Any
3

SEIWIWW1

Gil«

IV AllakkiliriM

•

Núm.

scternbre

13

1930

ISAMEMIlb¦

MOMIO 1 ~1111111L1110" LUBREeilk CTAII& PJÁÇA CATALUIIYA17

ct,
er•

tts:

tar

un

oil

ida

de
18»

:ent
i la
8111

fa

a

sera

ntre
des
.

tOr•

pera
fet
Upe
'71

sen

eure.

ulls

ipled
nari
mun.

;aire
hani.
stura,

grafia
no

je

sunted
lue

hi

esce
eren

de

Ira

Ore'
no
nt

he

Pela

squells
)ni

de

t Calo'

pud'

la
ser

tfl

la oul.

sntades
I mó°.

Després del bany, a la platja de
Sitges, Buster Neaton, t. borne que
no riu maí•, está a pum! d iniciar
un

ro0
cases

somriure...

(poro

c,,,,$)

Por! de Barcelona
podrem embarcar

INVITES ha
realltzat el

a

quant

del

visita protoco

el

veure

que

nos

a

mare

seupare bu

espanyol

creuer

—

—

hi trobaríem una ca
c'reuer
noa del mateix
ens

peró

ens

duna

a

bord,

sembla que el
l'ai
a

més calent és

guera.
Veiem
de la

uniforme

un

mar na

subjecte

ianqui

í

que el duu

el
té les faccions marea
di,simes í inconfundi
bles de la raca tagala.
L'escometem:
—

Parleu
una

el vostre

cor

pare?

mateix de Ca

de Manresa.

Així

us

dieu..?

Em dic...

—

A dos quarts de deu
del matí som a les es
cales de la Porta de la
Pau. Ens han dit que

que

era

Del

talunya:

fotos.

treure

quan la

?De quina regió d'Es

panya

deixin

militar

un

mort

guerra.
–

assegurar

ens

En

fotografíes,

Manila; que la seva
tagala i que el
era

és de

«Chester,> de la mari
na americana. Malgrat
tot, al consolat no s'a
treveixen

anar

una mica difícil.
No pot fallar una nota
característicament catala
na:
En preguntar-li si és
de Filipines, ens diu que

lária al Consolat
deis Estats Units i una
recomanació per anar
a

i

creuer.

peró,

creuer americá

UNA

a

del
ter

aixó ja és diferent; eh l no
és més que un majordom
de primera classe (l'ajuda
de cam ra del capita) i no
pot dír-nos res; ho creu,

lateig foto

grane"

bord

Res; una veritable tro
baila. El primer nordame
ricá que topem és quasi un
catalá í es diu loan Vilal
Ve el canot, muntem
cap

a

fora

port,

a

una

milla poc més o menys
passat l'escullera per la
banda de llevant.
SC
Pel camí un altre
auténtie,ens
americá
nyor,
interroga. En dir-lí elnos
nas
sit arrufa el

t roet diTreure fotos del val
—

sembla
xell per dins? Ern
ende
que fan el víatge

espanyol?
mica.

Ja estem salvatsi Ens
diu que dintre de poc
vidrá la canoa i que

dce es destaca
damnnt les costes

slas:cntelti

de

Catalotill

ment blanc i ben planxat. Sembla un
tnariner que no s'hagi mogut mai de
Hollywood. Es el comandant Abbet.
Nova explicado per enéssima vegada.

Amablement l'home ens fa seure a uns
cadirals. Comencem per ter algunes pre

guntes
El

d'ordre tecnic.

creuer

cuirassat «Chester.

—

ens

respon
té les característiques d'acord
amb la Conferencia Naval de Londres i
fou botat a l'aigua a darreries de l'any
1929. En juny de 1930 ha començat el
seu primer viatge d'altura, que es pot
dir és un viatgl de proves de maquinária.
—

Mideix 600 peus de llargada, 66 d'am
piada i 19 de calat. Munta nou canons
de 200 mini de diámetre en tres torres

L'autor

d'aquest

artícle escolta de Ilavís del

inandant Abbet les

característiques

giratóries, alguns de diferents cali
ha volgut detallar) ametralla
dores, anti-aeris, Ilença-torpills, etc. etc.
Té, a mes, quatre hídro-avíons que es poden
llençar des de bord per rnitjá de dues catapul
tes mecániques coilocades a babord i estribord,
cuirassades
bres

(que

no ens

que són d'un sistema moderníssim i el fundo
nament del qual encara es Imanté en el secret.
Altres dades: desplaça 10.000 tones; dotado
560 mariners, 40 soldats d'ínfanteria de marina
í 41 oficials de diferents gradacions. Velocitat
máxima comprovada: 33 milles per hora. Deis
Estats Units ha anat directament a New Polt
a
Barcelona. Després aniran a
Nápols, Atenes, Constantinoble, Gibraltrar i
altra vegada cap a América per arribar el dia
14 d'octubre a Chester (Pensylvania) que és la

i de New Port

co

del vaixell

tot majestuós que está
Veiern el « Chester
ancorat a poca distáncía ja de nosaltres i ben
aviat hi arribem. ja som a dalt per fi, i ens cal
donar noves explicacions. Sortosament tenim
recomanació que
un nom per demanar amb la
ens

han donat al consolat.

—

El comandant Abbet?

oyes
un

presentacions; un

altre; aquest segon

a

un

oficial
tercer

tramet a
í per fi ens

ens

fan entrar a la sala de l'oficialitat on es troben
fent junta o «academia» una pila de senyors ves
tus amb uniformes correctíssims. Un d'ells está
dret amb uns papers estesos darnunt la taula
amb ven alta. Els altres l'escolten aten
tament. S'asseu i se n'aixeca un altre que també
fa un discurs. Sembla peró que no es tracta pas
de formar-nos Consell de Guerra perque ni tan
sois han fet senyal d'haver-nos vist.
Per fi, en ve un cap a nosaltres; és un de molt

parlant

alt, elegantissim 1 amb l'uniforme considerable
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Inés altea coles

vai

mbla
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aquest niotnent
Denla l'hídro a una
En

velocltat bikini de
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&ova
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165

km.

l'hora

Ens han dit que restaven encantats de la ciu
de Barcelona i de la gentilesa dels barcelo
nins l'amabilitat deis quals han ponderat fins al

El fotógraf enfoca un canó
nti-aeri des de molt a prop i el
mariner que ens acompanya
corre a posar-se-li davant de

tat

a

capdamunt.

Són dos quarts de sis de la tarda i la canoa
espera al peu de l'escala. Ens acomiadtm
de tots els oficials que tan amables han estat
amb nosaltres i ens en tornem cap a Colom,

l'objectíu.
—Aixó, senyor, no pot retra
tar-se

ens

lí diu.
Amb un hidro-avió Ii passa
el mateix. Llevat d'aixó, cap
més dificultat ha sofert el re
portatge gráfic i hem de con
—

reflexant les

nostres cares una veritable satis
faccíó: Hem sabut positivament que les foto
grafies que ha fet al davant nostre el reponer

gráfic

fessar que resten] encantats de
l'amabilitat de tots, oficials i
maríners. Ha arríbat la seva
gentilesa fins al punt d'ordenar
el Ilencament d'un deis hidros
amb la
ens

d'ImAroEs, són

Chester» s'han

tret

en

les primeres que del
el ilion. Inclús els

tot

Estats Units.
No ens fa cap

mena de por que la divulgació
fotos ens porti un compromís chplo
mátic. D'altra banda, el «Chester» és un creuer
cuirassat a ni b prou recursos per no haver

d'aquestes

catapulta (operació que
impressionar, pero,

deixen

de témer)les rcvelacions (lu
nes fotos per admirables que

siguín, com en aquest cas.
Les «pictures,> que decoren
aquestes pagines d'IMAIGES,
doncs, són un document d'es
tratégia militar de primer
ordre.

Pero més que

res

es

de facilitar una visita
al creuer amerícá a tots els
barcelonins, que no han tin
tracta

Després
d

novament

faisó

nna

gut la mateixa sort que el
nostre redactor i el nostre

l'hidro,

d'amarar

és hissat

a

bord

repórter gráfic.

Den sencilla

J.

y. A.

clutat que li ha donat el nom.
Una pregunta estil americá:
A veure: ?Quan ha costat
—

aquest vaixell?
—

Aproximadament

un s

milions de dólars.
Li fem avinent que desitja
ríem treure unes guantes fo

La proa

tres

del <Chester•

vista d'ocell, dóna
idea de la suprema ele
a

gáncia de les

seves

linies

del creuer. L'home fa
l'orni i ens diu que no en té
tos

pas cap, perqué ni a América
s'ha permés enca ra retra

Reportatge gráfic

tar-lo.
El nostre fotógraf Ii ense
nya la máquina com volent
dir que ell és ben capac de

fer-les.
El comandant Abbet, es
posa serios í ens diu que ens
esperem- Comenca tot seguit
una série inacabable de con

feréncies í tot són anades

vingudes.
cial í

Arriba

altre ofi

un

pregunta si

ens

som

nosaltres els que volem fer
unes fotos del vaixell. Li diem
que sí i s'entorna sense dir
res més.
Passa mitja hora i encara
som allá mateix.
Comencem
a desconfiar.
?Haurem fet el
nos

viatge

en

va

com

tothom ja

venia dient-nos?
Per fi torna
ranta-un
a

bord

(de

compte¦

deis qua

un

oficials que hi ha
tants

en s

que n'hem vist hem perdut el
un
comodoro que es el

presenta

d'acompanyar-nos i ens diu:
Queden facuitats per a fer les «pictures*
vulguin; si alguna cosa no pot fer-se ja els

que ha
—

que
avisaran.

des de certa distancia) malgrat que cada
vegada que fan aquest llenlarnent, els re
presenta una despesa de prop de dos-cents
dólars. És tan forta la detonad& que
abans ens han proveit d'unes boletes de

cap a les altures fins a la mes enlairada de
les coles. Vinga ler fotos i mes fotos; cal a pro

tapar-nos les orelles.
fan passar a la cambra deis
oficials on ns obsequien amb gelats i be
gudes refrescants (Llei Seca completa

fitar-se.

