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Les aparkncies engalyen. Aquí vejen: aquesta pobra noía esferekla per l'ombra
emgi ?
que fa aquest gosset de roba. No creieu que sería qüestió da visar-la del seu

La eterna

amenaza

Los mosquitos atacan sus
nervios y estropean las
horas de trabajo y las de placer. Siempre
irritan
tes, a menudo

Vaporice Flit.

peligrosos, porqué tolerarlos?

Irlit extermina

moscas, mosquitos,
pulgas, poli
llas, hormigas, escarabajos, chinches.., y
sus crías.

No

peligroso. No mancha. No confunda Flit
los otros insecticidas. Bidón amarillo
franja
negra. No se vende a granel.
Exija los enva
ses precintados.
es

con

-
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Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma
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VOSTRES LLIBRES A LA

ando

PASTA \l'IX
ha estat sempre un
aval de instilado

Llibreria
Catalánia

se

significa estalviar temps
•olésties

PLAÇA CATALUNYA,
TELEFON
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CONTRA LES

ARNES

UN

REPORTATGE

INTERROMPUT

Lis herols del foc 1 de rdiglla
Havent dinar,
La

lona

segur

de

salvament. De

que l'inv entor del

tobogen degué
unes

retire

abans

maniobres de bombers

ens

presentem al pa

rc

Central amb el

repórter gráfic. Trobem pertot arreu amabilitat i desigs
de complaure'ns. Des deis caps í personal de coman
dament fins al darrer individu, tots estan per nosal
tres. Aprofitem l'ocasió de remercíar-los des d'ImAzoEs.
Treuen dues auto-escales, una de vint-i-quatre
i altra de trenta metres d'alcada.
—

P,imer farem proves de salvament —diu

el sots-cap senyor Sabadell, que ens fa els
honors junt arnb l'oficial instructor senyor
El que primer cal, en arribar al lloc
Bricall
de l'incencli, és salvar les persones que
—

possiblement puguín haver-hi dintre l'edi
en t'ames. Convé tenir
les persones que es troben

fici

en
en

compte que
aquesta si

tuado, generalment sofreixen torta exci
tado nerviosa, produida pel pánic, altra
ment ben lógic. Convé doncs que el bomber
tingui una doble dosi de serenitat i de
sang freda, per tal de poder acudir al

informació del Cos
de Bombers de Barcelo
na, va semblar-nos que podia

L'escalament d'una
paret,

ésser interessant.

no

és pas

—?Caldrá— preguntem al

P•home-moscas decía
huir quelcom de bom

cap deis bombers senyor Gu
tiérrez
que esperem un dia
que tínguin revista o manio

ber, 1 els bombees

—

bres, per
portatge,

poder ter

a

un

deuen

re

el qual, hom pu
gui veure com s'enfilen els
seus homes í fan servir els

múltiples aparells

de salva
i d'extínció?
—De cap manera
ens

ment

—

respon—. Vosté vingui amb
el fotógraf el día que vulguí
i farem tot el que calgui per

complaguts.

Cal tenir els peus ben terma 1 el cap ben

segur per enfilar-se a aquistes allades
valents xicots no
volen res més que demostrar
davant del públic barceloní que, en tots moments sempre estan en forma.
Abans, prenem unes petites dades estadIstiques. El Cos de Bombers de
Barcelona, és compost de 250 homes, a més del personal de tallers, oficines i
comandament; en total uns 270 índividus. Suposant que Barcelona tingui ara
un milió i rnig d'habitants, correspon un percentatge de 0'18 bombers per 1000
habitants mentre que, a moltes ciutats estrangeres, de menys irnportáncia que

Aquests

Barcelona (a

América

sobretot)

trobem índexs de 0'90 i 1'20 boml ers per 1000

habitants.
Entre auto-bombes, auto-escales, tancs í d'altres serveis especials, el cos
c°1/IPta amb 36 vehícles, dístribuits entre els quatre parcs amb qué és repartít
el Cos, que són: Caserna Central (parc de la Ciutadella) La Sagrera, Hosta
francs i carrer de Lleida (Exposició).
Quants focs es produeixen durant l'any a Barcelona?
És una >cifra molt variable. Per terme míg, ha de sortir més d'un retén
'liad. De vegades falses alarmes, de vegades esgotaments d'aigiles per inun
dacions. D'incendis importants, del que nosaltres en diem «grans incendis«
que exigeixen més de dues hores de tre
ball intens se'n produeixen una vintena
a l'any;
De cegarles
bomber pot quedar isolat damunt dan edifici
d'altres més petits, una dotze- rones
poden entrar les escales. La gran safata de lona,
—

—

-

un

na

tenir

~cosa

d'ibonte-mosca.

en

qué quedin

cosa

fácil. Pot din-se que

cada mes; xemeneies íalarmes per
COrnenument de foc, gairelié cada día.

en

on no

sostinguda pelo companys l'esperará a baix 1 ell, tancant-se
d'ulls es Ilenorá a Vespal amb la seguretat d'él:ser ben recolllt

baixen donen tota la sensació de la seguretat de
El

sac

de salvament

desús;

en

es

ara veureu

Aixé,

Vinga, Almazán, deixi's anar, poc a poc
I el bomber aná escorrent-se corda avall
una bella *performance'.
va seguir dient
Un altre mitja
es el de
llançar-se a l'espai al damunt d'una manta de lo
—

en;

raparen.
preferible

tub de lona s'ha deíxat
la franja de lona que

o

utílitzar.

quan

es

tracta

de salvar persones que

pertanyen al cos, perqué quan són els matei
xos bombers els que han de realitzar una dava
liada rápida, practiquen el descens gininastic es
munyint-se corda avall com ara veura.
no

I encarant-se

xicot que estava al
munt d'una de les escales, crídá:
a un

capda

—

—

—

baix sostenen altres bombers.
veure com el cos del bomber, de
Vallada d'un segon pis, descrivia una parábola
en l'espai i anava a caure damunt la manta.
Demá farem maniobres de llençament d'ai
que

na

a

Vam poder

—

gua i després, si els plan, donarem

una

petita

volta per la ciutat per tal que puguin recollir
la impressió del pas d'un equip de bombers pel
mig del tráfec ciutada.
—

tres;

interrompem nosal
propósit d'aixó
?Es compleixen bé a Barcelona les dispo

A

—

—

sicions sobre la circulacíó deis bombers
dir a combatre un foc?

en

acu

Així abrí; van acostumant-s'hi, peró costa.
El que manen les ordenances i a més el sentit
comú, es que en apareixer els cotxes deis bom
bers, tota la círculació restí automáticament pa
—

ralitzada. Doncs encara

es troben conductors que
fins pretenen aya:llar-nos en
la marxa. S'han donat casos en qué ens han
abroncat perqué no complíem els reglesments de
no

voten

parar-sei

circulaciót Fins que tothom s'adoni be d'aixó, no
podrem -correr rapidament cap al lloc de l'incen
di: No fent-ho així, pot repetir-se la catástrofe de

l'any passat

en

la

qual morí
* *

un

bomber.

*

I la catástrofe es produí, ben avíat per cert.
mateix vespre, en acudir a un incendi,
l'auto-bomba A 5, (casualment el mateix de l'any
passat) topa amb un autómnibus i bolca. Foren
ferits tots els bombers que hi anaven, dos des

Aquell

Si

en

ter

pobre

aquesta

acrobacia l'hl

haguessin

Valenti Almazán que abans de

quals moriren poc després i un altre ha restat
en gravíssim estat.
El reportatge resta incomplet. l'avía de
amb l'aparatosa exhibició deis dolls d'ajgua
sortint brunzents de les boquilles de foc i la fata
lítat fa que acabi amb la fotografía de l'enterra

dit al

cinc

hores

fóra mort, en accident del serveí, bauría arron
cat les espatIles tot dient:
Potser sil els bombers
-

esteta

major

sesapre

en

perfil!

nombre de persones i

rnent

poder impo

en mig de l'aldarull de l'alarma.
Els mitjans de salvament són: les es

sar-se

cales,

en

a un

cable

sense

dos abnegats xicots víctimes de

Aquest reportatge

sera

un

testimoni més de la

muda heroicítat deis bombers, pacífics alhora
coratjosos soldats de l'exércit del foc i de l'aigua.
Será, a mes, un document que un atzar dolorós

primer lloc; després els cinturons

salvavides lligats

deis

l'accident.

fi que

passa per uns petits ternals amb un cadell
de retenció que fa més lenta la dava
liada. Aquests dos bombers que ara

La Immensa escala

plegable

s'enfila

cap

al cel...

converteix en curiosíssim. Valentí Alrnazán, un
dels bombers morts, va ésser retratat pel nostre
fotógraf poques hores abans de morir, quan ale
gre i optimista, pie de salut i vida, realitzava
davant nostre l'arriscada maniobra del davalla
ment per la corda, penjant de l'escala.
Siguin les nostres paraules un record i un ho
menatge. Un record piadós per Claudi García i
Valentí Almazán, els dos humils servidors de la
ciutat, morts en compliment de llur deure. Un
homenatge al Cos Je Bombers, els herois del foc
i de

l'aigua.
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eiperavem acabar alai el nostrt rtportatge.
lialonradament un accident imprevist tos obliga
L'enterrament
a eloat.'lausb &quema nota faltebre.
dita tanswito Cundí Gima 1 valiosa Alníazan
NO

