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No piquen?...
A la costa de Llore!
de Mar, el futbolista
Samitíer s'entrega a les
(delíciesp de la pesca
amb canya. La qüestió
és passar l'estona...
Vegí's informació en les
págines Interior')
(Fofo Gesper

Gorra

Sabatino
SALVAVIDES
"FLOT A"

Pirogues
de

2 places

Animal§
Flotador§
"PIRAUCHO"
Bot Inflable
1 plegable

Tot de
Cautxú

La Comissió de festes de Sant Roe, de 1-1 Ple/a
Nova 1 carrers de l'entorn, ens comunica que,
aquest any, del dla 15 81 18 d'aquest mes, es ce
lebraran les festes populars que havien estat
suspeses des de l'any 1923 1 després d'aquesta
data, solament es guarnia la Capella del Sant,
on es rebien les ofrenes
deis fidels que havien
obtingut alguna grácia, es celebrava una missa a
la Catedral, a l'altar de Sant Roc, es venien els
classlcs panellets i al vespre el Rosari cantat.

Les més selecies creacíons per al
bany í la plaíja les frobareu al

Mantenint aquests princlpals punts, s'ha pogut
conservar el caliu entre les cendres a qué volien
reduir certs elements 1 per a demostrar que la
festa vivia com en els seus mIllors temps, l'any
1928 es presentó una memória al Congrés Inter
nacional d'Art Popular, que es celebró a Praga
en els dies del 7 al 13 d'octubre del matelx any.

"CAUTXÚ CATALÁ"
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Com que l'any 1928 era temps de privació de
iota manifestació d'esplritualitat catalana, l'últim
parógraf de la memória deja aixt: «La flor la ha
dat son perfum i sa bellesa desapareix en sepa
rar-se els pétals que la suavitat de l'aire ajuda a
desfullar, peró queda, encara, el tronc 1 l'arrel,
que representen l'altar I la devocló, esperant que
Sant Roc faci el miracle de retornar la primavera
a la nostra testa popular.»

Corts Catalanes, 615

BARCELONA

de Grácia, 127
Ronda de Sant Pere, 12
Passeig

SUCURSALS

:

ELS CAMPIONATS DE CATALENVA
DE NATACIÓ, A RAM/OLE§
campionats de Cataltanya de Natació es
l'espléndid marc del llac de Banyo
Aquests camplonats prometen constituir un esdeve

Enguany,

els

desenrotllaran dintre
les.

niment dels més interessants que s'han donat

a

casa

qüestio de natac1ó.
És segura la partid pació deis elements més destacats
del C. N. Atlétic, el qual compta amb l'Artigues, con a
primera figura, que ha oposat sernpre una torta resis
tencia als elements del degá C. N. Barcelona, els quals
molt poques vegades han pogut batre'l en proves de
fons. També és de creure que hi prendran part els altres
clubs, com l'Arenys 1el Sabadell, amb els sens millors
elements, entre els quals sobressurt el bracista Sapés,
nostra

en

del Club del Valles,
hi en
1 el C. N. Barcelona
ja ni caldria dir-ho
viará el bo 1 millor deis seus elements. Per les matches
dates que es celebraran aquests campionats, el club de
l'Escullera de Llevant té concertada una excursió a Ca
—

—

principals asos
Brull,
desplacaran per tal de
eta campionats.
els dies 16 117 del corrent. a Banyoles,
tindrá lloc una manifestado esportiva digna del rellou
que ha aconsegult a casa nostra la natació.

sablanca. Amb

tot, els

Sabata,Samper
prendre pant en
Ahí, doncs,

1 Palatxi

seus
—

no es

Recorden
sempre el
gran licor
estomacal

CAPRINET

El desembarás del Palau Nacional

Barceloila toma tot alió
que naturalment produYa l'organn
Quan la febre
Internacional, hom explica que
varió del Certamen
El capitol d'una determinada
incident.
produi
un
es
diuen, manifestá la seva
població d'Espanya, segons
objectes artística
desconfiano per la son t futura deis no
tornen? con
a Barcelona, 1 si
enviats
eren
que
rhome, molt preocupat.
pregunta
es
ten que
era injustifi
ni caldria dir-ho
La preocupació
nostra té fama d'acollidora
terra
aquesta
cada. Si
valdre, ?com no ho
ami) el homes, que es poden
()hiedes manimats? Barcelona
havia d'ésser amb els
sabut fer honor al seu
homes de Barcelona han
i els
l'Exposició
és que tot just clausurada
norn. La prova
Nacional, aquell palau de la direcció única,
el Palau
convertit en un gran magatzem d'embalar.
ha estat
—

—

caíxes.
A la porta del Palau Na
Un munt de
No els
cional dos homes engalonats fan la becaina.
amonesteu pas. Al capdavall no tenen cap més
--

que els altres 11 deixarell

fa alzó, jo afofaré alió... i ende
vantl Peró les coses van al revés.
Cada objecte torna, embalat amb
tanta o més cura, que de vinguda,
al lloc d'origen. Un delegat acom
panya els objectes; un cop al 11c, c
d'origen en fa entrega i, Ilavors,
amb el rebut a poder seu, ho co
munica a la Direcció General de
Belles Arta, al Comi
té de l'Exposició de
Barcelona í a la
premsa local. Ja és
dificil, per tant, que
cap objecte s'extravir.
El vagó del.

ElssenyorsPolch
1

Torres

Grau

1

dirigeixeo

que

la delicada
del

ea

deis

tas.

retorn

tresors

que

toreo exposats al
Palau

Nacional

tre

Habils

Aquest vagó
deis tresors alguna
vegada l'haureu vist
—

sor..

brera

balen

visitants, el sol i
feina. D'altra banda, la manca de
a l'Estado de terme
martell
que se senten a l'interior, con
de
coas
eh
Si la memória no ens
dormir.
a
viden
festes. Allí
falla va pintat de ver
Travesseu el vestfbul i sou a la sala de
mell. amb unes Ile
mestre Lamotte vol
els fusters ja hl tenen feina El
tres blanques que
pilblic
Hom
nivell
del
tan
al
banda
estigui
que la
no
diuen, entre altres co
l'entarimat.
aixeca
i
Ila
sala
de
(cates
Sortiu de la
munt de
vors us sorprén un gran
13Is tresors de l'Etxpo
pertot ar
caixes i pilots d'encenalls
sició, vistos així, no
reu. Dirleu que hl ha hagut un cata
tan un gran electo, ol?
chame, 1 la vostra impressió és confir
parets
de
les
mada en veure que les
sales immediates són buides o galre
bé buides, que encara fa més pena.

tota

o
em

amb
cura

precio
sosobjectes
els

FOTOS
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Abant un lloc per cada cosa;
cada cosa al seu lloc.—Men
tre dura l'Exposició, dintre el Palau
Nacional hi havia un Iloc per ca
da cosa. Ara que l'Exposició és aca
bada, cada cosa torna al seu lloc.
No tothom, peró, volia que fos
ahí. Com expressa molt bé el direc
tor del Museu d'Art Antic, senyor
Folch i Torres, hi ha qui prelenia
convertir el desembarás del Palau
Nacional en una (ira. És a dir, tu aga

col'Iocació, a donar un bon consell. laques
una
tea tres persones tenen a les ordres Ilurs
colla d'empleats del Museu d'Art Antic, ho
tracte
mes tots ella experimentats en el difícil
deis objectes d'art.
1, encara, entretnig de les caixes i els ence
nalls, hi veieu un home que continuament
mira d'una banda a l'altra, que tot ho vigila
amb ull escrutador: és el representant de les

ara

cases

asseguradores.

Una cambra misteriosa o la porta de
Al Palau Nacional hi ha una
dos candaus.
cambra misteriosa. Qué hl ha a l'interior d'a
questa cambra? Misten! Segons el senyor
/o »quin Muntaner, dintre d'aquesta cambra
hi ha catorze mil clixés destinats al catáleg
del Palau Nacional. Pero hi són? Heu's act el
Muntaner va
que tothom ignora. Joaquín
En
tancar la porta i va emportar-se la clau.
arribar Joaquim Folch i Torres i constatar
aquesta diem-ne anomalía, volgué, primera
ment, manar que hom ensorrés la porta. Pe
Folch i
ró després va repensar-se. I Joaquim
Torres, molt gentil, va fer posar un altre
damunt el candau que Joaquín Munta
ner havia fet posar.
—

«El Arte en Espana».
Aquest vagó, que ha cor
regut i correrá per lotes
ses:

Surten
Porta

per

del

rera del

les Urdes 1 s'ha aturat i
haurá d'aturar-se encara
a moltes estacions, no és
pas un vulgar vagó de mer
caderies, d'aquells que
sernbla que vagin d'esma.
Ehl és un gran vagó, tot
blindat 1, com els de les
grana Mies, porta Illts i
tot; una cambra pels guár
dies civils 1 una altra pel

la

dar

Palau

Nacional,

ca

mi de l'estació

delegat que
l'expedició.

acompanya

Cal persones
tes.

si

us

senyora de sa
el desembarás d'un
pis, exclós el desagredable
procediment de la violencia, és una
cosa costosa, que ha d'esser confiada

plau,

—

ment, hom

exper

Pregunteu-ho

—

És segur que tindrem catá
El católeg.
leg del Palau Nacional. Quan el tindrem?
Aixó ja és més dificil de respondre De mo

a una

casa:

va

retardant l'embalament. D'a

questa manera són fotografiats els obfectes
deis quals un hom sap ben del cert que no
asseguradores,
n'hi ha fotografia. Les ceses
que han volgut fer-se carrec d'aquesta neces
sitat, han concedit

un

expertes.

quan

no

amoroses.

aixó és cert tractant-se d'un pis,
?qué ha de pasear quan es traen:, d'un
Palau Nocional?
Per alzó veureu que d'un cap de día
Torres, que és
a l'al tre Joaquim Folch i
el Director, i Tarragó el principal ad
ministratiu, I Grau el cap de tallen,
del munt
van d'ad d'allá per entremig
de caixes,
alerta sem
pre, sempre
El vagó blindat que
I

si

el»

tornará

al lloc de

intactes

procedencia

disposats

a

esmenar una

mes

de temps.