ment)

Se'ns eixampla el pit. Comencem l'ascenció

cotó fluix per

Després

a

ens

i fins amb

una

audició de radio.

gentil catalana, en
territori americá, pero
Una

en

atiples

de Barcelona

G. Cases

INDÚSTRIES PINTORESQUES
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any quan ve aquest temps envaeixen
els nostres carrers, amb els seus burrets,
polsosos de camins i carreteres, amb
uns homes
ribetejat
i una brusa de dril ratllada
barret
un
una brusa de dril que sembla la ma
de negre

CADA

—

teixa cada any... Omplen també tota la Penínsu
la i fins

algun país

ben

Ilunyá

oferint

contra

la

calor aquesta terríssa que conserva fresca l'ai
gua i que, a més a més, fa goig.
Es una professió aventurera, amb una pila de
contactes amb els gitanos. Us recorda que una
de les primeres professions de l'home de les ca
vernes, era precisament la de terrisser. I aixó
cert prestigi.
terríssers que arriben en aquest temps
l'hívern, en el seu recó de
a Barcelona, durant
tnón, tot és ter «botijos». Hi ha una pila de,po
bles sobretot a la Manxa i a Alcarria, que viuen
exclusívament d'aixó.Peró el gran punt d'expor
els dóna

un

Aquests

tació, és Salvatierra de los Barros,
--Com va aquest any el negoci?
al primer que
'1'haver venut

-ens

ve

a

Badajoz.

demanem
al pas, que fa la cara

Després

de

la

cansada

pels carrers de la ciutat,
cárrega davant deis famíliars

excnrsió

burrets son allibetats de la

seva

Com sempre, si fa no fa.
—I quan veneu cada dia?

depen.

us erreu de mig a míg. Si no venem
quinze a vint duros cada día, estem perduts.
—?Tenen molta acceptació a Barcelona els
vostres «botijos"?

—Dones

Un dies més i altres

un promig.
—Ahir, per exemple, vaig vendre

resignats
posada

de la

—Déu n'hí dói

—

—Homel aíxó
menys, és ciar.

els

—Natura lment, pero

dotze duros.

de

—No massa. Barcelona té els seus cantirs í
els nostres «botijos» no li són alló que se'n
diu indispensables.
ciutat on veneu mes?
—Es Madrid sens dubte. Allí la venda va de
primera. També a Sevilla í a Granada.
—I a quant us ve a resultar, la dotzena?
—De quinze a vínt pessetes.
—Així cada un costa...
—Els mes cars deu rals.

—?A quin
romiatge...?

mes comenceu

aquesta

mena

de

—Comencem a l'abril, amb el bon temps.
—Són tots »botijeros» allí dalt?
—Tot el poble en pes fa «botijos». I ja ho
podeu ter correr: els mil lors «botijeros» del món
són els de Badajoz.
—Al cap de la temporada veniu a guanyar...
—Comptat tot, unes dues mil pessetes.
—I quants venedors hi ha a Barcelona?
(Ara el nostre «botijero-, comenca a escamar-se)
—Homel demaneii més que un jutgel
Com que encara que vísqui de l'aigua fresca
al

nostre

home de tant en tant li agrada variar,
a beure Ii donem nou delit per al

convidant-lo

clialeg.
—Els que venim som molts, pero ara hem
quedat només cinc. Els altres se n'han anat cap
a Franea. La majoria a Marsella i a París.
—I aquesta emigrado, per qué?
—Perque aquí no ens deixen vendre. I dei
dir que és Barcelona l'única ciutat que
tracta aixt A cap més ciutat d'Espanya no
ens prohibeixen de vendre, ni de cridar pel
carrer la nostra mercaderia.
—No parlem de coses tristes. Val mes que
xeu-me
ens

em

canten

encara

grades deis vostres «botijos»
sigueu part interesada. A mi no

les

que

me'ls fareu pas pagar Inés cars.
—Els meus són els míllors del món. 1 dient
aixó no m'alabo. Perque la seva virtut—creieu
que hi canten els ángels—és deguda al fang, al

fang

de Salvatierra...
El nostre «botijero» anava a dir que era el
mateix fang amb qué havia estat pastat Adam
el primer home, sínó que no va gosaidir-ho i va
contentar-se

regalant-nos-en

un.

—

IosaP MBIlA

tracta,per6,

D'Hect un guadro d'Eugenio Hermoso... Es
d'una admirable fotografía de dos abotileros.a l'hora
de dinar, en la seva modesta posada de Barcelona.
FUTOS

CASLS

UN "DOBLE" SENSACIONAL

El misteni de Greta Garbo
í de Mary Hans Andrews
DES d'un temps

aquesra par
ha ocupa:
millions
palpitant
de
d'habitatit:.
ció
tots els paísos cirilitiats. La pire:,
mundial ti ha fet una «reclame,. fabulosa
D'ella se n'han dit de seques i de verdes
S'ha glossat el misten i de la sera mirad.
l'emotivitat de les seves ,expressions, Li
sensualítat enervant de tots eh seus mc
viments, en fi, cada u hi ha dit la
tots han cregut descobrír en ella una
dalitat nova í un aspecte inédit per Pear
Nosaltres no sabem l'efecte qn
comptant que lía:
ran produit
fullaraca qirt.
gran
quelcom de la
dedicat
els diferents criteris
d'ella eh cronistes cinernatográ'
gur que haurá somrigut pietosar,,
ta dona

a

singular

—

dient-se:

Ningú, ningú

no

es

sint.er

de lloar-me els cega...
Perqué, no ho dubteu,
ésser que cregui que no Li
hagi endevinat la verítable per:,
sera i és per aixó que -tabalada
concert de críteris ha començat
re la seva vida, una vida vulga.
novel-lada, amb la gracia pero ,1
sinceritats espontáníes,- que
d'ésser una certa protesta de tcd'
s'ha dit d'ella tan equivocadamenf
Nosaltres hem procurat per
,

d'el a, deixar-nos de Iiteraturés
gra, abeurant-nos en la lont dir
HollywOod i per Initjáde perso:-..
l'han tractada intimament í que
tota la nostra confianla. Pot és
les declaracions que anern a fer,
produir algun desencrs per part deis seus
admiradors més atectats; en canrl, per

altres,

en

presentar-los la SCVd
no els estranyará gens

nalitat auténtica,

L' artist a auténtica
Hi ha qui díu que Greta Liar
írancament lletja, Ningú
Aquest misten i que volta la seva
exótica ha estat la clau del seir éxit. Ptis
psicólegs aguts aquest fenomen no els

desconegut.
Aquesta dona, pels productors
matográfics, no és ni més ni merip
Tentr-la a•un capital en funcions.
.poder els és un negoci fabulos. La
pas

.411MIZZIEMASI.1111•111

competéncia
l'expressi6

ni possibles substitucions. En
escena d'«Anna Chrístie., Greta Garbo no ha de témer cap
deis ulls tancats i de la boca closa, fa de
de la seva cara,
El
posat
la
livídesa
insubstituible!
és
allat a la mida justa, té una plástica incomparable. Les imitadores. amb
més mal imitar que un somriure. El bral
gersei negre i a proveir-se d'un fanal...
haurien
de
limitar
les
seves aspiracions a vestir-se d'un
les
mana,
aquesta foto a.
En.

aquesta

cara

-

ració que senten per ella no és res més
dic.
que especulació pura. Ja no cal
per
sera
doncs, la cura que tenen de la
la volten
sona i deis miraments amb qué

ré els metges que vetllen i procuren per la seva salut preua
da És com sí fos una flor delicadáment suhtil la qual una pe
produir una ruina. La báscula nb deixa
lad falla podria
pesar el seu cos delicat. La pérdua
dia
de
sol
un
ni
ugrnent d'un quilo de carn produeix un ver-_
zaOle pánic. Cal aguantar-la sempre amb la
mateixa unja. D'aquí prové el seu presti
gi, car a la seva vibració interior cal
adjuntar-hl la del seu cos malaltis.

El "doble" de Greta
En el bo de la

poixa

n

o artística d'aques
ta estrella, els
directors te
mien que
es

sinó la substituta. Greta, en segons quins termes, degut a la de
macració excessiva del seu rostre, fa impossible a puresa
de l'escena. Les escenes perilloses també és la substituta
qui la relleva. A Mary li falta, peró, el temperament
(4:artista que té l'altra, i amb tot, a aquesta floja
li han sortit contractes fabuloses per anar a
filmar per compte propi en diferents em
preses. Mai no s'ha decídit. No cal
pas fiar-se massa de les aparen
ces del cinema. Es constituit a
base de trucs. i per tant els
que s'ho prenen amb
massa bona fe, so
vint sovint es
desencisen.

pér

des.

d

tl•

liC
es
Xd

lar
al
de
píe
,ícr,

4tie
.uin
eus

per
^so
ens.

Es cl

gre

«dobles

ta esta
va

de

malal

ta; l'excés de
treball l'haVía
desmillorat molt. Hí
hagué un veritable des
ori. Tot seguit, per un cas,
eS
posaren a cercar una subs
tituta; la van trobar en el cabaret
MAXXIM'S de Hollywood. Era una
floja rossa, bellíssíma (molt més que Gre
ta); tenía una unja de cos i un perfil de cara
tan auténtic amb l'estrella que cuitaren a oferir
li una contracta avantatjosíssíma. I aquesta noia
que es diu Mary Hans Andrews, treballa fa uns anys al
costat de Greta Garbo. Hí ha prímers termes, sobretot quan
exigeixen el perfil solament, que no és la Greta la qui admiren]

Garbo?

