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ees atraccions més emocionants emplaçades

en

PARK

el iloc més deliciós i fresc de la ciutat

MUNTANYES REISSES
BC6

(ffitima

novetat

en

el: Parca

fimericana)

WICRIND WAVES

SBOOTER
DISCOS
CASCADA
AEROPLANS
Tealre a l'alre More
MITIN
1 A ?TRES
Totes de grao emoció 1 alegrla

PROVEO 0111111R-111 1 III TORMO
La millor forma de traslladar
s'hi és pelfunicular de llontjuk,
estació de I Paral•lel, ~era
Comte de l'Assalt

Bitileis combinats amb el Pan d'aluden

Mallar-se amb

La dnia d'amfant per
a

frens d'automMils

necios.i.

que nerenteil,
Primer. Un freset
enernic i instenteni. Se,s, o. Un desdest mimO
consegnenhnent lonsesfien ndoxirne. Tercer
Une ineensibditet ebsoluto e l'aloe, e l'oh 1 e
ix bensina.
etc., etc. Quart. Une residencie
méxirna e le, majon kmperahlres de frisen/.

LIT
LIT

Pasta

Mata los insectos
más

rápido.

Desconfie de las
imitaciones.

Ni/
significa esfalviar
lemps 1 moitsfics.

ABRICANT:

JOSEP S AULEDA
SANT POL DE MAR teARaioNA)

Significa afallar-se
higienicamenf 1
cómoda.

Bidón amarillo

franja

negra.
11

Naftalina

Ha cslal sempre un

senyal de distinció.
¦•••¦••¦•

Contra les ames

1

LI campainent
de Palestra

a

Tosa rep visi
tauits
P 01'03

!Ilustres

CASZ1

ti president efe‘tiu de «Palestra». Pompeu Fabra, al costal
de dos deis presidenta honoraria: Ralmond d'Abadel
Huta Nicoleu dOlver. abans de testar l'erró& amb que els
eninyons de «Palestra» obsequiaren els !Ilustres visitants.
el >lisieî diurnenge

El campament de «Palestra» a Cale de
Llore!! (Toma de Mar). Hl ha set tendes
que

hostatgen

Sota

una

~lene

d'acampadora.

direcció medica. a'hi he (el du
quinte ches una cura de sol 1 d'aire.
Es tracia d'enfortirels t'uf, sense arribar a
estar melalts. neceaslten un tractament
higienic. Hl be una disciplina que no ex
clou el companyonatge ni el bon humor.
Els minyons s'hi (en valenta Iforts. Mireu
el seo die: Es lleven a dos quarts de ala.
Despres (Masar le bandera de «Palestra»,
emb la creu de Sant Jordi, fan gimnestice
a les
ordres del Dr. Glrona. Tot seguit
beny de mar. esmorzar, distribució de
aerveis del din, bany de sol 1 dinar. En
havent dinat el descarta es obligatori. Du
rant la tarda hi ha conversa. loes. lectures.
conferencies. Decores del clarrer bany te
andada la bandera. A dos quarts de den
tothom je he tonal 1 es al Int. No es pot
dir que sigui una jornada deseprofiteda
rant

si

ci.envedors de sPelestra, 1 els sella convidats it ustres
volt de le bandera de Sent Jordi. En aquesta visite ha
Raimond crAbadel que +Pe/catre> es proposa criar
homes fOriS d'anima i de cosper a Catalunya

e.,

Encara que no entri al programa
del die. acinesia tres braus acam
pador& el del mig ts En Baile
entren unabarca a l'aigue
—

••¦

Una instantenie
que

en*

Fabra
en

mostra

original
Pompeu

Nicolau d'Oliver
trajo de bany

I

une

LES FESTES

P1NTORESQUES

DE L'ESTIUEle

TOROS

OLOT
FOTOS GASPAP

Cada

any, per

aquests

dies,

es

celebra

a

Olot

una

fasta

una

especial, que ha
de l'estíneig cata

mica

estas

espectacles tradicionals
la qual prenen part, com a tore
jadors, joyas de la societat barcelonina. A les graderies de la vella pla
ca d'Olot, s'ial dóna cita un públic brIllant i distingit. Davant de la
placa, queden estacionats una superbs automóbils, que han vin
gut de Camprodon, de Barcelona, de Caldetes, de Sant Felin...
La corrida, pero, només se la prenen serlosament els matadora.
Les escenas consigues abunden En aqueata foto en tenían una:
el vedell, tot just sortit del chiquero, s'ajes: al mig de la pla
ca, en una actitud perfectament
pacífica. sPedrucho», que
fa de mestre de cerimónies, no es pot aguantar el :dure
definitivament classificada
lb. Es

tracta

com un

deis

duna becerrada benéfica,

en

Una

escena

una

mica di

fícil d'explicar. El mata

Després
corrida,
es

En mil; de

la

catalaníssima

comarca

de les•semocions» de
una

dedica

d'Olot,

a

bella

refer la

dor ha caigut

ta

eta

seva

ioüeUe

prestigis toles les tradicions, amb el tipisme colorit deis scus pa
paradoxa, aquesta placa de brasas, que sembla que és la més vella de Catafunya.
la colónia d'aquest any, celebrada el passat diumenge, no fosa gatre concorreguia

embellida per tots els

per una curiosa

Com

la corrida de

tarta,

setas

mtllor manera que podo

—

barretina, s'aixeca,
es pot venre per la foto,

gesos amb

a

dos compsfs
distreuen el vedell dala

espectadc,ra

1

klill11111

Com

es

Cal

fa

plena de les que ha confeccionat tot el día
peró que no ha donat l'abast a fumar, í
que l'endemá, l'ajuda de cambra, substi

ocell?

un

primer

un

tros de paper, flexible

en

preferéncia; esquadrat, un vertader qua
drat; després plegar-lo conveníentment per

tueix altra volta per tabac, també havíem
cregut que els ocells de paper, no tenien
altre interés com no fos la minúscula
forma aconseguida.

que han de donar la for
a girar els plecs
mantes
voltes posa ner
ma a l'ocell que
fracassa
en
la temptativa
vios el que

creadora.

qui es passa el temps inútilment
aconseguir fer-ne un, í aleshores,

Hi ha
sense

Peró no, senyors,

Fa anys

llegirem...

interviu que un periodista ma
féu a En Cambó, l'estranyesa
que l'ex-ministre de finances, mentres
contestava a les preguntes, anava fent,
d'esma, ocells de paper. Uns ocells, deía
el periodista, que hom no sels troba als
dits: petits, tant petits, que escassament
...en un

drileny

centímetre quadrat.
quan encara el Parlament
recollírem
de sota l'escó del
funcionava,
líder de la Lliga un exemplar d'aquests
volátils exótics. L'hem guardat curosa
ment dintre un envelop. Un día podria
ésser d'utilitat, i avuí els lectors d'ImkroEs,

ocuparíen un
Més ençá,

poden gaudir contemplant

una

llarga

l'ocell de paper, aquesta distracció d'in
fants, és una obsessió de dues personalí
tats de la Lliga.
Igual que
En Cambó, l'A
badal entreté
els seus nervís
fent ocells
A
voltes en les
reunions del
Comité d'Acció
política, s'esta
bleix entre
ambdós un a
vertadera com

amb un deíx de tant se m'endona, s'acon
tenta construint una barqueta.

mostrarien les hores de domíní de la
Llíga, aquells momentS de vent en popa,
que res no entrebanca la marxa ascendent
i la realització deis seus propósits; í els
més diminuts, que hom fa amb el máxim
nerviosisme, serien un evídent senyal de
depressió, en les inquietuds í moments
crítics, que la Lliga com tota altra orga
nització política ha p a ssa t en la seva
vida.

capsetes d'ocells
En Quim, el conserge

Tres

guarda

de la Lliga, en
d'ocells
Tres
capsetes
tres capses.
que equival a dir vint anys
almenys de vida política_
Són els únics testimonis
que resten d'aquelles re

peténcia

reproduc

cíó considerablement augmentada, d'a
quest rar ocellet eixít
de les mans menudes
de Don Francesc.
Havíem cregut sem
pre que així com En
Cambó es fa omplír
cada matí una butxaca
de tabac, es proveeix
de paper per a cigar
retes, i que en arribar
al vespre té la butxaca
pels senyors Francesc Cambé 1 Ratmond d'Abada' en les
Lliga. Si un día, com en els temps bfblics, agnests ocells tin
podrien ter!
do de la paraula, guantes revelacions sensacionals no

Ocells de papen fets
POVDS CASES

reunions de la

guessin el

Un ocell histo
El va ter
nc.
Don Ralmond
d'Abadal men
tres

presidía

la

famosa Assem
blea d e Parla

-

mentaris del 1117

Hom diu que si s'aconseguís arrenglerar
els ocells eíxits de les mans d'aquests dos
illustres polítics, collocant-los correlati
vament per ordre de produccíó, es tindría
oscillacions del
una idea exacta de les
catalanístes.
degá deis partíts
Els majors, fets amb iota tranquílitat,
i cigarreta,
sense presses, entre cigarreta

unions on tant s'ha tractat deis problemes
que afecten el nostre pairalisme.
Si un día, com en els temps híblícs,
aquests ocells tínguessin el do de la pa
raula, guantes í guantes coses no diríen
que a ben segur serien vertaderes re
velacionsl

MIQUEL JOSEPH

1

MAYOL

res!
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.
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sdiversosvalorsdeis "millors amícsde l'home

«És la crid delllibrel*— A questa excla
mació ha estat i és encara motiu d'articles
i enquestes, de converses i comentaris.
Després d'uns anys, en els quals els 'li
bres es venien a dotzenes de milers, hom
diu que han minvat aquells compradors
apassionats i que la gent no Ilegetx tant.
Diem tot seguít, peró, que abcó no és
cert. Avuí es Ilegeíx tnés que mai, molt més
que aquests darrers anys.
Per obra i grácia de la política, de la li

En aquesta munió enlleminida per la
lectura hi ha la representacio més auténti
ca-del poble. Per aixó, les
de lectors són variadísitnes i
a comentaris molt Iluits. Des
de l'intellectual, passant pel simple afi
cionat a la lectura, al gairebé analfabet,
fullegen 'libres i més 'libres, en demanen
d'altres per acabar, sempre, cornprant-ne
menes

es

presten

algun.