És cosa sabuda que tots
Les marques.
els objectes d'art, sigui orfebrería o tapia,
porten el punxó, la marca, les unes vegades
de l'orfebre, altres vegades de la cíutat 1, de
vegades, de la clutat i de l'orfebre. Aquestes
marques. per bé que alguna cops no són des
xifrades del tot, suposen un gros avantat
recopilació
ge per l'estudi de l'art. I bé: la
d'aquestes marques havía estat neglIgida per
les Interligents persones que van tenir a les
seves mans el Palau Nacional.
Potser preguntareu: I dels diorames, qué
entran al Poble Es
en taran? Els diorames,
J. NAVARRO COSTABELLA
panyol.
—

a mona

altre

-

Agha

Zaro
Revolució
de

l'home que ha estat

contemporani de la
Napoleó, de Beethoven

Francesa, de

Lindberg
...per6 eh americans

no

En aquests moments en qué estem cele
brant el centenari del Romanticisme, o si
güi del segle passat, un home de cent anys
és una figura d'actualitat; és tot el
Romanticisme en una peca: és, natural
ment, el més auténtic i més eloqüent do
cument de l'época.
Per aixó la figura de ?aro Agha, el turc
deis pretesos 156 anys, contractat per la
,Anti-Saloon League» per a ter propa
ganda anti-alcohólica als Estats Uníts
(tothom sap que Zaro Agha afirma que ha
batut aquest curiós récord de longevitat
abstenent-se de beure alcohol en tota la
seva vida), que aquests dies atreu l'aten
ció de tot el món, és actualment d'una
doble importancia.
A propósit de Zaro Agha i del seu hor
ror a la beguda, ha círculat una reedició
d'un conte deliciós.

T.

s'ho voten
Companyia

mortalitat el condetnnava, ha fet una dotzena
d'himeneus. 1 no s'atreveix a ter-ne cap més
perqué diu que li fa por el número tretze...
No obstant, í encara que regategetn a aquest
turc matussalémic, vint o trenta anys, quaranta

<retare

de segurs de

vida, de Nova-York, po
sant

en

dubte la realitat

d'aquest récord envejable
d'immortalitat, hagi vin
gut a aigualír una mica el

Ass;*

sensacionalisme.
Tant se val que els tan

seu

quis s'estiguin

arrencant

els cabells a aquestes ho
res discutint sobre l'edat
d'aquest vell prodigiós,
que vol tenír més anys
deis que diuen que repre
senta (al contrari del que
fan les nostres senyores)
i que está disposat a po
sar plets
al revés deis
que han posa t algunes de
les nostres vedettes, per a

le

iota

yen:

t81-vrril

Ad'

Nova-Yor1

Agha, el tare de 136 anys que ha anal a
per ter propaganda antl-alcohólIcs.
velem, per cert molt ben acompanyat en el
d'un gratacels de l'esmentada clutat

?aro
contractat

el
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Segons aquest certitteat,
o

sigui l'any

Zaro
1191 del calondarl

s'hagi pogut «treure de la
completament in
versa a la de l'abra gent, li queda encara una
bona provisió d'edat; forca més de cent anys,
amb la que pot respondre a lotes les deman
a

—

—

—

—

—

cionista.
No hi fa res que a darrera hora la de
claració d'Arthur Hunter, director d'una

que

una

certa déria

des d'história que diáriament li fan un verítable
mosquer de periodistes i escriptors de tot el
cinc
món. El cas és que aquest supervívent de
preguntes
generacions, pot contestar a les
que sobre míg segle divuit i tot el segle clínou
Fran
se li facín, í pot parlar de la Revolució
ma.
Beethoven
amb
la
cesa, de Napoleó i de
teixa naturalitat i la mateixa contempora.
neitat amb qué nosaltres partem de la
guerra europea, de Mussolini i de la Ra

hauria nascut el lb de lebrer de 1774,
En aquest cae tlndria, realment, 156 anys

diu
Vós que heu vist tantes coses
podeu
conside
van
preguntar
us
que li
rar un borne Edil...
contestar
Realment ho seria
va
?aro Agha
si no tos que, dia per altre,
el meu pare m'arriba a casa embriac...
Aquest conte, ben entés, s'han cuidat de
ter-lo córrer els de la higa antí-prohibi

tot

faixa», amb

Agha
turc.

estirar,

Aqut
terral

demostrar que és més vell del que sembla.
?aro Agita conta amb molt pocs docu
ments oficials per a guanyar aquests
plets. No disposa més que d'un certificat
del Govern de Mustafá Kemal en el que
es fa constar que s'han fet toles les inves
tigacions del cas per a comprovar la data
del naixement del súbdít de la Mitja Muna,
i les dotze cartes de casament deis seus
dotze matrimonis. Perqué Zaro Agha re
sistint-se a la viduetat a qué la seva im

Meller. Zaro Agha está positivament
ofés pels dubtes que hom s'ha permés te
nir sobre la veritat deis seus anys.
Es molt possible que vós us equivo
Bis re
queu
Ii va dir un periodista
gistres, les actes de naixement, poden
ésser equivocades...
?I no és possíble que us equivoquen
vosaltres?—ha contestat Zaro Agha—Ara
que, entre tots plegats, metges í periodis
tes, potser aconseguireu el que no han

quel

—

—

—.

—

els meus dotze matrimonis,
vull dir matar-me d'un dísgust.
IRENE POLO
FOTOS KHYSTONE)

aconseguit

alegría.
una tranca
ens diu amb
ocupada la celia.
Untes
de
per
les
fos
Anem passant galeries que si no
duna
gran magatzem o
semblarien
don
portes cellulars
sostre de vidre, baro
fábrica. Són galanes arnples, amb
—

nes

opus at atatin
jj PRES0 DE

les

bigues metalliques. Les esca
de ferro i unes grana
campana va
les sis. Una
Eren
ferro.
són tumbé de

llamar

les seves

batallades

per les

olerles.

A les sis la campana toca la
És l'hora del
les
resmorzer. A les dotze, el dinar. A
diana. A les vuit,
retado
silenci.
Res
de
el
son
1
el
les vuit
sis el sopar. A
distribud
ranxo. Les !dadores,
ris, ni la distribució de
calles.
xen el menjar per les
sopar.

-

eta vells harris
114 dio, visitant
Dr. Scholz, ens
el
tri de Berlín, gran edifici mo
un
assenyalar
va
contrastava amb ala abres
dem que
rónecs.
una mica
ens
És la presó de dones
una
s'está
fent
que
en la
va dir
sóc molt
curiosa experiencia Jo
directora...
amic de la
pertany a una dona

--

?I

quan

passegen?

una aura a la tarda.
Dues hores, una al MA11 1
somriure:
Helfer.
va
La senyora
nostres més eficaces dis
El passeig és una de les
primer mes de detenció
reformadores.
El
ciplines
d'observació del ca
consisteix per a nosaltres els dies
passeJar-se més que
poden
rácter de rempresonada. No
—

--

—

—

—

?l'arribé
direcció?
la
—

lambe.
d'una estofa ens presen
directora de la presó de
tova a la
Berlín.
de
dones
directora
La senyora Helfer.
prussiana.
Dieta
la
diputat de
sólida, joya.
És une dona alta,
que 11 dóna
sastre,
ami, un trajo
masculina, mal
severitat
cerio
una
blanc
grat la coqueteria d'un coll
pródig.
«decoleté»
inicia
un
que
Al

cap

—

—

Aquesta

—

casa

més

ens

va

dir

ergás

Unes do
Una mica de prat verd...
assecar...
nes que posen la roba a
?Qui dina que l'escena esdesea

de seguida
reformatori. La influen
presó?
tula és un
rotlla en el pati d'una
rtgitn es deixa sentir
cia del nou
reforma de
lambe en un afany de
aquí aqueixes
aixó puc dir que. aplicant-se
penais.
Per
les práctiques
presidi.
que
un
salut
reformes, aixó és més una casa de
ha
cásfig, oberta en un soterani. No hi
1 ens mostra una cambra de
mur. servint
horitzontalment
al
enganxada
més que una planxa de ferro
taula, de Ilit i de
a un temps, de
—

cedira.
—

?És per

a

que

una

L'obligada

fer incomunicacions

física.

aqueixa cel'Ia7

No, és de aástig, estrictament.
Nosaltres no usem la incomunica
comes una
ció. ?Una delinclient ha
aques
falta greu? Šs castigada arnb
d'un
passar
no
pot
reclusió que

sessió de cultura

Como

una

preso

cosa

ment

no
un

es pot veure,
ha d'ésser [ar

Iloc

de torturo

—

poder
soles pel pati i sense
com
conversar amb les seves
panyes. Si la seva conducta és
adquireixen, el segon

ta

mes,

peró, jo,

encara

no

he-

vist

bona,

el dret a passejar-se i a
com
conversar amb una altra
quinze
panya, a escriure cada
rebre
dies a la seva familia a
visites. Si la saya bona con
concessions
ducta segueix. les
augmenten. Poden rebre dia
mes,

la Ilum una
ris i tenir encesa
any d'obser
Al
mig
hora més.
els és do
vació,
U

alegrar

Una tendra escena
de
de família en una
les cel-les...

a

Si no tos

per la reixa de ferro
que es veis darrera
els vídres, boa'
creuria en
vol interior

es

qualse
burgés

e

FOTOS

KEYSTONE

escala interior
Re

Una

de la preso...
marquen que
eu

de

ara

es

les
ven

—

en cap

fotograties
la

cara

de

15-

bu
les' recloses
maní tarja galan

an

tarja

—

is,
LO

del

repárter

les

autorització
respectivas cal les.

seves

decorar i
nada perqut puguin
?I qué hi posen?
amb ocells.
familiars, flora i gábies
Retalls d'illustracions, retrats
com mai les ho
alegren
cantaires. els
És curiós: lotes voten ocells. Si són
elles, com una 1110
son també per
engabiats
ocells
Aquella cants dels
—

rca.

de resignat optimisme...
reforma que cap país
será ampliat amb una
Dintre molt poc, tot alzó
vacacions,
és a dir, de
autoritzada a concedir una setmana de
corregides.
té. Jo seré
prou
dócils
i
convideni prou
llibertat a aquellas recloses que
delinclients. Anaven
fileres de dues, les
jardi,
en
venint
del
que
Passaven,
i mocador
davantal
populars, amb
vestides com les nostres dones
l'uniforme.
Era, per lo vist,
penjava, triangular per respatIla.
ocells eren ocells de presa.
Els
cronometrat.
geometric,
Tot era net,
preferible a les presons on
d'ánimes ?no és
Peró, tot aquell aire de clínica sense pensar en la reeducació, on rhome
disciplina,
tot es subordina a la
al qual s'ha de
corregible, sinO el trencador del codi
sernblant
el
no és
CARLES MOSCADA

castigar?

MARICEL
Zes atraccions més emocionants emplaçades

en

PARK

el lloc més deliciós i fresc de la ciutat

MUNTANTES RUSSES
BUG

(Última

noyetat

en

els Parcs

Menean)

WILIIING WAVES

SBOOTER
DISCOS
CASCADA
AEROPLANS
Tealre a t'aíre Illare
MITIN
/ ALTRES
Toles de gran emoció 1 alegrla

PROVEO

I NI TORNIIREU

La millor forma de trasIladar
s'hí és pelfunicular de llomYuic,
estació del Paral'Iel, xamfrá
Conde de l'Assalt

litileistambiaats ab el Pan d'atraerlos

La cinta d'arniant per
a frens d'automóbils

SETMANARI
GRAFIC
UI
ITATS

que garanteor•
Prirrirr. Un frene!
nacional,
roen/1c
:nstanran.
Son. Un desgent rennun
i nonsegáentinent lortgavital se:n.111e Tercer.
Una inarnadalital absoluta a l'ala.. a Foli 1 a
la Amana.. da.. ele. (Juan Una resarenna
mido» • le• malora tanneeTann'n de tncnn,

,

Número solt:
40 céntlms
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Bidón
negra.