Misten 1 El

téntica
misten
la

que és el sectet de

personalitat d'aquesta

lla sueca, arriba !iris
si

uns

peró, no
personalitat

consistia

a

tejen

moment

el de la
tenen
una

que

sigui, és un primer

que el

seu

perfil

tis

substituta... En el

semblará més
cas

d'aquest

El doble,

el fort de la
dir que

era

la finja del

seu

ho vejen.

d'ella,

Algnn

resulta que es

retrat la boca

i

els ulls

qualitat torbadora deis de Greta Garbo, piró potser amb
més total. Si tos un primer te-me de perfil, gairebé assegurarlem
Mary Hans Andreas, pero ara és arriscat de dIr-ho... Sigui de qui

la mateixa

bellesa

estracia

sena

estre

ter dubtar de

ara

poder

gest, eh s ulls, la boca,
l'efecte que erro inigualables. 1 ja

inconfusible. El
cos

a

ulls són realment d'ella.

11 fa cap favor. Fíns

seva

Greta
Es Van

de

terme

adorable.

Almenys, un adorable primer

terme

d'aquesta página
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Una tarda al far de l'Escullera
EL

far d'entrada al Port de Barcelo
es més aviat, un far de bona
jeia. No ha presidit gratis naufragis,
ni ha passat gaires hores trágiques
filtrant la seva Ilum verda entre les
onades altes... Es un far senyor. Té
la unja elegant í es comporta d'acord
amb la seva línia. Sense ésser un far
deis més dramatics, peró
bé n'ha
passat alguna!
sap guiar perfecta
ment els vaixells que enfilen proa al
na,

—

—

nostre

port...

És el millor i el més modern
d'Espanya
El far de l'Escullera no és vell. És
inaugurat el 31 d'octubre de 1927. L'en
ginyer Lucini es l'autor del nou meca
nisme. L'actual torrer es diu Salvador
Cardona. I porta el far com un tira

buquet.
Els fars antics
ens din el torrer
tejen funcionar a brac í eren illu
minats amb Ilum de petroli. Ara, són
encara illuminats amb aquest proce
diment, pero el seu mecanisme es de
rellotgeria, amb contrapesos.
Amb illusió, una mica paternal, el
torrer ens parla del seu far:
Aquest far és el millor i el més
modern de tots els que hi ha a Es
panya, tant per la seva instal.lació
com per les garanties de seguretat que
ofrereix als navegants.
—

—

es

—

El far vist per díns
Davant del quadro de distribució,
fa funcionar el seu mecanisme, juga
els ressorts i es fa visible aquella
llum verda i intermitent.
Quina potencia de
La Ilanterna
llum té aquest far?
del lar.
És
de soo bugtes
Arriba deu milles
I la
llum
enna i la seva lámpara
arriba deu
és de vuit-centes bugies.
mines enlla.
—

—

meya

--/.1 per qué és verda
la Ilum?
—Les ordenances ho
volen així. La Ilum ver
da és Ilum de situació.
Serveix per avisar els
vaixells a distancia.
Les Ilums vermelles no
es veuen sinó a babor
a
estribor deis vai
xells.
Dona
mol ts
El quadro
electric que
raigs cada
fa funcionar
minut ?
el mecanis
—Vuit.
del
t
—

me

ar

El verd í el vermell

?Que passaria si s'apagués

la llum
n'adonéssiu ?
Si es trenqués la corrent, funciona
timbre
ría automáticament aquest
el
que
yermen
d'alarma,
encén un llum
fa funcionar
peró si la llum que s'encén
és verda, vol dir que s'ha apagat del
«Martells, situada a l'Escullera de Lle
—

del

far,

sense

que

us

—

«

—

—

vant.

Així els «timbres. d'alarma són dos,
veritat?
—Dos: el que senyala la Ilum del far
i l'altre el del Martell
I l'avaria, doncs, com es resol?
—

•

—

s.

Ens valdríem del grup de socors
Consisteíx en una dina
mo, amb un motor, mogut amb gasolina.
I si aixó falles, ens valdríem de l'antiga
lámpara de petroli.

—Recordeu alguna nitde gran temporal?
—La més forta que jo recordo és la del

—

—mireu-vos-el.

Quatre

menes

de fars

—Així, guantes menes de fars hí ha ?
—Quatre: de primera, de segona, de
tercera i de quarta.
—I aquest és?...
—De quart ordre.
—Hi ha una hora fixada per encendre
d Lar?

—Depén. De vegades l'encenem més
aviat; de vegades mes tard. Depén de la
claror i, és ciar, del temps.

Qué cal per

sser

torrer?

Demanem aíxó mateix a Salvador Car
dona. Es tracta d'una petita carrera. Cal
saber mecánica, náutica, geografía, tele
grafía de banderes i encara alguna cosa
més.
Treballeu molt ?
—Aquest Lar, grades a les seves con
dicions de seguretat i a la seva installa
ció perfecta, dona poca feina.
--Quantes hores?
—Setze, de les quals un en dorm vuit,
mentre l'altre fa guardia, o al revés.
—Personal afecte al Lar?
—Sóm jo i el meu ajudant.
—I quant cobren, si es pot saber ?
—Jo cobro deu pessetes amb cinquanta
céntims cada día....
Sense voler, recordem les prestigioses
figures deis torrers que hem vist en una
—

pila d'estampes...

Grandesa i miséríes de
la vida al far

l'estiu,— diu el torrer la vida al Lar
pot pas ésser més plácida. Peró a
l'hivern ja és tota una altra cosa. L'aigua
arriba fins a l'entressol, i el vent gairebé
fa trontollar la torre.
A

no

—

catorze de febrer de

l'any 27;

les onades
la sala de maqui
naria, després d'haver trencat els vidres
de la finestra. Era la primera palestra
que sosteníem amb el mar.
Amb penes
i treballs, després de tot un rengle d'es
forcos, vam reparar els desperfectes i fer
sortir l'aígua pels conductes que hi ha
per aquests casos.
—Va durar molt el trángol ?
--Comenla a les onze de la nit i acaba
a les onze del matí.
Només cal dir que
un
canot que venia a auxiliar-nos, no
va
poguer arribar, perqué les onades se
arribar

van

a

entrar

a

l'enduien.

—Aquella nit—diu el seu ajudant—vam
pujar a aquest mateix mirador on som
i

ara

vam

haver de baixar, cuita corrents
i feía l'efec

perqué tot l'edificí tambalejava
te que

s'esfondraría

a

qualsevol

rnoment.

I algun fet més recent ?
Mireu: Era el setembre de l'any
passat, un dia que el meu ajudant feia
festa. Va entrar un Ilamp que
destruí els motors del quadro
de distribucló. El mar i la
pluja felen esglai. Sort de la
meya serenitat que em permeté
d'illuminar el far, fent funcio
nar el motor, mogut amb ga
solina.
—

—

Una atalaía
L'escala de caragol ens deixa
aquest mirador esbarjós.
Qué es veu? A sota, un bé de
Déu de desenfeinats i pesca
dors de canya, asseguts sobre
els blocs de ciment.
A l'altra banda, les casetes
deis musclaires i tot Barcelona
enllá, amb un
fons de munta
nya i un primer
El lar de l'Es
en

terme mariner de

cunera

primer

millor

ordre.
Ens cal baíxar

més

m

és el

1
el
odern

d'Espanya

cent vint-i-cinc graons. A baix de tot, dema
al torrer per veure com respon una pre

nem

gunta que deu haver llegit

en mes d'un llibre.
—I l'aníma del Lar, quina és ?
—La Ilum. Un far sense Ilum és com un
vaixell sense timó.
El nostre torrer té bona memória
Malgrat aquest incís literari, cal declarar
una cosa : aquest Lar, tan
modern, tan repo
linat, ens decepciona una mica. Estavem
avesats a la poesía una mica feréstega deis
fars encastats en una roca o en
un tros de costa gairebé inac
De dalt de tot
cessible... El de l'Escullera tren
de la torre, els
ca la tradició. És ur Lar senyar.
massissos
de
l'Escu l'era
Si no Los far, viuria al Passeig
semblen lea
de Gracia.
peces

abando

nades

d'un dó

mino

gegantí

MANUEL P.
FOTOS
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DE

SOMACARRERA

Professors...

La resfauració
de

l'Escola (listín

L'Escota Activa

—

El

nen

Antoni

Prades, de

tretse

anys

amb el compás als dita estudia els detalls del projecte de
rastel! Feudal del qual és autor. Al fono el plánol I a
segon

terme

la maqueta

explicacions,

començada

anern recorrent

les dife

rents aules de l'Escola.

—Els
%adra

pintats,

de vídrieres de
executats

pele

cursos

imitació

colore,
alazanes

pedagógica
segueix dient
prenen: La mesura a
!'escoja com a mitjá

de técnica

per a conéixer l'infant
En aquest punt el doc
tor Claudi Bassols hi explica La me
sura psicológica; el prof. Dr. H. Sicart
La mesura antropológica i el professor
A. Goli La mesura pedagógica.
El doctor J. Soler Damíans, explica
un curset de Nocions o'educació física

de l'Escota d'Estlu

Una de les moltes obres posítives,
pel sol fet d'ésser catalanes, varen
meréíxer l'honor d'ésser bandejades
per la Dictadura, fou l'Escola d'Estíu,
fundada pel Consell de Pedagogia de
la Mancomunitat de Catalunya, amb
l'objecte de qué els mestres de la nos
tra terra poguessín aprofitar els temps
de vacances estivals per a posar-se al
corrent deis moderns procediments
pedagógícs, un bon tros negligits en
l'ensenyament oficial de les Normals.
?Váreu trobar aixó gaire des
fet?
Preguntem al senyor Narcís
Masó, Secretan i de l'Escola d'Estiu,
fa poc reíntegrat al seu cárrec.
Van espatllar tot el que van
poguer. Sortosament no reeixiren
del tot, perqué el personal subaltern,
que va escapar-se de l'escampada
general, tal volta per considerar-lo
neutral o addicte, va salvar secreta
ment i amb tota cura,
moltes coses que ara
En mig d'un
bient de confor
han pogut aprofitar
table restaurant,
se í rehabilitar-se.
comenten
les
llicons del tila
Contí'ns alguna
cosa sobre el funcío
nament de l'Escola d'Estiu ?vol?
Aquest any ha estat el primer
del seu restablíment i podem dir que
ha assolít un éxit complet. Arriben
a 140 els alumnes—professors i pro
que han
fessores de tot Catalunya
que

