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guanyador també de la darrera etapa, Manan Canyardó
l'Estadi, el millor dels homenatges: el peló del seu fill.
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La revolució de Buenos Aires vista
des del Consola( argot! de Barcelona
El

capdill

de la

AMB MOtill deis rescents

re

volució triomfant

esdeveniments o co r
reguts a la ciutat del Plata,
várem anar a ter una visí
ta al Consolat de la Repú
blica Argentina.
Ens reb amablement el
sabnt guanyar-se la
conflatna del país
senyor Edmond T. Cal
e a n o, cónsol de primera
classe, publicista i periodista distingít. En
breus paraules li exposem el nostre desig:
?Algunes ímpressions respecte al al
cament del general Uriburu?
Ja veurá: de moment poca cosa puc
dir-lí, perqué poca cosa sabem més del
que han dut els telegrames de premsa.
Aires, ge
josep F. Uri
burn, uní bandejant
enérgicament el ré
gim de corrupció i
favoritisme implan
ta t per l'ez-presi
dent Irigoyen, ha
a

Buenos

neral

—

—

—

—

opínió, peró...
Em Higa amb el general Uríburu
La

seva

una estreta í

vella amistat i aixó

em

veda,

precísament, d'ésser massa explícit perqué
tot el que digués podria semblar una adu
lació oportunista. Sía el que vulga, peró,
puc assegurar-li que el moviment suara
iniciat pel prestigiós general í pel que sem
bla, segons els darrers telegrames, dut fe
lícment a terme, es veu apoiat per tota la
part sana de la nació, cansada d'un régim
de prerrogatives, d'exaccions i de capelle
tes polítiques.
Doncs a qué atribueix la resisténcia?
Ja veurá; el govern del President Iri
—

—

goyen contava amb forces adictes, de mo
ment, si res més no, per esperit de disci
plína. Contava també amb una bona quan
títat d'afins deis quals, molts d'ells eren
subjectes favorescuts directa o indirecta
ment pel régim dictatorial.
?Així el general Uriburu está ben
conceptuat en el país?
El general Uríburu es conegut en el
món enter com un deis milítars més ente
sos en les ciéncies estratégiques. Ja durant
la guerra europea féu ressonar el seu nom
per la publicacíó d'uns judícis crítics sobre
la part técnica del seu desenvolupament,
judícis que li valgueren, apart moltes feli
citacions, réplíques no sempre ben equá
nims i desapassionades. Una, entre totes,
era caballerosa i feta amb visera alcada,
la del Major general anglés Lord Gleicheu
a la qual contestá ell abastament i defen
sant amb éxit tots els seus punts de vista.
Apart aixó, és ben conegut com un home
integre, incorruptible i al
Autógraf 1 firma del
trament ben overt a les
general F. Uriburn
idees de llibertat i de de
—

—

•¦•/,
-"

GENERAL URIBURU

-

r14. ‘44. et.4,w

lf/

La Batalla del Marhet
—

Apuntes

y Ensenanzas

de la guerra actual

—I

mocrácia, base
del

í

princípi de la Constitució

país.
?Respecte al pervindre de l'Argenti
aquesta revolució aferma el seu opti

ineu
—

na,

mísme?

la ho cree! ja no seria argenti si
fos optimista, í tot justament la revo
—

no

lució duta a cap no fa res més que con
solidar aquest optimisme respecte de la
nieva

pátria.

El pala° del
res

L'ex-dictador a r
gen ti Sr. Irigoyen
que ha seguit la Ilei
fatal Uta que
tonea
amb

con

el govern
la

tiranía

que

ha

Congrés,

seo

estat atacat

de les dues Can:ta

pels

rrvolucionaris

informació li donaré unes guantes fotografíes de diferents
punts í eclíficis de la capital, on es veuen els llocs en els quals
s'han desenrotllat els princípals esdeven ments. La plaça de
Mayo, rovell de l'ou de la ciutat, la Casa Rosada o casa del
Govern, el palau del Congrés, el de Correus que ha estat
bombardejat i, finalment, li donaré un retrat del President cai
gut junt amb un altre í un autógraf amb la firma del general
Uriburu. És la dedicatória dirigida a mi, del darrer llibre pu
seva

blicat pel general.
Demanem al senyor Calcano algunes
dades respecte als principals greuges que
s'acumulen al régim caigut. Ehl s'excusa,
peró, d'entrar en detalls; mes treiem la
impressió de que la Dictadura espanyo

aprendre quelcom

la hí hauria pogut
encara.