Ilibreters. D'aquests n'hi ha que són en
la més alta jerarquía inteblectual, emi
nents bibliógrafs, homes d'una gran cultu
ra, peró n'hi ha que no saben Ilegirl
senyors, nosaltres coneixem Ilibreters,
marxants de llibres, que no saben llegir.
Totes aquestes característiques prenen
grans proporcions en aquest mercat del
Parallel, per on desfilen milers d'asse
degats de cultura, al cap i a la fi.
Ad, igual com és un sacrilegi parlar de
la crisi de lectors, ho és fer es
ment de la crísi del 'libre.
A cine 1 a den eanilms, Ilibresj
No exísteix la crísí del !libre, perqu1
el llibre no és car. Heu-vos ací el
secret, la nota sensacional: Hom
pot comprar per deu i per cinc cln
tinas, a les parades del Paraliel, nr
Ilibre. No ho creieu? Les vistes ad

Tots els autors, tetes les

matarles,
o

al

tre

tenen
un

un

ella

comprador

(POTOS PALAU)

e

e

teratura

—

ja

no

calia

dir-ho,

-

del comerç, de les tasques de ta
ller í, també, de l'esport, l'adqui
sició d'un 'libre és una cosa habi
tual í preferent en la vida deis
ciutadans d,ara.
Amb honor a la nostra ciutat
hem de declarar que avuí s'hí ve
nen enormes quantitats de llíbres
i que se n'arriben a Ilegir molts
més deis que la gent es pensa.
Per a constatar-ho hem fet tot el con
trari de quedar-nos a casa sumant 'cifres
o anant per les cases editorials cercant
estadístíques. Hem sortit al carrer, en di
recció als grans í populosos mercats bar
celonins. Allá hem vist

História, sociología, Ilibres d'ensenya
priman, novelles, tot es Yen
ens

ment

—

diu un llibreter amíc. Efectivament, tots
els autors, totes les matéríes tenen un
día o altre un comprador.
Cal dir-ho tot : Cada 'libre suggerirá

procés, discret, sense matisos, gai
rebé sempre, peró a vegades la seva ad
quisició és un riu d'anécdotes.
Que tenen «La Barca» de Calderón?
--preguntá a un- Ilibreter un nou-vingüt
a la lectura que havia sentit parlar amb
un

elxams de compradors.
Hí veureu
rivades de gent, contingudes per les para
des í munts de 'libres, com es frisen cer
cant l'obra suggestiva, la lectura que els
ha d'apassionar o instruir.
A les parades de Santa Madrona, al
mercat del Parallel, d'una 'librería de vell
a una de nou, són molts, moltíssims i de
tots els estaments. Miren-vos-cts.
—

—

grans lloances de... Calderón de la Barca.
Auténticament históric.
Si partem de menes de lectors cal refe
rir-nos també a la gama variadíssima de

juntes en
Nosaltres,

són

una

prova

contun

aquests preus hí hem
obres de l'Ibsen i el «Discurs del Métod
a

de Descartes!
Cultura popular?

Dieu-me si no fan
goíg aquestes piles de volums amb el
rétol que els presideix: «A 25 ctms. el
tomo» (sic) «A 5 ctms.», «Ganga, novelles
a 0,15., «A 0,05» i «A 0,10».
Al costat d'aquests, que símplement
donen el valor material deis millors amics
de l'home, continguts de ciéncia o de
passió, hi ha aquells altres que us S'
la
sessoren respecte diversos detalls de
compra i venda de llibres. «Se compra y
vende en firme., «Aventuras a mitad de

úni
dit
eI

de
una

ria

aqu
can

alg
Bai
de
taf

Els escriptors
d'una mica de nom són ob
jecte d'una general preferén
cía per part de tots els autors,
novells o célebres. Per tant,
al cap del mes, hom es troba
amb una gran quantitat de
volums que no pensa
Alesho
pas
res apareíx la má pro
videncial d'una ser
venta o d'alguna altra
persona massa zelo
sa, amb ganes de ter
neteja, í molt será que
entre els llibres me
verses causes.

precio»,

«Todas las obras de texto lle
marcado en lápiz» i,
fíxeu-vos
bé amb aquest reny
també
«Esto no es un Salón de Lectura»
que es dreça com una amenaça per
tal de recordar al que s'embadaleix en
la lectura deis Ilibres estona i més es
tona sense comprar-los, la responsa
billar en qué incorre.
van su

precio

—

-

Un llibre que val 25.000 pessefes.
el bo del cas és que un dia podria
moltbé trobar-se'n un d'igual, per at
zar entre el grapat de llibres que hom
nra per terra.
Obriu
doncs. Nosaltres us po
em assegurar que serien molt poques
les persones que es donarien comp
te. davant d'una d'aquestes joies, del
del que re
seu valor. Un llibre com
Produim la portada, no fa pas massa
dtes que es trobava en un prestatge
duna llibreria de vell de Barcelona,
en un d'aquests establiments foscos,
plens de pols i de paper, que estan
entaforats pels carrerons de la vella ciu
tat. Fou valorat per un consell de técnics
amb 25.000 pessetes, i avuí está dipositat
en un Banc. Ja hi ha qui pretén comprar
per una quantitat molt aproximada a
t que es fixá.
Podeu ben creure el que hem dit. Als
.ncants de Barcelona s'han comprat
-Igual com ha succeIt en tots el mercats
llibres per
,eniblants d'arreu del món
-es i quatre rals que poc després eren
enuts per uns quants centenars i, també
alguna vegada, milers de pessetes.
—

Pots de confitura i caixes de sorpre
Si d'aquests llibres
ex emplars
se'n
."71'CS, prirneres edicions, etc., etc.
-

—

Mireu-vos-els... En

aquesta munió

ileminida per la lectura hl

presentació
mans d'algú que els ha fullejat í ha tingut
la grata sorpresa de trobar-hi el precios
contingut material junt a l'espiritual.
Hem conegut diversos casos d'aquests.
Un llibreter que compra als vells Encants
hi
un llibre, en el qual, en arribar a casa,
trobá, intercalats entre els fulls, dínou
bitllets de cent pessetes cada un, o
sigui la quantítat de mil nou-cen
tes pessetes, adquirides per una o
dues pessetes que lí va costar el
Un altre que, en un deis llibres
que li vengué un desconegut a la
botiga, hi trobá una gran quantitat
de bitllets de Río Janeiro, important
uns quants milers de reis...

ha*la

més auténtica del

en
re

poble...

diocres, no desaparegui, camí de la pa
rada, algun volum d'un autor notable...
No cal, doncs, donar una excessiva im
portáncia a aquestes troballes «revela
dores» que hom pot ter de tant en tant.
A.i E. P.

—

.tuen peces

rares

i deis bons llíbres —bons

2e1 seu contingut
hi ha quí en diu «pots
'le confitura», us volem donar a conlixer
—

jna mena de llibres als

quals

els escau
ria el nom de «caixes de sorpresa». Són
aquells que un dia han servít d'estoíg o
cartera per a desar-hi momentániament
alguna quantitat de diners amb papers de
3arlc, i els quals bitllets, per mort o oblit
l'interessat, han restat allá abando
nats. Aixó fins que ian anat a parar en

Cada dos
Eh llibres dedicats.
anécdo
sentiu
contar
una
tres
per
ta que consísteix a explicar que
tal o tal llibre dedicat pel seu au
tor a un personatge més o menys
considerable, ha estat trobat en
una parada de llibres vells.
El cas és freqüent i obeeix a di
—

A

Illbrer 11 van preguntar un
si tenla «La Barca., de Calderón (!)

aquest

di»

1

Els gitanos de Barcelona
es

queixen de la crisi i de la competéncia

Els estrangers que creuen tot allá que es
diu de la «navalla a la Iligacama» i que Es
panya és un «país de gitanos», devien que
dar molt decepcionats quan vingueren a
visitar l'Exposició.
els gitanos?
ciar que si haguessín cercat bé, pels
voltants de la Monumental o del que per
broma en diuen la Presó Model, o de la
Sagrada Familia, n'haurien trobat algunes
On

eren

És

colles, pero

no

gaires, í res

de navalles. Els

pobrets gitanos
que per

no

tard cau a les
el seu menjar

usen

les navalles més
que de tard en
í que constitueix

algun gat

escorxar

seves mans

predilecte

Pero aquests són el gitanos errants, els
andalusos com els nomenen els altres, els
catalans.
Oh! Els altres no es mengen pas els gats.
Són una cosa aristocrática. Elles es fan
marcar les ondes a l'aigua i Ells fumen
Lucki Strake. I a més els trobareu sempre

El

«Quino.,

que fa

d'esquilador. A estones perdudes
a En Llimona, Masrlera

ha servit de model

altres arriates

vulgueu en llocs tan céntrícs con la
Piala de Espanya.
Tal vegada per aixb, aquests estran
gers que varen venir a visitar l'Expo
sició de Barcelona, convençuts de tro.
bar-hi gitanos, sobretot sí s'hostatjaren
d'EsD?rva
en els Hotels de la Piala
quedaren tan decepcionats.
Allá no eren gítanes de debo. Sern.
blaven protagonistes de pellícula es
panyola i, encara, molt refínades. Ríni
mel, carmí, manicura...
que

Els eandalusos», el
En

van

gitanos

tani

errants,

de vestIts de

que encara mengen

gitanos,

que

semblen

gats, i son de trobar-ne...

gitanos de

comedia

Pero abans de la reforma de la PlaIa

d'Espanya els gitanos no s'havien es.
tilitzat d'aquesta manera.
La clientela del café de La PallSa
estava integrada, gairebé en la totali
tat, per gitanos, peró gitanos més de
Pana en
veres. Aquests gitanos de La
construir-se aquests Hotels tan lletgis.
sims i enderrocar allá que constituía
el

seu

punt de reunió quotidiá,

es

lro'

desorientats.

baren allá que se'n diu...
Perqué ells, que disfruten

com

altres.
del contacte deis uns amb els
no
poden passar gaires dies sense
aplegar-se tots i explicar-se les coses+
assabentar-se deis negocis i de la fa'
Drus

gltanes

andaluses
der mizmo
tipisme pel suburbi barceloni

tintenticament
llur

Triana

—

passrgen

aúlla.

go
es

Va
PC
Ilc

Momentániarnent s'aplegaren

al Bar
per
del
Teatre
Espanya,
de la facana
freqüentat,
hi
celebraven
totes
on
ells
festes í solemnitats í els casa
seves
les
ments í els bateígs.
Peró aviat enderrocaren el Teatre Es
í Ilavors

ens

el volen rebentar

l'esquilem al preu que sigui. El
és que hí hagi reina.
Les dones també hi diuen la seva.
En Jorba i d'altres magatzems tam
bé ens voten aixafar la guitarra amb els
regalets
dre, no

nya obrint un bar que, amb el nom de
Arenes, funciona normalment i amb tota
mena d'exits al costat mateix de la Plaça

cas

—

trossos i les rebaixes

i el

els palos cata
lans, som gent honrada, que no eras agrada
el que no és nostre. Soria gent, en una
paraula, que no ens mereixem la mala
fama que ens han clavat a sobre. Nosal