—

-

am

—

—

—

acudít als cursets de la sala d'estiu.
Pot dir-se que hent représ enguany
la tasca de l'any 1923, data en qué
l'Escola havia arribat a ajuntar els
elements que podien semblar externa
ment més allunyats. Després de sis anys
d'inaccíó, podem ben afirmar que s'han
mantingut els quadros d'organítzació
tan íntegrament, que han permés re
prendre de non la tasca, gaírebé auto
máticament.
Seguint al senyor Masó en les seves

infantil í el mestre Joan Llongueres
La primera educació musical deis in
fants a !'escoja.
El joc, la vida de l'infant í l'escola.
Heus ací l'explicació qué m'está en
comanada
afegeix el Sr. Masó
—

serveixen,

quan no. per ajudar al
desenvolupament de les iniciatives de

tat i

l'infant.
El professor Pompeu Fabra dóna,
Ilicons de gramática catalana als mes
tres que, coneixent ja les regles ele
mentals, desitgen tenir-ne un coneixe
ment perfecte; En Ramon d'Alós, expli
ca Historia de Catalunya; Caries Riba.
Literatura antiga í moderna; Salvado
Maluquer, Ciéndes Naturals i Pat

Vila, Geografía.
El més bell d'aquesta Escola, ultra
l'aprofitament que del mestratge de
tan distingits professors especialíste;
en treuran els mestres de Catalunya
és la

companyonía

que

regna entre

professors í deixebles. Finida la

tasca

qudtidíana—ens
Mestres i

mestresses

de Catalunra que han pres part al

professor Sebastiá Pla

curs

actual de l'Escota d'Estiu

ex
toní Prades, ha demostrat un bell en
l'escola. Parallelament a
giny perqué la seva obra té tot el carác
aixe, hi ha un curs de realització i un
ter d'una reproducció arquitectónica
assáig d'Escola Activa on hi ensenyem de l'época.
dotzena de nois, d'acord amb les
Al curset de realitzacions es fan unes
reories explicades, per tal que els
petites obres d'art comptant amb els
mestres puguin veure el resultat del
elements més simples í a l'abast de
tiostre sistema pedagógic.
tothom. Vidres pintats, vasos esmal
Veiem l'Escola Activa que és molt
tats... amb pintura, rajoles... de guíx
curiosa. Una partida de nens
un
pintades, planxes d'aram repujades,
día
feren una excursió a una mun
etc., obres totes que dintre el seu pri
tanya on hi havien les runes d'un
mitivísme, i malgrat no ésser fetes amb
castell feudal. D'aquí prengué peu el
materials nobles, tenen una gran quali
professor per a donar-los una Mecí
d'historia, d'arquitectura, de geografía, etc.
Prengueren mides i feren els plánols del
que fou fortalesa medieval. Després entre els
deíxebles va fer-se un concurs de projectes
originals d'un castell feudal i del plánol pre
míat va fer-se una maqueta. L'autor del pro
iecte, un vailet de tretze anys, anomenat An

aixi

com

el

plica L'art

a

—

--

diu el nostre acompa,
nyant
a l'hora de berenar, ens reu
nim tots al menjador de la Residencia
d'Estudiants. Allá podreu veure corn
tot bevent cervesa es mantenen con
verses animades í es discuteix sobrf
temes explícats a les aules.
El dia acaba, generalment, amb una
petita sessió íntima en la que alguns
deis concurrents disserten sobre dife
rents temes, o es llegeixen poesies o
es fa música... vida de familia en sí
Nosaltres sortim de la visita tot
animosos, satisfets pel que hem vist.
Peró malhumorats alhora, per no sa
ber com condensar en un senzill anide
--

Vidres esmaltats

periodistic
sentit

en

d'Estiu,

tot el

qué hem

vist í hem

aquesta excellent Escola

deis

tants í ben assao
de la malaguanyada
Mancomunítat de Catalunya. Procu
rarem resumir-ho en una frase.
Amb un estol de mestres formats
en l'ambient de l'Escola d'Estiu,
quina será la forca de les futures
generacions de catalans que han de
pastar l'esdevenidor de la nostra
nats

un

fruits

terral

JOAQUIM VAYREDA I AULET
FOTOS 1AGA119)

La classe de
talana d'En

gramática ca
Pompeu Fr`«

hui 1 MI allys

eurera

de la moda
femenina. L
han dectdit que el
de rabilIament
estival li
escrites en forma
de diáleg
—

Aquests

«renarad»c°r
:r
atisní
«renards»
—

—

del

de la
incoherencia ites
Per qué no dir:
deis xim

exacte

Perque

se

ximple, Iota m
ens n'adonem
—

neu
—

Vas sou
al moment.
1 n'estic m

Evidentment
la moda fóra ga
tés de la don
Wilde
són fe
—

tendre-les). Des
dada de arete
als capricis del
comoditat.
ren tallar eh
les faldilles. 1
amb el miel

Dayant

d'un

ceteen/

de

ara

fa

ma

robes.

vint

anys

Passefant
Trouvlile,
fa

vin t

per
ara

anye

RES

en
el transcurs deis anys
de la dona. Si girem la vista
cap a vint anys enrera. la dona ens apa
reix amb el seu abillament históric i fa tot l'efec
te de quelcom molt vell, trobat en les pagines
esgroguerdes d'un 'libre afile.
?Quant temps haurá de passar perque la
moda d'avui dia no agradi gens i ens aparegui

canvia

com

la

tant

moda

aquest aíre lleugerament grotesc que ara tenen
per nosaltres els figurins de vint anys enrera?
A la velocitat que anem, és de creure que no
trigará gaire.
»

Un

nen

cera
ara

1

la

«nurse»,

fa vira anys...

tornen

e

allargar

No fa
escrivia

pas

gaires

unes

Abel Hermant
pagines plenes d'esperit a propósit
setmanes que

es

I

cabells
vestits
Ara ens Hería deis
que
i la primera reflexió
actualment
arranjarien
a
guarnides per adaptar-se
pujani
?Lis les imagineu
metro, saltant d'un
sembla no tenir

taxi'La
raó

es pot assegurar que
garanteixi que d'aquí qg
més
tornin a decidir-se

tan',

transportar. La moda

.POTOS
DISLIUS

les

plany
ni sacríficis.

extravagáncies
que

no

éS

Le

y

senyores
ació de les

con
.

de
e

alter ego.

eu

stmbol, el símbol

un

on

gánela de
de

Si

reflexIons

curioses

unes

su
se

que

complement insubstituible

la

moda.

moda?

la

Per exemple. aquest estiu hem vis} imposar-se uns bar
com una embenats de vellut, ben
Iligats entorn del cap. Un
gran ferlt, un trepanat. no els soportarla. amb aquesta tem
peratura. Les senyores, els porten amb el somrture ala l'avis...
rets

Aquests capells no son pos Ileigs. Peró tots són
Igualo. fabricats en série. En aquest punt. será cffiestió
d'estar d'acord amb Georges Duhamel quan en les se

No

en»

atrevim
Se

leonasme. Tota moda és
neta. Hi ha només, que
deu anys.
pció, perctut

:nt

us

n'ado

xplicable... si

ga

d'ell

És

dones

s

—

va

estimar-les,
la guerra,

frac
dir Oscar
no es

no

per

en

tenir l'au
havien soimés la moda
principia de la raó i de la
uest pretext que es va
escurlar

ablement,
st

es

ville,

Trou
en 1930

d'igual al

que

ara

creixer els
s

enrera,

toril

s'ho

yores tan

moderna?

bebtant al
No obs
/5

que

ens

knyores

dificils

de

terrible,

cap

dir:

admirables Estenes de /a vida futura nega tot
sentimenteuropeu d'elegancia a la dona que no lleno
el seu capell per la finestra després que n'ha vist un
d'una de les seves amigues.
ves

•

de la dona davant de

16

:ten

per

precursor.

fet

Ion
s fe
De

Passejant

van

•

»

Les fotos que publiquem en aquesta doble página han estat esco
llides amb la intenció de donar d'una manera més o menys aproxima
da unes mateixes escenes repetides a vint anys de difertncia. Val a
dir que en ceda manera aconsegueixen aquest interessant propósit.
De la comparado entre aquestes escenes de compra a la via públi
del passeig en la gran platja balnearia, del nen 1 la «nurse» sobre
la sorra, se'n desprén, a primer cop d'ull una sensació de netedat,
de desenfarfegement, a favor de la vida actual; resulta una mica difícil
ca,

mirar-se

amb ulls admiratius aquestes

senyorasses

cobertes

1

re

nen

1

a

el matelx

la matelxa

.nurse,.

-en

1930...

cobertes de roba, de plecs i de vela. ?Pero qui ens assegura que
d'aquí vint anys aquesta sensacló de simplicitat que ens ofereix la
moda del dio no será considerada com una cosa irremeiablement
grotesca? Va ha% r-hi un moment, quan l'escuroment de la faldi
Ila va agafar unes proporciona gairebé alarmants, que semblava
vesllumar-se la possibilitat de la seva completa desaparició. Els
fantasistes haurien descrit una próxima generació en la qual les
dones portarien pantalons o una cosa per I estil. Semblava, real
ment, un «final» d'una certa lógica. Ara de sobte, ha tornat la tal
dilla Ilarga 1 de nou ens trobem al comencament d'una etapa de
la qual no es pot sospitar quins seran el graus de la seva evolució.

