dies que
No tot ha d'ésser rigor !disciplina,
l'hora de l'entrenament. Aquí
Aquí fem guants, sal
l'Artero
velem Artero 1 els sena spoulainss parodiant els Xiquets de Valls
denla tots els vellos de Gracia pa
ten
la corda, piquen el sac de
teíxen de mal d'orella. Els agafen
sorra, agafen velocitat en el punching,
a centenars. jo no sé com s'ho maneguen.
Al mar
fem sueca. Es l'entrenament de debó.
En Flix no s'enfada pas perqué el seu
anem al mar
segueix
Hi
ha
dies
que
company ha parlat deis grills.
XAVIER PICANYOL
l'Artero —, peró són pocs. A ells els agrada
ÉÇ:ni es7ort :nolt interessant diu.
IAOTO5 TCRRENT.5)
molt anar-hi, peró jo no vull que s'hi ahí
cionin perqué l'aigua debilita molt. Uns dies
anem a Sant Sebas, altres a la Deliciosa,
altres a alguna platja de la costa.
Sí, anem a estiuejar a Santa Cristina
comenta En Flix, per fer la pau
a Tossa
amb En Gironés d'alió deis conills de gábía.
Peró el Canari no s'immuta i diu:
Jo hi vaig mes sovint a l'aigua perqué
sóc més gran i no m'han de vigilar, com a
—

—

—•

—

a

—.

—

—

—

—

—

—

aquests.
Les tardes deis

campions

En Flix i En Ros expliquen que acostu
men a passar la tarda jugant al billar. Es
una altra de les grans aficions d'En Flix.
Bé, peró ja sabem que a dos quarts de
la xi
tres
vas a acompanyar cada dia
?Que
cota
diem al campió del pes gall
explicar,
aixó?
es- pot
Ah, prou. El Zigoto ja ho sap. Encara
que no és veritat que hi vagi cada dia. De
tant en tant, algun día faig festa.
—

—.

—

—

En Cdronés 1 el cinema
En Gironés no va gaire amb els seus dos
companys.
—Veurás— diu En Ros com que éscasat...
Les tardes les passa gaírebé totes al ci
nema. Aixó entra en el seu programa diari
En Gironés és l'home metódic per excel
léncia. Si ell té disposat que a tal hora ha
de fer tal cosa, no cal pas empenyar-se en
voler-li ter torçar el camí perqué tots els
esforços són inútils.
—

L' acrobItdia totogenitaa uontinna... Fax, cotn que es
el més ileuger, sensprqftocupa la millor situació,
"apiralment. Si l'eltcalaida esles a la inversa, pot
ser

ens

qiiedarílin

.."'44111

sense

campló d'Europa

Algun

entusiasta de

la bus°

es

mirarla

respecte agur.« arbre que, en un
aguanta el bu 1 millor que te. avut
món

pugilístic

en

din,

n'oh
donat,

amb

moment

el

notare

Ell servei deCorreos
a
niiiriament arriben
caries 1 en surten

unes
unes

Marcelo:la

200.000
100.000

Barcelona. on queda centralitzat tot
Una visita a la Casa de Correus de
correspondencia.
el moviment de
dóna tota mena de facilitats
El secretad. senyor Reizábal Guantez, ens
informació.
per a la nostra
Quantes cedes arriben cada dia a Barcelona?
surten i les que arriben
Es pot calcular de 150 mil a 200 mil les que
ambulants i en sur
expedicions
diáriament
72
Aquí
arriben
unta 100 mil.
el de Pon-Bou, que
per
exernple
unía, com
ten 2. Un ambulant es tota una
poblad&
aquesta
pren tota la linfa fina a
ferrocarril. En vaixells, comptant el ser
*Aixd, com és natural, arriba per
una 60.
Baleara. n'arriben í surten cada mes amb correspondencia
—

-

vei «de

La
on

casa

central de Correus de Barcelona,
caries
es giren més de 300000

cada dia

la ces,-.
tramiten la quasi totalitat deis assumples de
l'argot
bis els termes de
batalla.
De
la
sala
de
Després passem a
batalla
la
veritable
postal aquest potser és el més real, perqué és una l'enorme quantitat
Correus,
contra
de
que lliuren cada dia eh empleots
seves
impresos de iota classe que cauen a les
de caries, targes, diaria i
taules.
titules
grans proporciona on hi ha unes
Tot entrant veiem una sala de
oficials
arel,
eh
s
1
a
peu
costal de les mateixes
de 14 metres de,Ilarg. Al
correspondéncia que incessantment deixen
de Correus van classificant la
cétera. Aquí

lea boaties

és

on es

diu:
El nostre acompanyant, Sr, Cairo, ens
comeno aquí.
La classificació de caries
passen a aques
Tan prompte vénen de les bústies
tres
per Ilur desti, en
classifiquen
sala
on
es
ta
for
Estranger.
Es
Províncies
i
Barcelona.
--

grupa:
El .hall. do L:orreus

men

Trena
Utilitzein els serveis de la Transatlántica,
estrangeres.
companyies
algunes
mediferránia i
?Per a quina ciutat surten i de quina arri
—

ben

caries?
Sena dubte de Madrid. Després. per ordre.
l'estranger,
Valencia. Saragossa i Bilbao. De
més