—Digui

—

no ha víst la perruqueria per gos
del carrer de Ferran? Sort que nos
altres apretem amb aixó de la compe
tencia. Abans, d'esquilar un quísso de ta
many regular valía set ralets; dones bé:

Provídencialment, uns quants mesos
mes tard els arranjá el problema l'an
tic arrendatari del Bar del Teatre Espa

es

perqué si

Quillo

sos

ara

ber on anar,

diu el

?Que

trobaren sense sa
bé a la carretera
d'Hostafranchs hi ha una mena de cafetí
que en dicen «El Tupinet», els palos de
volien barrejar amb els
La Pansa no es
Tupinet
(encara ha ha classes).
palos del

panya

—

I poden
ben creure que no és pas un ofíci gens
fácil. Cal tenír manetes i sobretot tenír el
do, que no es compra ni es ven. ?Quan és
comencará a adonar la gent que som uns
tres fem el nostre °fiel i prou.

virtuosos i

dímoni deis

deis dijous. Aviat, si volem ven
tindrem més remei que donar
bornbes a les críatures.
em demana un.
Per on ha dit?
IMATGES.
Per
IMATGES? AM Si.

que nosaltres,

els

res

més?

senyal
díts, afegeix:

I fent

un

molt

significatiu

Els que... dallonses no són dignes
d'ésser palos catalans. Són uns descastats.
—

—

—

ROSA MARIA ARQUIMBAII

—

(POTOS aSlIESI)

de Braus.
1 allí trobareu, sempre que vulgueu,
els pocs gitanos que queden a Barcelo
diumenges cap al
na. 1 si hí aneu els
els veureu asseguts, palos i
paies, en franca camaradería, prenent-se
un mantecau amb neules.
Jo em recordo d'algunes d'elles i en
vespre,

demano noves.
—?1 la Patatetes?

?I

la Tomacons?

?I

la Chicharra?
no
em responen
Ohl Aquestes
varen
d'enyá
que
les
gasten pocs fums
contractar a l'Exposíció.
Em vénen a la memoria aquestes
notes. Algunes vegades les havía vistes
—

—

—

ballant

l'escenarí del Teatre

a

Espanya

a.

que era un gust.
«La Patatetes» era rodoneta de cara i
xata de nas i tenia el posat innocent que
corprenia. Si no fos perque els admira

o.

dors de la

o

lestarien, diría

en

ya

es

es

mo

que s'hi assetnblava.
«La Chicharra» tirava més a vampi
ressa. Es caragolava com una set]) í es

Abans, esquilar un gosset com aquest valla set t'aleta. Ara, amb la rompettncle,
l'han d'esquilar al preu que sigui, i encara grades

removía d'urka manera vertiginosa.
Tots ells es planyen d'una manera
enternidora, de l'enderrocament del
Teatre Espanya, d'on eren concurrents
amb tota llíbertat hl
podien menjar i fins portar-5'M el sopar
trosegar-hi cacahuets. El terra estava
assidus

aça

Janet Gaynor potser

perqué,

sempre encatifat de pallarofes.
nsa

ah
de
en

Lios•
Mía
tro

1 no em volen dir res per IMATGES?—
els pregunto
I dones, els negocis?
—

Aquí

ngt
tre

la

enst
ses
fa'

salten:

no van gaire bé. El ne
goci deis cavalls í deis ases cada dia
está pitjor amb aixó deis autos. Tothom
—

tats.

Els negocis

en

Potser

auto; fa fástig. És a dir, fástig
no.
Veu, aquest Chevrolet és

nostre.

a

-

El negoci

Eispaios dele eavalis i deis ases,

d'esquilar

gossos també

amb

d'aperitiu en

un

que

ara

bar de la

van

eit

Chevrolet, fan la

Placa d'F-spanya

seva

ml,a

UN

«CLIX. É»

1

UNA REALITAT

OLOT, TERRA DE PINTORS

Grup obtingut a la Font Molina, l'any 1923, amb motín d'un homenatge a Juli Gar...ta. En la foto apetreixen, a més a inés del rnalaguanyat
compositor, el també traspassat Francesc Vayreda, els pintor Iu Pascual, Doménec Carles, Xavier Nogués, lgnasi Mallo), Rafael
Benet, el violinista Francesc Costa, Lluis Plandiura, 1, a primer termo. l'ombra de Valenciano, autor d'aquesta interessant lotografia

ben distintes cal distingír en
l'evolució de l'anomenada Escola
Olotina, expressió que ja ha devingut un
tópíc degut a l'abús excessiu que, comen
tant-la, va fer-se'n temps enrera.
La primera d'aquestes etapes cal cercar
la a fínals de segle xvin quan installat a
Olot Joan Caries Panyó, per exercir-hí la

TRES etapes
1.

díreccíó de l'Escola de Belles Arts, funda
da en 1783 pel bísbe de Gírona, Lorenzana,
s'inicien en aquesta contrada les prime
res manífestacions d'art, i amb elles la
influencia neoclássíca que Caries III havia
introduit a Espanya.
Seguidor d'aquesta tendéncia,Joan Car
les Panyó, per haver estat deíxeble deis

germansTremulles
a llur temps,
ho havíen estat
d'En Viladomat)

(qui

es

comprensible

que les ínteres
sants obres per ell
deíxades, en dífe

esglésies
d'Olot, síguin pu
rents

manifestació
Escola.
Mort En Panyó
en 1840, sense ha
ver aconseguit for
mar cap deíxeble
prou avantatjat,
va succeir-lo el
seu gendre F. Pas
ra

d'aquesta

Olot,terra de
Molt

sera

pintora...

que d'entre

aquests nota
ti alguna

no en sur.

celebritat

cual qui, per no posseir les altes qualítats
del seu sogre, deixá que l'Escola perdis
en gran part el seu primer prestigi.
Amb aquest fet s'obr.' un període de
decadéncia, lligat amb els fets revolueio
naris que díntre el segle xix tingueren
lloc a la nostra terra i que acabá amb un
sortí guanyador un ta.
concurs del que
Roger, en competició amb Josep Berga•
Boix, els dots del qual no devien ésse:
gaire acceptables, quan la indiferencia
deis olotins, va obligar-lo a abandona:
el cárrec.
A En Roger va succeir-lo el seu con,
anomenat
trincant l'Avi Berga (com fou
amb
el qu&
després, pels seus deíxebles)s'iniciá la segona etapa en la que deilá
sentir-se la intervenció de Joaquim VaY'
organit'
reda, el qual, controlant la sevanaturalis
zació, va encaminar-la vers el
que pet
me Ilavors imperant, iniciant-se la
anomenar-se

própiament Escola

deixebles

amb un considerable nombre de
sobretot VS
Fou per aquest temps i
l'any 70 que, fugint de la febre
Cala'
iniciar-se l'éxode de pintors de tot
Citar
Cal
olotína.
lunya vers la comarca
Caba.
Urgell,
entre els primers: Modest
Galwey i Barrau.
No és, peró, fins ben entrat el segle
vcri.
que poden començar a notar-se els

groga,va

tables resultats d'aquesta
Escala, amb la partícula
ritat que amb tot i tractar
d'un centre especial
ment dedicat a l'ense
nyament de la pintura
is seus deixebles rnés
avantatjats, tals com
Blay í Ciará, foren es
se

cultors.
Caldria que

referís
de les tres
etapes esmentades, amb el
nomenament com a direc
tor, del pintor Ivo Pascual,
d'enyá del 1915, per poder
sim

a

ens

la darrera

un non ressorgiment
d'aquesta escola í en la

veure

la facilítat
per sona 1ment amb l'esmentat di
rector, várem fer-lí al
gunes preguntes sobre
l'actual estat de l'Escola,
per eh l regentada.
La seva resposta, d'a
cord amb unes anteriors
manifestacions temps ha
fetes per ell, va ésser
completament favorable
a una reorganització que
permetés introduír alguns
professors nous, destínats
a l'ensenyament de l' es
cultura, la talla de fusta
i el dibuix lineal per a
obrers mecánics, peró el
fet de trobar- se actual
ment tramitant alguna
que,

davant

d'adreyar-nos

-

alS

iés
de
1:10-

b
ta

n

ga
sse7

ncia
era'

lene:

eixá
VaY.

101.
raii
le

Pet

Miro,
ebles
t Ver5

ga

Cata.
1 citar

Caba.

d'aquestes reformes, no
lí va permetre ésser gaire
explícit respecte d'elles.
la necessitat de
convocar un concurs entre les diferents
escoles de la provincia, en vistes a la con
cessió d'algunes Borses que permetessin
als joves píntors, no sois ampliar llurs
estudis, sinó també visitar els principals
Museus d'Espanya i de l'estranger; recor
dem que l'única concedida ja fa anys per
la Díputació, fou la que va obtenir En
Miguel Blay i cal reconéixer el seu excel
En canvi,

va

insistir

en

lent resultat.
Varem parlar també de la gran influén
cia que pintors com el malaguanyat Fran
cesc Vayreda í els Ignasi Mallo' i Doménec
Caries han tingut, durant aquests darrers
anys, en el movíment pictóric olotí í dedi
ca un sentit record a Manan Llavanera
un deis seus
deixebles més avantatjats.
z.inalment i comentant-la com una rea
lítat ja tangible, va referir-se a la recent
inauguració de la Sala Vayreda per ex
posicions, considerada per tothom com
una veritable necessitat, puix era lamen
table que amb el gran nombre de píntors
ioves donat per les darreres promocions
de l'Escola de Belles Arts, haguessin d'ex
hibir-se en les sales de Barcelona i els
olotíns no poguessin disfrutar d'aquestes
manifestacions d'Art.
Acaba de donar interés a aquest fet, el
que l'organització d'aquestes exposicions

Dos

típics palsatges

d'Olot

cárrec d'una mena de patronat
que integren alguns artistes i industrials
olotins els quals hi cooperen amb una
quota, i, sobretot, el decidít ajut donat
per l'Ajuntament que, en concedír una
subvenció anual, fará que una tan encer
táda organítzació tín
gui la vida assegurada
per temps. I, de passa
da, assegurará al pai
satge olotí, encara ric
de tons í de matisos
inédits, un estol de pin
tors que el resseguíran
amb la paleta a les
mans, a l'estiu i a l'hi
vern, a la tardar i a la

vagin

a

primavera.
El paisatge d'aquest
meravellós país de verd
de fajol i d'aigua no hl
ha pas perill que arribi
a

exhaurir les

seves ca

pacitats
pictóric.

com

Un

painatge...

a

tema

No ens pocrem
illusió
que tota
fer la

no

altre
sabria

dlr

si

Hom

són foto

gralies presea del natural,
o
bé totografies preses de
quadros de l'Escota Olotina

la seva gracia esponjosa ja és en una tela,
dintre un marc. Es un paisatge que pot
ésser una pedra de toc per provar una pa
leta. Paísatge de transparéncies trému
les, vol una tila segura i uns ulls clars.
CORAL(
P0105 VALENCIANO, MARI' I DOMÉNEC

Els fars, "divos" de la
?Intentem descobrir, ara, els jocs de Ilum
d'aigua de la passada o gairebé passada
Exposicíó de Barcelona? Lluny de nosaltres
i

semblant ideal El lector tindria dret a som
dure benévolament... Ara, una evocació,
un record, potser no hi será del tot sobrer.