LA ILLA »E MALLORCA
Al'estranger,
Mallorca, la
illa més illuminada de
la Mediterránía,és molt més
coneguda i apreuada que
no ho es a Catalunya ma
tch( i a la Península entera.
Para d'alguns pintors cata
lans que hí vegeten fent la
viu viu
demés deis angle
sos i alema nys que hi ha
en
gran nombre —, essent els
qui mes han donat a conéi
xer aquest tresor de
belle
—

s es

naturals,

Ilurs exposícions

mitjançant
temporal

celebrades en els sa
lons d'art del continent; a
Barcelona i a Madrid entre
altres, són
també molts
Palma de
els catalans i
Mallorca,
vista deR del
castellans que
port. Al ton,
ignoren aques
Ja Catedral
tes terres de Ile
1 Santa Creu
genda. Potser
algú em retreurá que bé hi ha un sens fi de
parelles de nuvis que visiten Mallorca.
?Penó és que aquestes, encaramellades
amb la Huna de mel que els cau a sobre
són prou capaces de veure-hi de cap ull?
És ciar que les visites a les coves del
Drac i d'Arta són l'emoció que amb més
delectança aparent servaran, de l'anada
ment

la Illa Daurada. tals visítants d'ulls ve
lats. Ni nuvis ni viatjants de comer/
puix que la major part van j vénen com
tnaletes
poden fer-se gaire cartee de la
importancia, geología i racíalitat del ter
ter que el gran Santiago
Rossínyol qualí
fica de la silla de la calmas. -I es natural!..
En canvi, la constant invasió de tu
ristes estrangers, an
a

conquista t

—

_

glesos
bretot,

i

alemanys

so

•

és sorprenent.
Arreu veieu gent rara,

tipus estranys i
folarís. Per les

estra

Valldemosa,

Mira

de

p«arts

Deyá, Sóller i
Pollença, els turistes
estrangers es multipli
mar,

quen. Fíns hom s'ima
gina que estem en un
país exótic. Aixf com
els alemanys. per re

gla general,

van

ben

vestits, són

correctes
i ben educats i alhora
tenen

més alt sen
coses, es
veure els angle
sos en
la manera que
vesteixen. Aquesta
atractiva elegancia in
confusíble
pel que
ens distreu, és ciar!
que a Mallorca els an
glesos gasten, per ara,
no ens ha pas captivat.
un

de
curiós
tit

les

—

—

Algú, peró, pot

creure

que els
Fl t Torre
de

nt

Parcny,

an

glesos

han
pres Ma
llorca per
un

país.

Més us equivocarleu si h
Es tot al revés, Mallorca eis
conquista a elis. O si no, albireu corn
s'arredossen en els llogarrets í pobles mes
pintorescos de la illa, per tal de cercar-h
un cleliciós benestar a base
d'economies
1 heu-vos ací com llavors la vida no e,
cara í la tranquilitat més fácil de trobar sc
A Palma, ja es una altra cosa. Els
glesos no podrien economitzar tant, p
que l'esperit progressiu d'aquesta capi`
que avui compta amb una població
100.000 habitants, fa que la ciutat evo
lucioni rápidament. Cercles recreatius.
cafés i bars moderns, teatres i cinernes
ben installats i cómodes, esbargiments
quotidians i diversos situen la urbs mes
a prop de la civilització i de la cultura
occídentals, ja que, ultra els seus ce
nades literaris i artístics
Cercle
al
Mallorquís i a les «Galeríes Costad s'h,
celebren sovint exposicions i actes
tellectuals—posseeix una xarxa de comu
nícacions, de trens,tramvies i taxis, que
posen amb contacte de tots els be
indrets de la illa germana de Catalunya
El clima de Mallorca és suau í agra
dable. A l'hivern és més plácid. El pai
satge és paradisíac i ple d'emocions
La 'llum de Mallorca és clara i esclatan
de matisos daurats. El terrer és pacient
ment cultivat í tic en vegetació. Els
arbres fruiters abunden, singularment les
millenáries oliveres. De tot hi trobare'i
fins palmeres 1. xumberes
en aquest
verger meravellós que a la primavera
és un jardí florit d'aromes perfumade,
Les balmes 1 coves gegantines de Ma
nacor. Artá i Sóller...
Encara existeix, més o menys intar
leíble, el tipus de mallorquina entre le'
pageses. Una trena Ilarga en el peni•
creiéssiu.

—

-

—

s.

'

ragés

mn

r.quí

nat, un giponet de mánegues curtes fins
els colzes, amb botons daurats, i el mo
cador al coll í espatlles singularitzen a
les atlotes una grácia i beatitud pairals.
Els homes del camp s'abriguen Ilurs
testes amb capells. A Mallorca es pot
t)en dir que: a tants caps tants barrets.
La bona vida és una de les virtuds més
Per
arrelades entre els mallorquins
aixó els menjars són llaminers i sucu
lents en la terra de la sobressada, del
palio, de les ensaimades i de les coques
roges. Aquesta s'alterna comodament
amb les plátiques de la religió católica.
Per la seva historia i per la seva situa
ció geográfica, Mallorca ha assolit ar

dides gestes, interessants
per les heterogénies inva
sions, que la Ilegenda ha
convertit en cants popu
lars. Catalunya la incor
porá a la civilització occi
dental des que l'alt rei
En Jaume I la conquerí als
musulmans,els quals s'ha
vien apoderat, de temps,de
les illes Balears. Des de
l'any 1229, data memorable
de la conquesta, Mallorca
s'és tornada estrictament
catalana. No tant sois la
nostra llengua és la ver
nacular deis mallorquins i
deis germans de Menorca,
Cabrera i Formentera, sitió
que a l'ensems la correcta
arquitectura del nostre re
naixement envaeix senyo
rívola en els palaus i cases
més principals. I és que les
passes llibertadores deis
catalans han restat sege
Hades per sempre més
inesborrables:Fins la ban
dera mallorquina oneja
fulgural al vent les quatre
barres Šs d'esperar que
ben prompte s'arrelará un
contacte espiritual dels ca
talans i mallorquins. Sí
avui el nostre biologísme
no és
comprés ni con
venl massa els mallor
quins, demá, els esperits
liberals de Palma í Soller
que ara comencen a bate
gar sense vacil:lació cap al
federalisme pairal. !aran
evolucionar
l'ideal de Iliber
131 Gorg
tat unificadora i
13 1
fraternal. Els
a

u

mallorquins no poden oblidar
els ideals vivificadors de Ra.
Llull, Manan Agulló,
mon
loan Alcover, Costa i Llobera,
M. deis Sants Oliver, Llorenc
Ríber, Alomar, Estelrich, Mi
guel Ferrá, etc nnms fi:lustres
que enalteixen la cultura
de Mallorca.
Altes perso
nalitats del món ele la ciéncia,
de les arts í de les lletres tam
bé han collaborat a univer
salitzar les belleses de la fila.
•

Recordem,I entre altres, Jordi
Sand,Chopin. jovellanos,Ru
bén Darío, E A. Martel, Ro
sinyol, Mir, Meifren, Berna
reggi, Citadiní, junyent, etc.
De Mallorca s'en ha panal
molt Pero
se'n ha dit pas
alió que és méS
deis mallor
Interior
d'una

ralla

quíns...

J.

mallorquina
MOTOS

M.

6tSTA27,

assaíg clandestí?

Un

Ala porta

principal de Belles Arts hi ha

poder solemne,

vestit per

fer joc

amb

La Banda

un

l'es

tátua de Rodin,

que té al costal. L'horne té
una
gran responsabilitat, sembla.1 no es pot entrete
nir en saber ni divulgar intimitats
d'aquell Palau.
—Hi ha assaig de la Banda, avui?

sense

sou

la Gran Sala,

a

del mati, sembla

mes

El cristali li cióna

una

que

en

abandonada
claror

uniforme

Una estona a la
sala d'assaigs

—Volti pel Passeig de Sant joan—ens diu.
La porta del Passeig de Sant joan no és tan de
mal passar. Obriu cancells, portes amb vidrie
res, i

Municipal,

aquesta hora
i més

gran.

massa crua.

Demanem

a un home que escombra:
Hl ha assaig avui?
—No sabria din-li. Entri allá dins i it diran.
Al capdavall, hi ha una saleta amb vidrieres

tot

al volt.

—Sap

—No ho

assaja la Banda aquest medí?
sé. Li díran al despatx del Mestre.

La

té

si

cosa

un

punt de

mistad que

ens esca

És un assaig clandesta Una senyoreta des
caragola solfes sobre una taula. Clandestí o no,
i aticé, és

el

que

m'Interessa.

—Esperen el Mestre?—ens diu. Vindrá d'un
moment a l'altre. És sempre el primer.

músics.

Fins al segle ÁlXé les trans
formacions han

ma.

hi haurá assaig

deis

mentária

estai

anteriors, la

constants

cota

túnica

o

vestits més corrents.

paiama

Mentre

no

es

demostri el contrari, el procés

normal de la indumentaria vol que després del
paiama vingui l'americana i no al revés. El
Mestre Lamotte, per& deixa l'americana per

prendre
d'un

una

moral

Polit

—Feu-vos

dels
ves

de dalmátiques vermelles, per l'astil
del» de les «trampes», per Corpus. I ,I.ra
cuments

antics

unes
una

van anar

gran» ales

careta

els

—

i amb

especial.

-

segons

músics
vestits

la

cara

Des de

uns

do

municipals
d'angel amb
tapada amb
1870

fins

l'any 1885, anaven vestits amb casaca
capell de «dos picos».
Ara—pensem
asteria be que arri

a

i

—

bessin els
de

música

i

es

posessin

en

cos

camisa...

jaqueta de paiama blanca, ratllada

episcopal.

com

un

anal

tus

algun temps
Arriba, efectivament el Mestre Lamotte, amb
un gran paperarn sobre el bree. Entra al depatx,
guarnit de retrats i d'autógrafs...

fou

També han

—aguanteu-vos el riure

De l'americana al

i

afortunades. En segles

sempre prou

no

és

ens en

Un
demana

excuses.

la indumentaria de
treball. Exigencias de la batuta!
cárrec que

marc

més

prestigiós del

qué sembla

és

Mirant-lo, recordem quatre engrunes d'erudi
ció, improvisada abans. sobre l'antiga indu

Arriben, efectivament, peró
aguanten el punt,
seus

antecessors,

en

record deis

tan

guarnits.
111 gest d'atencló del

í

no

Mestre

Lamotte,

abans de

comencar...

l'americana. Es

freuen

es

l'hora de deíxar brillants ehs
instruments. És l'hora d'afi
nar,

també.

dues

feines

música

—

aquesta

bracos
pes
un

que

les

completen. La
encara que sigui
infernal de l'a
dóna molt delit als
a fer Inserir la mi

música

finament

—

per

amunt

Sembla
es

i

avall d'aquestes

trom

profundas

com

enormes,

pou.