--

París i Londres_
Comencern la visita de la
diu:
(Id i el Sr. Reizábal ens

casa

per

la

secreta

oficina,

que és

de les

En l'organització d'aquesta
procurat fugir
el cervell de l'administració, hein
tant
de
mal
fa al meta
burocrátic
que
del motlio
afame edministratlu. Hem
Aquestes saques
tingut molla cura a
plenes de
vértela
modem:
utillatge
portar
correspondencia
—

fitxers, classificadors,

que

arriba

aparells multicopistes,

cinc

parts

et

del niót:

cajas, les quals passen ala ambulants que
Aques
les classifiquen per punta d'entrada.

de Ilurs

ció

?..Cóm

cartea

per

a

repartir

fa el reparfiment
de caries a Barcelona?
La clutat está distributda en
—

es

—

aquestes en barris; cada
dos carters que distribuei
xen
les cortes mitjancant quatre
repartiments cada dia, que són tres
al matí o sigui a les vuit, a dos
secciona i

barri

té

quarts de dofze i a dos quarts de
dues i un a la tarda a dos quarts
de cinc.
1 escolti: aixo deis cinc cén
tima del carter ?no s'acabará mal?
És una qtlestió que rha de
--

—

resoldre el projecte general que
tenim demanat sobre millora en
general de tot el servei de Correus.
Miri: a Alemanya és el país del món
on el servei de correus está millor;
doncs bé: aquest país té el servel
en forma autónoma, és a dir, no
com

un

de

tants

organismes buro

L'Estat té concertat un frac
amb el cos de Correus i aquest

crática.
te
La Seda de batalle,

requereix
profund conei
xement de geografía, puix la més lleu
vacirlació pot entrebancar el servei i
ter que s'acumulin les caries a mis.
La correspondéncia de províncies pas
fa tasca

sa

als ambulants

o

sigui á les línies

i

o

sigui

on

es

distribueixen les

cartes

es

classifiquen per estaciona. A cada esta
ció s'entrega la correspondéncia als
o
bé als peatons segons la
importáncia de la mateixa. La que va a
restranger
I tot dient alzó passem a
una aura sala
es despatxa aquí.

carters

—

-

Veten, dins d'una gran sala

s'a

on

murteguen paquets i cartea, unes
saques disposades en posició vertical i
formant rotllos unes amb altres. D'ai
xó en diuen la sala de las paralelas
un es reparteix la correspondéncia a
les saques, segons la població.
El nostre acompanyant ens diu que
després del repartiment d'aquesta sala
als punts de destí.
a la correspondéncia de
l'interior, de la sala de batalla passa a
earteria on els carters fan la distribu
surt cap

Respecte

L'administrador senyor

Otto, despatxant

amb el

secretarisenyor Ralzába I

entrega cada any una quantitat 1 s'ad
ministra per si sol. En aquell país
el cos de Correus está regit per un
patronal del qual formen part el
Ministre de Comunicacions, mem
bres del cos de Correus i represen
tanta del Comerl i la Indústria
Tenen com a font d ingrés el servei
de segells. Alzó ha donat tan bons
resultats que a més de cobrir có
modament les despeses, encara ha
quedat un superávit de 120 rnilions
de mares or, que és entregat a
l'Estat. Aquí iractem que es faci el
mateix, és a dir, que rEstat ens
dongui la descentralització 1 ens
concedeixi la venda de segells, en
lloc de cobrar-la el Ministeri d'Hi
senda Amb aquest ingrés cobri
Hem comodament les despeses 1
encara

l'Estat.

quedaria
Aquest

un

remanent per

com
hem
el sistema establert a Ale
manya, darrerament ha estat adop
ta' a Romanie í Anglaterre

-dit,

•

seta

de

pereleteg,
que

distribuel. (a correspondancl•
cap a l'estranger

és

E.