Poros
CASES

penjats amb
Ben nitral, la figura. d'aquests bornes
cas de Iot•
cintura de salvament, no és mol! elegant. Ex
cosa de
salvar
la
vida,
no
és pas
peró, tractant-se de
finar-se mama en qaestions d'estética

Les tardes

a

dalt

detotde Montjuic
dali de tot de Montjufc, on l'Exposició
no ha tocat ni afeglt una padre. si hi
aneu un cap-al-tard, 1 millor que sigui
veureu
con tot alió de la
un diumenge,
ellegenda negra» 1 de l'ombra fatídica del
Castell per a una pila de gent no te cap
sentit.

menja 1 du i fa
de les seves parets,
no hi té cap respecte 1 probablement no
n'hi ha tingut mal. Per qué hl pugen? Segu
rament perqué és el recé. de Montjurc més
autentic i el que es conserva milior per
decorat de «La Marida de l'ull vlu». Fa
temps que hi van. Hl anaven amb els seus
avis I no hl ha cap raO prou decissiva
desavesar-los e berenar en aquest indret,
on no fan cap mal;
el deixen guarnit de
delxalles iota la setmana I encara les hi
diumenge.
!roben
El, espectadora— diguem-ho alxi perque
n'hi ha que hl van a badoclueier simple
ment—es situen en una mena de graona
des. No són prou campestres per acure
Tota aquesta gent

tabola, al

repos
Un espectacle d
sobre el bina magna.
lic de
la
ctutat

que

peu matelx

ciutat

quistant
?Trigaran

a

ha
la

anat

Una nota collint ginesta
a la muntanya de

Montjuit.:

i
la
En
pc
ET

L'espendid
sobre

el

mirador

port

sobre l'herba 1 seuen a la muralla que
voreja la carretera.
Hl ha, en aquesta hora. dalt de Mont
Jure, gent de toles menes, obrera 1 ge nt de
rendeta, algún escrIptoret que tel va a me
ditar. senyores I senyoretes amb capell I
fot, I algun senyorás que, polser per veure
el seu terrat, es treu una blnocles
No hl ha una alegría tan bulliciosa com
la de l'Escullera a aquella matelxa hora.
Potser perque el mar és une mica mes
Iluny 1 ”o hl ha tof aquell esquer del xipo
lleig i dels esqultxos.
El port I la clutat 1 la costa tenen aquesis
admiradors de cede diumenge. qLe són un
reclarn ben eficac de les seves grácies.
Mireu-sels tots ebocats a aquesta gran vi
sió; s'hi esteran unes horas fins que la fosca
els en tregui i encara hl tornaran diumenge
ho trobaran tant o més bo que avui.
El moment més impressionant és quan
baixeu. El comí fa pendent 1 conv;da bai
xar amb lleugeresa.
Tots van guarnits de
flora en aquesis temps i alguna canten Hl
ha les notes amb un ram de ginesta que cu
de cara
Ilen— tel com volie En Maragall
al mar. Perú no hl ha perill que sels acudi
de Ilencar-lo a l'aigua--com volia el poeta.
R. R. C.
(FOTOS GARG1GOSA,
—

d
,a

con.

rnuntanya.
rnolt a obrir-se
les mural).* del emiten ?

de

MARICEL
Zes atraccions més emocionants emplaçades

en

PARK

el lloc més deliciós i fresc de la ciutat

MONTANTES RUSSES
BUG
(Ultima novetat

en

els Pares

bocana)

WICHING WAVES

SHOOTER
DISCOS
CASCADA
AEROPLANS
Tealre a l'aire Mire
SRATIN
1 ALTRES
Totes de gran emoctó 1 aleada

PROVEll DiNBR-111 1 lii TORNIIREU
La millor forma de trasIladar
s hi és pelfunicular de Montjuk,
eslació del Parallel, xamfrá
Comie de tAssalt

'billete =Mate amb el Patt d'atractivas
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BARCELONA

PRADES, la vila del silenci
les sere
a efectuar llurs compres i intercanvis. Al vespre, després de
nades amb els clássics obligats de cornetí, hi hauran ballades als
envelats: les gralles de Bonastre al de dalt, l'orquestra de la Selva
al de baix... Que boniques, les notes de Pradesl Per aixo l'alt rei En
Jaume volgué que n'anessin vint a Valencia, un cop conquerida, per
que formessin, amb els seus guerrers, la nova població cristiana de
la ciutat.
Ballarem fins

poble

...El

as

temblará

submergit

en

una

quietud i

una

pan dolces

a

la matinada i,

a

trenc

d'alba,

tothom batirá desfi

..•

lectors,
Motastants, vosaltres,
segur,

heu visitat el monestir de Poblet. No
heu arribat fins a la vila de Prades; i tan

de

ben
mateix n'es ben a

prop!

visitar el monumental cenobi—tots els catalans
la
haurien d'anar-hi una vegada a l'any —no deixeu d'arribar fins a
del
seu nom; no us deixeu perdre
de
la
serralada
soliva,
al
cim
vila
l'avinentesa de fer coneixenca amb un dels mes antics pobles de Ca
talunya, els velos del qual, viuen encara lliurats en un ambient del

Quan tornareu

a

Iot medieval.
Us caldrá, només, travessar el «Portal de Prades», al cantó opo
monestir, i una carretera nova que s'en
sat a la porta d'entrada del
mitja
fila ardidament muntanya amunt, us hi portará en poc més de
horda. De

passada

podreu veure el que

-

L'esglésla

resta del famós
bosc de Poblet, tea
tre de tantes tragl
dies. Els álbers de

romandran altre
lat. Quan emprendrem el camí de retorn, els carrers
portal
o el rostre
una
fina
silueta
en
un
cop solius. En va cercarem
amable--, conegut ahir a l'envelat—, en una finestra.
d'aquell
L'ombra del porxo del camí de baix ens evocará la fi
Tost,
qui per
Guillern
de
Poblet,
ira
enterrat
al
claustre
monjo
demarrar justicia, en defensa del bosch, per hornens de Prades

tremoiadissa fulla
cercant la falda hu
mida de les oba
gues; els pins, les
alzines i els roures
centenaris arrapats

fo

serralada i, final
ment quan sereu al
bellesguard del cim,
des del qual con

templareu la ferés
tega Conca de Bar
bera,us endinsareu
a

la vila dels

deis romanins de l'Abellera ens eixamplará els pulmons. Poca esto
se'ns perdrá enllá
na després, en davallar pel coll d'Alforja, la vista
que ens ofe
de la mar, pel damunt de la lluminosa simfonia de color

9-3

Comtes,en mig deis
frondosos

boscos
de castanyers que

constitueixen
de les

rirá l'uberrim camp de
(Fotos Vilalta )

una

princi

seves

pals riqueses.
En albirar la si
lueta Insta del po
ble,us semblará tot

ellsubmergit

-

Eta silenciosos

carrera

de la vil.

en una

pu dolces. Entrareu pel portal del costal de l'esglé
trobareu a la Plaga Major, al bell mig de la qual, els quatre
dolls duna font —reproduida, com el portal, al Poble Espanyol de
PExposició —, canten nit i dia una canco joiosa que contrasta amb
el silenci i amb la solitud que l'envolten.

quietud i en
sia

1

una

us

No obstant, el dia vint-i-quatre d'agost la vila canvia completa
ment de fesomia: és el dia de la famosa fina ; la més ímportant de la
part baixa de Catalunya després de la de Verdú. Immensos remats
de bestiar de
gran

placa

tota

i els

mena

carrers

rarnblers de Reus,

mort.

Una mica enllá, us gireu a veure el to vermellós de la pedra
de Prades, que, de lluny, contrasta amb el to blavós de les mun
tanyes del volt. És aquell to vermell de pedra d'esmolar, molt ben
imitat en la Porta de Prades, reproduida al Poble Espanyol. A part
del color, pero, la sensació d'aquella reproducció és, més aviat
pessebrística, comparada amb la forla i la noblesa que té aquest
color a la porta i a la placa i pels carrers vell s...
sentor
En entrar per la carretera de Cornudella, peró, la dolo

els roquissers
que flanquegen la
en

fius

románica 1 el Portal de Prades

emplenen la
tortuosos. Els

els firaires de Valls,
els marxants i els pagesos de totes
equelles contrades pugen a la vila per

d'aquesta
reproduida al
Poble apanyol, canten dia
1 nit una c•nló fotos&
Els quatre dolls

lont,

que toca

Tarragona.

JOAN

GOLS

PELN VOLTS DEL MONIIMENT A COLOM
Una fira

sense

retratista al

barraques
minut, la venedora de cínturons i

lligacames, .el venedor de cacauets, avellanes,

tramusos, xuf les, el pintor

Moral, el
café

—

que díu que us fa un retrat

maduixa, xacolata i
munten, al volt deis lleons del monurnent,
carretó deis

gelats

que riuen per sota el nas,
barraques i sense música.