Ja hi
tament
que

són tots.

números,

vuitanta-vuit

caben

saleta.

Quants? Exac

tot

just

Encara

ment,

no

giosa

com

en

que,

sembli

aquesta
de

l'escenari de la

Placa del Rei, cal saber,
mateix,

que

amb la

visita

El ritme

s'ha

vist

tan

honorada

de Sauer, Wern

brillant,

sensació de

mo

presti

tan

cosa

deis trombons

amb

una

mecitnIca.

de

vares

..•

mateix

que

blanca

i unes

velern amb una gorra
ulleres negras dirigint

les nostres places. Peró,
fet, la perfecció elaborada en
a

és

fet

i

aques

te intimitat /a que ha donat a la
Banda aquells trtomfs de la Placa
de Franckfort, —per dir-ne una i la
més

llunyanya.

Una
En

veure

en

músic

de la
Iliures

I

encara

el (labio'

1

músics

pen

tenlm d'un

que

municipals. Era el

de novembre de 1459. Mi havla

22

de diversos instruments. El
«Manual de Novells Ardits», els des
músics

criur «E

finit l'ofici

trompetes

1 3 tabalers

precedents
e

13

ab esbreves

e paneas de la clutat enant sonant
ab llurs trompes e fluviols e 6 so
nadors de torda que sonaven davant

tes

També

opulencia

rcposada

deis

flaconas._

gartner, Cortot. Thibaud, lsage Grosens,
Cooper, Vianna de Molla, Pravver, Poliack,
Manuel de Falla, Joaquim Turma, entre
,

eltres,..

Mlrem la batuta
El mestre Lamotte ha fet repartir unes
partitures. Es tracta del poema de Strausv
«Mort 1 Transfiguració». Per un assaig d'es
lot un programa.
La sala és tancada herméticament. A la
porta
de vidre
hi ha dos o tres yigi
pu, és

—

—

lant5, perqué
cabi

sigui oberta. Fina que s'a
entrará ni sortirá ningú. Ni

no

l'assaig, no

el fum del magnésium...
Sense la levita d'uniforme,

les meda

ni

Iles, el Mestre Larnotte, davant del faristol,
tombé és imponent. Ara fa aquel gest d'a
tenció, abans de cornencer, que és el gest
que
Per

II han recollit tests els repórters gráfics.
la Processó de Corpus. Consisteix en

mantenir el brac ben dret
ment el cap.

Besares de comencar,
bressolelg amb la

ríssim

estesa i la dreta que mou
ls batuta sobre el
faristol.
El gest es fa Mé3

alcar Ileugera

i

inicia

un

Ileuge
ben

má esquerra
només

mica

una

ample o més energic,
rigida, gairebé inflexible, la
lila del cos. S'atura un moment. i amb un
t0,
absolutament amable, fa repetir el co
rnencement. El bressoleig és el mateix d'a
boas Pecó sembla que ara la cosa
ja ha
Peró

cli

monté

anat com
una

seda.

Fa qu'Ore observacions
cal ni
.a

parar

mitja

a

l'assaig. Fixeu-vos

sala. No es perd
El Mestre

ni

un

Lemotte d'ara

veu.

No

l'acústica de
sospiret de flauta.
no

en

és

ben bé el

a

La

Banda Municipal assaja

Pendencia

en una

del Palau de Bolles

de

Arta

EL

tenien

l'any cada

ells rail Els
el tambort

—Assagem galrebé
Lamotie

ciplina
d'hora

—.

—

i

repertori,

sabem el

que

cobraven

En

seus

que

assignal

en

la

u.

antecessors foren
des d'una finestra

cada dla—ens diu el Mestre

aixó

ningú

som

inflexibles. La dis

de debó. Assagem
tard. Les obres del nostre

veieu

com

ve

—

és

ens ho exigeixen.
~les, Mestre Lamotte,
heu aconseguit la fervor d'un palie que per es

que creix

Amb els

coltar-vos ja

cada die

vostres

sap

callar.

—És aquesta, efectivament, la conquista que cm
fa més illusió d'encá que dirigeixo la Banda. És
un

espectacle reconfortant

aquest assaig,

la Custodia».

a

clutat
a

de Casa le Ciutat commemoroven oficialment
le presa de Granada.

aquesta desfilado brillant

la noticia

conjunt de
23

el

nónima 12

1

estampa

—pels instruments, sobretut—,
sem

aquells ~tes, que, si més no, ertn molt decora
Segons els «Llibres de Chaveria» el trompeta

tius.

FOTOS GASPAR

sota

una

que

val ben

calor insuportable.

bé

MARICEL
ees

atraions

més emocionants

empictç.écie

eu,

PARK
L1C

e,
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BUG
(ultima novelar en els Parcs Americana)
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estació del Paralled, xandre
Conde de tAssalt

Bitliels (m'Ibais ame el Parc d'atraídos

ESI1ALIERIA PLURIIIA
.Ssiccessora

de

FI

D O

Os'

ToTA CLASSE
DE
Y

RETOLS

OBJECTES

ESMALTATS

\
I\

Campo Sagrado, 11

-

BARCELONA

FABRICA a
JOIERIÁ i PLATERIÁ

-

,1111:1

(tilVilit del I kt'll
DE MASSA.IGE

lelcion 33001

ORIOL
CIUTAT 7 PRAL.

PARIS...

Crónica de la moda
liduna d'aquesics

diades ,.4loroses del mes d'agust
vostres ulls la col.lecció
Thr.ern d'una -de les grans cases de couture de París. I és cú
dosde veure, dintre un saló assolellat, aquests magnifics
abms guarnits .amb pells que haurem de posar-nos dintre
unes guantes setmanes. Peiqué es qüestió d'anar avancant...
Quantes novetats! I quina simplicitat en la Unta, quina
obrietatl La dificultat de reeixir graciosament els llargs
abrics ha estat resolta divinament per la casa Philippe el
Craston. Mireu aquestes robes guarnides d'astrakan, aquests
flatnenga ildnosos guarníts de skungs, de vison o bé de re
nard. Molts colls erurenard de totes les tintes. Pero la forma
deis abrícs, tot allargant-se, no ha de deíxar d'ésser graciosa
Qué en pensaran les meves lectores? ?És possible que un
ibrIc Ilarg sigui bonic? I bé, sí; simplement: treballant-los com
rrs

parisenc. desfila davant deis

Vestlt sastre
tlamenga marina
vestíts. La Unía és sempre dreta i
amb punts blancs. Con de
apretada fins a la cintura, dresprés
blanc. Faldilla
plecs subratllada
per
s'eixampla per découpés savants,
ribet de tlamenga color blan
per grossos plecs superposats de
biaix o a dret Iii. Alguns boleros molt penjats algunes mitges
capes en forma de V a l'esquena. Molta fantasia per les iraní
gues i uns colls de pell molt grans.
Heus aci les característiques pels nous abrícs. Colors? Més
foscos que mai i molt negre. Es la gran °casto de perdre un on
ce amb herencia! Hom porta el dol i al mateix ternos pot oferír
se un guarnit d'astrakan o de renard negre (dit argenté), que
costa un ull de la cara. Ara que aixo de fer desfilar en pie agost
els abrícs d'hivern, no deixa d'ésser una facecia, sobretot en
aquests dies que la calor de París no ha estat alió que se'n diu
amable. Pero per la moda, les nostres elegants pateixen encara
majors tortures. I no partem de les models, obligades a exhibir
abrics de pell en ple estiu 1 gases
Vestit
xina estampada, blan I blanc.
subtils abans de primaveral...
Gran coll
marocain blanc. (Creacions
en

romasn

a

un

en

en

de

la

casa

Phillppe

et

Gaston,

de

París)

HUGLIETTE

DE

PARtS

d'aquesta manera—vaig.

dir amb calma—. Es
assassinat. Peda, ?per que l'han

tracta d'un
comes?

—Roger

no

tenia cap anemia.

Den

tractar

de Iladres—declará Blunt—. ?Paró qué han
robat? Tot sembla al seu Roe.
Esguardá al seo entorn. Raymond seguía
arxivant ele papera que 'hi havia damunt de
la taula.
se

—Sembla

que no manca res i cap calaix
ha estat forcejat—féu el secretan—. Ls
molt misteriSs.
no

n'41:t•-)YA

Blunt assentí amb
cap.

*ha

1.1kfifil
imanizarrninfrn o fi
(Continnació del número

Vaig

mirar al

meu

voltant i

anterior)

vaig agafar

pesada cadira de roure. Ajudat de Par
ker várem picar a la porta, per la part del
pany. Al tercer cop la porta cedí i pogué
rem
penetrar a la peça. Ackroyd era asse
gut allí on l'havia deixat, en un cadiral,
una

prop del foc. El seu cap penjava cap a un
i just sota del coll del seu vestit es
veia un objecte metéHic i brillant.
El maitre d'hedel i jo avançárem i ens
costat

Vaig

un

lleuger

moviment de

per terra —digné.
Tres o quatre idees

cartas

mirar.
es troba
allí on Arckroy- les havia deiXat
catire.
No obstant, l'envelop blau contenint
la carta de la senyora Ferrara havia desapa
ven

encara

regia. Anava a obrir la boca per a parlar,
paró al mateix instant soné un timbre. Un
murmull de vena s'oí des del vestíbul i Par
ker entré seguit de l'inspector de la policia
local i d'un altre funcionan.
—Bona nit, senyors. Estic apenadíssim. Un
home tan bo com el senyor Ackroyd! El
maHre d'hótel diu que es tracta d'un assas
sinat. ?No hi ha possibilitat d'aecident o sul
cidi, doctor?