un es

surt

que,

(sotos

GAIratt)
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M'havia assabentat del prometatge de
Flora. ?Oí que taran una parella molt red
xida, ell bru í ella tant rossa? Els pobres
fills havien sentit alhora el Ilainp de
l'amor.
No us puc dír, doctor, quina conso
lació és per al rneu cor de mare.
La senyora Ackroyd sospirá, peró els
seus
ulls restaren fixes sobre els meus,
amb interés.
Una cosa m'amoina... Aquest estimat
Roger té una gran simpatía per vós i tots
sabem fins a quin punt sou de la seva
confíanca... per a mi, com a vidua del seu
germá Ciril, la cosa és molt delicada...
Hi ha qüestions enutjoses que caldrá trac
Em penso que Roger
tar... els capitols
vol dotar Flora; peró ja sabeu que el meu
cu.nyat és molt tocat i posat en coses de
diners. De vegades penso si no podríeu
vós rondejar un xic el terreny? Flora us
estima molt i tots us tenim per un vell
amic, encara que no fací més que dos
anys que us coneixem.
L'onada d'eloqüencia de la senyora Ac
kroyd fou interrompuda: algú obrí la por
ta del saló. En vaig sentir una gran satis
facció, car no m'agrada fícar-me en els
afers d'altri i no tenía la més petita inten
ció d'ernprendre Ackroyd per a parlar-li
—

—

rinerrintirrflriferl o sti
Continuació del número entemorl

blanca í rosa. L'esquena ampla, les cade
ella amb un aíre de
res estretes i tota
goig
de veure per a un
salut que era un

jo.
víngué a mi prop
m'expressá els seus dubtes
metge

com

de la vitrina i
sobre l'auten
citat de la sabateta del reí Caries.
digué—, em sembla
D'altra banda,
davant
d'un objecte
ridícul d'extasíar-se
usat.
La ploma
persona
l'ha
perqué una
escrit «El
Eliot
ha
la
qual
George
amb
molí del Floss», per exemple, no és més,
després de tot, que una ploma. Si admi
compreu el
reu George Eliot val Inés que
Flora

—

—

seu

respon: »Blunt? ?Voleu dir el calador d e
feres?
L'amistat entre el l í Ackroyd in'ha
tranyat sempre, car els dos són totalment
diferents. Héctor Blunt té cinc anys menys
que Ackroyd. Varen ter-se amics en llur
joventut i per bé que han seguít rutes di
verses, Ilur amistat ha perdurat. Cada
dos anys, Blunt passa quinze dies
Fernly. Una enorme testa d'animal, coro
nada per banyes amb ínnombrables rami
ficacions i amb uns ulls de vidre que us
esguarden des que passeu la porta del
vestíbul, és un record d'aquesta amistat.
Blunt entrá amb les seves passes espe
cials, decidídes i sordes al mateix temps.
És un home de mitjana estatura, més aviat
corpulent. La seva cara bronzejada no té
expressió i els seus ulls grísos sembla
us

que mitin sempre alguna cosa llunyana.
Parla poc i amb sacsejades, com si costes
d'arrebassar-li els mots.
em digué amb
Com va, Sheppard?,
es palplantá
Després
el seu to ferreny—.
esguardant
per da
la
xemeneia.
davant
munt deis nostres caps, com si veles una
—

—

passés a Tamboctú.
Major Blunt, féu Flora, voldria de
manar-vos algunes explícacíons sobre
vísió que
—

acriosts ohjectes que vénen d'Africa. Es
tic segura que
vós els conei
xeu.

Havia sentit
dir que Flector
Blunt és un mi

sogin; vaig re
marcar, peró,

Ilegiu.

llibre i el

Miss Flora, que no deveu Ile
passada de moda.
gir
Us equívoqueu, doctor. M'agrada
molt «El molí del Floss».
Ho vaíg saber amb goíg, car els llibres
que avui llegeixen les noies em tenen po
—

Suposo,

una cosa

s'acostava
a mb
a Flora
dos
Tots
pressa.
decantaren
es
com

tan

—

sitivament esverat.
Encara no m'heu felicitat, doctor,
No ho heu sabut
exclamá Flora

Vaig tenir por
que la senyora

—

—

Ackroyd

—.

pas...?
Vaig agafar ses dues mans dintre les
meves i vaig dir.
Estimada petita. Espero que sereu
felk I
Som promesos d'enlá d'un mes si fa
calmosament, peró
no fa, contínuá dient

parlar
tornés
del s capítols i
vaíg tractar de
distreure-la,

parlant-li

—

nova

la

no

via Ilegit en
diari. La senyo

Ackroyd

ra

té cap coneixe
ment en }torti

cultura,

iretnan

parróquia.