La torre del dictador

No, no res
qual nosaltres

de

torre de comandament, una de les dues tor
res que formaven l'entrada a l'Exposició,
a la Placa d'Espanya. Entre ell i la resta
deis ciutadans hi ha una distancia de con
sideració: dos-cents-deu graons! Ja no cal
dir que les visites que rep són escasses.

La

política.

El dictador al
referim és un excellent
ciutadá que des d'una altura respectable
vigila que tots els llums facin bondat; i
ens permetem la llibertat de dir-li dictador,
és perqué dl, a mb un senzill moviment, pot
abatre l'orgull deis milers de mirades ar
dents que sotgen el visitant encisat.
Aquest dictador, vestit amb «granota
blava, té la seva cambra de treball a la
ens

•

passada
er
valdrá més que no ho proveu
Per pulsarraquell teclat senzillíssim
ca!
abans saber llegir a primera vista el pen
tágrama creat per un home que ha sabut
unir en una suprema harmonía el misten
del color í la simplicítat de l'aigua.

aP6

complicada senzillesa

Técnica? Meravella?

Fóra injust que després d'haver fet al-lu
sió a la torre de cotnandament, des d'on, a
voluntat, hom varia el color de tot el sector
compres entre la Placa d'Espanya i el Palau
Nacional, no mencionessim la torre més pe
títa (no gosem dir torreta) que hi ha a l'en
trada m teix de l'Avínguda del marqués de
Comilles, al final de l'Avínguda de María
Cristina. En aquella torre o cabina, estada
predilecta de Caries Bolgues i Sanz, el geni
d'aquest home va instal.lar-hí
un teclat que de cop no us fa pi
una engruna de respecte. Es
una cosa tan senzillal Pulseu
una palanqueta i
l'aígua de la Font
Monumental can
viará de color, us
diuen. Ah, magní
ficl Aixó ho pot
ter una cria
tura. Si, ho
pot fer una

Davant el grandiós aspecte que 1-1,.ar,en dies determinats, ofereix allá
que
fou recinte de l'Exposició, hommo sap ben
cap on decantar-se: ?cal admirar-ne i alhore.
estudiar-ne la técnica per peces menudes"
Val més creure que tot és prodigi, meravella?
Hem de confessar que ens plau mésíliu
sionar-nos í creure que aquestes aigües que
prenen tots els colors, i aquests blaus i ver
mells que reflecteix l'asfalt i que donen

avui,

4.

•P'•¦ 1,50,
,9.•

•
•

perarl
manipulant
L 'o

un

deis

lar.

gegants de
l'Exposteló.

Des de fa
guen

qualitat

un

sobre

quant temps, abans de Unir

d'ello;

matelsGs

de cristal'

a

1 el simbol

l'espeetaele,cis

de la

les torres deis

unitat

palaus,

aquests raigs que talment fíneixen allí

cata

a

on co

mença una attra glória; que tot aixó és la realn
zació taumatúrgica d'un somni.
Penó si mentre feu aquestes reflexions us CC
us _O
fileu al cim del Palau Nacional, tot d'unad
neu compte que la técnica no destrueix la mera'
vella. Allí, a l'espaí obert als quatre vents
reposen, de dia, els monstres de la llum. Les bo
candidesa,
casses llurs tenen un ro sabeu qué de
passeu
veure
talment la fera sorpresa ella mateixa en
Ara,
sí
l'abundancia de coses a devorar.
gaire estona al costat d'aquells reflectors
gants acabeu per no respectar-los I és natural.
L'habitud us posa davant els ulls alló que d'antti
vi, impressionat, no heu sabut veure: un rengie
de fils rónecs, un vidre trencat... No res, feres
domesticades!
1 de nit? Ah! De nit ja és altra cosa. Els reflec
tors, grOSSOS í petits, recobren tot el prestlIZI
llur Llavors són l'actor conscigmt de la seva va
d'a
lua. Tot l'éxit de l'espectacle depén d'ells. De
guaita
reflector
el gran
al cel, que lí sembl,a
Un dele lar,.,
plena actind
massa bIau; i de nit cul:
Jai. La llutn dele
rallo
ta, a desfer el mislerl.
ra atbi rada de migeatalunya...
,

en

setas

se

111
CSt

Els

no u

Pala

lars del
Nacional

u

arrenglerats, a
pie sol, perden

o

bona pare

Fantasía de quantítats

seu

del

prestigi...

?Nordamérica

el país
fabulo
po
ses? Bél Nosaltres,
sats a fer, superem ádhuc
elsnordamericans. L'Ex
posicio ens h o ha de
de les

quantitats

POSOS

GASPAR

mostrat.

Preneu qualsevulla
revista técnica i els ulls
per foro hauran de fer
vos

pampallugues.?Icom
sigui

Pero

voten que no
quan us diuen, per exem
ple, que una sola font
necessita un caudal d'ai
gua de dos mil sis-cents
litres per segon?

fl

la clutat.

l'eura de la

v•iN"‹,
• ••••,"
••¦•••••••

awalb‘aa%
¦e.'11....'¦
'It‘nu..Na

_

\

llegenda,

cobrír
de
l'arbre de PExposició de Barce
lona, ofegará la veu deis ex
perts i la fantasía popular do
minará. I, en conseqüencía, no
tindrá res d'extraordinari sen
tir afirmar, d'ací alguns anys,
que la claror dels projectors
del Palau Nacional arribava a
l'extrem oposat de la terra ca
talana. La gent, aixó, ho creurá
simplement perqué fa bonic
Oh, els raigs de l'Exposició de
Barcelona, visibles d'un a l'altre
extrem de Catalunya I ?Es ciar
que l'enemic d'aquesta Ilegenda
es la substancia de la installa
ció— I qué? Ja sortirá algú que
afirmará, amb molla serietat,
que la potencia deis reflectors
fou recluida un cop clausurat el
Certamen.
Peró, de bona veritat; ?fins on
arriba la claror deis poteniís
sims reflectors? És cert que la
poblacions que disten
veuen
cent quilómetres de Barcelona'
i ho és per
La cosa certa
qué aíxí ho asseguren els téc
nics
és que l'abast varia se
gons l'estat del cel. Que hi ha
molta humítat? Doncs la claror
deis reflectors no arriba tan
lluny. Que l'atmosfera és neta
del tot? Doncs en aquest cas,
contra alló que potser el lector
preveía, la claror tampoc arri
ba gaire Iluny. Cal, com en totes
les coses d'aquest món, que
s'estableixi un terme míg. Lla
vors els reflectors donen el seu
rendiment máxim.

vulguin

•••

o

en

ro, la forta

soca

—

—

Ilum del Paleo Nacional
itat a

CO

en

do
era
nts,

bo
esa,
vire

sseu

gt

ural.
ntu

n'e
[eres

sobre

el

[lecvástigt

e

día

aaita

mbla
t cui

steri.

reple

tons obscur del cel

?I quan us diuen, perque no hi
ha gaíres persones que tinguin
la paciencia de comptar-los, que
son vuit-cents-cínquanta els re
flectors installats,

entre

petíts

grossos7
ij Si us diuen que en un espai
relativament petit hi ha instal
ladts deu mil bombetes?
?I no es res que els jocs d'ai
gua i de llum ocasionin una
despesa de deu mil pessetes ca
da quatre hores?
Davant d'aquestes dades hom
ha de dir que sí el Certamen no
E

rou

l'Exposició d'Indústries

Eléctriques, projectada
principi, va

a

es

arribar

-

',sus

%•%•, \
\ • ••
•

,n

alt, prenen una
espléndida reven
ja, I la meravella
deis seu s raiga
domina majes
tuosament 'sobre
la

així

en

un

ben bé l'Ex
posició de l'electricitat.
sser

On arriba la claror deis
reflectors
Es indubtable que malgrat la
copiosa documentació i estudis
de carácter tecnic que restaran,

Els

raigs acoloríts

Durant el període internacional de l'Exposíció i
també durant bona part del període nacional, els
raigs que coronen el Palau Nacional no canviaren
de color. Blancs neixien i blancs morien. Peró el
ternps succeí al temps í els raígs del Palau Nacional
s'acoloriren i s'acoloreixen. Sempre que els jocs de
Ilum í d'aigua funcionen, abans de fínir l'espectacle,
talment un cordial adéu a la ciutat, els feixos de
Ilum del Palau Nacional es repleguen sobre
d'ells mateixos i el símbol de la unitat catalana
obscur del cel. Liris
es destaca sobre el fons
me? Ben segur. Peró quan no el podíem exte
rioritzar rondínávem.
NAVARRO COSTABELLA