—Cap—vaig respondre.
—Mal negoci.
S'acosté i demaná, assenyalant

--Jo

no

vament---.

he
En

telefonat!—Jdeclará

la nit
altres criats
tota

i de no tocar el
tatar que Ackroyd havia

Punyal, vaig
mort

feia

—Naturalment. En resum : heu arribat aquí,
han despanyat la porta i heu trobat el pobre
senyor Ackroyd en aquesta posició. ?Quant
temps creieu. que fa que és rnort, doctor?
—Mitja hora almenys. Potser rnés—vaig
afirmar.
—La porta estava tancada per
dit... I la finestra?
--Jo mateix la vaig tancar, a
senyor Ackreyd.

L'inspector s'adregá
cortinatges.

—De totes

petició

del

cap aquest costat i tirh

ara
és oberta—declará.
la finestra estava oberta. L'ins
pector, anda una lempara de butaca, illtani
nava
el muntant.

manares,

En afecte;

—Heits ací el camí per on ha sortit l'aasas
ssí—cridé—. I tarnbé el carril per on ha en
trat.

rail

A la claror de la lempara es distingien di
versas
ernpremtes de passes. Semblaven fetes
per sabates proveides de talons de goma. Una

d'aquestes petjades, especialment clara,
sentava la punta cap endins; una altra,
en
part tapava la primera, tenia la punta

pre
que

•

el cadá.ver

cap

enfora.
—Esté

ciar

con

l'aigu a--digué 1 'ins
pector—. ?Han tro
bat a faltar objec.
tes

valor?

de

Geoffroy Rayntut.
mogué el cap
gativament.
—No ho
ri,.11El senyor Ack

ra.

royd
mai

no

guardava

de valor
aquesta cambra.
res

en

—13uml—digué
l'inspector—. Lla

cons

estona.

me
ha trobat una
finestra oberta i's'hi
ha enfilat. Ha vist
el lenyor Ackroyd

tor?

assegut aquí, oil se
gurament es deu
haver adorrait, i l'ha

al dintel' de la porta, on es paré
molt paflid. El! i Blunt entra

ren.

per darrera.
ha perdut
la serenitat i ha fu
git deixant un ras
tra ben visible. El
ferit

—Détt meti—féti Raymond—. Es veritat I
D'uta caminé fins al cos del difunt i s'incli
né per a veure'l. Em va sernblar que,
el
mateix que Parker, anava a treure-li el pu
nyal. Li vaig agafar el braç i Pallunyí.
—No toquen res. La policía ha de trobar
el cos en la mateixa posició.

Blunt assentí immediatament. Geoffroy
mond mirara el cadáver per damunt del
cle de Blunt.

Després

LAcNZ.

1E
"`""z,g4¦s-,

podrem agafar sen
se gaires dificultata.
?Cap persona estra
nya sospitosa no ha
estat vista pele vol.

Ray
mus

tants?

---Ls terrible !—dígué sordarnent.
Semblava hacer recobrat la seva sang fre
da.; per6 en eixugar les ulleres que portava

:-tabitualment,

dius, m'heu

els

Després vaig sentir la ven angoixosa i incré
dula de Raymond, cridar :
—Qué dieu? Ls irnpossible ?On és el doc

Apíiregué
bruscament,

Parke

m'he acostat

telefon. Els
pudran testificar-ho.
—Es molt estrany-! ?La ven que heu senté
s'assemblava a la de Parker, doctor?
—No. podria pas afirmar-no. Mho
havla
semblant.

inclinarem damunt del cos inanimat.
Parker féu un sospir i digué :
—Ha estat 'era per darrera. Ls horrible!
Eixtiga el seu frout mol!, amb un mocador.
Després estengué el braç vera el punyal.
—No toquen aixó—vaig dir-li vivament—.
Aneu al tellfon i avisen la policia. Després
crideu el senyor Raymond i el senyor Blunt.
—Está bé.
Parker sortí de presas, sempre eixugant-se
el front, i jo vaig fer el poc que hi havia
a
fer. Anab cura de no canviar el cos de

positura

no

les

--Sí—vaig

—Ha estat tocat per algú?
—No l'he canviat de posició. No he fet
rnés que cerciorar-me de la mort, el que ralla
estat
—Aixt, tot fa creure que l'assassí ha fu

—Creieu que es tracto d'un robatori?—vaig
dir, lentament.
—Cona es pot explicar d'altra manera? Pen
so que no es pot pas tractar de suicidi?
—Cap horne no es pot ierir ell mateix

git... almenys pel

mans

-

jo

—Expliquen-vos.

tremolaven.
-El robatori ha estat el trabbil del crim,
em
penso. Pe" per on ha entrat l'assassí?
Per la finestra? ?Es nota a mancar alguna
cosa?
seves

fer

bruscament.

•

vos.

Li

moment.

Ara

expliquen

Qui ha descobert el cadáver?

vaig explicar

els fets amb tot detall.
han telefonat, dieu? ?De part del
maitre d'hótel?
—Ca

—He trobat

un

home, aquest mateix

ves

pre, just en el mornent que jo sortia de la
finca. ll'ha demanat el camí de Fernly.
—Quina hora era?
—Les nou exactament. Sentí tocar-les
el moment que travessava la reixa.
--Quina mena d'home era?
Vaig descriure'l el millor que vaig poder.
L'inspector es giré cap al »mitre d'hótel.
(Seguirá en el número Wnent)
en

.1

ES

primeres fotografíes

de

prepara

etc.,

aquí, precisament,
d'aquesta

clan de l'exit

Bits,
true

Buster Keaton
de

pel•lícula:

fará vente que
el dit 1 tot
t

es
es

les seves aventures cinegéti
ques d'Andalusía:
Hi ha tantes perdius que
es poden matar a cops de bas
tó. Plifl Plaf! Garrotada i al
sarró.
Arnb una mímica impagable,
al !ardí, agafant un dels terros
sos de gel de les paneres de
l'hotel posades a la fresca,
clavant-li mossada i menjant
se un dit tot. (El dit es el seu
índex escapcat, i el truc ha
—

está la

quedat espléndid).

gent: la

Lluis Alonso es un )(feotas
Amb tota aqnella ca
bellera romántica del •Mercat
de l'Amor» i aquella planta su
perba que noméssemblava pos
sible per la bella inverosimili
tud del cine. Bon noi; senzill
amable, sorprenent. D'una ma
nera que no feia pas suposar el
seu tivament de les pellíctiles.
Els fotografiem a tort i a
dret, i els atabalem una mica.
Buster Keaton sua a raig fet.
I les senyores accepten la calor
com un compliment de l'«Es
panya ardent).
—Spain is very liotí

immaterialítat, la seva
qualitat irreal i intangible.
La distancia í la fotografia
desnaturalitzadora del me i
de la «reclame», els ha conver
seva

magnifíc.

(

éssers fabulosos i im
de tots els
avantatges de l'admiració, sen
de
se cap deis desavantatges
la humanitat.
tit en

un

ens

d'imatges.
I

del

menjatá el gel
menja

han emocio
nat a tots. Amb una emoció
especial i fantástica que no
desperten mes que els amistes
Meraveila. Les onibres
de _me:
Ilunyanes s'acosten. k.ls ninots
de Ilum de l'<.écran», les bri
Halas maronetes del blanc-i
negre, estan entre nosaltres en
carn i ossos. Aquesta carn i
aquests ossos deis artistes de
cine que sembla que no exis
teixin, que fa l'efecte que
il-lusió
no son mes que una

Madrid,

pati

Al

Buster Keaton, Lluís Alon
!Norma
i Natalia f almadge,
so
fetes a Santander, a Granada,
1-4

uns

possibles, carrecats

* * *

Per a acabar d'arrodonir l'a t
litosfera d'expectació i de pas
me que l'apropament
i la
realització de les «ombres Ilu
minoses» del cine, produeix,
aquestes: les Talmadge, En
Keaton i l'Alonsd, han passat
pel nostre país d'una manera
excepcional, que no ha permés
oblidar la prodigiositat del ci
nema:
tancats tots sois dintre
d'un «Rolls» blau, de 90 HP.,
rabents, inquiets i improvisats,
sense cap programa, cap
ruta
ni cao hora fíxa. D'aquí cap

Peró s'ofeguen.
Vamos a la playa?
—

—

resolt Alonso.
—

Very good!

Keaton.
A Sitges
—

—

•

—

exclama

proposem.

• •

Primer passem per un esta
blitnent d'articles de pu nt a

Nitges
Barcelona, amb
Buster Ireaton, lAluís
Barcelona

-

-

Alonso i Norma i
Natalia Talmadge
allá, de caprici, aprofitant la llibertat que la seva
época de vacances als estudis els permetia.
Aixó, aquest desorientament, feia que no fos se
gur que poguéssim rebrels a Barcelona. 1 que
encara se'n tingués mes ganes.
*•

•

obstant, divendres a la nit a les onze, arriba
ven al Ritz. Cansats, terrosos i negres.
1 dissabte al migdia, els saludávem tots quatre
No

al »hall, de l'hotel.