En aquest moment entra la senyora
Ackroyd, excusant-se d'arríbar amb re
tard. Lamento haver de dír que detesto la
senyora Ackroyd. Es un extravagant com
post d'ossos, dents i joies. Té uns ulls
blancs d'acer, que, ádhuc quan ella vol
semblar amable, resten freds i calculadors.
Vaíg avancar vers la senyora, qui m'ó
ferí una má abundantment ornada de ba
ques, i comencá a dir-me voluble ment

d'una

varietat de

APelslitsi

El
es oficial sino des d'ahir.
i
Cross-Stonnes
arranjar
fará
meu oncle
de rama
ens el donará per a fer-hi un xic
deria. Cacarem a l'hivern, sojornarem a
la cíutat durant la season i farem yachting
Sóc molt apassíonada per la mar. És
ciar que també m'ocuparé de les obres de
cosa

no en

a

—

la

vi

t la
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de Flora. Un instant mes
dels
tard i ho hauria hagut de dír abrí mateix
a la senyora Ackroyd.
Cóneixeu el major Blunt?
Es ciar que sí.
Gairebé tothom coneíx Héctor Blunt,
almenys de reputació. Ha matat més ani
mals salvatges que cap altre home, em
penso, í quan pronuncieu el seu nom, hom

capítols

—

—

lla

vPoe

de dones que
ben informades. Várem

mena

com

conversar

agradablement

kroyd

seu

i el

secretan i

perb

a

poder, doncs,
tisis que Ac

ens

vingueren

a

trobar.
so
De seguida Parker anunciá que el
entre
estava
par era a taula. El meu lloc
la senyora Ackroyd i Flora. Blunt estava
(Segu¦re)
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?Será dissolt el cos deis
Mossos d'Esquadra?
dies no es parla gairebé d'abra cosa
deis trAmits que s'efectuen per a suprimir o
bé transformar aquesta catalanIssima institució.
Com sigui que creíem d'interés per als nostres lec
tors de contixer bé ço que han estat i són els Mossos
d'Esquadra, en farem act un breu resum historie.
La gran abundancia de bandolers qui hi havia al
segle XVII i que teten impossible la tranquilitat de
Catalunya, va inspirar al valent baffle de Valls. Pere
Antoni Veciana, de reunir un cos de 25 joves triats
entre els més forts d'aquella vila, per a ter contra i
perseguir els malafactors que ínfesiaven aquelles co
que

marques.

Alzó era cap allá a l'any 1690 i tan bon punt es
posaren a la feina, que ja es distingiren per la seva
ardidesa, activitat
eficacissims serveis que feren en
Ilurs comeses.
Capitanejats sempre per En Veciana lluitaren contra
Ja gran estesa de bandidatge que hl havia arreu. Els
Mossos de can Veciana, com s'anomenaven Ilavors,

mantinguts pel seu mateix cabdill, propiciarí El
quíssim. En principi, es va començar una Huila tan
sangonenta entre Mossos bandolers que hi hagué
necessitat d'augmentar el nombre fins a arribar a la
cinquantena; a l'any 1711, els Mossos eren equipats

menyspreant no volgué recontixer del tolla t'Infiel deis
Mossos, sino que crea unes companyies de afusellers»
destinades al mateix fi, 1 que, al cap i a la Ilarga, no
vingué a parar en res més que en un reforl de les

Esquadres.
En 1719 foren declarades per Retal Ordre força mili
tar. cosa que es referma al 1817 amb els drets recone
guts deis seus turs 1 reglaments.
Eh s Mossos d'Escruadra prengueren part molt Impor
tant en la Guerra de la Independéncia i es feren un alt
prestigt pertot Catalunya augmentant-se el seu nombre
considerablement, i fundant un Montepio en l'any 1817.
Passat d'una Ileu baralla entre els reialistes del 1827,
que Iluitaren contra eh Mossos, aquest cos ens ha
arribat fins ah temps moderns arnb un prestigi sanitós,
prova evident de la noblesa i activitat que ha animal
en tot temps la raça catalana.

Eh Mossos

en

l'actualitat

eren

mantinguts en tot per la casa Veciana.
Els pobles en massa feren justicia, en el que es
retereix a l'actitud deis Mossos i en poc temps la seva
fama s'escampa per les comarques de Tarragona, con
vertint-se en terror i escOrment deis bandas i malfac
tors, fent renéixer l'esperança a la gent que vivia aterno
ritzada. En entrar el Principal a les ordres de Felip V,
es teme l'abolido del cos de Mossos tota vegada que
En Vecíana no tenia abre permís autorItarl que el que
II donava el poble amb el seu ajut moral i material,
amb el de les autoritats de Tarragona. De lotes
maneres, pero, el país eslava tan crític que va arribar
coneixença del moteix rei, el qual en el seu instInt