El

fotógraf

Lempla,
saya

amb

obra

ambulant
uli

entre

l'alegre

una

mena

de fira sense

(Pensant-hi abans hau

Hem pogut conjuminar alguna cosa a base del soroll
del mar).
A qué ve. en aquest indret, aquesta mena de Era?
Perqué és ben cert que els que hí passen el día ron
dejant no són gent que s'embarquin, ni que desem
barquín, ni deis que van a voleiar mocadors i a
deixar caure quatre Ilágrimes quan és hora...
És una fira pels badocs del mar
només. Pel pare que ensenya el
mar a les criatures, per la minyona
de fora que no l'ha vist mal, pel
que hi tiraría nou pedretes sitió
que no n'hi ha, pel que el jode Ii
prova. És una fina pel díumenge
com que no ho és cada día, és una li
ra per fer creure als que hl van, que
cada dia és festa d'entre setmana.

con

d'artista,

—

la

as

semblea de soldatsimariners

Amb el nen, val Igual
Aixó dít des d'una caíxa, guarní
da amb cartó de color de rosa re
tallat, decideix aquest pare que té
un cor que
no
s'acaba maí. Ara
s'ajup a eixugar amb el mocador
les sabates de xarol del seu fill que
deu tenír quatre anys i mig, ben bé.
Els retrats que hi ha a la caixa
són forca més decoratius que aquest
grup familiar. A
Una visló wagne
dalt en forma de
riana del
ment
Colom
con, hi ha dues ba

aquest cinturó
de

pely

de

no

It

diu

cocodril,
?...»

res

monu

a

--»Aquests
gelats són
tan bonita,
que ni que
no

f ossin

bona,

tam

béels

com

prarieu ...»

quí elabora una fórmula de fer or. S'ajup, tapa inne
cessáriament el pot, fa una cara d'éxtasí i, triorn
fador, eixuga la prova amb un paper secant...
Aquesta exhibició decídeix un sol
sembla
dat
que fa estona que s'hi pensa.
he
quedat
que
IT11151811 grOSSa...,
Jo vull quedar sota el Ileó, si
exclama aquesta
per
cas.
opulent •senyora
em

—

—

Que Higa

el de maduíxa í el de xacolata?

Fa bé de preguntar-ho. Aquest xicot amb aquest
aparell lluent a les mans, fa l'efecte que hi té una
paleta. Combina els colors amb un gran aplom. Posa
el mantecau; decanta el cap í clou
una mica els ulls per veure con queda.
Esperi's hi ha massa maduixa.
I fa la composició amb domini de
xacolata. El rosa hi fa un segon pa
—

per molt enraonat.
Si és servida: boníc í ho.
I encara abans de donar-lo hi dóna
un darrer cop d'ull. El gelat no surt
ni un milímetre enfora de la galeta.
1s una obra perfecta:
Llástima—deu pensar—que ara
me'l faran malhé amb les dents. No
es pot ésser artista!
—

gírls

nyistes
de pellícula, tampoc
que sí

no

no

mereixen

es

són
a

quest

tracte precipitat; el bany
d'un minut en un pot mi
serable i passar encara re
galimant a les mans de
les models, totes salabro
ses del bany auténtic.
Aquest retratista, que
duu una gorra blanca per
qué troba que fa mariner,
ara

en

—

Si

una

d'alquimista

la

cucurulla
Ho fa com

serietat del

lí

Encara ho troba car? Míri si ho
en veu un policía no li po
dré pa s vendre, ni a doble preu.
Diríen que és robat, cregui'm.
Aquesta bona dona exagera. Aquest

un

tota

no

és que si

de cinturons i lligacames és nou
sortít de la fábrica: Les
lligacames són d'un gris plata molt
delicat. Els cinturons, en canví, són
tots beige. Aneu a saber per qué.
L'espectacle és, si fa no fa impúdic.
ha dos xícotassos amb els pan
talons arromangats emprovant-se Ili
gacames. L'un troba que apreten. A
l'altre lí van balderes i no troba el
trau just. Se n'han emprovat cinc o
sis de carrera.
Els dos que e$ proven cinturons
provoquen comentaris, sempre ben
intencionats a base d'un régim per a
aprimar. Ara 'es troba que, a més
d'un cinturó, entre tants, ha de triar
un régim entre la pila que n'hi pro
posen.
La venedora íntervé:

vant

ainb

policía,

—

cert pit de «posar» da
d'aquesta generació. No
obstant, aquest jove s'ho pren

Vol

veu un

podré vendre

revelar, si gosés, es

posaría

cm

ram

i

cas,

mirada protectora
del pintor de testa
sota la

romiintica...

flamant,

Prengui aquest que
subjectar els músculs.

—

per

és

exprés
F.

(Fotos

FABRICA

,JOIERIA

PUL

D

A.

de

Cases)
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El món trist I pintoresc de les

"CANES WEMPENTO"
"COMPRA, VENTA Y ALMONEDA"

dicta el que despatxa

—

l'escri

a

vent.

Vet

aquí

una

d'aquelles

cases

tan

pinto

resques, tan interessants i tan mal afamades
que hem trobat en tantes novel-les i en tantes
pel.licules í en alguns caserons antics i cone
guts, tot passant...

Aquesta

és

una

de les més

clássiques:

si

tuació discreta, escala fosca (aquesta escala
per la que tothom puja escorregut i precipi
tadament, després d'haver mirat que no passi
ningú conegut) i despatx tronat i sórdid.
Nosaltres hi entrem amb una mica de ver
gonya. La vergonya tradicional de la gent que
entra en una casa d'aquestes on no es va a
ter cap pecat. I ens esp rem, perqué es primer
dona d'edat, amb davantal i mocador al
cap, que presenta el seu paquet. El depen
dent el desembolica. Surten uns calcotets,

Fins dissabte, eh?
recomana
després a la dona.
Si, dona, sí. No passi ansia. ja
—

—

—

ho sap. Com sempre.
1 després, a nosaltres:
—

Li
—

Digui...
diem, una mica torbats:
Questió d'una információ

Ve lamo.
Ah! No hi ha res a ter. Aixé si
que no. Ja saben vostés que el nos
tre negoci és d'un carácter especial
que no admet cap mena de publíci
tat. Qué vol que li digui, jo Són
—

confidencials que prou pena
té el que les sap de saber-les... Sí
que ho sento...

una

coses

amb uns botons esborrats i despenjats i unes
betes esfilagarcades. Uns sargits, una mica
de pedac al darrera.
Quant en vol d'aixó?
pregunta el de

Peró escolti, hotne...
Res, res. A més, a nosaltres
tampoc ens convé. De cap manera.
Nosaltres fem aíxó com aquell que
din d'amagatotis. No tenim més re
mei. La gent ens mira malament i
ens hem de confondre.
Peró és que vosté s'ho pren

—

—

pendent, tornant
—

—

a

plegar el paquet.

Una pesseta...
insinua la dona.
Va bé. NoiI Una pesseta: uns
—

—

—

—

d'una altra manera...
Qué diu ? ? Peró vosté no sap
que a nosaltres la gent ens diu usu
—

industrialitzats ? El públic no
pot veure, ens creu uns escanya

rers
ens

pobres,

i només ens vol quan
necessita. Només caldria que
donéssim la cara, que ens

ens
ara

L'arribada d'un senyor, ens inter
romp.
Hola, que tal, senor Fulano?
Mucho calor...
—

La trista escala que ha vist

—

El «senor Fulano»

desfilar

tant

es

miseries...

es

de la cartera un full
de paper de barba ple d'anotacíons í de
timbres, amb un altre paper, i els el passa.
Els dependents confronten amb un llibre
li tornen.
treu

—No
—

casa

el senyor
ens

i el prestamista es guanya una
de vuit-centes pessetes í un comtwali

son

t que el !ladre

se

li

empenyés,

tenirla
lloc de

argenter, que l'hauria tos de
seguida que val lotes les pessetes: «L'han
trobat en una casa d'empenyo, eh? Es ciar.
Com que aquestes cases són les alcavotes
a

un

—

n'ha anat, lamo de

se

va

en

de l'afortuna t amo del rellotge—que
vendre-se'l

nada.

Bueno. Ya saldrá...

Quan
la

hay

pietari
pérdua

diu:

pillos!» Ara, figuri's1
Aixó és una injusticia

Veuen? Aquest és un inspector de po
licia. De tant en tant ens ve amb una llista
d'objectes robats com aquesta. Aquesta
!lista s'ha de confrontar amb el nostre !li

deis

registre de prendes, segellat per la
Quefatura, i sí s'hi troba algun deis efec
tes de la Ilista, l'hem d'entregar. L'efecte,

Un dia, arriba una senyora amb una joia
molt bonica, posada en un gran estoig d'un
deis joiers de més luxe de B,arcelona. En de
mana mil pessetes.

—

bre

que nosaltres hem penyorat
timats, en
redats con uns xinos pel que !'ha vingut a
portar, ensenyani-nos tantes cédules per
sonals com vulgueu
ens costa la pérdua
del que n'hem donat: cent, cinc centes, mil
—

—

pessetes, i el que

es pítjor: el descrédit.
un día, 11 pispen un re

Apa. A un senyor,
llotge d'or, incrustat de brillants. I va
policia i el troba empenyat en una casa
les

nostres.

la
de
El recupera, el retorna al pro

—

—

—

casa

Cal
u dic
Ni vuít-centes.
Com? Si a mi me'n va costar dues
—

—

cinc-centes.

Ho veu?
afamat que

Aquí

és el

cas.