Norma Talmadge, que no perd gens lora del cel
luloide í de la cartolina, que está, al natural, tan
boníca, «jove, í elegant com a les seves millors
La seva germana, Natalia, muller d'En Keaton,
molt primeta, simpatiquíssima.
En Buster Keaton, vermell com un dimoni a
causa del sol arreplegat pels
seus
quinze dies
de carreteres d'Espanya, amb una cara d'estaqui
rot que us arriba al cor, peró que no dura. Per
qué Buster Keaton es un cómic auténtíc, un artistas
de debo a tothora. 1 ens ho demostra explicant-nos

SI el contracta

no

Buster Keaton tarta

11

privas,

una

mia

ja rtalla, a honor de la platja
de Migas, per la qual ha es
trena' aquest trajo de bany

Lluís

Alonso poaa

per le»

seves

radores,

admi

sen•e

quillatge, paró
una

medalla

rna

amb

al coll

buscar banyadors. Naturalment,
els ho regalen.
A la porta de la botiga un mos
quer de gent, els regalaría la camisa
que porta. Alió de veure la Norma
Talruadge, En Buster Keaton i En
Lluís Alonso, a quatre passes i en
persona, els fa rodar el cap. Sobre
tot les criatures. Les criatures no
s'hí veuen de cap ull, davant d'En
Patri plines
El comparsa! El comparsal
—

cridaven.
Una hora més tard, som a »la
vila blanca». Fa un dia com un sol,
de daurat i de calent. El mar és un
bressol.
Lluís Alonso i Buster Keaton

es

banyen. Les senyores estan massa
cansades.
Que els sembla Catalunya?
els preguntem mentre reposen,
a l'ornbra del velan.
Una preciositat. Fa més claror
—

—

—

que enlloc

hem estat.
ha agradat mas, de tot
el que han vis! a Espanya?
Tot Tot. Per6 Granada... Ah,
Granada! Inoblidable. Barcelona
també. És una llastima que no la
Poguem veure més bé. Tenim tan
poc tempsl Demá a les vuit del
matí, sortim cap a París.
Mentre dinem, Keaton ens dóna
la seva opinió sobre el cine sonor:
—

on

Qué els

—

,

Les germanes
1

mano

Alonso

fent valdre la

senyoreta.
Buster Keaton
que

Talmadge—Natália 1
al mar de Sitges,

entren

es

meya

qualítat

de

posa mes serios

mal.

Nol No! Prohibit de riure.
A dos passos, la »Metro» implaca
ble, el vigila amb el contracte comercial
als dits.
Prohibit de riure.
prohibit oblidar que Buster
O
Keaton és »l'home que no riu».

Norma
on

—

elles

miren somrients com Buster
no

han

volgut capbussar-se

Talmadge,

no donen l'abast amb toles les seves
vuit mans a l'hora.
L'amo de l'hotel, per aixó, no deixa escapar
Lluís Alonso, que és el que paga la festa.

—

—

Mig Sitges
L'Alonso
li fa testes.

volta la nostra taula.
puja al bral un marrec í

es

—

—

—

El capell de l'autora
a

aquest

—

Quins
agraden?
—

test cordial

el»

a

art1cle

ser

saludar amb

lectora

d'lmatges

Admirable. Peró és que jo canto rnolt bé. ja

sentiran...
—

d'aquest

Buster Keaton per

ploure.

són els

actors

de

cine que més els

Greta Garbo i Lon Chaney.

que hem tingut un
bon disgust en assabentar-nos de la seva mor!. Era
l'ami( íntim d'En Buster. 1 nostre.
De totes les que han ter, quina pellícula és
la que més us ha agradat?
diu En Keaton.
«Les Tres Edats.,
1 l'Alonso í la Norma:
Doncs a nosaltres, la «Margarida Gautier».
—

Per cert

—

díu l'Alonso

—

—

—

—

-

—

I.

'

a

*

es

disposa
prendre

el

Hem fet el que hern pogut per a eixarpar Bus
Keaton rient. Impossible. Aixi que se l'enfoca és
com si ti tiressin una galleda d'aígua freda.
li de
Un somriure per a mi, Míster Keaton
—

—

a

volant del
ab

que

ter

•

Keaton

seu
*

déu

Barcelona,
després d'un
vlatge «cine
matografíes.

o

1

ha

s.,

de

portar-lo
París
els

a

ami,
seus

cocar anys

Les costes de Garraf, a aquesta hora, són un
laberint de Ilum. Un laberint del que no tus
faria res no trobar la sortida.
Per?) aviat ens trobem a la Diagonal. i en un
no res som al Rítz una altra vegada.
Els nostres hostes volen fer la migdiada. Buster
Keaton ens fa comprendre que está esllomat de
tan anar amb auto.
Els deixem. 1 ens despedim.
fan les dones.
God bye!
-.- Adiós
diu l'Alonso.
god
ati
en
ens pregunta com es diu
—

Cómo te llamas, «maco»?
La criatura contesta arnb un plor, í
la familia el reprén, estabornida.
Guardi-se'l bé, aquest nano, se
nyoral criden uns xicots a l'afortu.
Aquesta criatura sí que
nada mamá.
té perill que li segrestin!
Després comencen les firmes. Al
bums, llibres de versos, Ilibretes, dé
Kea
cims de loteria. De tot. Buster
Norma í Natalia
Alonso
i
Lluís
ton,
—

veis

51,

Fugim.

—

EcnKaelaton

—

Adéu

lí diem.
gran halla.
ens fa amb una
Pués... adéu
im
encantadora, plena de gracia i dep
—

—

—

—

Una rialla que no sortirá mai
fia ni en cap perlícula.
FOTOS CASES

en

cap fotogra
leve Pata

Diumenge passat
Bis

menuts

va

escolten

acabar-se la
el darrer

temporada

conte

de

la

Mar,

de l'Escola de

temporada 1,

que

més tan/.

sosté191juntament
taran

una

de Barcelona.

simétrica

migdiada...

el prbxím

número
d'IMATGES sera ex
trordínarí í dedícat al

15
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CAPRINET

Un buc preparant-se a baiaar a les
bodegues del valaell «Roberto R.»,
incendiat fa una elles, 1 en el qual,
dissabte passat, va
un
bomber que
en

els

treballs

morir

astiaiat

participava

de

salvament

Inauguractó de la temporada de fútbol
llegué lloc al camp del Sana amb un partlt
entre
l'«Espanyols 1 la • Unió F.,;portivae
La

(

FOTOS
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ion Chaney, rhomme de les
mil catres, assassinat pel
cinema sonor
la sensacionalista, acaba d'enviar-nos una de les
més
esclatants, paró malauradament ceda i
excepclonalment
dramática: la mort de Lon Chaney. Lon
"11
Chaney, l'home de les mil cares, he mort el dia 26 d'agost, en una
clínica de Los Angeles, a conseqüencia duna desgraciada operació
/ a la gorja. De manera que es pot dir que Lon Chaney ha estat
víctima del cinema sonor.
La primera víctima important i trágica de
le terrible revolució cinematográfica que trasbalsa tota la Cinelándia.
Harry Campbell, dit Lon Chaney, era fill de pare i mare sordomuts.
Sortosament, ni ell ni els seus germans van resultar anormals.
Unicament un petit defecte de la larinx. degut a la seva con
formació lleugerament alterada, va marcar en el més gran
deis fills, Harry Campbell, l'horrible herencia patológica. Era un
defecte Ileu. Un defecte que no hauria tingut segurament cap
Importancia per a qualsevol abre que no hagués estat Harry Campbell.
Perqué Harry Campbell, tenia, a desgrat d'en, una bella veu de baríton
que s'estimava moll. I que va volar utilitzar. En aquells temps. Roscoe
Arbuckle, el célebre «Fatty», dirigia a América una companyia lírica
en
la que ell era el tenor. Harry Campbell va allistar-s'hi com a
barlton 1 aixt va treballar un temps. Peró la seva gorja, la seva pobra
gorja travada, «no funcionava». El baríton sofria intensament
segons en quines particelles. Es fadigava extraordinaria
ment 1 patia freqüents infiamacions. Com que aquestes molésties
no el deixaven viure, Harry Campbell va intentar la ventriloquia. Aixó
lí va sortir foro bé. Va arribar a guanyar-s'hi uns bons éxits. Peró la seva
larinx disforme també s'en ressentia. Harry Campbell va arribar a veure la seva
situació teatral compromesa. Afortunadament, Roscoe Arbuckle acabava
d'abandonar-la, espontániament per a ingressar al cinema; 1 el cinema va
ésser per a Harry Campbell la gran solució. L'art mut era el medi ideal
per al fill tarat de dos sordomuts. Va ésser-hl ben acollit.
Excellentment
acolltt. La primera pellicula de Ion Chaney va tenir un éxit franc 1 segui
dament, l'una darrera l'altra, les sevts produccions van anar conquerint
tras els mercats cinematográfics. Ningd tins Ilavors, ni fins ara, ha pre
sentat un talent históric més elevat, una expressivitat més profunda 1 un
carlicter més intens i divers que aquest home tan lleig i tan simpátic.
Simpátic a través de les caracteritzacions més esgarrifoses i de les
transformacions més repulsives. Irresistiblement simpátic a través de
cadascuna de les seves espantables «mil caras». 1 és que Lon Chaney
era bo,
infinitament bo I noble. A Hollywood li daten «el pare deis
estudis», perqué era Fangal de la guarda de tots els náufrags de la Cinó
poli. Molts ex-extres ti deuen la seva conversió en estrelles. I entre ells,
James Murray, l'inoblidable protagonista de «... I el món mama »,
que havia estat un tramoista...
I vet aquí, com, de repent l'art mut es torna art sonort Lon Chaney,
enamorat de tota
novetat, del modernisme, devé el seu primer
entusiasta.
! Cal fer cinema sonor 1 Un nou doll de vida ha
vingut a incorporar-se a I art magrafic i ingent. I Lon Chaney
no pot deixar d'aportar la seva valuosa ajuda a l'esforc deis
comenoments. Lon Chaney és un bon baríton i un gran
ventrIloc. Sap, a més, cinc Idiomas. Només que aquella
gorja— Peró ara, Lon Chaney és ric 1 poderós. Una
operació, feta pels millors cirurgians que calgui, pot
resoldre-ho tot. ...O complicar-ho tot. Com aixt ma
teix ha passat.
La gorja del fill de sordomuts
no ha pogut resistir el retoc correctiu del sacrifici.
Lon Chaney ha mart. Ha mort «ofegat» literalment
pel cinema sonor.
'REME POLO
seves

rogoommi

novas
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