?Heu vist

—

mal

un

bitIlet

dólars?
de 10.000
Aquesta pregunta,

feta en
rodona de
café, fa rodar el cap. Ima
ginen la pila de díficultats
per descanviar-lo. Sense
adonar-vos-en miren el
cambrer i us vénen ganes
per pa
de dir-li sí té canvi
es
doble
que
aquest
gar
d'engolir. Ima
teu a punt
ginen amb un cert esvera
ment la possibilítat d'un ro
ba tori a la plataforma
d'un tramvía...
1 on és aquest bitllet?
N'he vist dos al Banc

aquesta taula

Per Barcelona ha passat un billlet de
Banc que val pro', de 90.000 ioessetes
1,1
,

ii/f/ /ir//;

—

itlEPARTI/t(NT

—

SE-1MB.]

de Catalunya.

Anem-hi.

—

Un empleat que és un gran
técnic, ens el posa a les
mans, aixó és un dir; ens
permet de veure ben bé el di
buix, de mirar-lo a contra
claror í fins de tocar-lo,
cloent els ulls, per sentir en la qualitat
del paper el drinc de tot l'or que repre
senta... No cal que us el descrivim. Es
exactament de la mida del gravat que hi
ha en aquestes págines. T-é un fons dau
radenc, la qual cosa vol dir que és can
viable en or i, sobre aquest fons vell, el
dibuix té un verd que s'ha enfosquit i que

gaírebé ja blaveja.
En pessetes quant val?
Al voltant de 89.000 pessetes; és a dir,
és 89 vegades superior al bitllet més alt
—

—

d'Espanya.
1 la seva equivalencia en or?
Miren: Pesa exactament 16 quilos í
!Mg. Tot aquest or no és pas possíble de
portar-lo a la butxaca, ni amb un sac a
les mans. Mireu ara vaig a apilar-vos-el.
I aquesta pila, lector, és la que pots
contemplar fent-te cárrec de la Iluissor í
del so que fa cada moneda í que cada una
és una mica més grossa que un deis nos
tres duros.
?No deuen pas sovintejar gaires bit
llets d'aquests?
Són, efectivament,
raríssims. Hí ha
empleats de
canví
—

—

—

9(C0111) CERTIFICATE
Aguest

dolars, o sigui unes 89.000
blillet del Estats Uníts gua val 10.000
valor del món
estat uns dies e Barcelona. És el bidlet de més

pessetes, ha

que no n'han vist mai cap. D'altres, recor
den que fa uns 120 15 anys en van veure un
altre com aquest, peró, una mica més non.
?Si ara jo us comparegués amb un bít
Ilet com aquest me'l canviaríeu de seguida?
A l'acte; peró, naturalment, tractant
el
se d'un bitllet d'aquesta categoria, ens
miraríem una estona més que no pas un
leIs nostres de 25 pessetes per exemple.
Voleu dir que n'hi ha de falsos?
Aquesta técnica den ésser difícil
No ho cregueu. Es coneix simplement
per la perfecció del gravat. Aquesta per
fecció és obtinguda a base de la fabrica
ció d'un paper especial, molt difícil de fal
sificar. Es l'únic recurs, perque de grava
dors n'hí ha d'excellents, capacos de fal
síficar-ho tot.
Aixl, la falsificació que us temeu,
com és possible?
Tots el bitllets de Nord-América te
nen el mateix tamany. No són com els
nostres que el de 100 pessetes, per exem
ple, és molt més gros que el de 25. Aquesta
ígualtat de dimensions facilita extraordí
náriament el canvi d'un 1 en un 10, per
exemple. I de canviar, és ciar, la paraula
corresponent que fixa la quantitat en Ile
tres. És aquest canví el que hem vist so
vint, peró no pas en bitllets d'aquesta
—

—

—

—

—

categoría.
-.`nrt"Tz

—

Té destí ja, aquest bitllet?
En té, peró no us el diré
perque aixó ja entra
dintre el secret
—

professio

Em limitaré a dir-vos que va molt lluny i
que el seu viatge ens costa una asseguran
ca especial.
?Així és aquest el ballet més alt deis
Estats Units?
Es el més alt deis Estats Units í del
—

—

món.

.

?A propósit d'aquest bitllet, quin
promig d'or compra el Banc cada dia?
—

—

—

Unes dues-centes mil pessetes.

Sempre?

Aixó va a temporades. Les quantitats
més grosses es compren per teléfon. De
vegades fins i tot es compren dues i tres
na
centes mil pessetes d'or de totes les
cíons en una sola má.
?L'or de totes les nacíons té accepta
ció al Banc d'Espanya?
Hi ha unes nacions privilegiades que
els
Estats Uníts, Franca, Anglaterta
són
i Suissa.
—?Aquesta excepció la fa només el Banc
d'Espanya o tots els altres Bancs?
Les altres nacions compren tot l'or
que sels presenta.
?Té cap relació amb la revaloritzacio
de la pesseta aquesta mesura?
No la favoreix gens. No favoreix gens
el canvi de la pesseta perque aquesta ex
—

—

—

--

—

—

obliga a l'exportació forcosa
es podria quedar aquí.
?En que consísteix el col-leccionisme

cepció
d'un
—

or

ens

que

d'or?

Es tracta de recollir monedes d'or,
que escassegín com in6 millor. 1, és clar,
les que escassegen més, són les antigues.
1 arriben a pagar-ne preus alts. Per una
moneda que val en realitat 40 pessetes,
arriben a donar-ne 150 tranquil
lament.
?La moneda típica, com a
present, quina és?
La de vuit dólars. (Ho són
gairebé totes les de la fotografía
que publiquem).
De bitllets de Banc no hi ha
col-leccionistes, peró amb la
base d'aquest bitllet de den mil
dólars, no ens hi pensarlem a
ésser el primer.
M.
—

—

—

eguiralent, en
n,t. 16

kg.

en

or,

d'agnest

bit

monedes de dólar.

FOTOS

GARRIGOSA)

Ulla catalana
Una tarda

a

traslladárem

ens

a

la

les illes de la Polinésia
torre

que

el matrimoní Choffat té al turó de Moncada.
preguntárem a
La senyora Choffat?
la porta...
vingué
a
obrir
la minyona que ens
cosa
Ens feren passar al saló. La primera
manera
amb
qué
l'estranya
que ens sobtá, fou
decorat.
estava
aquest
De les parets en penjaven uns draps exótics
d'una rara bellesa.
Una tanta de te, incrustada de nacre. Unes
—

—

de metal! policromat. A un angle una fi
gura de pedra toscament treballada. A la taula
de centre revistes angleses, franceses í catala
tasses

nes.

Pel finestral esbatanat albirávem el

pai

satge casolá i

sense

trontolls, de Moncada

Reixac.
Aurora Bertrana

a paregue al cap de poc,
allargant-nos
la má.
somrient i
Ah! Peró vostés per aquí? ?Han sa
but trobar-hi?
Veníem a veure si féiem quelcom per
—

—

ofereix seient.
qué puc servir-los...
contaríeu
un
xic la vostra vida?
Ens
És tan poc interessant—fa ella—que
gairebé no val la pena de contar-ne res. De
que us em
totes maneres, peró, ja que veig
penyeu i, per altra part, illsTGES cm

Ella sornriu i
—

ens

Vostés diran

en

—

--

simpatitza
Vaig

tant

sortir de

que

no

puc

Catalunya l'any

1922, per anar a estudiar a la Surissa
alemanya amb En jaques Dalcroze.
La gran vocació que sentía per la
música i la dansa, í a més d'aixé,
les ganes formidables que tenia de

Una lipica fignreta
les illes de la Polinésia

conéixer món. que equival a dir una
voluntat ferina de posar-ho en prác
tica, arranaren les díficultats que

podía trobar-hi.
Allí vaig romandre-hi tres anys, al
cap deis quals vaig casar-me amb
Mr. Choffat, engínyer. En el meu marit
vaig trobar-hi un company veritable.
La gran compatibilitat de carácter que
uneix, fa que visquem completa
ens
ment ten/os. El!, el mateix que jo, les
aficions són de conéixer món i és
per alzó, que al cap d'un any d'ésser
seves

casats várem
a

Agoest indígena

de

posat

terreny

és capac de cap salvatgerla.
hoste pie
Es din Manatí i ton un
d'atencions per Aurora Bertrana
no

escena d'Ombres B'enque37
habillada
No. Aurora Bertrana,
el clássic pareo, a pnnt
cola

Una

de

ter

una

excursió

en

piroga

emprendre

un

viatge

cap

Oceanía.
Una tarda sortiem de Marsella, via

cap a Tahití,
l'encárrec de muntar-hi

Panamá,

on

el

meu

marit tenia

central eléctrica.
Quina impressió rebéreu en arribar-hi?
Impres.sió de tristesa. Aquel! silencí que
planava en aquelles illes, aquella calma tan es
una

—

—

tranya, cm donava la impressió de qué tot dor
va
mía, homes i coses... De seguida, peró, ein
mena d'en
comencar a envair un benestar í una

aquests llocs merare
oblídar-ho
tot. Vivía solament
vaig
llosos, que

cantament adormidor per

per les coses que cm voltaven.
residéncia ofi
Várem instal.lar-nos a Papeete,
del Govern Francés en aquelles Illes.

cial

podia

i

piroga

en

quan

es

tela

Preparen quelcom per publicar?
de cantes, que es
Estic escrivint un llibre
editant un
n'está
ara
Salvatge
i
titulará Terra
dintre poc
sortirá
que
altre les «Edícíons Proa«
Oceánics.
Paradisos
i que es titul:la
aquest
?Vosté es dedicará solament a
—

ne

—

cessari.
estar molt temps?
setmanes. Us
guantes
Unes
asseguro, pero, que vaig ter la ma
Aquests,
teixa vida dels indígenes.

Hi váreu

—

—

l'alt -senil d'aixé que és
l'hospitalitat, varen voltar-me d'a
que

tenen

fectuositats. Manan, un indígena
del qual vaig ter-me molt amiga, va
oferir-me

hospitalitat;

és

a

dir:

I de qué us alimentáveu?
El mateix que ells; de peix
cuites
cuit o cru, d'arrels de Taroa,
menja
i
que
és
una
Kenak,
en el forn
deliciosissitna, a més dels fruits del
ba
com són els cocos i les
—

país,

Per
Tíki ildol

polla/11c fotogr`aftat
ocupara,

en

el fons

en

el maleta lloc que

d'una

a

mi alió era
setmanes les

paradís.
vaig omplir

un

vall

lunya..1
—

—

Aquelles

de literatura?
genere que
Si puc, sí. De moment és el
Cata
cultivat
a
m'interessa més. És tan poc
—

va

donar-me la seva caverna, la qual
ocupava amb tota la familia, que
lliure.
se'n va anar a viure a l'aire

nanes.