L'industrial

bol

benefíci de més dan
seíxanta per cent, és un home honorable, bea
mirat í respectat per tothom. jo, que en tasar
aquella joia en la que eh l s'hí ha guanyat tn?s
de la meitat del seu valor, no en puc donar
es treu

un

mica
treient la
dir
sentir
de la meva reserva, m'he de
d'aquella senyora, escandalitzada en sentir la
mes que el que realment

La farola anunci que crida els vianants
la possibilitat de resoldre, momentánia
ment, les
contrarietats económiques...

com una

Mare meya! Si només tos aquesta
N'hem d'aguantar tantes!
—

meya

oferta.

val,

l'apressí,

d'anar

a

pagar

céntims de rédit, per

uns

pesseta í els seixanta
calcotets que no valen ni

una

han ca
la moléstia de tornar fins aquí) i que se'ns
ducat? Per poc que n'hágirn donat, sempre són mil
Aixó, sumat als
o dues mil pessetes a les costelles.
malbé, que
altres objectes caducats que se'ns han fet
policía
de qué li
les
pérdues
de
se'ns han tinyat, i a

o

he panal, fa

Després

un

total de perjudicis, considerable.
hi ha els trucs. Els trucs infa

encara

se les
deis estudiants, tan «simpátics», que totes
pesquen, i els de les dones de món.
mena de for
Els deis estudíants revesteixen tota
enganyar-nos i
mes, encaminades, naturalment a
valdrá més que no nhi partí.
artistes, etcétera,
Pero les dones dé món, *cocottes»,
manto
de manila,
empenyar-se
un
vénen a
mes
em

només

en

tenen

rellotge de pulsera, un ventall de plomes de paó, un anell,
qualsevol jota. Nosaltres, com vosté comprendrá, no podem exi
gir a la gent que ve a empenyar un objecte, que ens n'ensenyi
la factura estesa al seu nom la seva partida de baptísme.
? Qué sabem nosaltres, doncs, si aquel] objecte és d'aquella
ho paguem. 1
persona o no ? Vagí a averiguar-ho. Ho prenem,
Aquell
objecte
ha estat
d'aquí uns dies, arriba la reclamacío.
propietari
de la papereta.
al
furtivarnent
i
no
pertany
empenyat
devo
L'assumpte passa al jutjat i el jutjat ens passa l'ordre de
pro
«véritable
propietari.
El
veritable
lucló de la prenda al seu
amb ella per
combinat
s'ha
senyora,
que
l'arnic
de
la
pietari» és
un

uns diners que necessitaven...
fabuloses que ens
I al damunt de tot, compti-hi les gaberles
arbitraris, i pujant
carrega l'Estat, per cinquanta mil conceptes
xucladors, uns
sempre damunt del fals concepte de qué som uns
bandits, que xuclem un cent per cent, que leal un cornerc escan

a

Un
sa

típic

•bric abree» de «ca
d'empenyos.. Una pape

reta

de

més

préstec

absurds,

dissecat, f1ns

1

els

objecteg

de l'ocell
la medalla

des
a

commemorativa, que forma
el bagatge pintoresc d'a

ter

dalos, etcétera.
—Per aixó mateix, home
vostés els cal, al contrari, la

que a
proposem nosaltres
publicadó d'aquests fets, la di-benemérita
vulgació d'aquestes intimítats de la feréstega i
tant,
no pot re
conefx
i
per
no
d'empenyo»,
que
la
gent
«casa
conexer. Aixó podria ésser la seva rehabilitado
No, no. No en treuríem res. La gent és tossuda...
exclamem.
Sí, sí, ja ho crecí
de caps,
...? Encara se'n riuria. Per acabar aquests mal
—

—

-

questa

mena

d'establiments.

—

—

—

enredar a qui vul
Qué diu? Set-centes cinquanta? I ara? Vagi a
ximple.
gui, que jo no sóc
ens té. Vosté ha vist,
Peró el pitjor de tot és l'opinió en qué el públic
N'hi hem donat
calcotets.
empenyava
aquells
abans, aquella dona que
-

una

---

una
taU

—

irla
df
de

c
5

'han

la

pesseta. No valen ni un ral.
Es ben veritat.
Peró n'hi donem una pesseta

perqué la necessita

í

dissabte
cada vegada que els porta, que el
hauríem
aquí,
deixés
buscar.
ens
els
venir a
Si

els torna a
de Ilencar-los.

dial

cols apedacats, flassades

d'un
de

mil

1 ben
d'un
!, ben
tasar
t uta
ionar
mica
r

de coto brutes i tot. Cadenetes

aix6
i medalletes i segells de quincallería... És ciar que
segur que el
sabem
parroquia,
que
la
només ho prenem
a

dissabte, quan cobra la setmanada, ens hove a buscar. El
pes
negoci que hí fem, es cobrar cinc céntims de rédit per

mensual és, al
Un cinc per cent d'interés
pot
comparar
amb el valor
capdavall, una miseria. No es
que té el favor que fem a la gent prenent-los, a tot risc,
aquelles miserables inutilitats que ens duen. Dones la gent
el troba exorbitant, usurer. I ens tracta de lladres. No és
favor;
amb els cinc centims per pesseta, que ens paga el
quan
fem
menyspreu.
I
després,
sino amb la injustícia i el
la subhasta, al cap de l'any, vosté sap la serie de porque
ríes d'aquestes que li dic que no han vingut a buscar (no
val la pena,
per poca mala fe que tingui el pen
seta, cada

5

perqué tenim

confianca,

otes

jota

mes.

figuri's,

yorat

o

per

poc que la

impossibilitat

de

treure-ho

dir
tir la

Barcelona.
mort lotes les «cases d'empenyo» de
pregunta
que tentem als Ilavis.
atrevit
a
ter
una
ens
hem
No
qué l'aguanten, dones? Ve tan
dolent,
per
Si aquest és un negoci tan
institució
«cases d'empenyo* són una
que
les
creure's
costa amunt de
—

filantrópical

Doncs com aquesta operació en fem moltes. Moltíssim es.
Gent que ens porta sabatots pels que el drapaire els do
empenyem en dues pes
nana deu céntims. Nosaltres els
usades
í rentades. Llen
desfetes,
setes. Batetes de pisana,

:lar.

aquestes

que taré jo ben aviat
l'únic que hi ha és plantar-los. I aixó és el
Quan
els
vells que aguantem
altres.
tots
els
que
faran
també
i el
rtiort, s'hauran
tradició,
ens
hágim
coses com aquell que díu per

Un mornent
quan el

d'optimigme:

parroqulá pot

tar els

resca

objectes penyorat«.-

(FOTOS SAGARRA)

IRENE

POLO

DE
QUAN

Napoleó III féu construir a la seva
esposa espanyola l'espléndid palau al
costat

del

'

mar,

ningú

pensava que

poblet base seria temps a venir un
deis més freqüentats de tot Europa. Els
pro
pietaris del palau encara devien pensar
aquest

menys que

dia seria transformat en hotel
i que allotjaria gent de tots els paisos. Per
la preséncia de l'Emperadriu Eugénia
bou
un

primerament l'aristocrácia francesa

la que

es

.4

Biarritz... Una vista de
la platja principal amb
el

Casino,

non

dreta,

a

la

bous, el pa
l'emperadrín

í al

lau de

Eugénia,

aval día Hd
tel du Palais
A la
—

platja, el venedor de
tapíssos és una nota
de color més
nal que

va

interessar per Biarritz;

després

va

seguir-la

el

gran món interna

cional. En els dar
rers

anys són els

alemanys

i

ame

ricans els que do
minen. Durant la
«saison Biarritz
»

ofereix l'especta
cl e d'un luxe
gran diós. Les fes
tes no s'acaben mai
i els

carrers es veuen

Tres eseenes de la plata de Calda-Ces. tina
gentil banylsta bissada en triomf dintre la
seva plroga.
La gracia de les ombrel-les í un
grup de banyístes sobre els pailas... a terra berma.
—

entre

el

internacio
l'emplena.

gran món

enva'its

constantment

pels

millors

au

tomóbils. Tot aixó correspon amb
la societat que sap i vol diver
tir-se...

Després d'aquestes
lles, resulta

una

compromés

rat

mica

de dir

que Caldetes és el
Biarritz de Catalu
nya. No obstant són
molts els cronistes
que s'han atrevit
afirmar-ho i
rem

a

no se

p as nosaltres

els que els

anem

a

esmenar la plana.
El que sí es pot dir,

és que Caldetes repre
senta la

A

dalt,

flirt

una

sota

crema.

el

La

mica
so

primera aportació

de

1 que

nota

del

darrera sembla molt

preocupada

amb
funcionament del
kodak.-A baix, la

el
seu

sor

misia, un deis
espectacles més prin
clpals 1 extraordinaris
tida de

de

tots

els llocs d'es

tiueig del

nostre

pais.

(FOTOS SAGARRA 1 DELIIIS)

Ith
Catalunya d'una platja balneária amb la
brillantor i la grácia necessáries per a ocupar

a

un

lloc de mérit dintre el panorama de l'es

tiueig elegant
Caldetes, Biarritz
.

Catalunya... Oui sap
Mare de Déu! La nostra platja de la Costa
de Llevant posseeix totes les qualitats per
donar el salt de la dolça familiaritat actual a
de

l'internacionalisme més colorit.