L'estiueig

a

muntanya

SMVI HILARI
UNA

vegada hi havi a un bou que tenía el fel
sobreeixit, i s'hauria mort necessáriament si
río hagués
tingut la bona pensada d'anar a

beure d'una aigua que sortia a la vora d'una riera,
d'entremig d'unes roques. Alzo succet ah s atores de
Sant Hilad Sacalm, provincia de Glrona. Aquesta
aigua va ésser analitzada 1 va resultar que tenia unes
propietafs medicinals senzillament formidables. Avul,
és famosa a tot arreu i els metges la recepten per gua
rir les malalties del fetge
deis ronyons. Diuen
que un Doctor que es dela Gravalosa fou el primer
metge que la va receptor, i el poble, agrart, ha do
nat el seu nom a una de les seves places. En canvi,
ningú no s'ha recordat mai d'home
negar el bou que fou el veritable
descobridor de l'aigua. Sense raiVista te
gua picant, Sant Hilad probableneral de
ment no hauria passat mal d'ésser
Sant Hilar!
un poble de mala mort, com tants
n'hi ha. La primera colónia que hi
va
haver diu que la constituren exclusivament elements que necessitaven
prendre raigua. Després els una hi han portal els altres, I actualment els
forasters son un bon pilot. Al fort de restiu toles les cases en tenen. A
Sant Hilan, l'un a tocar de
l'altre hi ha cinc hotels
i deu o dotze
cases de dis
peses, i la
que

casa
no

te

n e n

d

s

-

pesers

1 log u en
pisos. La
temporada
forte dura cinc
o sis setmanes, de mig
de juliol a darrers d'a
gost. El dio que la gent
es

convencl

que

l'aigua

La Font Plcant amb els malalts(?) bevent aigua.
Aquests torats que es veuen a l'alcada del cap
de la gen!, serveizen per guardar els vasos dels
que prenen Patgua, 1.;ada malalt té el Nell vas,
ticat en una funda 1 amb la tarja corresponent

picant tan bona és aquest
temps com pel juny i pel
setembre, el poble de
Sant Hilad tindrá molt
de guanyat. Eh s malalts que van a Sant Hilad acos
turnen a ésser bastant voluminosos; n'hi ha que
pesen una pila de quilos, i tots plegats fan cara
de qualsevol cosa menys de malalts. Tots, invada
blement, porten una Dista de les coses que poden
menjar i una aura de les que els estan prohibides.
Seguint el régim prescrit, la maleillia va fent el seu
curs i tot va com una
seda. De tant en tant, algo
s'extralimita i es menja una bona nació de mon
getes amb butifarra. I com que &izo és una mena
de menja que perjudica necessáriament el fetge. el
malalt té un atac 1 per espai de tres o quatre dies
perd la fe amb l'aigua. Aleshores es poden sentir
converses com aquesta :
\Toste hi creu amb aquesta aigua ?
SI.
Dones jo, qué vol que li digui... Aquests atoes...
És que vosté deu ter poca bondat. Jo n'estic
molt content, i aixo que hm
una pedra grossa corn dos ci
grons i mig. Fa vint-i-sis anys
A la Font del
que vínc, i d'aquesta manera
Pico-Plco,men
només tinc un parell d'atacs
tre esperen que
cada set hiverns. Pero, aixO
el s serveixin
si, prenc raigua vint-i-un dies
zocolata amb
justos, ni un més ni un menys.
mellndros, per
No m'enredaran pos a mi
celebrar
el
Al cap de tres o quatre dies,
sant d'una nota

el pessimista torna a estar de bon humor, 1 quan se Ii acaba el tractameat
queda tan satisfet que l'any segOent, invariablement, hi torna. Ehs malalts
van amb autómnibus a prendre raigua a la font, que és a quatre kilometres del
poble. Després, caminen una estoneta perqué raigua de Sanf Hilan, perqué
faci efecte, asla de passejar». 1 és que l'aigua de Sant Hilari és d'efectes
immediats. A més d'aquesta aigua, hi ha la de la Font Vello, molt bona
per resfémac, 1 escampades pels voltants hi han moltes altres fonts,
entre les que sobressurt la del Ferro, amb l'aigua de la qual
molts
s'hi renten els ulls i es fan refecte que es reforcen la vista.
A Sant Hilad hi ha més vells que joves, pero de joves n'hi
ha molts. Abunden les notes boniques i els xicots aug
menten els dissabtes i diumenges, perqué molfs 'reba
nen a Barcelona i no es deixen veure en fot el reste
de la setmana Pchs joves, restiueig no és pas una
cosa massa tranquila.
Les audicions de sardanes
es succeeixen contfnuament, 1 cada dia, una hora
o abra, hi ha
ball. Concerts, teatre,
prestidigitadors, excursions, concursos de fennis...
De tot i foro. Hl ha qui no es deixa perdre res de
tof apto, i després encara li queda temps per
avorrir-se i din mal de la gent, que, fet t fet, és la
flaca de lotes les colónies d'estiuejants. Una unió
perfecta entre tots els elements joves que passen
l'estiu a Sant Hilad, no ha existit mal. És una altra de
les caractedstiques de les coloniesde fot arreu. És fácil
que aquesta compenetració no exisfeixi en tota la vida.
I és convenient que aixf sigui, perqué el dio que tots si
guin una, s'hauran acabat les murmuracions I el retallar.
aleshores l'estiueig perdrá més de la meitat del seu
De rorganització de les festes que es fan a l'estiu, se'n cuida una
comissió. Aquesta comissió la constitueixen tres joves de la colónia,
que es cuiden de recollir deis estiuejants a la voluntat de deu pessetes
per amunt». Abans, els elements de la comissió es nomenaven ells mateixos,
pero ara ho fa la totalitat de l'element jove de la colonia. Les notes també
tenen vot Aquesta comissió cada any es canvia, perque el que n'ha esta'
una vegada no en vol ésser
dues. Hom atraca tots els senyors que fan cara
d'haver anat a Sant Hilad per estar-s'hi més de tres dies. Abans, al que

Se

dei
to

bar
soy
a
Ro

que

qua

—

—

—

—
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Aqueil dio hom engrandeix la sala 1
augmenta els preus de les cadires, I al cap de
poc d'haver comerlot han de trincar la taquilla
de rail».

pagaya les deu pessetes 11 donaven un cartonet, amb el seu nom, que
servia de contrassenya per entrar als balls. Ara, aixo del cartonet ja no ho
ta la comissió, sinó l'amo de la sala de ball, que tarnbé ho és deis dos
cafés i del teatre. Encara que equest amb deu pessetes no es conforma pas.
Una de les diversions més ímportants que hi ha a Sant Hilan i és el
teatre. Aquests darrers anys la companyía és la mareixa del Teatre
Novetats, de Barcelona. Donen sis representacions cada setmana,
cinc en catalá i una castellana. D'un parell d'anys a aquesta
paró. abans,
pant la companyia presenta mollas novetats,
En general,
cada temporada teten les mateixes obres
alternaven el teatre clássic catalá amb c o médie s de
Una vegada, com
l'Arniches I d'En Munoz Seca
aquell qui no fa res i tense avisar, varen posar una
traducció d'un vodevillot francés. La gent hi va
rutina, parqué quan fan teatre no hi ha
anar de

sardanas,

ni

halls,

ni res,

i

no

és

pos

parqué sha acabat el papar.
Cada any es fa el benefici de la companyia
Amb aquest motiu, els joyas de la colonia fan
comédia qualsevol. L'any pass& el reste
una
del programa d'aquest benefici es va variar una
ralea, paró els altres anys era completat per
!ovas que cantaven, noies que tocaven el piano,
i nenes que recitaven poesies. Tot plegar donava
a la testa un aire de tristesa que trencava el con.
Quan era permés jugar, a Sant Hilen i hi havia
una ruleta
que era la discordia de molts matri
monis ben avinguts. La tenia lamo d'uns ca
barets de Barcelona, que hi passava l'estiu
«nava acompanyat de mina dotzena de senyores
entre les quals sempre n'hi havia una o abra
que feia goig.
Aixo era causa que continua
ment hi hagués un cert malestar. parqué les
amb
autoritats eclesiástiques no s'ho miraven
gaire bons ulls. Aquest amo de la ruleta era
l'animador dels balls i pagaya
les toles al preu que íos.
Cada die, des de fa 39 anys,
Al tnigdia, tor.
ti ha funció de putxinellis al
hom va a la
café de l'Unió, uns putxinellis
Pon t Vella a
manjar anissos
que es claven cada collecció
de garrotadp. que dóna goig
1
aocolatins...
de veure i de sentir. Totes
les sessions acaben igual. En
Titella estomaca el dimoni i després el mata. Aquest dimoni acostuma
A l'hora deis titelles, el café és
éster curt de gambals, i es diu Rapau
pie de gent gran i de criaturas que piquen de mans i salten i bailen
d'alegria cada vagado que el
dimoni se la carrega.
Al migdia tothom
va a la Font
Vello o a la

delPico,
a man

jar

creestió

d'anar-se'n a dormir de seguida després de
sopar.
Donas bé, la primera vagado que els
actors en van dir una de fresca, les mamás v.an
fer com aquell qui no se n'adona i les filies
somrigueren maliciosament. Quan es repetí la
cosa, les notes es comencaren a tornar vermelles,
i les mamás espiaven de cua d'ull la cara de les
abres senyores i recomanaven a Ilurs filies que es
tapessin les orelles i acluquessin els ulls. I a la ter
intemperancia, va comenor la desfilada. Len
cera
dama, l'empresari va haver de donar explicacions a
tota una colecció de pares de familia, que l'anaren a tro
bar d'un a un, i II feren prometre que no reincidiría.
Ara, de tant en tant, fan «Pati Blau» o «El Mistic», o «Els
savis de Vilatrista».
Cada vegada que aixó succeetx, Santiago
Rosstnyol, que estiueja a Arbúcies, agafa el Ford I va a fer acte de
preséncia al Tívoli de Sant Hilad. Aixo dóna a l'espectacle un mejor
L'empresari está tot satisfet I En Rossinyol fambé. Tots dos hl
guanyant. Quan Don Tiago se'n torna cap a Arbúcies, els
surten
Abro també succeeix
que l'acomiaden piquen de mans amb entusiasme.
o
«El ferrar
quan l'Enría Borras va al mateix teatre a fer «Terra Baixa»

anis
sos

xocola
Quan

tins.
un

xicot o

una

n'han
d'anar, el dia abans
conviden a tots els com
nota

Eta

scourtss

potser,
per

un

pasmar

de San t 1/111ari no són,
de confort.
Pera

prodigi

l'estona,

se

companyes

panys

a

manjar xocolata amb
melindros. De vegades,
bé...
ja catan
els comensals són trenta
o quaranta, I el berenar
de comiat escura les
butxaques del que paga. Després de dinar,
n'hi ha que van al Camp de la Mandra. Allá,
la gent gran hl va a dormir o a Ilegir. Ehs
nois hi juguen a
fútbol amb una pilota de
goma, i les notes s'ho miren i de tant en tant
badallen. Una altra diversió deis que van a
Sant Hilan i per primera vegada. consisteix a ter
bollar En jaumet. És un home petit, mut pero
que coneix a tothom, porta barretina
no sord.
el fiabiol.
A la colonia de Sant Hilart. anys enrera,
la gent anava
de luxe n'hi havia molt poc,
vestida d'una manera molt senzilla. De mica
en
mica.
pero, els xicots s'han acostumat a
camisa
circular sempre amb pentalons blancs,
i toca