—

génere

Perdonen

la
fem nosaltres mostrant-li
?Qué és
cridat l'atenció
—

figura que

ens

ha

teniu ad?
terres?
el
Sí, es un ídol. S'anomena Tiki i és
solitaris,
els
llocs
Crist Polinésic. El posen en
el
sacrilegi el tocar-lo. Diuen que el quí

aquella

escultura de

pedra

que

?Váreu portar-ho d'aquelles
—

i és

profana,

li

sempre més. Els
portar-lo fins

porta desgrácia

treballs que várem

tenir per

aquí..!

L'haguérem de dur amagat tot el viatge.
haguesin sabut que el portávem no ens

Si
haurien admés

a

cap vaixell.
Aurora

Bertrana
contant co

seguí

ens

coses deis
viatges. Deis pro
jectes que té, quan pu

i més

ses

seus

d'anar al Centre
Africá, al lapo i la

guí,

Xina,

pensa també

on

De sprés
presentar-nos el
marit, l'enginyer
Choffat, que ens

sojortsar-hi.
va
seu

Mr.

rebre molt afectuo

va

sament i que
litá les

illustren
nes,

faci

ens

fotografies

que

aquesles pla

tetes per eh l

ma

teix.
Aurora Bertrana,

fotografies

amb les
les

mans,

quest país
de

mena

Aquesta
ge, els

d'a-•

amb

una

melangia•

terna

seus

a

parla

salvat

paradisos

oceánics, han estat per
ella

alguna

cosa

més

que un simple pretext
per ter literatura.
ANGEL PONS

1

GUITART
CNOPPATN

Aurora Bertrana i el

sea

tnarit Mr.
vtatge

Choffat es

cap

a

fan retratar abans
salvatges

que són els
A Tahití hi hem viscut tres anys
meya exis
la
passat
de
més deliciosos que he
téncia.

algunes explo
vaig tenir ocasió de ter
detingudament
el país. Les
racions i d'estudiar
Marqueses,
les del Co
illes de la Societat, les
Perillós.
l'Arxipélag
all o sigui
Allí

Les

meves

foren antes que les
pintorescos, amb la seva gentil

recerques

no

le trobar llocs
.1a frescor.
completa
Hem sentit dír que heu viscut
ment
en

sola

entre

incligenes. ?Qué

hi ha de cert

aixó..?

exploració a la
Sí, és veritat; vaig ter una
Terra Salvatge. Vaig anar-hi amb l'intent de
en aquest
copsar els costums d'aquel] país, car

totes

en

el

len

excursions i prenent apunts

noc, es on encara &hl conserven intactes.
apartat de
Com que aquest lloc és molt
trossos que
cavall
els
amb
Papeete, hi vaig anar

literaris

pels meus treballs

en

pre

parlar amb
paració.
completa solvéncia d'aquest lloc,
Creieu:

per

d'haver

s'hi ha d'haver viscut. S'ha
viatjat en piroga, per sentir l'esgar
i
rifanla perillosa d'aquells rius

braços

de

mar.

Heu de tenir en compte, que el
viatjar per aquests paisos, és molt
difícil pels esculls i dificultats que
pertot.
es troben
anys,
Jo que vaig viure-hi tres
encara no conec

—

1

d'emprendre

lesterres

país

com

aquest

voldria.

De toles maneres,
peró. he escrit

bastant, sobre

aquests

llocs.

Una

bellesa
de Tahití

"IMATGES" A PARIS

El noverlista francés Pierre Mac
Orlan, ens parla de Barcelona
Plerre

Mac Orlan 1 el
redactor a París

nostre

passejant
carrera

Mono,

per
un
dels
de Saint Cyr Sur
on el gran escrip.

refuglat per tu
vertigen parisenc

tor s'ha

glr

del

que pacifiquen el Mar
i
braus
roc

estalvien

ah

camperols de

Valencia, d'anar-se
ter

matar

per

no

a

res

a
l'África. Sóc un
apassionat de l'aven
tura militar, quan es

de voluntaris
els de la Legió.
El meu germá va dei
xar-hi la vida.
aquest llibre excellent
tracta
con

escriptors académics, que tre
despatx Lluís XVI i viuen com
ballen
uns burgesos perfectes, hí ha un novellista fran
Al costat deis
en

un

els <apatxes, que dansa i beu

cés que tracta
on la policía fa una esbandida cada setmana.
Mac Orlan?... Aquí, el corresponsal
d'ImAross... No, no, no. Cal que feu una excep
ció aquesta vegada. IMATGES vol únicament un
—

interviu a propósit del vostre darrer llibre: La
tradition de minuit», en el qual parlen de Bar
celona.
Adoro el periodisme, escric en els diarís,
peró cm nego als intervius. Llegiu el meu llibre
—

í

parleu-ne
IMATGES i

com
a

a

crític.

Desfijo una

bona

sort

reveure!

hem comencat a correr vers el poble, sense es
tacto de tren, a més de 190 kilometres de París,
on Mac Orlan s'ha arrecerat per alliberar-se de
les belles dames deis salons literaris; de les

cornbinacions editorials, és a dir, de tot alió
que pot fer que un creador d'aventures líteráries
no puguí
concentrar-se pensant en els lladres,
bandits i policies que ha topat en l'únic dia que
pissa cada setmana a París, o en el víatge anyal
a

l'Africa

o

bé

a

América.

Els lectors d'IMATGES mai

no

podran imaginar-se l'aventura
que vam patir el meu fotograf i
jo per aquells corriols enfangats;
per Vestí] deis camins obscurs
d'un laberint ens feren giravoltar
des de les deu del matí fins a les
dues de la tarda. Després d'haver
nos perdut pels boscos de Meaux

(on

van

arribareis 10.000 homes,

tramesos

a

la batalla del Mame

volgut ter-ce retra
de legionari que
havla portat quan era a la Legió
e.trangera del Marroc eapanyol
Mac Orlan ha

tar aval, la cara

-

magnífic

cacador d'Auvérnia, aprenia de
de caca. Haver fugit a 30 llegües
de París, haver convertit una masia camperola
en
una
magnífica cambra de treball, en una
biblioteca i menjador rústics, amb tots els refí
naments: calefacció central, bany, teléfon i ne
vera, perqué us vinguin a trencar les oracions
tocar

el

gos

coro

i us atrapin amb el corn de caca a la boca, ja
és una mica ernpipador. ort que Mac Orlan és
un

bon company, d'una
acidesa.

franquesa brutal, peró

sense

Es tractava de violar la porta de la cambra
de treball del cronista d'aventures. He trobat
un
fotograf complascent, l'he pujat al meu
magnifíc... 5 H. P. Citroén í, sota la pluja tor
rencial d'alzo que en diuen l'estiu parisenc,

que fa

per Galiení, l'any 1914), vam arribar a la bella
masía de Saint Cyr Sur Morin. Al capdavall ja
hi soml
Va m sorprendre Mac Orlan al costat del seu

—

Lls

perdono perqué

cm

porteu ImAroas. Tot el que ve
de Catalunya m'arriba al cor.

Vaig passar-me un

hivern entre
els coratjosos soldats de la Le
gíó Estrangera francesa i espa

nyola.

He lligat camaradería
amb ofícials catalans, com Prat,
per exemple. És la Legió i són
els oficials

d'aquesta

mena

els

—

1 vos n'heu

tret

«Legionnaires».
Per parlar-vos del Marroc espanyol i
d'Espanya vaig a posar-me la capa andalusa de
color tabac, que porten a Da Rifen els Legio
narís espanyols. Van regalar-me'n una con a
record i cm fa molt goig de tenir-la.
Mac Orlan, que fou un heroi de la guerra
(de la qual no parla mai), torna a tenir ara
l'antic aire marcial, sota la capa deis legionarís,
cobert amb el seu casquet de policía. Un llam
pec. No us esvereu que és el magnésium del
que Mac
meu fotograf... Els tipus d'aventurers
Orlan va trobar a la Legió de Xauen ens porten
a
parlar de Catalunya. Jo el felicito d'haver
—

resta de la ciutat, en la seva
destríat el districte cínqué de la
«Tradition de minuit». Són tants els autors que han volgut con
fondre un aspecte isolat amb l'esperít de Barcelona!

cm
No he dit pas encara tot el que penso de Barcelona
novel-la
no fa sinó situar a aquesta
meya
Orlan—.
La
respon Mac
admirable cíutat, una de les més vives i gentils d'Europa, la fu
que s'aprofíta de la confusió d'un gran
gida d'un home térbolpolicia.
Peró us he de confessar que el barri
enganyar
la
port per
que el barri reservat del Port Vell
més
petit
xinés m'ha semblat
Val a dir que hí ha tipus ben interessants a l'un í a
Marsella.
de
l'altre. Alió que ern sorprén i cm commou més de Catalunya és
trobar-me com a casa, cm fa alegria de no sentir-rn'hí encongit.
entenedora per mi que el castellá. El catalá cm
La Ilengua és més
més
a
la vora del llatí. En una paraula: a Barcelona
sembla molt
estranger. És un recó acollidor que m'encísa
sento
gens
no cm
els ternps heroics. Ma_
Rossinyol
a Montmartre, en
He conegut
víscut amb mi vuit dies; poso
meu.
Sunyer
ha
company
nolo es
d'honor el bíbliófil Gili; he llegit en el recent «Monde
en Iloc
«D'Ací
Nouveau» el Lilí» de Caries Soldevila, del qual rebo el
—

—

D'Allá».
Peró no heu estat encara traduit al catalá?
«A bord de l'étoile matutine» i «Le chant de l'équipage»
Totes les meves obres són traduí
han estat publícats a Madrid.
txeco-eslovac,
gairebé
totes en alemany, peró encara no
al
des
l'honor
de
poder-me
llegir en la Ilengua de Guimerá.
tingut
—

--

he

Entretentments de
casa. 131

seo

>tac

Orlan

gos,"Nlcolás", sembla que

no

tocant

el

coro

de

s'lmpressiona gaire

la fotografia, transmeses per l'electricítat, renoven la
Aquí jo no sóc ni jardiner, ni conreador. Peró cae°. Aquí
no ha d'escriure
el meu gos: Nicolás. Un veritable escriptor

fonógraf,
vida.

teniv
més de

tres hores cada dia. Cal viure.
Viure, viatjar, conitttlitels tipus que hom descriu...
triat la pau
No arribar a esdevenlr catnperol, perqué hom ha
Es aixó el que dóna
dels camps per meditar-hií produír. Viure...
sang cálida, que la ca
a l'obra de Mac Orlan aquest regust de
racterítza. Viure! És per Mito que ell torna a pensar en Barcelona
masia adorable.
quan m'estreny la má, a la, porta de la seva
Barcelona que és, segons di; une ciutat vivacíssima.
(FOTOS

L'autor
de

"Images

sur

la

Tamise"

Paule escriptor
del alón que sap tocar
és

Pacordió

I us ben dic que

talana. Miren:

cm

plau

la sonoritat de la

llengua ca

—

Mac Orlan, que es crític de música fonográfica, tria
entre els 7.000 discos la «Java», de Demón i .La sarda
que
na de les monges», de Morera. En aquest arnbient,
confessió:
crea la música, Mac Orlan fa la segiient
La primera novela que publicaré comeneará a
Barcelona. Decididament, cm fa goig el seu aire de ciu
tat gran i oberta...
I per evocar tot aixó, Mac Orlan
—

pren el seu acordió amb el qual interpreta, al revés,
tot de músics francesos, sempre amb una gran sinceri
tat, amb una !elle improvisado i amb un gran esperit.
El fotograf ara torna a actuar. Hi ha vora meu les
mes belles teles de l'enyorat Pascin; tot de pipes
un barómetre en una hélíx d'avíó. De cop i volta, Mac

Orlan pren en les seves mans
el metí número d'Imkrolis.
Una bona fórmula. Cal
que el públic vegi les coses. El

—

ala lectora
que

I dignen
d'IMATGES

.4u revoír,

—

tot

celona

el que ye de Bar
m'arriba •l cor...