Actualment consten de 233 entre sub-caps i Mossos 1
oficials i un cap. Són dividits en 7 Esquadres, sub
divisions i llocs de parella, en la provincia de Bar
celona, en tots aquells nobles que no hi ha Guardia
Civil. Tenen el seu lloc central, del qual depenen, a
la Diputado. Per entrar en aquest cos és imprescindible
ésser catala. La jubilació dels Mossos és als 58 anys i
deis sub-caps ah 60. Actualment hi he un gran nombre
de jubilats.
Hem interrogat alguns Mossos amb mollu de l'afer
que s'esta tramitant per la seva supressió, o bé en la
transformació de Guardes Rurals. Ens han donat la
seva opinió, que és de restar com fins ara.
Sobretot en el punt de transformar-los en Guardes
Rurals, la majoria d'ells hi posen l'inconvenient de
dependre de diferents amos i per tant que la seva ac
tuació pot esdevenir un juguet de personalismes i
8

Un Mosso
el

d'Esquadra

casete

seu

anth

uniforme.

d'insidies diverses en el seu co
mandament
Per la supressió, ens
deia l'altra dia el cap Sr Mataro
dona:
ha que diuen que el cos de
Mossos d'Esquadra sóm inútils en
l'época que vivim. Alzó és una la
mentable equivocació, car pedem
donar prova del nostre treball acti
vissim en fets que realment no els
havia resolt ningú mes. Us podern
mostrar el nostre registre de serveis
que constitueix per a nosaltres una
veritable gloria
A mes, se'ns té
molla simpatia a bol el país, ter
actualment hi ha rnés de 30 nobles
que solliciten Esquadra, prova evi
dent que el nostre prestlgi no ha
—

minvat

alguna

com

creuen.

5'ha dit, peró,
veieu amb bons ulls el
Alzó no és cert.
-

que

vosaltres

canvi...

Se n'hem dit
aquests dies!
Nombres estem prou bé en la forma
actual. Ara que aceptarem la cosa
tal com vingui. De totes maneres
estem dIsposats e demostrar a tot
aquell que ho dubh, que el; Moscos
recentment hem tel servets veritable
-

tantes 1 tantes de

ment

interessants

nosaltres

coses

1 que proven que
pas

extingides
aquelles qualitats d'astácia 1 de no
blesa en el compliment del nostre
en

3

deure

no

que

són

animaren

als

nostres

avantpassats.
popularissirn quadro de Carlee Vazquez, que
forma de ealendaria, estampes, ventalls
cromos de xocolata, ha eseempat le figura dele
Mossos
d .11squadra
per tota
la
península
El

ANGEL PONS

en
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París...

Crónica de la moda
silueta triomfa 1 així és que veiem
moda s'estabilitza. Decididament la nova
Totes les elegants ja porten a la nit
aquests models tot plens de grácia i feminitat.
possible, pero, desprendre's del tot
?Com
es
l'arrosseguen.
vestits tan llargs que quasi
quals les catres necessiten la tan cobe
d'aquests escaients «ensembles» d'esport en els
de diferents liargades, segons les
escollint
vestits
jada Ilibertat d'acció? Senzillament:

destinats.
hores del día i l'ús a qué estíguin
línies simples i força
sempre
el petít «tailleur,> bonic i de
deurá
escollir
matí,
hom
Al
que son ben .char
de
l'Opera
Bernard,
l'Avinguda
de
folgat. Heus ací dos models de
deliciosa,
tota treballada en
!ove. La brusa es
mants». El Petit page en yermen, fa molt
feta
a má. El Départ
temps.
És
tota
d'altre
plecs que ens recorda quelcom les labors
vacances. Cal notar el treball
escaurá molt pels viatges en tren o en auto en temps de
ensenyar el máximum de ca
permeten
Ambdós
de la faldilla que és molt interessant.
mis, la faldilla es va aliar
es
muda
Conforme
horn
ensenyar.
mes que ara es poden
completament
fins !orca més avall
gant. Així tenim que els vestits de tarda la tapen
deis genolls. Velen un ben bonic model
de Philippe et Gaston en aúne negre
adornat amb língerie brodada en blanc.
Té una unja d'elegant simplicitat. En
vestir-nos pel sopar, hom deu encara

ailargar més la faldilla i usar teixits de
musselina de seda, crépe satin o bé
l'etern i elegant georgette. 1 per als

vestíts de gran soirée més liargada en
Un gran
cara fins a arrossegar ben bé.
couturier parisenc proposava cinc mi

Iscaleni modei
••Petil
letificar de la casa Bernard

piste".