d'esport

Aquesta foto,
sembla

una

general

de

que

vista
Pele

jove

de

colhnia,

no

es

que

un

ment

ultra

cosa

sector

~teles,
a anar

de

la

la

disposat

d'excursió

1

unes

esparden

la
fan la
compettncia
veure qui
pot fer més goig I qui can
viará niés sovint de vestit.
1 aguaste compettncia és tan
aferrissada que ningú no sap
ben bé quina és la nola que
s'enduu la palma.
XAVIER PICANYOL
POTOS XIMENO)
yes

més

llet,

1

les

blanques
notes
per

es

que

Sírenes
del
Caniábric

SAN

Lato

a

Sebastián Agost.
Fa pocs dies, En Josep M.° Planes i
Jo esiávem ajeguts sobre la s >rra de la platja barcelonina de
de Sant Sebastiá. Era una dies abans del prolectat concurs
de bellesa que va haver de suspendre's per la pudibundesa d'u
nes guantes dames.
En aquesta, com en d'altres ocasiona, ens
hem convencut del poder formidable de les dones.
I bé; érem a la platja contemplant una centenars de carnes.
Aixt com fa anys es comptava el nombre de dones, ara l'esta
dística de banyistes es fa a base de comptar les carnes.
Moltes carnes, no?
Moltes i de primera.
Eren, en efecte, unes magnifiques carnes mediterránies, No
cal que ens esforcem a fer l'elogi, perque tots vosaltres, amics
lectora de Barcelona. les heu contemplat. Tota la costa catalana,
és decorada, durant l'estiu amb una preciosa decoració de
carnes gregues.
Per la nostra banda, pensávern:
1 bé, ja no deuen quedar carnes per al Cantábric.
Vaig prendre el tren, vaig travessar Espanya 1, arribat a San
Sebastián de Guipúzcoa, banyada furiosament per les &gata del
Cantabric. Que si en queden de carnes? A milions, a milions... En el mar, a l'estiu, hi ha més
carnes que peixos.
Ara, cal establir diferencies. Del Cantábric al Mediterrani, hi ha tot un món entremig. A Barce
lona, el sol cau aplomar sobre la pell deis banyistes 1 la va torrant, tal com es torren les castanyes;
sobre un foc lent. Despres. el fregadts tebi de les aignes mediterránies va completant l'obra.
Aquí no. A San Sebastián aquest estiu sembla un estiu de Noruega o de Suecia. El sol ha sortít
molt poca dies 1 molt poca estona. A mes, és molt feble, com si estigues malalt i amb calfreds. El
mar está enfurismat, espumejant, i esglaia els que no saben nedar
I, tanmateix, les banyístes d'aquí
són tant emmorenides com les de Barcelona. (Com ha anal atacó?)
Aclarim-ho: les banyistes s'ajeuen a la platja amb les carnes a l'aire. Del Cantábric furiós, en ve
un oneig d'aire que enclou una substancia que pot percebre's fácilment, amb el nas: lode.
El iode
és equivalent del sol. Per aixó la tonalitat obscura que prenen els banyistes cantabrics és diversa de
la deis banyistes mediterranis. Aquí prenen un lo verdosenc, com de verdet. El veritable bany de
sol que dissol l'acid úric travessant !'epidermis i fins le dermis i tot, es a Barcelona.
El Nord, és una moda i res més! Paral.la d'honor!
FÉLIX CENTENO
-

—

—

—
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dalt, un tris de banyistes de la platja de La Concha que han
volgut «posar» com les estrelles de la pantalla.— A balx, unrtre
bailara contrallum, vist des de les casetes de La Concha. II
Monte Igueldo al fons.
A

A

la

caiguda

de la

tarda, el Passe,
l'almete brillan[

La Concha oferrix

kixi está engnany la

Igual
tis 1

que Suecia o

débil, tren el
de seguida

retira

platja de San Sebastián.
Noruega. El sol. =alai

nas

per

de
a

tant
no

en

fer-se

tant

1

es

pesat...

„

Sau Sebastiáu
II

El barri dels

pescador*.

Al

tons,

es

ven

la

piar/a

1 la

clatat

cosmopolita no solament no ha
La 1,,asió
otegat el tipisille base, sine, que n'ha adop
una innovació
tat les sssss botnes 1 con:
escampat pertot Europa.
sch Ic•, les ha

moderna.

Les

parelles

de bous posen de tant

en

tant

IncontusIble de color local dintre
de Donbstia.
les avingudes moderntssimes
una nota

..que

paf presentar

Pánica

Ostia

InternadOnsi d'Espanya.

1POTOs
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POTOCAITE

VitIlf,r11

trucar a la porta del primer. Ningii
respondre. Vaig donar un tomb al poro
de la porta: per6 aquesta esteva tancada.
---Que el senyor em permeti...—féu Parker.
I amb molta lleugeresa, malgrat la cava
corpuléncia, es deixá caure sobre un genoll
i apile& un un al forat del pany.
no

L'ASSASSINAT

Vaig treure amb tota presea el meu cotxe
del garatge i vaig córrer cap a Fernly. Vaig
trucar amb impaciéricia, i com la resposta
es
fes esperar, vaig .insistir. Sentí soroll de
cadenes, i Parker, la cara impassible del qual
no
manifestava cap emocié, es rnostrá en
el caneen.
—(ha és?—vaig preguntar vivament.

'14114111M,
M:11.)ein

senyor doctor?
----El vostre amo, el senyor

Ackroyd.

Per6

miren aiXf, com un enze. ?Ileu avi
policia?
policia, heu dit la policia?—féu Par
ker
.
esguardatit-me amb estupor.
—Peró qué us pasea, ara? ?No dieu que
no

MIÜI

971/41k(1. 1

Vaig

CAPITOL

em

la
--La

sat

—La clan és al pany, per la part de dios
dir-me, aixecant-se—
El senyor Ack
roy-d e den ha-ver tanrat i després s'ha dor.
mit...
Vaig acotxar-me i vaig poder verificar l'afir
—va.

rrirmiT11491~-rn
Continuacn, 44 número

anterior)

I dient aix6
eridant :

impos
mirar

estupefacci6.
---?Per6 no m'heu

telefonat fa cinc mi
dir-me que el senyor Ackroyd ha
via estat trobat mort?
—Jo, no, seny-or. No he fet semblant cosa.
Per qué hauria fet una cosa *liad?
---?Voleu dir que tot és una mixtificaci6 i
que no li ha passat res al senyor Ackroyd?
—Perdoneu, senyor doctor. ?Us han tele
fonat
emprant el

Vaig tombar cap a l'esquerra, en direcció
poble, i vaig quasi topar arnb un borne
venia

..ue

—Vaig
va

sentit invers.

en

Fernly Park?—em
preguntar amb una veu enrogallada.
El vaig esguardar. Portatra el capell caigut

darrrunt

bé

per

anar

a

ele ulls i el col] del

vaig veure-li la cara;
jove. La seva ven

Amb prou feines

xecat.

sernblh

em

vulgar.
—Aquesta

gavany ai

seu

home

un

meti

és la poeta de la

-vaig

casa

afegi,

i

--Es que

d'aquest país...

Desprée s'endinsh
seguir una estona
recordava

per6

no

sabia dir de

qui.
després era

minuts

Carolina molt

va

tan

mica

altra

una

a

fer-li

La

i

vaig

que

nnrnée

deia.
A les

Vaig tro
perqué torna.
explicad?) una

una

quants

deis esdeveniments
sentir la desagradable
rrein

es

del

vaig aixecar-me, vaig

deu
badalls

i

vaig

dir

que

ves

impressié

part del

una

seva

me

que
fer

li

n'anava

divendres

hall

011

—No cree que us. sentin, senyor. La sala
del billar és a l'altre costat de la casa, igual
que les carnbres de les senyores.

Vaig fer un senyal afirmatiu després vaig
posar-me a pegar cops d'espatlla a la porta,
mentre cridava amb tots els pulmons:
—Ackroy-d, Ackroyd! S6c Sheppard.
xeleme

Dei

entrar.

les
que

«El doc
Ací

:

Sheppard?

Parker

i

mirlivern

jo

ene

en

silenci.

una

broma

de ben mal gust,

se

nyor
doctor—digué
per fi, eseandalitzat.
—?Oh és el se
nyor Ackroyd?
Ii

vaig

preguntar sob

--F.m

aquest dia tinc el

1

cns

de

donar corda ale rellotges. Acabava
ter-ho. rnentre Carolina e'assegurava que

les

minyones

havien

tancat

la porta

de

la

cuina.
A un quart d'nnze pujáT.-em l'escala.
Arribávem al pie de dalt. quan el tim
bre del telefrin es nneh a repicar en el
vestIbul.

--Segurament den
tes—dig,ué Carolina.
--Ern

temo que

ésser

vaig

si

la s-enyora

dir amb

un

Ba

to

poc

Descendí de presea i vaig agafar l'auricular.
Corra? raig fer
Qué dien? Per com?
Si, sí, hi vaig de seguida.
Vaig pujar eorrent leecala. vaig agafar el

al

penco

despatx,

gen

que
se

nyor. Les senynres
s'han retirat i el
mejor Blunt i el se
nyor Ray-mond sé/1
la

a

sala

de

bi

llar.

vaig per a
veure'l un instant.
Ja sé que no vol que
el
destorbin, penó
aquest cop de teté
fon m'ha deixat in
quiet i vull assegurar-rile

qee

rtn

II

ptassa

no

este'

ros.

-

--.

meil

la

tancar

del

tadarnent.
un

de

han

a

:

—

une

al Hit.
Era

--No vull alarmar la casa.
Parker. comprenent-me. aná
porta que separa-va el vestíbul
acabávem d'estar.

Parker. el ',mitre
d'h6tel de Fernly.
El senyor doctor vol
venir de seguida?
El senyor Ackroyd
ha estat assassinat l»

casa.

fantástica

pre,

vaig

el

coneguda,

veu

encurioeida

Vaig

d'hora.

jo

i

l'esguard.

amb

em

bar

el pare

en

veu

Deu

tor

inneeessáriament

sóc

no

exactes

he sentit

—Grácies, senyor.

pará

a

repetiré

paraules

dir-li.

el ptiny

non)?

—Us

era

Es

per

nuts

vaig picar amb

tot

---Ackroyd, Ackroyd, escolteteme !
Cap resposta. Varillant vaig din

amb

.1e1

.

meció de Parker.
--Tot aixi) podria ésser normal; peró.
obstant. Parker, vaig a despertar el v:
amo, perqué no estaré tranquil fas qu
mateis ern digui que no li pasea res.

el

vostre amo ha estat assassinat?
El maitre d'ilátel féu un crit.
—El rneu amo assassinat? A x6 és
sible!
Al meu torn vaig ésser jo qui el va

va

i hi

sac

vaig

firar

algunas

cures

suple

menthries.
Parker

---CertarrleDt, senyor, jo t1rn1~
1 Si em perrnetee
i fins
la porta...
—SI, si; veniu:

trtinqUil.