éfr'.

IMATGES)

ADOLPHE
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FALGAIROLLE

PMM
ITRAJ
telANI

tYn
en

elegant trajo
eda blanca

1.

exhibit

trajo a
al

en
de

el

1

de

bany

veratella

concurs

platja

Palrn- Beach

de

celebrat

(Riviera)

paittmea d'esill japonea

>oa
.nb

na

flora

de colora sobre

negre, desperten l'ad

;v.-actor'. del

públic

elonal del Palrn

inter

Beach

Un

elegant paterna

de

platja,esitlització lene
del

tiple trajo

Un dele
concurs.

Xlna lila,
de

V

palames
en

proporciona
on els concursos de bellesa o d'elegáncia no agafen
dintre
nacional. Entre aquests paraos hi ha, per exemple, Franca. i
propósit
reco cosmopolita de la Riviera ofereix un deis indrets més a
uestes festes agafin un gran to de mundanitat 1 d'elegáncia.
ament, en l'establiment Palm-Beach, no pas el de California, sino el
naugurat a la Riviera, prop de Cannes, s'ha celebrat un extraordinari
fort de
tratos de bany i de paiames de platja que ha constituit el plat
da estiuenca. Toles les audácies de la moda són permeses i celebra
1el Perfum deis cock-tails i de totes les fantasma alcohóliques que eta
americana, en justa revenja de les Ileis del seu país, es perrneten sota
de la Riviera, creen una atmosfera propicia i 'confortable a lotes les
ats del dir,
del fer i del vestir.
les totografies que illustren aquesta página: un món brillant 1 un pai
me

són el fons insubstituible d'aquestes delicades figures deis maní-Els espectadora no abandonen el trajo de bany per assistir a la
En el fons del fons, és diflcii d'aclarir si l'exhibido va a cárrec de
que «Ilancen» les fantasies deis grana modistes o bé del públic que
pie. Toles les revistes de modes 1 els magazines ens arriben plena
Paiames de plaga
sembla que s'han imposat totalment en eta
nat

SIS.

que

elegant. Aquí, ara per ara, la moda és rebuda amb re
"'tres elegants no s'acaben de decidir a exhibir el «dernier crt»
de
Pltje,0,1 de creure, peró, que no trigaran a sotmetre's ala alta
SIC
(coros Dat.tus)
ImPosen els modistes de París.

restluelft

s

del

.crépes

de

primer premi

elegant

i

!loes

mezick

concurs

Sitges
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Les

notes

atottunades I

-

armen' mesos
de clir-vos

que

petzlna. Si
veureu

podeu
pile de

us

Sitges

e

aquesta
mlreu

-

que

no es

plana

as

que

veure

col,

una

ben be la foto,
no

pot &vencer

es

com

en

bona

una

companyla

«Les tres grades» emb tres
«maillots., en dernier crí.

el
deserta

d'aprimar-se. Primer, sol;
estona d'afgua, després

al sol. Aquesta
les actitudi mas
aquest ces, és portada

que permet
en

probable.

Fixeu-vos que es debcen col
de sorra 1 aleó no falla.
Llur penHnat Impecable no vol dir res.
Llur coqueteria retarla vint vegades
les •ondee. sabent que el mar les
gar

ele

ha de

peus

denfer

al

cap

d'un

moment

tota

pila

una

vegada sol. No es
tInguin un lo deurat

Passelg

crebtugar-se

prtmitives.

-

l'aigua,

peró abans fan
de compliments. Aquest
a

que

ben
apreciable, peró elles volen un
lo que ele duri tot l'any. Amb
un vestit, no ten
confortable, l'exhi
biren al
de Grecia i al Liceu

une

a terme amb
una polidese absoluta.
Tornaran e capbussar-se al mar ? Es

duce Jovenetes 1 equests dos xi
aparellats ferien mespatxoce,
tirar

no

w

Es trace
operado

que

aura

Són en pie réglm d'emmoreni
ment. que as un reglm tan tirante
com

-

are es van a

passeig preliminar és unaexhibido de
Ilurs veatits de beny... Ide l'ombrel.la
s'ilesa. Le plata de Sfiges hi fa un
gran paper. Sense el fons magnIfic de
le Punta, aquella foto podneu atri
buir-la a les minora platica de moda

hl

amb algue fine el genoll

1. naturalment,

platja de

Aquestes

descuidaran

que tenen reo. I encara

metres

pateen

es

a

No

us

sembla

L'oferim

un

bon certell

per recomenar

una

pletja

rmen

l'«Atracció de Forestersa. La composició d'a
de sol familiar és tete, as ciar, de cara al fotó

auténtics...

En

a

beny
graf, peró la
el

prohiblen

salut

-

un

I

l'elegrla radien! d'aquest grup

concurs

de quitsalla

Sane i forte

(oren dos primera premie

com

ben

son
—

una

si

no

case

oda de

Tota
sol pica
renca
te le
que

en

han <lit equestes dices
Els que seuen
vestit de bany.
macla

per aleó

'espectacle
le

és

—

vele, diuen
que

no

Ja siso temién
s'han despullat.
que

ben enlluernador. I,

d'espectador

o

de

el punt, ja els

protagonista?

i

Le sortide de l'Ultima
cada

diumenge,

a

aliase és

Sitges,

staii

de

casa

vestida

per

rabelar-s'hi. Mi van ara i s'Ist esteran
el dinar será
un paren d'hores 1, quan

segons

dalla de la tegone sirena, diver
fdissim. Aneu a saber si és mtllor
.

fer

familia ja

Pera ella no en teneriprou de veure
el mar des del baleó. Es tracia de

davant els

tenen

a

al bany. A la «caseta» iota sis no hl ca
brien. S'estan a quatre paseos de la plana
a bord.
1 els fa l'efecte que viuen

—

passi-ho-be,s...

fets aveure's

una

gairebé

desfilada brillant que no sacaba
fins al cepdavall del passeig. Tot eón
vestidets clara, ombrelles. *orar-Jures

de les

farén

no

es

Es

el

crit

cesa

N'hl ha que.
de bany,

coneixen.

És l'bora

el promts,

ho sigui

e

muges

moment de

gran

des de

en vestit

«toneles» i de Unir

encara que isomés

un

plana

la

—

de

Aquesta perspectiva
es un gran espectacle de color 1 de
bellugadtsse. Ele banyistes, de lluny,
dotze

a

dates.

—

laques blavoses.,Hl
bienes-de
ha tambtels pies vermells
les forres. Comenca a ésser l'hora de
sOn nomts unes

La

quitxalla

.n

la

!Rana

és

en

el

seu

mart. La

sorra

i

44:if elerelénts de primera. Aquest menut, des
equest clot.
deixa dubtar
fer:se 'ansia, les

l'aigua sbn
Prez de
amb

una

Pettt

será

es

manis

relgadeira, Regat
UD
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grUrriet

o
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vestir-se
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aquest eaclat
mar
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una mena
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en

No cal

fe cede die

V1100115 del
Port
El drama del port

Barcelona, el nostre port viu una mena
estridéncies ni pi
de drama callat i trist, sense
nyols; i no ens referim al drama material, de qué
algunes vegades es parla de la crisí económica

Aquí

a

del port, de les altes

baixes de

i

ríquesa,

de les

aixó és

precisament el

drama.

les per
sones el que els fa més pena
d'aquest món és que els tinguin

Perqué els ports

oblidats duna

com

manera

injusta.

El port somrin
I és que costa
veure el port,
de tenir-lo a Va
bast de la mira

de

da,

en una

posi

cíó de confort
de de svagats,

perque ningú
s'ha preocupat
de tots aquests
trucs

deis pas

seigs marítims
i de les

terras

esplanades
vora l'aigua.
Ara, peró, amb
sesi

l'Exposició

Unes
tre

tristes

de joguina i d'espectacle poli
color.
Des que a les tardes pri
maverals una mica cálides, hi
ha música a la terrassa de Mi

o

m

per

é s,

de

1

dele hidroavions

de man
ramar, i senyores guarnides amb un vel
xemeneia
viat
d'una
fluix
mírant-se
el
coto
dra,
vaixells, espot
gera i les costelles osciPlants deis
monument de Colom
dir que entre els límits del
gavines del Port
i el passeig de la Barceloneta les
notes
més, totes insi
dotzetia
de
han aprés mitja
nuants i hospitaláries.
vaixells dels
Abans els nostres vaixells o els
carrossenes
n'adonaven
de
les
se
només
altres,
en els rapiels
collarets
de
penes,
flamants í deis
moments d'adéu o
mi¦¦•
Ade
d'arribada. El per

sonal deis molls no
denunciava cap me
d'entusiasme ni
na

grua. monstru6s

raons

die

í

la urbanització
de Montjuic han canviat una
mica les coses.
Des de l'esplanada de Mira
mar, es pot apreuar el nostre
port, amb tota la seva grácía