J. M. P.

...11 CADETES

De l'academia

a

l'escenarí

Una fábrica de bailarines
UNA tarda cap al tard trucávem

a

ta de l'Academia Bautista del

de Barbará.
Era eh l mateix

qui

ens

venia

a

la por
carrer

obrir la

porta.
El mestre Bautista, «el maestro» com
diuen afectuosament les seves deíxebles,
és un deis millors mestres de ball espanyol
que hi ha a Barcelona.
El mestre Bautista es bru, amb un perfil
pie de duresa. A desgrat del seu aspecte
seriós i adust, trobem que es un home d'una
franca amabilitat, i d'una cultura envejable.
Li exposem el nostre propósít, el qual és
rebut entusiásticament per ell,ise'ns ofereix
per donar-nos tots els detalls í totes les da
des que tingui al seu abast.
Veníu al punt
ens diu somrient
En aquesta hora hí trobaran les deíxebles
més gentils que vénen a la meya academia...
Passin, passin... 1 ens fa entrar al saló:
Un estol de noies bellíssimes estan
fent barrila, aprofitant la breu sortida
del mestre. Ni ha per tots els gustos;
rosses, brunes, altes, baíxes... Cap
de Iletja. Volten totes
—

pianista, el «maestro
Julián» i Ii demanen amb una
insistencia marejadora i irresisti
ble que els toquí el couplet nou que
ha compost o bé que els ensenyi de
el

to

el piano.
«El maestro» més d'una vegada ha
tingut de picar els dits rosadencs i
manicurats d'alguna deixeble entestada
a voler tocar «El noi de la mare» o
bé «La Marieta de l'ull viu» en l'hora
car

d'assaig.
Un repiqueig de castanyoles signifícatíu
del mestre Bautista, és prou per cridar l'a
tiende, de les deixebles. En veure'ns es posen
un xic serioses. Ens fa la presentació. Els
conta que som redactors d'ImATGEs. Aquest
nom té per elles com un poder mágic que
les avalota totes. Un devessall de preguntes
ens cauen al damunt.
Vénen a retratar-nos? I sortirem al
periódic? Totes? Aquí mateix?
El company Cases í jo fem els possibles
de contar-los-hi bé.
Volem retratar-les, sí, peró no ha d'és
ser cap cosa preparada amb antícipacíó.
—

—

Carme

Ribalta,

ballet per tot

el

l'artista catalana que ha
ntón, menys a Barcelona

Cal sobtar-les en el seu treball, donant Hiló —els
diem nosaltres—.
Els costá de creure que així, sense «pose» pu
guin «quedar bé». Pel que pugui ésser per?), van
desfilant d'una a una pel seu compte, «dissimu
lant» cap al tocador... Al cap de poc s'hi troben
totes. Un esclat de rialles esclata en veure's sor
preses en una mateixa intenció.
El mestre les apressa. La forma seriosa dins
la máxima afectuositat amb qué les tracta, té el
poder de fer-les creure sense vacillacions.
Les reuneix al costat del piano i comença la
llíçó de «palillos» que és com anomenen la gent
del ram les castanyoles. Aquest instrument, és
difícilíssim de manejar pel que no el coneíx molt
L'agilítat deis dits ha d'ésser gairebé eléctrica
El mestre els explica amb demostracions tots
els matisos i tons de les castanyoles. Elles, pero.
estan més atents a l'ull fotográfic d'En Cases
que al mestre.
Després d'aquesta lliçó ve la de dansa. Es po
sen

Les deixebles del «maestros
Bautista fan una mica de
pose
del»

artística

en

obs

e

q ui

lector, d'I M A T GES.

totes

en

renglera.

El mestre Julián, co
mença unes «soleares»
al piano. El senyor

Bautista, capdavanter
comença

a

marcar

els

1

nórdics

els

quals gaire
bé desconei
xen

Es un
ben es
pecial el que
passa ací
afegeix el
mestre Bau
tista— Elitre
les meves
deixebles hi
tinc una co
lla d' estran
geres. Ale
manyes so
bretot. I el
cas és que
—

cas

—

-

no

totes

vo

ten ésser ba
llarines. Vé
nen
per es
port, i s'es
tranyen que
les noies d'a

cí,

no

tinguin

afició a la
dansa. Elles
diuen que el
ball, ha d'és
ser

una

signatura

A4,testa /cuy ora vestida de flamenca ha vingut expressament de Finlandia per
aprendre ball espanyol. Carmen Flores la contempla amb una punta d'ironía.

punts que van seguint exactament les dei
v_bles. Cada una d'elles hí posa un brí de
temperament. Ara un repiqueig de talons
que fan tremolar el sostre, ara uns gira
volts contorsionats...

estrangeres

Les

Veuen
tant-nos una
—

—

de l'academia

ens

diu el mestre presen
formosíssima d'ulls
ací tenen vostés una

rossa

blaus, expressius

—

finlandesa amb temperament d'espanyola.
Ha vingut expressament del seu país per
aprendre ball espanyol. I ja ho veuen, no
ha pas anat a Sevilla, sinó a Barcelona.
Ara en honor de vostés donaré Hiló par
ticular. Ja veuran si n'es de flamenca...
—Claro, claro, como lo ser madrilenya

també de
l'educacíó
cultural de la
dona. Solen
venir sempre

de bon matí,
a les prime
res hores de
anat als
ja
han
classe, í quan vénen
aquestes
noies..
admirables
banys. Són

Una

aspirant

En la sala d'espera demanen al mestre.
Hi ha una aspírant.
El mestre ens convi
da a acompanyar-lo.
Amb un cop d'ull ja
ha vist la mena
de persona
que era.

FOTOS
CASES

—

diu amb el seu píntoresc castellá.
Comenca la llicó. És una deixeble apro
fitadíssima, baila admirablement. La po
sició deis seus bralos, el seu cos alt i
ondulant, ens recorda la
gracia escultórica de Pas
tora Imperio.
La lliçó de casta
ny oles Peina dificiLa felicitem. Ella ens
lissima. Les d eix
conta que vol aprendre
bles, per?), citan
he de bailar per després
més per la totogratia
que per al «maestros.
Propagar aquest ball clas
sic espanyol a I s paIsos
ens

-

•

e

Veuran amb el que un es troba día
riament...
Passem a la sala. Una noia menuda,
esquífida, exageradament pintada i vesti
da provocativament, está esperant al re
bedor.
Qué desitjará la senyoreta?
li fa
el mestre.
Doncs miri, que vull ésser artista,
—

—

—

Bé, molt bé. Suposo que deu conéixer
el ball, oi?
Ja ho crecl A la Bohemia no cm
faltava mai hallador.
Vull dir ball espanyol.
Perfectament. Servidora té ganes de
tenir ofici, per un si de cas. I In'he dít: et
farás bailarina. Cregui que tinc talent.
Potser massa i tot. Ho sento molt,
peró l'academia ja está plena i no puc
donar l'abast... I aixó en aquest temps,
que ja vol dir alguna cosa.
Es veu que l'afició a la dansa és una
cosa tan seria que pot perfectament resis
tir la calor de l'agost a Barcelona.
Més tard, el mestre, una mica filosófic
—

—

—

—

—

ens

explica:

De noies com aquesta cada dia en
d'acomiadar tres o quatre. Perque
aquesta, sap? és una casa seriosa. No sé
perqué la gent s',han entestat a judicar
les académies de ball com uns caus de
—

tinc

perdició...
I

amb aquesta amarga

re

fle xí ó, el

«maestro» Bautista dona per acabada la
conversa.

1 per provar aquesta afirmació, cal
només pensar un moment en la «Pauleta»
í els seus anys. Efectivament, sí el seu ofici
fos un sinónim de perdido no faria la pat
cabrioles que fa í que per
xoca ni les
molts anys.
A. PONS 1 GUITART

El popular

esport anglés

Catalunya

a

JICTUALM
funcionen

ENT
a

Catalunya tres
Clubs de Golf : el
«New Barcelona G.
C.», a Sant Cugat, el
«Retal B. G C.», a
Pedralbes, 1 el «Terra
mar G. C.», a Sitges.
Tots compten amb
foro socia 1 porten
una
vida cada dia
mes brillant.
El «NewBarcelona»
podrIem anomenar-lo
el golf deis «pura», és
a dir, deis veritables
aficionats al Joc. El
fundaren una colla
d'anglesos I canadencs
enviats a Barcelona

tació

a

Catalunya de la
gent de la nostra societat
l'estranger 1 sentís
especial predilecció per tot el que tela
olor de Thmesis. Eta primera pantalons de golf
que corria per

huir a Barcelona sobre el fons amable de
Pedralbes 1 no deixaren de fer els seus estrella sobre
el cor sensible de les senyores d'avant guerra,
no
tant avesades com les d'avui a acceptar una
certa fantasia en la moda masculina. Al comeno
ment, Pedralbes, eslava reservat gairebé exclusiva
metal a la gent de sang blava, per?) mes tard, hom
ha anal fent concessions í avui dia, per entrar-hl, je
no és imprescindible haver de presentar un arbre
genealógic particularment brillant.
El fet del joc en si, no és pa» l'atractiu més con
siderable del golf. Gairebé dirtem que en ceda mo
ments 1 per molla gent. el golf no és res mes que un
pretext per prendre el te o jugar al britge al mig
d'undecor delicadament esportiu 1 de magazine.
Pedralbes excelleix en aquest especie 1, criticar-ho,
es varen

Hn

el

canap de Sant

per les

companyies d'electricitat

encara eren

quan aques

estrangeres. Tingueren interés

emplalar el camp a Sant Cugat, precisa
ment. per tal d'afavorir el tren electric. Avui
també s'han fet socia del «New Barcelona»
molla gent del país que juguen el golf de bona
fe. Deis tres campa existents, és el que té
un millor tralat de camp
de joc i dona una
sensació de mes grau. El curiós d'aquest golt
da, que, ben al contra:1 de Sitges, la «colo
nia»
de Sant Cugat no hi ha demostrat
cap ofició.
Pedralbes, és el golf de n'elite». Una apor
a

Bella

actitud

jugadora

d'una

del elkiew

Barcelona..