Primer,
des de llargada en eis vestits.
al
matí:
curta
per
esport
ben
la de «tot
després la de «mig-esport, amb qual
ques centímetres, més de llargada. Se
guidament els vestits de te o de tarda,
llargs fins als turmells. El vestit de

.

La

sopar que tan sois deixa veure els peus
que no
i finalment el vestit de gran gala
És
absolutament
res!
deixa veure res;
baix
car els
la
part
de
res;
res
de
dir,
escots

(tal volta

com

a

casa

ion
b
en

Phillppe

ens

Zt Gas'

presenta aquest

model de tarda
chíne negra, amb

!uarnIts
brodada

de

Ungerie

en

blanc

compensació

del gran consum de tela que horn ha de
ter per tapar les carnes) cada vegada es

Un

~pican

apreciar
menl,

les

tense

poden

model Bernard on es
!loses tendlncies d'allarga

perdre

la

gracia de les

Urdes

espatlles nues fins a a
fan més ardits i deixen veure les
cintura...
?Voleu res més Ileig
Resta encara el problema deis abrícs.
difícultat
per mitjá d'a
la
S'ha
resolt
que un abric liare
romántics... la es
que
queden
tan
petíts
manleaux
quests
cases de
pensa en l'ilivern, peró les més importants
noves col.lec
preparant
Ilurs
París
van
modes de
cions pel setembre. Es portaran els abrics ir:oh
Ilargs aquest hivern. Les formes encara es
una línia
en pla d'estudis, carca! trobar
tan

que sigui

dolça í graciosa tot i allargant-los

Podeu veure un abrir de Bernard,
que ja té tirada cap aquestes noves
tendencies. 'Ion] ha de reconémer
que fa ben chic tanmateix.
HucuF.TrE DE PAPIS

"Deparr

també de Ber

iberi., moli indleat per a
Irlaiges rn tren o en aislo

de

campament
PALESTRA", a un din ilel

44

Pirineo

"Palestra". —El nom és boníc i sonor. La seva obra es eficac i fecun
da. Un programa de nobles ideals n'és l'ensenya que enarbora. Al vol
tant de Palestra", el lloc on s'aplegaven ahir els atletes per a Iluitar
avui, ara, s'hi aplega la nostra joventut entrenant l'esperit amb
caciá moderna, fent sentir l'optimisme viril al jovent, al que sois s'exí
„

més fermes conviccions patriótiques.
El programa extens, culmina en l'organítzació deis campaments. Un
al cirn del Ptrineu, a l'estany de Malniu, allunyat de la gent; l'altre, prop
la mar, en una cala somniadora, tocant a Tossa, en aquell tras de Costa

geix les

Brava, mágica pel

rocam

i colorit.

És amunt, amunt, cal pujar sempre per arrí
L'estany de Malnin.
bar-hi. Lbs bons pulmons i bones carnes.
Fins a Puigcerdá, hom no deu sentir-se pas valent; el tren cuida de
—

dur-vos-hi,

d'açuesta 1/tia de Cerdanya
espardenyes.
De Puigcerdá, encara per bon
camí, s'arriba a Guils; d'aquí al
mes

a

la

costa

de

l'estany, cal

calcar-se bé les

El Campament de Palestra de 1930. Ills
sant

la

bandera de la Creta de St. Jordi

campament la caminada és semi
pre una ascenció, llevat d'un tros
de bosc

fantástic,

un

getació

que presten indistintament tots
els acampadors, i que és com

bosc negre,

enselvat, d'arbres gegants i

ve

post deis següents serveis: pro
veiment, neteja í higiene, cuina í

exuberant.

Els guíes excursionistes han
cuidat d'assenyalar el camí amb
fletxes roges, cada vint-i-cinc

llenya. Els Iliures de quefers es
dediquen a fer excursions; molts
s'arriben a Puigpedrós, un cimal

metres.

El campament

es

de prop de 3.000 metres. Pel
cami hom troba quí sap les con
gestes de neu, que a l'hora del
sol dóna bo trepitjar.

parat prop

l'aigua quieta
metres

del Ilac, a 2.300
damunt el nivel] del mar;

llac on les boires s'hi emmi
rallen i les vaques que pasturen
un

El traginer i el corren.—El
traginer i el corren són una ma
teixa persona. Cada dia parell,
des de Puigcerdá, arriba el tra
giner. Porta carn í pa tendre, i
aquella altra minestra que man
noves de la ciutat; telegrames í car

Eta "refinaments" de la civilit

zació,

en

plena

vida

FOTOS

IVERN

salvatge

al campament. Amb ell arriben
tes, premsa i llibres que van augmentant la biblioteca del campament.
ca