Carolina

eridant—que

Ackroyd

assassinat!

de

Fernly—vaig

acaben de trobar

dir

Roger

;Ii•elnl

a

Seguit
telefona

us

vesear

de Parker vaig paesar la porta i
petit veatibul. don partia una

un

cale que portava al
de dormir del senyor

despetx i
Ackroyd.

a

la

Igual silenci. Cap Senyal de vida DO
manifestava dina de l'habitadó. Parker i
ens mirávem
consirosoe.
-Vaig a esbotzar, o millor dit, anern a
esbntzar la porta vaig dir
Jo en pren,
la responsabilitat.
Si

tra
es

el senyor

tnt -vaig
d'all6 mée inquiet
-

-Del

ho creu...—féu. dubitatiu
interrompre
Ara estli.
.

pel

Senyor

Ackroyd.

(Seguir* en

el número Viner

grofesc

a

la plalla

banys j la platja han creat, per dir-ho alxi. una literatura de flora 1 violes.
Qui més qui menys, tots hem contribuTt a fomentar una serie de clixés que
bé com nosaltres. Les carnes de les notes, la gracia hellt
el lector coneix tan
etc. Sense una mica de cursileria i de prosa
niel+, els encisos de les sirenes...
!Iluminada, no hi ha literatura de platja possible.
de postal
Tots plegats, perú, no sabem si d'una manera voluntaria hem negligit sis
temáticament l'aspecte grotesc i ridlcul que no deixa pas de fornir el tema
graciosament monólon de les platges. Per si algú ho hagués oblidat defini
tivament, les fotos que !Ilustren aquesta página basten i sobren per enca
rarnos sense compliments amb la realitat.

-

-

Entre els personatges més o menys caracterlstics que ha creat el món
deis banys, hi ha un tipus, que els francesos en diuen el dégoutant de la
piage, que brilla i domina amb una resplendor ben propia.
els
El dégoutant de la plaga és un personatge original, conegut de tots
banyistes. És dificil de fer-ne una descripció particular, perque el dégou
tan!, dintre la generalitat de l'adjectiu, es permet tota mena de matisos i de
transfiguracions. De totes maneres, té una característica que el resumeix: el
dégoutant ha vingut al món, 1 qui diu al món diu a la platja, per fer la san
tissima al proxim. Si teniu aquest personatge per vel, les vostres vacances seran
molt més perdudes que no pas si haguéssiu oblidat el Kodak.
I ara que partem de Kodaks: suposeu que voleu
prendre una foto d'un grup de banyistes amics. Po
deu estar segurs que el dégoutant es
posará davant deis altres i ocupará una
situació important en el clixé. A més
més, el nostre personatge sol
posseir, generalment, una bino
cles amb els quals enfoca a tort
i a dret; quan ha desco
bert algun detall particu
larment picant, demostra
la seva satisfaccio
duna manera públi
ca i sorollosa.
Si ala banys hi
ha un trampolt, el

dégoutant

no

descuida

d'ocu

parlo
el

pos

No tot han
d'ésser flora
1

acres,

brar el terror al
seu voltant.
En la vida pri
vada, el dégou
fan, sol ésser una
excellent perso
na, de costums
honestos 1 mori
gerats. Per mica
que pugui, es de
dica a la ciencia
o a
altres cape
cialitats sempre
elevades. Si és
professor, millor que
millor. Quan es casa,
té unes filles Iletges,
cridaneres i impresentables.
Finalment, el régoutant no
té pas altra solució que anar
la moda de deu anys enrera.

es

prendre
bany de sol.
Per definició, el
per a

borne és d'un

Impudor que fa es
fereir; exhibeix el
seu grotesc amb una
pompa

oriental.

Fins arriba, de vega
des, que el dégoutant
borne molt amable
moltes histories.
les quals no deixará pas de
de contar-vos. Pero fins en
el cas que es de
cideixl a restar
tranquila la plat
la, no per
alzo deixa
de sem
és

en

el

quest banvistadel Lido exhi
beix el seu grotesc té un
punt, per no dir molts
poni«, d'escandalosa...

seu

nostre

violes

personal de les
platges... De totes ma
la pompa amb qué a
tre

un

i que sap

vestit a
De lotes maneres, la
no

que
síntesi-resurn del
Un senyor
rldícul 1 del grotesc, que creo
seva
embelllr la foto amb la
porten
pose. Pels trajos que
Pesquerra es
els banyistes
foto
pot apreuar que aquestaqué
la
correspon ala temps en
dominava
moralltat encara
per
les platges..- Hl hem

anar

seva

personalitat

caracterfstic fina
arriba Ftpoca deis banys i pot
a passejar el seu grotesc per una

mofa el

lo

just

i

platja.

-

nitutis

Potser seria exagerat de qualificar
d'immorals
els protagonistes de les
a
guanyat? fotos del mig I de bao( d'aquesta pá
dut o bé hl hem
gina. La del mig, sobretot, correspon
a l'época en qua els banys encara no
havlen deixat d'eSser un tau de virtut. per convertir-se amb aquesta
orgia actual, amb aquesta esgarrifadora farandola que bailen eta set
pecats capitals sobre la sorra.
Ben mirat és de lamentar que els banyistes que no voten atempter
elementals del pudor
de prop ni de Iluny contra les esstncies més
hagin de resignar-se a passejar per la platja una silueta que no ens
cosa tan terrena
atrevirlem a qualificar d'elegant. És ciar que una
toles
res davant l'eternitat, per?) de
com l'elegancia no representa
declarar-nos entusiasmats davant
maneres no podem, honestament,
d'aquests prodigis d'inelegáncia. Arriba un moment, que la no sabeu
on comenca 1 on acaba, la moralitat...
Per exemple, aquest senyor de la fotografia del mig, amb els pan
talons arromangats, l'abrIc I les sabates a les mana, un aparen mech
impertinent de
nic per aguantar el barret i el posat insuportablement
le seva cara, ofereix un conjunt que en' atrevirlem a qualificar d'imrnoral
i potser fina i tot de pornográfic.
Siguin els que es vulguin els sentiments de l'observador, és galrebé im
possible de sentir-se més críes davant d'una banyista vestida amb un mallot
senyor
tan fantasista com volgueu que no pas davant l'espectacle d'aquest
tan pudoros. L'escándol es pot donar de mol
lea maneres: ensenyant mease pell o bt ama
aquel"Tot el que poguesslm escri u re anta
gant-se-la sola una tenue impresen,ohle
ta foto perla pal.lid davant la magnífi
realitat d'aquest parell de sena-ora
ca
J. M. P.

LA RAMBLA: FLORS 1 °CRIS
parada
d'oeells, a

Una
la

Rambla

LEs flors

i els ocells prenen part activIssima, a fer de les Rambles un lloc
de meravella. La flor que abunda més act i que és més estimada és la
1 el clavel!. N'hi ha de mil menes
colora.

rosa

L'altre dia una gentil florista de la Rambla ens ho deja prou.
Les roses i eta clavells, per més que tinguem assortit d'altres menes,
se'n porten la palma. Demés són unes flors que gairebé en tenim tot l'any.
Aqut portem la davantera de molts loes. Els estrangers ho diuen prou, que
—

1 clavells com eta de
Andalusia és el país.
roses

Catalunya

no

n'han

vist

enlloc

mes.

I

alzó

que

L'época

que hi ha més abundancia, quina és?
Al gener ja hi comenca d'haver roses. Per() el fort de l'abundancia, «ni
els mesos de marc, abril i maig. El clavell Igual. És el temías que hi ha més
Irla. En aquesta época vénen lambe les violes, que és una de les nostres flora
—

—

estimades. El maig i juny, és l'época de més abundancia en varietat; Ili
ris, cameltes, crisantema, ginesta 1 dotzenes d'altres menes que seria Ilarguís
sim d'enumerar; en fi, el que no trobareu en les nostres paredes,
ja difícilment ho trobareu en cap més lloc.
més

—

Quina época

és per

vosaltres la de

mes

trisquem de valent. De lotes maneres, pera,
no podem pas queizar-nos de res
Cada

negoci?
Alzó depen de les circumstancies. Les
oiades assenyalades com sant Josep, la Mare
de Déu del Carme, la Purtssima, etc.
Suposo que entre els seus clients deu
abundar l'element fement, oí?
—

dia l'afiche)

a les flors és mésferma, I
nosaltres que duril
Eh ocellaires.
Hem abordat el

per

—

—

primer

No ho cregui pas; el, cm refereixo
en el sentit de clientela bona o de preu.
Hi ha jove que les flors de la xlcota o
de la promesa li costen quaranta duros
cada mes. Les senyores són més económt
aquest sentit.
Tots Santa deu
feu més negoci...

que

Amb molt gust, vostés diran,
Com va alzó deis ocells?
Bé, molt bé, ara més que mal!
Voleu dir que no minva reflejó?
—

—

—

en

sser

pes.

Escolteu, que podrIeu dir
quelcom per IMATGES?

nos

—

—

hem trobat al

—

—

ques

que

la festa de l'any

—

Al

contrarl

—

contesta

—

cada

dia els aficionats hi entenen més.
Quin és l'ocell que veneu més?
El cenen-flauta del país— fa tot mas

Evidentment és el millor temps. Els morts pa
guen la testa. Ens donen molla feina. Ja vuit dies abans

—

—

—

trant-nos-en

Aquesta nota passa
tot l'any voltada
de flora. Qué volea
mes
agradable?...

uns

exemplars.
—Veuen?

Aquest
ocell és
millo r

que l'holandés. El guanya per
la qualltal de veu, més melosa
i més polen'. En canvi no pot
superar-lo pel color.

Es cofitzen molt?
N'he venut per cinc-cen
pessetes.
—

—

tes

Quina
de venda?
—

—

és

L'octubre; sobretot pels

ocells del país.
La

típica

pa

rada de llora,
a

la millor epoca

la Rambla

BUSTER KEATON A BARCELONA

VIDA I AVENTURES DE
“L'HOME QUE NO RIU MAI"
•L'home
t'in
la

mata«

«mis«,

ne.
ia

quan

que
no

no

plany

en

sue

es

trac

d'assegurar
conquosta

una

abroncaven des de les primeres files
d'un teatre, el pare va tirar-lo ficat din
tre un envoltori de cuiro amb nanses,
damunt
com
una mena de maleta, al
del cap de la banda al qual li va tren
not
car tres costelles... sense que al
Res
tractes,
direu?
res.
Mals
passés
d'aixó; un senzill entrenament.
El teatre de varietats va ésser l'esco
la de Buster Keaton. Tots els actors de
la companyia l'estimaven i Ii ensenyaven
Ilurs habilitats. Aprengué a bailar amb
George Prinrose, Bill Robinson i altres; Ed
Foster li ensenyá a tocar el piano; Harry
Houdiní a ter jocs de mans. Aixf fou com
Buster Keaton arríbá a ésser cantor, balla

rí, acróbata, músic, prestidigitador, joglar,
el rams. En
en una paraula, expert en tots
la seva primera pel-lícula parlada Estrella
dos

donar-ne proves

a

bastament.