1.'eneranatee duna

barquee anacrónIques, en

el trátec del

perspectiva

fragilitat. Ara els
pals deis vaixells
poden veure sí s'es

de
pena
mercaderies que s'han vitt estívades als molls sense
l'aigua
entre
viu
viu
fa
la
ni gloria i del tonelatge escás que
afecten el comerc i la indústria,
mansa. Aiátósón coses que
embolicades de l'economia del país.
1 certes vies mágiques i
referim, afecta qüestions sentimen
ens
El drama a qué
Barcelona. Els barcelonins no
als entre el Port i la gent de
que
no fem cas del Port. Ens en
resulta
sap ben bé per que
ginesta
i els lirismes descordats
muntanya,
la
la
!resquen
l'encauament
en les quadrí
engresca
fontades. cris
e les
ales de

l'aigua
els molls que fan de mare a
dels
esborradís
internacional
i
acífica i el ro-uanticisme
de minoríes.
afició
nosaltres
una
aixells, són entre
incomprensible. A tot arreu s'ha fet
El per qué d'aixó és
d'aquest contacte mera
d'aíguaforts
i
ti plat de músiques
del mar. No parlem de la
ellos de les ciutats amb l'aigua
naturalment és la cosa
que
teratura deis ports nórdics,
boira. En el nostre medite
de
paisos
deis
.1és suggestiva
sulfat de coure, el port de Marsella, de
rani de taronges i
motius de coses patétíques i alegres,
Nápols
són
iénova, de
ínternacionals de primera forca; a Bar
án personalitats
mis. Una cosa que
?lona el nostre port, és una cosa
cofois
i tot, pero que
n'estem
abem que existeix que
tractes.
gaires
o volem tenir-hi
El Club Marítim; una
enamorats, els
Són poquíssims els
mica d'esport entre
noies
viste de les calces
uicides, els canonges i les
apedayades 1 lea gor
determinada, que sen
ense direcció
carbó
de
port,
i
ree vienes
del nostre
en tota la grácia

tiren
a

una

mica, que

Ylontjuic hiha una
d'animes

proCessó

í Ileugeres,

brillants

que acaben de des
cobrir el port, i que
tro
de passada el
d'una
ben magnífic,

pedra, peró

grácia

espectacular
hi ha risa

con no

Barcelona. I és ciar
és
que Miramar
deis
lluny
una mica
molls, peró no hita
res,
ser

port acabarle
descobert, 1 les
el

terrasses, í les

nyores

se

guarnides

ambvelsde mandee

acostarr
ja s'aniran
de mica

,

Aigna

Milag¦

en

mica.'

gravats
1 metanEls
,

•

i del segle XVII representa ve.
apretades que es tocaven amb

)rts amb
ies punxes de
amb les orenetes que venien de la muntanya.
les catedrals i
era com una joguina de rodes, de solda
d'un
port
La visió
de (arto.
dets de plom 1 de cucurulles
Després va venir la moda de les estampes de l'época del
aiguaforts holande
vapor; i més recentment la moda deis
amb la grua coronada de
angleses,
litografies
les
sos i de
boires, la cadena que no s'acaba mai, i l'obrer macís; l'ai
han agafat una im
gua í el metall i els problemes socials
decorativa enorme quan es tracta de somniar

del

segle

XVI

molles veles

portancia

els ports moderns.
Els films d'América hi han ajudat molt, í avuí día els
ports de tot arreu del mon, han arribat a produir aquest
romanticisme desesperaide les rodes i cadenes-, del carbo;
del !uní i del quitra combínats amb l'aigua í convertint-se
de padres preciosas i d'arabescos de
tot plegat en un teixit
en

follía.

Nord d'Europa aquestes estructures
En els molls del
aquestes tonalitats són guarnides amb unes Ilágrimes fre
nostres
des i unes grisalles que trenquen el cor. En els

El metal'

imponent. silencios,

cansat de navegar per les

algites

suicides
dició. De les hores del port, els sentimentals i els
prefereixen la vinguda del vespre. Sobretot aquell moll
Des
que va a parar al tinglado deis vaixells italians.
d'allí es ven tota la púrria del Poble Sec, el carni del ce
vapors de
mentiri i el moll del carbó. Hi ha sempre cinc
les cinc parts del món, són iguals, hi ha mitja dotzena de

mariners amb les samarretes més inconfesables.
Alguna estona d'aquestes, el port de Barcelona fa pen
millor de totes, és l'ho
sar en un astre apagat. Peró l'hora
quatre desgraciats
ra gris blau de la matinada, quan els
que lloguen baques dormen profundament o ja no els vo
len fiar aíguardent enlloc.
Aleshores des de la porta de la Pau, a quatre passes deis
adorable.
Ileons de bronze de Colom, és un teló de fons
les
Els llums deis vaíxells encara no són apagats del tot,
Barceloneta
és
de
treballat
i
la
vidre
molt
aigiies són d'un
color de rosa. Penó s'han mort tots els vells im pressionistes
espectade.
que eren capayos de plorar davant d'aquest
J.M. De S'AGARRA
(Fotos CAS ES )

una
una

roda

xemenela

de

carro

completament

tímida que sembla

que

anónima
s'empasst

ports meridionals, tot aixo és amanit amb suc de taronja
i a mb °lis verdosos, que fan l'efecte més sensual i mes des-,
es

es pugui

guitarrat que
Anar avanyant amb

ue

ventre

ina

tlar
a

dar
éS

dels
h113
)a de
i les
S

barqueta, resseguint el
una Insta
píntats
de mangra i negre,
vaixells
i el tórax deis

deixar la mirada que pengi un moment de les anelles d'a
questes cadenes monstruoses, o que es fongui en la roda
de l'hélix, per fer-la descansar en el tou oliós de les aigiles
1 en el perfila' ultramarí deis molls, és una de les coses més
inelodiosesi mesa passionants que es poden viure en aquest

tro

1s

veure.

st

laeS
ldta.

staot
íca.-

inón de miséries.
I no es necessita gaire imaginado, perqué el pon t es pot
din que ja ens ho dóna tot fet. Les suggestions del pon t són
intinites; amb aígua, amb meta II, amb carbó i amb una
mica dolor exótica, es poden construir tots els paradissos

artificials.

es veu

el f

um

bles, els colors nous
de trinca de la pri
mavera s'han anat
podrint de poc a po

quet.i les aigiies son
amanida infer

una

pesats.

nal d'olis

Quan ve alguna
esquadra, si pot ser
americana, el port

pujant de graus
pel cantó del pinto
va

i la literatura
bon viranci.
Malgratels hidro
avions, el pon t en
resc
com

un

té un carácter
vuitcentista que fi
costará molt de per
dre, i és que la ma
rina és la cosa més
cara

Calendaris

i horaris

El port té les seves extensions i les seves hores, a l'hl
vera és quan el seo drama es fa més cru; aquells dies de
pluja menuda, el color de taronja ha volat, i el carbó i el
gris van jugant tots els recursos al voltant d'un aíre de
Perla bruta. El nostre port és tan solemne com qualsevol

estampa

nórdica.
A l'estiu el port es torna brut j desconfiat, quan la fruita
que ve de Valencia es ven a preus completament assequi

lligada amb
La manera
ca

de

la

tra

més

líri

contemplar

la

la Pau 1 el

Porta

de

Colom

incommovible

-

—?Voleu

si aquesta finestra está beta

veure

tancada?

amimms
.ma

Un xic estranyat, vaig anar cap a la fines
amb
tra, que era de les ditas de guillotina,
pesants cortinatges de vellut blau.
Parker entré arnb el meu sac.
—Está bé—vaig dir.

—Heus-lao aquí. Fa tres mesos vaig derna
nar-li que ens caséssim. Ella va refusar. tea
mica més tard vaig insistir, i aquesta vegada
aceeptar, pregant-me només que no 110
va
féssim públic fins passat l'any de dol. Ahir
la vaig anar a veure per a dir-li que aguan
terma ja havia passat teja tres setrnanes

—Sí, sí. Perb, qué
Parker

us
pasea, Ackroyd?
n'havia anat, i tancá la porta

se

d'ell, abans

darrera

Ackroyd
pondre.

de

deixá pasear

—Estic

com

un

la

meya

pregunta.

minut, abans de

res

-digné

lentament—.

No, deixeu aquests catxets; només n'lle par

nvAxe"-th

lat per mor de Parker. Els criats són tan
curiosos! Veniu aquí prop i seieu. La porta
també está taneada, veritat?
—Sí. Ningú no ens pot sentir. Calmeu-vos.

—Sheppard, ningú

:7111~~m-rri LV11
(Con(inuació

•

a

del número

anterior)

Ackroyd

i Geof
costat.

l'altre costat de la senyora
estava assegut al

froyd Raymond

seu

El sopar no fou alegre. Ackroyd estava visi
blement preocupat; tenia l'aire trist i no men
java gairebé gens. La senyora Ackroy-d, Ray
mond i jo sostinguérem la conversa. Flora
semblava molt apesarada per l'estat del seu
oncle, í Blunt flotava en el seu mutisme ha
bitual. De seguida d'haver sopat, Ackroyd pes
m'aconduí
sé el seu brasa per sota del meo i
al

seu despatx.
--Quan haurem

pres el café, ja no serem
molestats. He dit a Raymond que prengui
cura per tal que no ens interrompin.
Estava
Sense semblar-ho, l'anava estudiant.
primer,
du
emoció.
De
subjecte a una gran
la cam
passejá
per
minuts,
es
dos
rant un o
quan Parker hagué portat el

bra; després,

cafai

es deixá
vant del foc.

caure

damunt

un

cadiral, da

una
cambra molt conforta
era
estava
ple de libres; les
costats
ble. Un deis
cadires eren tapissades de cuiro blau i prop
plena
de la finestra hi havia una gran taula
curosament. Damunt
classificats
papera,
de
tauleta rodona s'apilaven mantas revistes

El

despatx

una

i diaria

esportius.

altra ve
—Durant el sopar he sentit una
Ackroyd,
tot
digué
gada dolor d'estómac
abocant-se el café. Caldrá que em doneu un
d'aquells catzets.
Comprenguí que volia deixar entendre al
tindria
maitre d'hétel que la nostra sentada
vaig donar de
per objecte afers medicals, i li
seguida la resposta.
—Ja hi he pensat i n'he portat.
feu-me el
—Amic excellent Doneu-me'ls,
favor.
—Els tino a la cartera que he deixat al re
—

Vaíg a cercar-los.
Ackroyd am detingué.
molestia.
—No us prengueu aquesta
del
portar
la
cartera
hi anirá. ?Voleu

hedor.

Parker
doctor,

Parker?

—Si, senyor.
Parker sortí, i

Ackroyd
—No
tan

am

disposava

a

parlar,

quan

aixech el brag.
encara.

Espereu. ?No veieu que estic
no m'aguanto?

nerviós que gairebé

esdevenia més in
En afecte; cada moment
Tota mena de mals pensaments mas

quiet.

saltaren.

Ackroyd reprengué

al món sap el que he
horas encá. Mal un
home no ha vist esfondrar-se tantas ruines.
Aquest afer de Ralph no és més que el dar
rer cop.
Perb ja en parlarem més tard d'ai

patit

vint-i-quatre

de

x6. Es l'altre... l'altre. No sé pas
i cal que prengui aviat una decisió.

qué fer,

—Perb, qué passa?
Aekroyd callé encara durant un instant, com
vacillant. Després em sorprengué amb aquesta
pregunta

del

seu

:

vós heu assistit Ashley Ferrars
la seva darrera malaltia, veritat?
en
—En afecte.
pensat mai... sospitat... que hagi

—Sheppard,

pogut morir emmetzinat?
Aleshores vaig ser
Per fi cm vaig deci

ara

res

compromís.
nya.

gran per

l'infern

a

sar,

impediria fer públic el nos'ne
pie la trobava estra,
De sobte, sense qué m'ho pogués pan
m'ho va dir tot : el seo odi pel bestia

que

—L'heu tancada?

jo qui

va

restar silenciés.

no

Feia dies

rnarit, el seu amor cada dia més
mi, i el terrible mitjá que havia

emprat. Metzines! Va ésser
mes

a

un

assassinat

en

sangs fredes!

la repulsió, l'horror pintats en
d'Ackroyd,
i la senyora Ferrare de
la
gué veure-los igualment. Ackroyd no és cer

Vaig

veure

cara

l'enamorat fervent que pot perdo
nar-lo tot a l'amor. Es, abans que tot, un
bou ciutadá. Tot el que era se en eh devia
haver-se revoltat en el moment d'escoltar la
tament

revelació.
--Sí—continué en veo baixa i reconcentra
da—, em va confessar el seu crim. Paró aitch
no
és pas tot. Sentida que hi ha una per
que ha exercit da
sona que sap la' veritat...
munt d'ella un xantaig i que li ha fet donar

quantitats importants.