Una nit de tempesta.—La nit d 1 set al vuít de juliol, el vent ame
nacava amb la seva calicó enfadosa. Era un vent del nord que bufava
des del migdia. Tota la nit plogué i gelá. Les tendes foren destruides.
Al mati, el vent i la
tot í la contra

padors,
netat

soferta,

es

man

tingué

ferm.
Amb el sol vingué
la bonanca, i semblá
que la vida, allí dalt
tempesta que tanta estralls causa
cadascú bague d'espavllar-se per refer la

Després
ment,

de la

al

Campa

seva

abeurant-s'hi. A voltes aquelles boires que tenen l'estany
per espill s'hi apropen prenent-ne l'aigua que més tard, el retruny d'nn
tro, descarreguen enllá, a terra baixa.

lliuremeut

els tos més

plaenta.

leuda

van

La vida al campament. —Set tendes formen el campament de Mal
niu. Una d'elles utilitzada com a dipósit de queviures i biblioteca. A
les altres sis, hi viuen més o menys cómodament cinc bornes en cada
una.

L'ordre es la norma deis acampadors que segueixen un horari fix
A les cinc del matí es toca «diana En aquella hora, allá als cimals,
l'aíre es fred i l'herbei és humit de la glacada. Cal doncs reaccionar tot
seguit d'haver deixat la tenda, i aixó s'obté amb una sessió de ginniáStica.
Aleshores una «toilette, acabadíssima a l'aire lliure, 1 a esmorzar.
Són les vuit.
Durant el desdejuni, el Cap del Campament, nomena el servei diari

El foc del campament
Després de sopar,
quan la quietud plana
el campament, es fa un
gran foc. Al redós del
foc

reuneixen els
Allá es
passa la vetIla fins a
es

acampadors.

l'hora del retir assen
yalada al reglament.
Després, tot dorm a
l'estany de Malniu.
M.

jOSEPH

I

MAYOL

banyará? Ltio es ba
nyara7... L estany de
Es

Malnlu

-

hi

convida

...

pluja

no

amaina pas,

peró

l'anim deis

acam

Barcelona

sorpr:.s als pas
matinals han
Terra: Les primeras horas
coberta s•han trobat
dormint a les
cabinas i en pujar a
de lilia Daurada. (Foto Gaspar)
amb la meravellosa

Terra!

satgers

El

a.

Simfonia de blanc. Les linies
vaixell ofereixen en aquesta

baranes,

turistas

a

les

de «Viatges
Formentor.

El vaixell s'ha
trasllada a la

(Foto Gaspar)

contemplen

Eta passatgers,
mallorqu'la. Ara una cala,
minós de la costa
darnunt una
cegat de roca dura i. Inés erina.
plus que s'enunirallen amb el mar
abocats

de

el

paisatge

badia,
foradada
tranqull... (Foto Gaspar)
ara una
roca

Ilu
un

eta

fines.
foto

delicadas,
una

de l'arquitectura del
duna
1 duna

grácia

visló

(Foto Palau)

elegancia úniques.

aparició

portat els
vaixell
J. D. Jaume» que ha
Blaus», reposa majestuosament en sigiles

Formentor

parat

platja

clavant
amb

la

hadia

de

orareis

es

retalla

magnlfic

pitas.

una

es

particular

(Foto Palau)

barca. cami de la piatja. Al fons
la
Forrnentor sobre el fons
silueta de l'Hotel
la verdor deis
Dintre

passatge

Pollensa. El

canots i l'escena
animació.

que

la
ti

(Foto

blanca

brinda
GasPal

Barcelona

El desembarc
els uns cap a

a

Malta

i

que

24 hores

Forynentor. La gent s'escampa per la contrada.
pinedes. altres cap a la platja a disfrutar les
(Foto Gaspar)
delicies del bany matinal.

Una bella excursionista de «Viatges Blaus» passeja la seva
cia per sota els pins de Forrnentor. (Foto Gaspar)

les

El s turlstes reposen
fins a la sorra. La

Hl ha moltes
fan alió que

en

sota rombra protectora
platja. magnífica, brinda
als banyistes.

dels pins
toles les

que arriben

grácies
(Foto Gaspar)
seves

Per exemple. aquestes noleS
rEabans en delen escenas de
multar-se un pensament els baixos de

crentretenir:se.

maneres
les revistes
consIstien en

gráfiques
les

falcillles.