Amlc de «Fatty».— En arribar als setze
anys, Buster Keaton va ter coneixença amb
un home obés, fortnidablement obés, un Fb
mic que 1s deja Roscoe Arbuckle al qual va
«varietats».
veure treballar en un número de
I anys des prés, quan Roscoe va ter célebre
a la pantalla el nom de «Fatty», Arbuckle
va temptar Keaton de treballar amb eh l en
la comedia «El noi del carnicer». Així fou
com Buster Keaton i el seu rostre im
passible varen ter cap al cinema. Quan
Fatty va ascendir a la categoria d'es

d,

da

el

Os.

va

La primera aparkló en pú
bife.— En una petíta ciutat de l'oest
central deis Estats Units, cert actor i
la seva muller es separaren de la com
panyia de cómics tronats de la que
formaven part, amb motíu de l'adve
niment d'un hereu. hieren peró, de la
seva pobresa, car els pares del recent
nat es trobaven en la més gran indi
gencia. A l'objecte de ter-se amb
alguns recursos per a subvenir les
despeses del naixement, el pare va
organitzar una funció de teatre en la

qual, pie d'orgull patern, en un mo
ment d'entusiasme va mostrar el na
l'auditori. Heus ací la primera
aparició en públic de Buster Keaton...
De menut, va començar a intervenir
en coses de teatre, sobretot en el tutti
de les varietats que era la especialitat
del seu pare. Es corita que en certa
ocasiu en qué una banda d'estudiants
dó

a

En

aquesta

comparsa,
a

ter

inimitable

Blister

prodigio

de

escena

Keaton

d'El

arriba

anti-marcialitat

Buster Keaton,
a

variar la

natural., tampoc

«al

impasalbilitat

de

la

es

seva

decideix

expressió

trella consagrada, Keaton va heredar la su
premacia en les comédies curtes convertint
se ben aviat ell mateix en estrella.
Havía obtingut nombrosos éxits en di
aconsegui
verses peces humorístiques que
quan
esdevingué
ren molt favor del públic,
la guerra. Sentá plaça de soldat en l'exércit
amerícá i vingué a Europa on combaté en
el tront durant tot el temps de la lluita,
acabada la qual va retornar als Estats
Units amb el gran de sargent major. I cap
al cinema altra

vegada.

El matrimonl

amb

ge.— Buster Keaton

no

Nadas Talmad
féu escápol als

es

atacs de l'amor. Va conéixer Natália

Talmadge,

Tot depén de no sa
ber calcular degu
dament el temps.
Una altra cosa:
d'aquest amor.
les escenes que an
Després de la guerra va haver-hi una gran de
tecedeixen o seguei
manadissa de pellícules de Keaton. Europa va xen un truc, moltes
proclamar-lo l'actor cómic Inés notable de l'épo
vegades poden des
ca. Comédies seves d'aquell
temps són «El nave
truir-lo completa
ganta, «El conqueridor de l'oest», «El boxador», ment. En la peldícu
«El general», i altres que feren trencar de riure la «El navegante»
a tots els públícs.
Seguídament vingué el seu hom havía preparat
contra cte amb la Metro Goldwyn Mayer per a la
una escena burlesca
qual féu «El cameraman» «El casarnent forcat» en la qual Buster
iníciant la seva nova etapa en el cine parlant
Keaton es submer
amb «Estrellats». Hom diu que en el dit contrae
gia en l'aigua vestit
te amb la M. G. M. i per a fer honor al renom de
de buç. Arribant al
»l'home que mai no riu» hi ha una cláusula en la
fons, Buster es plan
qual Buster Keaton es compromet a no deíxar-se tava una estrella ma
retratar rnai amb la rialla als Ilavis.
rina al pit a tall de
placa í feia de guár
Una técnica prhpla.— Kea ton és únic en la se
dia posant-se a diri
va técnica del cinema. Esbossa les seves comédies
gir el tráfec deis
parant-hi la mateixa atenció que un arquitecte peíxos. Quan s'as
quan fa el plánol d'un edifici. Inventa els trucs í
sajava l'escena per
els assaja un cop i altre cop mesurant el temps
separat tots els pre
fins a la més petíta fracció de segon. El temps—diu
sents es trencaven
ell
és l'esséncia de la comédia. Per mes diver
de riure, quan l'in
tit que un episodi sigui, pot perdre tota la gracia troduiren, pero, en
sí esdevé massa aviat, abans que els especta
la pel-lícula troba
dors hagín tingut temps de fer-se cárrec de l'ele
ren que no feia cap
ment festíu com també si s'allarga massa fins al
efecte. Fou precis
punt que l'interés es pot desvanéixer.
repetir algunes pro
L'espaiar és una ciencia que en els estudis ves abans de tro bar
té tanta o més ímportáncia que en el teatre
en
qué consistía el
Feu una prova: conteu un xisto arribant
iracas. Al fi va sem
massa aviat a la seva culminado Els oients res
blar que no podía
taran decebuts. Per aixó és que algunes perso
ésser altra cosa que
nes són realment mestres en el ram de contar
la manca d'oportu
anécdotes gracioses en
nitat. Quan Buster
tant que d'altres
Keaton es ti
es fan pesats
raya
a
i no us fan
l' a i
riure poc
ni molt.
germana de Norma i de Constance; l'amor va
ilduminar la seva vida i avui poseeixen una casa
a Beverly Hills i dos infants, Bob i Joé,
han florit

—

-

Sc,ca
siva

la

pompa

de les

vestldures, la

cara

inexpres

de Snster }reato:tésd'una comicitat irresistible

gua vestit de buç era per a salvar la heroína
que es trobava en perill. Tota broma que retar
des el desenlIal de l'escena de la qual el públic
estava pendent perdia tot l'efecte i desbaratava
el conjunt. Tota la cinta s'havía filmat a base d'a
questa escena humorística i malgrat aixó fou pre
cís eliminar-la.
El truc del no riure
talent analític
deis trucs i les situacions cómiques, fa de Keaton
l'actor que ha sabut sempre fer-se el públic seu.
Personalment Keaton és molt diferent de l'actor
d'aspecte malencónic que hom coneix a la panta
lla. Posseeix un esperit festiu agudíssim, les se
ves bromades són totes resplendents de fi enginY.
S'interessa molt per la mecánica í, és, a mes, un
músic de talent.
Mal no l'espanta el treball. Va estudiar anib
afany l'espanyol per tal de filmar «Estrefiais, per
admiradors de parla hispana.
escrivím aquestes ratlles, a la «M. G. M.»
ens comuniquen que encara no saben del cert quin
dia arribará a Barcelona BUStei
En Estrellado' el
primer
Keaton. De totes maneres,elgran
film parlat
espanyol. La
cómic será el nostre hoste aquesta
tragico-cOmica de «rho
que rep les buietadess
setmana.
E. Mc NE/U.
als

seus

Quan

sea

en

cara
me

Pesta

Sitges,

La travessia de
mejor. El momer.:
—

nedant,

bu

un

deis números de

la

major de Sitges.

El típic Ball deis Cércols
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malgrat tot!
El corredor
a PEstadi.
que féu un brillantpapen 1 guanya una de les

D1rt-Track

García,

L'angiés Blake,

guanyador de

la

—

Copa

Els seny-ors
assistiren

a

Maluquer Viladot

A l'Aeródroln del Prat
de

vol

acuse

Josep dlElabsburg

en

s'han

motor.

rie vol

celebrat les

—

primeres

L'arxiduc Po

amb el

seu

ancesc

planejador

1

lcolau

Pacte de clausura del

d'Estiu, visiten l'exposició

provea

catala
curses

de treballa fets

Carien& que s'han

organitzat pel

cura

presentat al

d'Olwer que
de l'Escota

pels

alumnes

concurs

Club Peine:sí i d'Esports

"105

CA91131

CASPAS)

•11,

"Marina"
a la

plalla
de Llore!

Una escena del primer acte
de «Marina», que ens per
met de veure dos coninats
el de l'escenari 1 el del ps.
blic que.després d'aprontar
ben bé el patl de batalles,
encara ha envait la man
tanya que tela de bastin,,,

A la «seva» platja, que deis
aqueli gran carien de la Piala de
Catalunya. I és exacte. «Marina
ha fet més per Lloret que cent
agéncies de turisme. L'Opere i le
platja s'han anal afavorint. I ara
passa que la platja de Lloret us fa
pensar en la «Marina » 1 !'Ópera
famosa us evoca la platja de Llo
ret, mal sigui representada entre
quatre bastidors d'un blau des
colorit.
Ara, !'Ópera i la plana s'hen tos.
nat mütuament la visita. L'Opere
ha visual la Mafia 1 la platin ha fet
una visita de compliment a l'ape
sen.
ra. I els ulls de tots dos s'han
tit «ditxosos» de tornar-se a veure.
I també
han sentit els ulls
de la gran Rentada que ha ompled
la platja, convertida en escenari
pati de butaques la mica de mun
tanya que feia de bastidor i galt.
be el tros de cel que feia de hain
bolines...
natura.
Ha estat un teatre de la
escenogrefie
millorat amb una
no
sense gaire trampa, peró que
motel
t'eta un mal paper. Tot era
hi
sobre la sorra. Les barques que
donaven ambient 1 alguns pesca
eren
dora que feien de comparsa
de
ben de debb. I, sobretot, era
gaire,
debó el mar que esquthcava
bé l'escenari.
no ha
«Marina» a la seva platja
estat

contemplada Únicament Pais

marinen 1 estiudants d'aquel
de
volts que se la presten comCath.
casa. Mi ha anat gent de tot
lunya que s'ha desplacat a la plat'
la meravellosa de Lloret per mi•
ma'
rar-se-la bé, als acords de la
sica, mentre les paraules cantades
món.
diuen que és la millor del

L'escenari de «Marina a
vista d'ocell, amb un feos
de mar que millora Vesce

nografia

de

primer

tea-me

raras
CASES