El

tnencantent

d'una

partida.
da

111111~..

pas

Cadascú

té

cantó que

Cugat. Un ecaddi e,
disposat a seguir
els
Jugadora.

tes

noseria

—

Una

co

Juga

interessan

t.

adoptar

una

posició

el perfecte dret d'agafar-se el golf pel
més Ii agredí.

Com tots sahem, el golf fou inventat pels anglesos, i ens fa l'efecte
devia ésser un anglés de pandereta, puix res més propi per a
presumir de flema i portar trajos extravagants que aquest joc.
LLevat del primer cop a cada foral, en qué és necessari donar força
a
la pilota, iota la resta és qüestió de pacitncia 1 precisió, 1 desgraciat
del que perd la sang freda. puix quan aticé arriba s'han donat casos de
suicidis, divorcis i altres desgracies. Aquest és precisament el principal
inconvenient que té per a casa nostra. puix amb el nostre carácter
meridional. quan a la pilota II déna per a no entrar al foral, fa tant de
goig engegar-la d'un xut,..
De tota manera, si aquí prengués gran tncrement, estem segurs que
d'altra manera aniden les Coses, pub( una de les bones qualitats del
golf és l'educad() del sistema nervios, que bona falta ens fa.
que

f

FOTOS GASPAR Y

El camp de Sitges és el darrer inau
gurat. L'idea de fer un golf devia
sortir de la companyia explotadora
de l'Hotel Terramar. La novel&
fou molt ben acollida per gran
nombre d'estiuejants 1, d'ales
hores ençá, es pot ben dir que la tranquilitat de
bona part de les famtlies que anaven a prendre
banys a la blanca Subur, ha estat sensiblement
retocada. Cada diumenge es celebren concursos
aquests concursos estan dotats d'uns premis
impressionants, la qualitat deis quals no desdiu
pas de la quantitat. Cada diumenge, en llevar-se,
l'estiuejant de Sitges pot acaronar la legítima
esperança de guanyar una copa més considerable
que la Copa Davis (ens referim al tamany, ben
entes). De toles maneres, els concurrents al
golf de Terramar no tenen pas motiu d'ésser
absolutament pessimistes. Tenint en compte que
els concursos es juguen amb «handicap» I que

De

brillan

la

tor 1

extraor

dinaria

im

portancia que
té el joe del
golf a Angla
letra,
nen

en

una

do
idea

aquestestotos.
Les jugades
són seguides
per un públie
paystonat

is quantitat de premis oferts
esta

Interligentment calculada,

resulta ben difícil que el juga
dor mes modest pugui evitar
que un
día o altre no II toqui
una
cope que envejaria
el
Propt Boby Jones.

Després d'aquest

breu resum
que el golf
travessa a Catalunya una vida
Poc
confortable. Tenim tres
seria

exagerat de dir

Clubs
que marxen perfectament
a
'hora' tenim una variada
gama d'aficionets, des del spur»
autenttc fins al dilettanti mes

carregat de

romansos.

CONsosno)

ALBERT

PUIG

ha deint res.
estic conveneut del contrari.
I fin.s cree que ella ha volgut, en matar-se,
que tot fos descobert, si més no, per a ven.
jar-se de rlionie que l'ha portada a la des
—Jo sé que

no

—Sheppard,

esperaeió.

Em lenco que si llagues tornada
m'hauria dit el seu nom i m'hauria
pregat de perseguir-lo fine que fos castigat.
a

veure,

Aekro,yd in'esguardh.
--Creieu en ele pressentinients?—pregunté.
—Si, fine

a

un

punt. Si,

cert

supo

com

rebeu una carta d'ella...
Vaig callar. La porta s'obrf sense soroll i
Parker entré, portant una safata arnb cor
seu,

respondencia.
—El

correu

del vespre,

Ackroyd.
Prengué la plátera

rant-lo

el cale i

rryTrzntwirmrtrn 11

Ackroyd sospirá

i

arnagá

del número anterforl

el rostre entre les

mans.

—Aixb

pot ser—digué—,
pensar-hi. No, ni

no

lanería

de
l'airosa

pot

no

ser.

Es

vós vull dir

a

que travessa el meu espe
ra. Tanmateix, puc confiar-vos sisó: alguna
cosa del que m'ha dit cm fa sospitar que la
vos

persona

idea

qüestió

en

es
troba
és possible.
malament.

Paró tampoe

a

liagut

d'interpretar
--Qué li heu respost?—vaig preguntar.
—Que podria respondre-li? Va veure l'efec
te afrós

prés,

que

feia la

cm

es

retiré. La

amb

que

nieva

havia servit

atenció, distreta

instant,

es

la catifa.
—La seva lletra—digué en veu baixa—. Den
haver sortit per a tirar-la al correu poc abans...
poc abans...
Esquinçá, l'envelop i en tragué un paper
munt

gruixilt. Després aixecé vivarnent el cap.
—.?Esteu segur d'haver tancat hé la fines
tra?—digué.
—Del tot—vaig respondre--. Per que?
—Es que

nieva.

casa

Flo he

no

Iliu

concentré de nou en Aekroyd.
Tenia a la mé un gran plec blau, que con.
templava com 'si llagues estat convertit en
estétua. Les altres cartee 11 havien eaigut da.
un

(Continuació

senyor—digué,

a

d'ésser
Ene

12.ehre

tota

la nit tinc

com

la sensació

vigilat, espiat... Qué és airró?
girárem tots dos, havent eregut

per
el soroll que feria el tombar el porn de

»Una vida reclama
prenc aixf i ho he

aquesta tarda.

Si lo
neu-me

poden fer, Roger,
el perjudici que

va
no

escrit nontés per

-

caves.

Déu

I

mornent

I

!o

tis

us

demano pee

diu aquesta carta;
aci.

--No,

gairebé

sava.

Tots

ele

aixó

eom

presa

com

no

—Es

(pie

tine

La rná en el pum
de la porta, dubtaVa
mirava enrera si
no
mlavia oblidat
d'alguna cosa. No
vaig veure res i vaig
surtir, tancant el ba
tent

haver-me deixat una
No ho puc explicar,

que ella deu
carta.., abans de partir.
peró és aixl.

darrera

rneu.

Vaig
sorpres

restar un sic
veient Par
ker. Semblava com
confós i vaig pensar
que ha-vis escoltat
darrera la porta. Te
nia una cara rnelo

vós.

ímpressió

vaig deixar,
hagnés
de llegirda.

que

acabat

i
falsa.
',41

una

mirada

—El aen,yor Ack.

un

la

havia

portada

cense

no

d'ella una ordre en contra.
voleu dir amb alai)?

li

carta

quan el

pen
empesa

rebi

argumente doren mútila.
a
les
menys vint mi
nuts.
Eren les nou
menys deu exactes

royd

desitja vivo:

nient

no

ésser

rncs

vaig

dir
dit
fredarnent.
.que us ho dignés.
—Molt bé. Wha
via semblat que
vien picat.
lestat—li

Ajar') era tan ua
nifestarnent inexacre

sar

que

meng

nou

juro,

en
ks conseqüencies.
Ackroyd s'aixech i es torné a passejar. Des
prés s'a:alegué de non.
—No anern més aullé, Sheppard, a menys

amb el cap.

La

airó:4 voltor. Ella ja ho
ha expiat. No ha d'expiarlo tendré al!?
—Ja ho comprenc. Voldrfeu fer recerques.
Peró frisó fará soroll.
—Ja ho veig, ja, í per sisó dubto.
—Participo de la vostra indignació. Cal
dria castigar el miserable, perb s'ha de pen
seva

mentre sóc

esperar.

estat

está aeabat. z,Com podria
descohrír el bretol que l'ha posada a le sepul
tura tan segur com si llagues matada? Co
negué el primer crim i es llaneA damunt la
tot

perb, llegiu-la

una
raó que no tractava d'expli.
vaig continuar pregant.
—Llegiu almenys el nom de l'home.
Ackroyd .era fonje tossut. Com més se l'era
penyia a fer una cosa, més resistencia hi po

exagereu les coses. Vós no sou res
la saya mort.
—Peró, qué he de fer lo ara? Ella !a és
monta. Per qué remoure les seves eendres?
—Peró

tornant-me verme::
cm
revelen el y:,

Perb, per

de

—Pauso

i la deixá da

can-me,

no

ponsable

causar,

que

Aekroyd féu que no
—No; més m'estimo

aixó!

a

l'env,lop

—Perdoneu—vaig dir,
No

vaig

l'he

a

-Més tard, (pian seré sol.
I m'esguardé arnb sorpresa.

refusá netament de dir-me el nora del
miserable que la tenia entre les mana. Su
poso que tenue que jo no anés de seguida a
trobar-lo i que aixt., ho fes deseobrir tot. En
erp digné que ahans de vint.i-quatre lores
noticies

anava

•

demauar vint-i-quatre horca
fer res durant aquest lapsus;

Sleppard, que ni per un
sar
que pogués matar-se.