Aixb és el que la

va

esvarar.

—Qui

aquest?

era

parlant
De sobte, la visió de Ralph Paton,
davant
rimo,
Ferrare,
es
drech
senyora
amb la
i vaig sentir com una angoixa. Perb era im
possible. Em venia a la membria la trae
guasa ami)

qué Ralph tn'havia acollit aquest

Després de tot,
Rogar Ackroyd no
dir.

Carolina.

era

—Vaig a dir-vos
la veritat—vaig fer.
No vaíg tenir cap
sospita quan va mo
rir. Paré després...
en
fi, una simple
observació feta per
germana. Des
ma

prés

vaig

en

la idea que

pog,ut
bre.

de

treure

Perb,

aquesta

so

creieu,

idea

basa en
—Morí

tenir
m'he

no

no

es

res.

emmetzi

Ackroyd

nat--digué

ombrivolament.

qui?—vaig

—Per

preguntar vivament.
—Per la seva es
posa.
—Coma ho sabeu?
--M'ho ha dit ella
mate ixa.

—Quan?
—Ahir, Déu meu,
ahir. Sembla que fa
deu anys.
I després repren

SAN WZ- PE

gué
—Compreneu bé,
Sheppard, que us

AkIDIÁ•Le5,

deu sortir de nosal
opinió, car jo
tres. Cal que conegui la vostra
puc, tot sol, portar aquest pes. Cotn os
no
he dit, no sé qué fer.
—Podeu explicar-ho tot? Parqué així no
acabo de comprendre-ho. ?Coma ha estat que

confio

un

secret

que

la senyora Ferrara

us

no

hagi iet tal revelació?

sernblava

absurda!

mateix dia. La idea am
—Ella no trilla volgut dar el seu
lentament—. Ni tan sois ha Precl.
do"–
tractava
d'un home o duna
si
es
set
borne.
?Se
un
—Evidentment, deu ser

non-1Ackroyd,
sospiteu

de

ningú?
(Seguirá

en

el número

vieerf

El senyor

nos d'aliar al Congrés d'Hamburg,
el sellyor illloa ens confirma la seva
tesi sobre la catalanitat de Colom
EN

la senzilla habitado del seu estatge a
Barcelona, hern anat a estrényer la ma del
senyor Lluís Ulloa. Eh, sense altre estímul que
el seu gran amor a la veritat histórica ha em
prés una campanya que, no podia ésser més fa
laguera per als catalans.

7 de setembre és el xxvé
que celebra la Socletat

co

rents

—Fa una pila d'anys—ens diu—que em dedi
als estudis histories, especialitzant-me en tot
el relatiu al descobriment d'América. Ja de molt
jove havia notat certs punts no massa clars en
la historia, díguem-ne tradicional del descobri
ment, í quan les testes del centenari o sigui
l'any 1892, ja vaig ter públics els meus dubtes
respecte a qué en armar Colom l'expedició de
les tres carabelles amb l'ajut deis reís Católícs,
tos la primera vegada que el gran navegant
efectués el viatge transatlantic. Aleshores en
cara no m'havia preocupat de la veritable na
cionalítat del descobrídor d'América. En adqui
rir la convicció que Colom ja coneixia el
país que va visitar l'any 1492 en l'expedició
sortida del port de Palos de Moguer, cm féu
entrar en sospita primer i refermar més tard
que no podía ésser el navegant genovés.
Durant la meya residencia a Franca, trobí da
des d'un Colom, parent més o menys proper
d'uns corsaris francesos anomenats Caseno
ve-Coullon í que navegava a liurs ordres; aíxo
em féu suposar si podia
ésser de nacionalitat
francesa. Més tard, en trobar certs nexes d'uníó
entre els Casenove francesos i una familia d'a
venturers catalans digual cognom, doní els
primers passos en la tesí que avui defenso. Ara
pot dir-se que fine l'íntíma convíccíó, quasi
l'absoluta certesa de la catalanitat de Colom.
Si poguéssím arribar a determinar l'orígen o
procedencia de la branca catalana deis Casa
nova, que crec arribaré a trobar-la, podríem ben
segur establír quelcom més concret respecte a
la patria definitiva de Colom.
Cal tenir present que en aquell temps eren
molts els catalans que resídíen a les repúblí
ques de Génova i Venecia, com també al Mila
nessat, Lombardia, Piamont, etc. Com a dada
curiosa hi ha a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
una carta del reí Ferran el Catolíc, datada a
Barcelona en juny de 1493 en la qual el reí es
queixa al Dux de Génova que allá hi ha tants
de catalans que es fan passar per ítalians.
-

st

—El

Congrés que

tindrá Iloc

a

Hamburg

el

Ulloa

Congrés
burg la
st

FOTOS SAGARRA

punts principals:
1.er Colom realitzá el

de pre-descobri
mentmolt probable vers
els anys 1477 o 78.
2.0t1 Colom era cata
la, havia estat corsari
francés a les ordres
deis seus parents els

viatge

Casenove-Coullon, probablement també de

nis
saga catalana.
3.er Quan Colom contracta l'expedició amb
els Reís Cate:lijes, aquests. el rei Ferran so
bretot, firmaren la célebre capitulación, pro
metent-li el que es diu vulgarment !'oro í el mo
ro amb l'íntent preconcebut d'enganyar-lo í de
no estar en res absolutament del que lí havíen
promés. D'aixó en fine proves concloents, defi
nitives.
...?
No; francament, no. Enlloc no he trobat
obstacles a les nieves recerques, ni a Sevilla ni
a Madrid ni a Simancas. Sois a l'Academia de
la Historia vaig trobar al principi algunes difi

carácter
illeU treball és serios i té un
universal, malgrat que en aquest cas afecti par
ticularment a Catalunya, que francament, no
cm deíxa temps per a llegír certes coses qne un
banda el

esperit

cultivat ha de considerar com a ní
cieses.
Els meus contrincants a Hamburg han d'és
ser principalment els ítalíans, als quals els reca,
naturalment, de perdre per a la seva patria

aquest personatge.

—

—

cultats;
xer-se

no

va

trigar gaire, peró,

desvanéi

a

tot recel.

—

Una prova

definitiva de la

nieva

tesi ?

Crec que l'arribaré a trobar. Em costará una
mica, potser, car ja li he dit que s'havien perdut

molts documents. Mes heus-en aquí una de ben
notable: en el plet del Mayorazgo de qué li he
parlat, un deis dos pretendents vínguts d'Italia
l'altre hom comprová tot seguit que era un
farsant
adduia precisament com a prova deis
seus drets, arguments ben catalans, tals con
l'escut i el cognom deis Colorns catalans i afe
gia demés que els companys del navegant eren
italians, tot justament quan está dentificament
comprovat que eren catalans. Aquestes false
tats fan més torta la tesí de la verítat, no?
Amb gust amable el senycr Linea ens des
pedeix. Ha d'anar a un Arxiu a desempolse
gar uns pergamins vells...
—

No he víst els articles deis diarís de que
cm parla. Colom catalá per diner??Es creuen
potser que Hamburg, que és el mercat mundial
de feres per a proveir els Parcs Zoológics,
és tamhé un centre de contractació de perso
natges histories í que puc anar allá a comprar
ne un, un Colom nou i flamant amb barretina
i tot per a ús d'uns quants aficionats a ficar la
política baixa i xorca en totes les coses? El
Congrés d'Americanistes d'Hamburg estará
compost d'eminéncies de tot el món dedicades
exclusivament als estudis histories i per altra
—
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d'una

Génova que

lletra datada ti Earcelona en juny de 1:193
hi ha tants catalana que es tan pasear

alta

_

en
la qual el rei Ferran el Católic ea guaita al bitx de
per italians. un cae .embiant podio ésser el de Colom
(Poro PROMETO DEL CENTRE EXCURSIONISTA

DE

CATALUNTA)

Buda licalon ha leí un
itim parlal en espaityffi
Observi's

la

majestat anab qué

Buster Keaton porta agua« con
slderable trajo de la millor épo
ca,

en

el Illm «Estrellados.,

rJetornent panal

que el pú
Et.s americans s'han adonat
innovació, aguan
blíc

tava les

hispá,

com

a

pellícules sonores en anglés,peró

només que com a innovació. Aixó vol dir
que la próxima temporada potser no li
vindría tant de gust d'anar al cinema sense

entendre les

pel-lícules.

i
Els americans han cercat una solució,
aquesta
perqué
seguida
trobada
de
l'han
gent tenen tot el que voten. La solució era
filmar les pellícules sonores destinades
del
als mercats d'Espanya i de l'América
principal
in
Sud i Central (el seu
grés) totalment en espanyol.
Ja ho provaren la darrera tempo
rada, i els assaigs resultaren do
lents. Els artistes nordamericans no
rápi
tenen cap facilitat per aprende
dament l'idioma espanyol. Peró a
Hollywood hi havien no poques dot
d'hispano-ame
zenes d'espanyols i
auténtícs
d'ença de molts
que
ricans
anys esperaven una oportunítat de
significar-se. I ja els ha a rri b a t
l'oportunitat. I ara tot són compli
ments i testes i contractes. I a ter
cinema panal en espanyol s'ha dít.
María Alba, (la María Casajuana
barcelonina) que teja tres o quatre
anys que rondava pels estudis sense
haver fet res de bo i avorrida i gai
rebé disposada a tornar a Barce
lona, ara lí ha arribat l'hora de
demostrar que serveix o no. Mal
s'havien sentit com ara tants noms
espanyols. La colónia espanyola a
Hollywood augmenta cada día. Tot
Torres aettstrla que
Buvter Keaton 1 Raquel
galre entusiasme
no reben anal,
de M'aria Calvo

l'aparlció

el que es espanyol avui está de moda com
ahír ho fou França i Rússia.
La Caterina Bárcena, Gregori Martínez
Sierra, l'Andreu de Segurola i tants d'al
esperar, estan
tres que mai ho podien
i els
Hollywood,
treballant de valent a
espanyol
es cotitzen
parlen
artistes que
exageradament alts. Nois que no se n'ha
Crespo, per exem
vía tel cap cas, com En
sol-licitadíssims.
I d'altres ja
ple, avui son
consagrats per la fama, com la Dolores
Alva
del Río, í la Raquel Torres i Don

e

C003-

espanyol

rado i l'Antcnío Moreno, no cal dír que
de l'ocasíó.
«Estrellats», dues fotografíes del qual

s'aprofiten

il-lustren aquesta página, es un film total
ment parlat en espanyol, í en el que hi in
Keaton, com a
tervenen a més de Buster
protagonista, naturalment, Raquel Torres,
Don Alvarado, María Calvo, Joan
D'Homs, en fi un repartiment completa
ment

hispánic.
ROSA

-

MARIA ARQUIV1311:

L'ESTIUEIG

DELS "ASOS" ESPORTIUS

a Moret

ando el
futbolista Sumiller
i el nedador Ilrull

.4;

L'inquiet Samitier
juny, En Samitier ens va dir que no havia decidit
estiuejar. Al cap de pocs dies va semblar-li que no hí
próxima
havia res tnillor que Cadaqués, i ens va anunciar la seva
sortida cap a aquella platja. Uns díes mes tard, várem saber que
muller. Després
inarxava cap al Figaró, a acompanyar-hí la seva
d'uns dies de perdre per complet la seva pista, el várem trobar en
va dír que s'havia passat uns
una població de Les Guilleries, i ens
tenía
la intenció d'anar a Lloret.
Cadaqués,
i
que
aleshores
dies a
Peró, molts poca dies després el veiérem de bell non a Barcelona.
A darrers de

un

aniria

a

Li vam dir:
—Es pot saber, en definitiva, on el quedarás a estiuejar?
—Del cert no sé on. M'agrada molt anar duna banda a l'altra.
--Peró si sempre viatges, no podrás reposar mal. 1 no hem
quedat que a estiuejar s'hi va per descansar?

Cap

L'endemá

--Ja sé
bé

cotn

t.r

Lloret

a

a

ens

va

aníré.
Lloret.
on

emprendre ell

:

Fet i fet, enlloc

no

s'está tan

—Si tínguessim la seguretat de trobar-t'hi...
Ens va assegurar que sí, que era segur
que s'hi quedaria. 1 per aixó un matí hem
putat al tren fíns a Blanes, í amb l'au
tomóbil que va a Tossa hem arribat a
Lloret, amb una mica de temença
que En Samitier hagués canvíat nova
ment

de

població.

Peró

a

l'hotel

han tranquilitzat.
—El senyor Samitier í la
yora,arríbaren ahir.
—Eh? Com ha

—Sí, ja ho pot
ben dir. Pensi que
molts amics d'ell

l'han vingut a veure i s'han trobat
amb qué encara no hi era. Ahir van
venir, almenys, cinquanta persones
a

la

l'agenda

sabia

nedar.

velem

que la

és

el
no

ara—objectem intranquils

voste está segur que és a Lloret, í
que aquest matí, de bon matí, no ha
agafat les maletes, i no se n'ha anat

Aquí
llegan

infundada. De
maneres,

preguntar per ell.
—Peró

no

Brull,
campió de natacio
el perd de vista.

totes

de la

ens

que Samitier

da

forme de

seva sen

Corria

aixó 7 Fins
ahir? Aixt digui que
amb un .poc més...
anal

L'agostas, vestit amb l'uni
paga de Tahití, .'en va, • la pesca
llagosta. Molt sera que en trobi alguna

Samitier, isHome

nesr-,444—.

cap

a una altra banda?
—Si n'estic segur, (bu? ja ho cree. Avui
ha sortit de casa, i a mes ens
encara no
va dir que venia
per quedar-se força dies...

pla d'estiuejants

En

seguida ha baixat el capita del Barcelona ca
d'esport, pantalons blancs, espardenyes i sense
mitjons
fem cap a la platja. El nedador Brull, que
s'está a Lloret tot el juliol, tot l'agost i tot el setembre,
De

—

misa

ofereix la seva caseta, i als pocs moments ja pre
el sol estirats damunt la sorra, només amb dos
travessos de dit més de roba de la que diuen que duia
ens

nem

el pare Adam al Paradís.
A banda i banda nostra, nois i noies

conversen

madament i fan tabola, sota la vigiláncia d'un
de mamás que maten l'estona fent ganxet.

El

ani

parell

popular Samitier

dotze o tretze anys
i en
adonar-se de la presencia del davanter blau-grana, res
ta uns moments contemplant-lo, i sense dir res se'n va

Ha passat

un

Una

tros

avall,

mica

de

repón, a la
platja,amb les
&mistela

de

la *colórala..

•

xicotet

un

—

—

hi ha un un a ltre xicotet com ell. Poc
més o menys ti deu haver dit :
—Allá hi ha En Sarnitier, el mago

on

del balón.
1 segurament tots dos Oían juntat
per tal d'escampar més rápidament la
noticia, perqué al cap de poca minuts

Ah,

—

caram.

Sortim

—

I després de sopar?

una

estona

passeig o

a

fresca al Chiringuito fins

anem
a

a

prendre le

les onze,

hora

d'anar a dormir.
—1 cada dia len el mateix?
—En general, sí, encara que algun dia
fan ball o cinema, o anem a pescar
I arnb aquest plan et saps estar
—

tres mesos
—

ja hi

seguits a Lloret?

estic acostumat.

—Ah!
Ara són

uns xicots grans—
vint
vint-i-cinc anys
els que
vénen a saludar En Samitier

o

—

—

Nosaltres, sap ?

«Lloret

S. C.

som

del

i 11 venícin

demanar si demá voldria

a

jugar

amb el nostre equip contra els
de Blanes.
Pel meu gust sí
respon ama
—

—

ble En Sarni
Federado...
—

peró

el club i la

Encara que fos arbitrar el partit...

Mirín, el senyor Caries, vice-president
del Barcelona, arribará ,aquest vespre. Si el]
em dona permís...
Almenys, si més no, podria tirar el kik-off. Mar..
poguéssim anunciar,—

g11111,,P,Iir
—

el

nostre

tre ho

,

grup ha aug
mentat d'una

ma

considerable, fins
a
prendre proporcions veri
tablement alarmants Quinze? Vint?

Aquella inquietud que dékm...

nera

Tornem cap

Trenta xicots? Potser més, tots pendents del que fa i del que diu
En Samitier. Tot d'un plegat el genial futbolista proposa :
I si juguéssim una mica a fútbol?
1 a l'instant porten una pilota, En Sami fa quatre genialitats, i tots
els xicots s'esforcen a imitar-lo, en perjudici d'En Brull que s'ha posat
porten i no dóna l'abast.
—

l'aigua

Un amic nostre ens va dir una vegada que En Samitier no sabia
nadar. Tant va insistir, que a despit del que deja el cap'tá del Barce
lona, acabárem de creure-ho. Per aixó, ara, di mateix ha tingut un
gran interés a demostrar-nos que nada bé. S'ha tirat a l'aigua í ha
fa l'efecte
fet una demostració. De primer amb estil original i inédit
com si escoltés la radio
i més tard amb un doble-ovar no rnolt
—

—

perfecta pero sí forca acceptable.
?Que et pensaves que no
—

en

sabria mai?

—Oh,

cara m, si tothom tin
En Brull de professor...
El bany dura escassament
mitja hora, i aviat tornem a
estar ajeguts a la platja, de
panza al sol.

gués

Aquests pobles

tan

divertits
Iniciem una conversa amb
En Kalin Brull.
—A quina hora aneu a dinar?
—A les dues.
I a la tarda qué feu?
Anem d'excursió, o ens
quedem al Chiringuito, un
bar que hi ha al passeig, a
seure una estona.
—

—

--

o

I després de l'excursió

de seure?
—

—

—

Anem a sopar.
la ?
És que ja és hora.

Bamitier voltat d'amical
De tant en tant,
d'admirador*.
un
sobre la sorra s'Improvisa
partit de fútbol 5 tota la quit
valla
Je
Lloret té °casi?, de
el
torees amb
medir les seves
capitl del a P. C. Barcelona»

la caseta

a

vestir-nos. Són quarts de dues. Passen unes

—

responem amb una evident manca d'entusiasire.
veurem
l'hotel amb En Sami i la seva gentil mullen
A les postres consultem el rellotge: dos quarts de tres- Demanem
al cambrer l'hora que surt l'auto: a les tres. Encara hi som a temps.
Al peu de l'ómnibus que va a l'estació de Manes, tos acomiadem del
matrimoni Samítier í d'En Brull.
—T'escriuré un día d'aquests—diem a En Sami. EH resta pensatiu, sen
—

No sé,

Dinem

A

a

magnifiques, a mb uns vestitsd e bany dernier cri. Saluden En Brull.
—Kalfn, ?por qué no has venido con nosotras? Nos hemos divertido
muchísimo. Chico, jugamos a rugby mejor que los profesionales..
En Brull ens pregunta:
Que et quedarás gaíres dies?
noies

—

a

contestar. Després, en el moment que el cotxe va per arrancar, diu:
Si per cas, [es-ho demá o derná passat, parqué am penso que
avíat ens n'anirem. Fet i fet, enlloc no s'está tan bé coro a Cadaqués...
XAVIER P1CANYOL
(FOTOS GASPAR)
se

—

--

ACTIIALITATS

-

caLAimigw_

DEL 1111111MENGEiK‘u,
(Polos CeLyea í Gaspar)

El desembarc

les tilVi3itS de Tossa que ala excursionistas de •Viat
El vaheen espera tranquilament
Barcelona
valla »1 la nova per portar-los de non a
ges Mansa, atabla de visitar la vila

nde

Ls Esbart Folklore de

excursionistas, arribant a Tossa han volgut retre el seo borne
natge al gran apóstol de Pexctirsionfsme, el doctor Ignasi Melé. Heas-els
ad en el cementiri marinar de Tossa, on van cobrir de flors la nava tomba
Les entítats

popniars catalanes,
ta

un

a

la

espectacle

piala

de Tossa ofe

d'inusitada animació

Catalunya friterpreta a la platja de Tossa diversas dansea
contempladas per una gran rotIlana de públic compos
de Barcelona i deis habitants d'aquest gentil poble marinar

que (oren

deis excursionistas

4

El «Rómulo 3., que
cremat

mas de

va

incendiar-se

vint-l-quatre

horas.

a

la

matinada

Aquesta

roto

del
es

dissabte

al

diumenge,

presa el mati del

ha

diumenge

gegants tan un papar molt important en la beata Malar de '•
Geltrá. Velen-los com bailen davant de la Casa de la Vila, voltats
Lis

a

i

•

Invítació al vía fije...

Quí no s'embarcaría amb el canot d'aquesta noíd? rol fa creure que
fantasía. peró lâ grácia dmb qué agafis el timó és més que suficient per

es
a

convéncer el
NAGSA

16111..

d'una marinera de

tracia

-

mes

Casanova,

prudent...
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