(Foto

Gaspar)

-

La nota
típica. L'home del
mica de música a honor

una

jornada.

elegán

de gemecS
el del tambor fan
deis hostes barcelonins. (Foto Gaspar)
sac

molt aprofitada. ha encomanat una mira de lassituc
ala excursionistes. Per aixo el viatge de retorn es fa din're una
simbolitzada
l'actitud
sser
per
atmósfera
de
reptts que pot
(Polo Gaspar
d'aquestes notes.
La
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Comprendemos perfectamente

lectora

totes
les
celebrat i per

a

gobernador!'

senor

deuen es.
inciden.
aixó no
cies que han voltat el no
violentissima
d'IMATGES.
La
menys I amós Concurs
«Gaceta
campanya de Premsa realitzada pels dlaris
Catalán», «El Matiz. 1 «Día.
de Cataluna», «El Correo
mobilització
de les
copiosa
Barcelona»,
la
de
roo
les entitats católiques (un
clames de gairehé totes
han
desfilat
pel
Go.
comissions
diáries
promig de sis
la
I. finalment, la prohibició de
civil), etc.
vera
Després,
la
reac.
governativa.
testa per l'autoritat
Premsa de Barcelona
ció de bona part de la
triomfant campanya.
panya contra l'absurda
enrenou, no podem ne.
fantástic
Davant d'aquest
difícil
sorpresa. El. identment, era
gar la nostra
l'anunci
de
la proclamació de la
d'Imaginar que
mobilitzés tantea
deis Banys de Barcelona
Reina
diese en el tema
activitats i es convertís, per uns
tant.
obligat de totes les converses. No aspiravemlesa seves
Ara lié: IMATGES protesta amb totes
falsedats, els insults,
grolleria,
les
torees contra la
menada
presidit la carnpanya de Premsa correcció
que ha
falta más elemental de
les injúri es i la
persones que han anat
contra nosaltres. Totes les
ernativa
l'espinada davant l'autoritat gos
a ',lactar
que el
nostre
de
creure
pertecte
dret
estan en el
apreciació,
que
nos.
Concurs era humoral. A questa
con•
compartim.
no
els
peró
no
altres respectem,
poder
d'impunitat per a
cedeíx, peró, cap patent
repugnant
per.
balsa
i
otendre de la manera més
respectes. «El Correo Ca
dignes de tots els
sones
ha ar.
cristiana
exemplar,
talán», amb una caritat
organitzadors del Concurs
ribat fas a dir que els
dedicávem al tráfec de blanquea...
ene
la
Reina dels Banys no
Amb la proclamado de
proposáv em enviar cap ánima a l'infern. Les
ens
agria.
modestes
nostres aspiracions eren molt más
amable 1 sim.
dables. Es tractava de ter una testa
d'aquestes
qualsevol
vahea, ni más ni menys que
civilitzat. I és curiós
que es celebren a tot el món
mateixos dies en qué Ma•
de remarcar que aquests
pompa
la seva Reina
drid acaba d'elegir amb tota
sotmetre's a la tu•
de Bellesa, Barcelona hagi de
clandestina
i als capri
tela d'una Premsa gairehé
quatre senyores desocupades.
cis de
satisfacció
de
la
IMATGES té
En
aquest afer,
totes les persones que
comptar amb la simpatía de
mínimum de sen•
un
saben mirar•se les coses amb
d'opinió que hem pogut
tit comú. Es un raovitnent
de comp.
I
com
que,
a fi
la
vora.
apreciar ben de
és l'adhesió de la gent
tes, el que més ene interessa
per
que
donem
aquest
motiu
de sentit comú. és per
deis treballa prepara.
ben esmercada tota la teína
encara
que
no
qual,
torta del nostre Concurs, el
el valor de. prestar
s'hagi pogut celebrar, ha tingut
Barcelona
:
el
d'ex.
gran servei a la ciutat de
un
un moment donat,
posar a la Ilum del dila que, en
grotescament medieval encara pot
minoría
una
acaba
capital
que
d'una
regnar sobre els destins
estat l'admiració de
de ter una E sposició que ha
tot el món.
JOSEP MARIA PLANES
A

tar

,v,re Sreztinia, ajapel:. •,,a.1 fri
madre ro fp,
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'el

dones madi. y vi
prockonor ante
dos tontedad, de
de
st mundo entero La hermoseara
da Sa"..ara, claa loases
en ciudad,
ronsenur
Y la admiren, ee pasa.
tueca., cm fa
machacan.
crws musa
Setesendis, au
playa de Son
ifontre,h. ene ramhias
&S'O y•su

Ser chela
Sarna al pub,

;barbe penen

ppadipc.'
coraiko,

pertaand•ra. a :a
Marmita
s las ro.
cuelas que sosnane la Sagrada
para
praesiar
intlla
del anunciad
concurso de belleza. El pbarns
lea hIzo presente que ro
Ecesgregaclán
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REINA DELS BANYS DE BARCELONA

~ovalada Deye0000050S
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Ilars ~tarado
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