Roger, perd,

mon
us

mi.

a

D'icé la carta dins
mitin, la tabla.

per?)

sabria

cara,
el sol

ja velen que, el moment vingut, no le
tingut pas el coratge...»
Aekroyd callé en el momeut de tornbar
plana.
—Perdonetr-me, Sheppard,- no puc continuar
de Regir aquesta carta rnés que (luan seré sol
—digné ami) veu tretnolosa
Aixó ha ',bit

per a mi aquesta qües
tió : quin era el meu deure? De certa mane
ra, ella m'havia fet cómplice del seu acte.
Em penco que tot aixó ho comprengué de se
guida, més aviat que jo mateix. Jo esteva
Ern
de temps i de

com

ear

plantejava

aireó

altra vida. Ro

cerní que cm resta obert. tis deixo la cura
de castigar la persona que des d'un any ha
convertit la meya existencia en un infern. N,
he volgut dir el seu nom avui, -peró
us
l'eseriuré ara. No tinc fills ni parents da
prop; dones, no temeu de fer pública la cosa.

revelació. Des

seva

una

Ilegit a la vostra
Aixf, vaig a emprendre

la!i-ta. \aig ubrir-la. No
a

ningú

bi havia

fora.

—Nerviositat—nnurmurá
lant

com

par

sol.

Desplegá
alta

Ackroyd,

llegf

les fulles de papar i

:

sEstimat, molt estimat Roger

:

en

ven

vaig respondre-li.
precedí cap al vestIbul, m'ajudé
l'ebria i jo vaig sortir.
que ni

tan

sois

Parker
a

ere

posar-me

La 1111118 era un xie entelada. Tot semblava
negre i silenciós. Mentre passava la reixa del
pare tocaren les non al rellotge del poble.

(Segui,a

en

el mbnero

Una Doctora catalana, Catedrática d'Institut
Ess trobem

la barriada de Sarria, en
una torre convertida avui en Institut
Femení de segona Ensenyanca.
—La senyoreta Adela María Trepat?
—La doctora Trepat diu que tingui la
bondat d'esperar una mica, que de segui
da estará per vosté.
Uns toquets de carmí als Ilavis, una
passada de pólvors, una estirada a aquell
a

logre, Rodenhalt

lunya
a

professora, va semblar-nos
d'aquestes simpátiques estu
diantes que avuí día alegren les
una
una

aules de les nostres Facultats.
I malgrat tot—la seva joven tut
i la seva bellesa —la senyoreta
Adela María Trepat va doctorar
se en la Facultat de Fílosofia í
Lletres en el curs de 1924-25.
—Per afany de saber—ens din
la gentil professora—per un ins
tint natural que en mi tenia una
força i una intensitat avassalla
dores, vaig dedicar-me a l'estudi
de la carrera de Lletres.

?Per propi ímpuls

va

a

aquestes afícíons,

va

10.

lit
dit
tés.
ba
ba
(tia

ete
em
me

1 av

dé
ble.
borlo

—No; primer vaig entrar a la
Fundació Bernat Metge, on vaíg
traduir Ovidi en les «Heroides»
el volum I de les «Metamórfosis».
El volum II, que per cert está a
punt de sortir, l'he traduit amb
la col-laboració de la se ny o r e ta Ana
María Saavedra.

després...?
—Després vaíg
—1

guanyar per

oposicions

Id cátedra de Llengüa francesa de l'Insti
tut de Reus, on vaig fer-hi un curs efectiu
i sortint més tard, pensionada per l'Uní
versitat de Barcelona durant sis mesos, í
tres pel senyor Cembo, a Berlín, on vaig
concórrer a les aules d'Historia amb el
Dr. Ernst Stein i d'Epigrafía amb el doc
tor Lother Wicker a la Preussisches Aka
demie der Wissenschatten; Historia antiga
amb el professor Ulríc Willken; Arqueolo
gia amb el president de l'Institut Arqueo

els meus mestres, varen fer que jo, mi
llor que una deixeble, semblava un indivi
du més de llurs famílies. Tots rivalítzaven
en obsequiar-me i tenir-me a menjar a ca
sa, dur-me als teatres i acompanyar-me a
fer excursions els dies de festa. En con
ser-vo un record agradabilíssim.
—I les seves darreres oposícions?
—No tenen importancia. Vaig tenír el
número 1; algú o altre l'havía de
tenir. El curiós del cas, és que jo
vaig concórrer-hi a mb l'a fany de
poder venir a Barcelona, on sois
hi ha via la placa de Francés a
l'Institut Femení de segona ense
nyança. Ara, que tenínt el nú
mero 1, a Madrid tothom es creia
que tríaria una placa que hi ha
vía a l'Instítut de la Cort, perqué
és costum que el número primer
es quedí a Madrid sempre que hi
hagí placa. Varen restar tots de
cebuts en veure que triava l'Ins
titut Femení de Barcelona, abans
que l'Instítut Central í es mostra
ren tots ofesos; tant és així, que
la revista «Minerva» en fer la relactó dels resultats de les oposí
,
cions, omití els números, de for
ma que
hom no pot saber quin
ordre havíen obtíngut els oposí
tors. Ara, a ensenyar francés un
ser

i

avíat,

cap

a

Alemany-a

altra volta a completar els meus
estudis. He entrat a cátedres, no
com un fi, sinó com un mitjá í la
són les
nieva principal dalera

inscripcions romániques
El fotógraf va operant

í

a

més,

nosaltres Ii demanem una foto
que haviem vist amb toga í birret.

aju

dar molt a encaminar-les i a
orientar-les el mestratge, per mi
maí prou lloat í sempre més
agrait, de tres de les figures més
destacades dintre del moviment
cultural de C at alun y a. Parlo
d'En Joaquim Balcells, del doctor
Gimpera i d'En loan Estelrích.
—?Va entrar tot seguit a l'es
calafó de l'ensenyança oficial?

d'ins

temps

esco

Ilir-la aquesta carrera?
—Sí i no; Sí, perqué sempre
m'havia atret l'estudi de les llen
giies, en especial les Ilengiies
mortes, que tan admirables mo
numents ens han deixat amb eis
clássics grecs i llatins. No, per

qué

un curs

í penso dedicar-me amb tot l'amor

aquest treball.

rull indisciplinat, una repassade
Veritat?
ta al vestit í cap avall.
Doncs no, senyors; la senyore
ta Adela Maria Trepat, no neces
sita de cap d'aquestes íngénues
operacions del maquillatge feme
ní, per semblar més encisadora.
En veure-la aparéixer, més que

—

i fínalment

cripcíons llatines amb el professor Ernst
Gamillscheq al Seminari Románic, en el
qual vaig rebre l'encárrec, per mi honrosís
sim, de col-laborar en el Corpus Inscriptio
nem la tinarum, per aportar-hi la riquesa
que en aquest ram conté la nostra Cata

—Fugi, fugi—ens diu.—Aquell
va ésser un caprici d'un

retrat

parent meu; fact's compte que no
exísteix. Hom ha de demostrar el
doctorat per senyals interns i no
per abillaments exteriors. Doc
tor per dins i no doctor per fora.
—?Vol dir-nos quelcom de fe
minísme, tal com vosté l'entén?
—Es un problema inexistent.
—?Així, el que vosté ha fet, no
és una forma del feminisme?
—Qué he fet jo? He estudiat,
d'Institut,
La sanyortta Adela Marfil Trepat, catedrática
he cursat una carrera, he des
Gaspar)
creo que el tendaisme, és un problema Inexistent... (Foto
enrotllat una tesi de doctorat,
he fet unes oposicions...1 bé, qué?
Alemanya?
?Hí
ha
cap
lleí divina ni humana que s'hi
—Cona Uva provar l'estada a
oposi, ni tan sols cap raó d'ordre natural?
Pensava avorrir-m'hi molt, perqué a
Evidentment, no. Si no hi ha cap raó que
penes coneixía l'alemany í no tenia cap
que
oposi, a qué ve el fer campanyes per
personal.
Peró,
duia
un
talismá
s'hi
relació
en
obtenir alló que níngú no ens ha pres? Ni
cm féu obrir totes les portes i entrar
científícs.
tan sois per la formado de la familia és
les millors relacions deis cercles
obstacle, puix a Alemanya he vist sovint
—Un talisma...?
doctor
el cas d'un matrimoni deis que aquí en
—Res de bromes; unes caries del
que
havien
diem exemplars i en el que eh l és un dis
Gimpera
per
aquells
Bosch
tingit advocat, per exemple, i ella una
d'ésser els meus catedratics. A Catalunya
com
és
respectat
doctora en medicina ben acreditada.
no poden fer-se cárrec de
realment, amb la grácil figureta de la
i distingit el seu nom. L'afer de Glozel Ii
que
doctora
Ana Maria Trepat, pensem que
va consolidar de tal manera el prestigi
podrá formar-s'hi una llar ben felic i ben
ja tenía, que nornés li diré que unes canes
J. VAYREDA
catalana.
de presentació seves als que havien d'és
—

LA SIMPATIA DE LA VEU
Lawrence Tibbett
theríne Dale

LAWRENCE TIIIIIETT la gran
revelació del cinema

una

dramática

"La cancó de

i

(-4

Owen,
escena

en

de

l'estepa,.

sonor

FINS

ara els actors de teatre i els cantants que intentaven incor
porar-se al cinema fracassaven, i tota la magnífica constel
lacio estelar (muda) s'envania de la seva sort. Ahl la conquesta

del cel-luloide no és tan fácil com sembla.
Peró ara la cosa canvia d'aspecte. Amb el cinema sonor els ac
tors de teatre i els cantants partícularment, ja no fracassen.
Per a ter cinema sonor no serveíxen de res les carnes perfectes
de les esculturals estrelles ni els artístics bigotis deis galants.
Ens hem quedat sense aquests nois tant guapos. En John Gil
bert rnateix ha fracassat del micrófon, perqué no és pas una veu
potent ni de gran escota que cal per a triomfar en el cinema so
flor, peró és una veu agradable, fresca, simpática, vaja.
Una prova es Maurice Chevalier que segurament acabará de
ter-se mil-lionari amb les

películ-les.

Maurice Chevalier ha

estat

indubtablement el millor intérpret de pellícules sonores presen
tadesfins ara, pero la gran revelació del cinema sonor, que ha
superat en molt a les esperances deis directors, ha estat el
baríton

del

Metropolitá

de Nova

York

Lawrence Tibbett.

L•ambient rus,
de moda ea

tant

aquests

temps,
servil

darrers
ha

en

estat

aquest

film amb

una

gran decéncia

Els famosos Stan Laurel i
ver

da
ma

tic

1

El micrófon pot ter inalbé una veu
ment, í aix6 es el que li ha passat

o

pot realcar-la exagerada

Lawrence Tibbett que per
sort d'ell, ti ha realcat d'una manera tant notable que tot just in
corporat al cinema li plouen els contractes !les productores el
el disputen a la Metro Goldwyn que és la que el té per ara. La
primera pel.lícula de Lawrence Tibbett ha estat «La canco de
a

que veurern bon punt comencada la próxima tempora
da. La seva parella és Catherine Dale Owen, també del Metropo
lítá i també d'una veu harmoniosa a més d'una delicada bellesa
rossa, com es podrá comprovar per les fotografies publicades

!'estepa.

en

aquesta plana.

Stan Laurel i Oliver
d'una gran comicitat que

Hardy hi tenen algunes intervencions
alegren la pel-licula, d'un intens drama

tisme. Lyonel Barrymore l'ex-actor, ha assolit un gran éxit com a
director d'aquest film fotografiat en Technicolor i perfectament
curat de detalls. I sí és veritat que l'argument és un assumpte
rus del qual s'ha abusat tant, aquesta vegada és un assumpte rus

perfectament vzrsemblant.
És a dir un áksumpte viu, real. Una cosa de debo.
I ha hem d'agrair, perqué ja ens han filmat prous «Contes
les Mil i

una

Nits

de

ROSA-MARIA ARQUIRIBAU

Hardy aporten la seragra
incomparable dintre el t.
predominantment drama
de "La cancó de l'estepa
'

ELS GRANS "BLUFFS" DE HOLLYWOOD

El dívorcí de Mary Pickford í Douglas

Fairbanks...

C)

í

una

anécdota. barcelonína

ningú s'ho podia esperar, en mig del
profund pacifisme de l'atmosfera cinematográfica estival, esclata
una bomba com una casa:
<Douglas Fairbanks 1 Mary Pickford, tan units fins ara, !tan reacia fina
divorci a que tan aficionats són els setas cOMpanys 1 compa
ara també al
Moles, acaben d'entaular, ianquis al
divord».
fi, la seva demanda de
dele la primara noticia
que es va rebre a Eu
ropa. Sensació.
OT

d'un

i quan

cop,

menys

havien de ter quelcom per a ter-se un Iloc i bé
a la gent. perqué s'adonessin que passaven...

havien

de

ter

petit

Peró ja els

puc

ben dir

que

no

hi

1

»

ens ha
ha res d'atacó del divorci
dit un dels representants dels dos
«

osos»

cinematografíes

ame

Barcelona,
fidencialment :

ricana,

a

con

En

—

Douglas 1 la
Mary no es di
vorcien
com

es cona

aixl
així.

1 molt

terna.Les
notes

sil

«

*

El palie que
s' esbalaeix
1

un

menys

,

par

sobre
tot.

qües

?El

tions d'or
dre profes
sional. Per la
«réclame» es tan
monea coses, ?pero,

matrimo

niDouglas
Mar y 1 El
mairimoni
model I Aixo
que

ningú

no

sí

Pensaval
Ja
veieu
el qué
coses

vosté

s'ho

algú
ho

són

d'aquest

matrimoni
les

que .hi hagi
sacrlfiqui el seu

creu

que

per

a

anunciar

pellícula ? És ciar
el país deis
que Hollywood és
absurds, peró no tant. Tot justament,
la seva famosa absurditat, prové de la
propaganda ; perqut Chicago 1 Los An
geles 1 Nova York i Hollywood, són, al cap
davall. Una pobles tan nGrmals com els Mires.
una

món...

nova

La premsa del ram que se'n
fa creus i porta fotos i detalls im
Pressionants, La casa concessioná
ria de les pell1cules de la famosa
Pancha cinematográfica, que aprofita
l'ocasió per a anunciar al públic la coinci
Només que són més cridaners...
dencia que les seves dues «vedettes» es se
De manera que no hi ha tel divorci, ni en broma?
paren precisament després d'haver fet «La fereta
senyora. En Douglas i la Mary catan a aquestes
No,
domada», de Shakespeare, el primer film on tre
horca, segurament, confortablement installats a casa seva.
veu...
bailen junta per derrera vegada, segons es
Ilegint divertidament la premsa europea, plena de retrata
Realment, nosaltres ens pensávem que aix6 només ho
d'ells
dos 1 de comentarla de la nava separado insólita.
tela la Polo Negri, massa sentimental, massa gran « star »
El que són les coses de Hollywood, eh?
(recordeu,
excessivament proveTda de guarda-roba dramátic
afegeix el nostre confident,
I ja ho veu si és cert el que li dic
recordeu, aquellas cues negrea
fastuoses de sat1 imperial, que
lomprometent-se
que quan En Douglas Fairbanks 1 la Mary Pick
van decorar la nava viduTtat de Rodolfo Valentino, 1 da veis nup
ford varen venir a Barcelona, várem estar dinant Vds tres al Tibtda.bo.
cls apoteósica que van omplir les fotografies de les seves noces
acabat, asseguts a la terrassa, la Mary Pickford va abradir el seu marit.
En
ensh el príncep M. Dívani ) ; peró En Douglas Fairbanks, tan bon
preguntar, rient-me'n.
—Vostés
noca deuran pas divorciar, oi?—els vaig
sleol, tan democratic, 1 la infantil Mary Pickford, semblava que no
—Ah,aticó sí que nol —va fer ella molt formal— 01.Doug?
esSaven pan per aquests orgues d'escenari
1 eli va contestar acariciant eta célebres rínxols de «la
Peró... la «réclame » és la « réclame». No hi
vegada
nina del món»:—Mal. És possíble que alguna
vegad a es sentí
rnts• La Greta Garbo amb els seus ulls allocinanis
«Es possIble que alguna
será un divorci
d1vorci.
Pero
senti
parlar
del
nostre
es
i En
parlar del nostre divorcl —va dir Mary
Maurici Chevalier, emb la seva dalla «sonora».
estada
Picklord, aleshores de la seva
del nostre cap de publicitat. 1 encara. és un truc que
han e'eaParat l'atenció del món aficionat al cine.
per?, será un divorcl
a Barcelona
necessitat.—
no usarem mes que en cas de MáXiM8
I,
encara,
1
del nostre cap de publIcitat.
tanmateix, les dues noves glories del cinema no
mes
usarem
admirador»
deis
dos artistas:
que
no
els
un
tr
u
c
Poden
estar
tranquila
será
necessItat s.
Podien resignar a sortir de nou a la palestra,
que en ca» de maxlma
IRENE POLO
encara queden « matrimonis-modela»,
&que«
ca» ja ha arribat...
que
Es ven
derrera de les dues noves glories del moment, Bé
—

—

--

—

—

—

—

,

Grhcla 1 Badalona,
de Fofa

Iiiik_..1111

Major

porta d' entrada al
l'Exposició, reprodulda al
La

El "Dimoni"cada dia

va

per

prestigi. Al carrer de
Ramon 1 Cajal ja el fan servir
coral a numero de Pesta Major
dent més

Noes tracta d'una
11.1urninació f
t ást

ic

a.

plement,
de
en

sol
un

I

un

electa

d'ombra

courrer

guarnit

an

És,sim

de

ben

Gracia

Xiquets

Bis
de

Valls

una

torre

fan
de

bre

pisos so
la
platja

de

Badalona

nou

FOTOS CASES 1 GASPAR

Major éa per tothom. Aques
quitzalla de G rae' a espera els
"bona" per ce'ebrar-la amb un apat
La Peste

ta

Poble
carrer

Espanyol
de Bonavilr,

públic presenciant les pro
l'esquerra es ven el popular

Una part del
ves.

A

arbitre de boxa

senyor C a sano ves

campionts de
Catalullya de Natació
al llac de Ballyoles
Els

senyoreta Torrents, gua
nyadora de la cursa de 400
La

nutres, que constituí una de
les revelacions d'a q u ests

campionats

SS
lía esplendid salt de
Anal, del «Club Na
tacló Barcelona.,
classificat primer

••••

La

campiona

el

moment

l'aigua

en

el

cursa

Mercé Bassols

Ilançar-se

de
sen

torn

sa

classificat

segon

en

cura

de salta

preparatins per a la
deis 1.500

es ven un

a

la

de relleus

Ulió,

Eta

de

en

metres.

el

con

cur

Aquí

aspecte del Ilacde

Banyoles, en el magnífic es
cenan d'aquesta campionats
FOTOS GASPAR

Lis

Campionats

de

Catalunya

de

Natació, han tínqut

íncompar?ibk de l'estany de Banyoles.
cempió de Catalunya i d'Espanya, en un deis

enquany el

Aquí veiem Arta!,
seus magnífics salts

—

marc
Foto

Gaspar
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