Agraits
Calcano,

a

ens

El palau de Correos

les deferéncies del senyor
despedím amb una afectuosa
encaixada, tot fent vots
per la prosperitat de la

de recent inaugu
rad& ton també
bombardejat 1 pres

Nació

Argentina.

per les tropas del

general

Llriburn

P0205

TAMMIDIliN

I KEYSTONE

—

sident

?La

seva

opinió respecte al ex-pre

Irigoyen?

Respectem al caigut. Mai no he estat
partídarí de régirns que es basen prínci
palment en la voluntat d'una persona, deí
—

xant de banda la voluntat nacional. De
más, ara com ara, crec que
La Casa del Govern
no és hora de dir tots els

greuges que hom pot chi-,
sobre tot tenínt en cornpte
el cárrec que ocupo. Per
donar interés gráfic a la

ocupada actualment
pel general vence
dor{ el govern pro
visional que ha

constítuit amb el
beneplácit del país

1

Eh contraventors de les ordenances

fusilad municipal i escena de saíne'
A

residoria jurada del dístricte

le
ciem,

sisé prtsen

mal!, corn és administrada la jus
ticia peina, gairebé casolana, podriem dir.
Té cura d'aquestes funcions l'advocat senyor
joaquim Degollada. Home que se les ha d'heure
amb els tribunals de debo, on s'hi juguen moltes
fortunes 1 molts anys de presó, aplica a aquestes
coses una gran dosi d'indulgtncia 1 de bonhomia
El local és a sobre el quarteret de la Guardia
Urbana del carrer de Sepúlveda. És dia de penyo
de gom a gom. S'hi veuen feso
res i el pis és pie
mies i vestits de tota mena. El senyor propietari
d'un magnífic Hispano al costal del carboner que
defrauda en el pes. El vel del luxós principal les
minyones del qual tenien la roba al baleó, al cos
Jet del noi que jugava a pilota, tot fent ternos per
entrar a !rebanar.
Abans de comenear la sessió fem algunas pre
guntes al senyor Degollada.
?Quina -és la lema deis regidors
un

posen per contravenir

les disposicions de

la

«Delegado de Circulació» que ha hagut
d'ésser creada per l'augment de circulació a
Barcelona, que avui es un veritable problema
—1 quIns trámits segueixen per posar penyures?
Un top feta la denuncia que pot fer-la qual
sevol ciutada, es passa citació al denunciat que forma
la papereta de citado per partida doble. Aleshores
compareix aquí on després d'un judict o bé queda
sobressegut o té se li posa penyora des duna fins
—

dues-centes cinquanta pessetes Té vuit dies de
temps per a feria efectiva t ho fa arnb papar de
pagaments de l'Ajuntament i sí
no paga va a l'agéncia executiva.
I no poden recorrer?
—

—

Jurats?
Nosaltres tenim una historia llar
Som descendents més o menys
directes del «Jurados» creats pel rei
joan II 1 que admínistraven justícia
municipal. Tarnbe foren coneguts al
regne d'Aragó. Actualment ens ha do
nat vida l'Estatut Municipal de l'any
1924
Les nostres funcions vénen ex
pressades en l'anhele 197 del dit
Estatut i són: el castig de faltes i con
travencions d'ordenances 1 bandols
municipals. També tením la resolució
de les reclamacions que s'entaulen con
tra les penyores imposades per delegats u agents
de l'Alcaldia.
I quants son?
La meítat deis tinents d'alcalde i quan resulta
un número sentís.
es suprimeix la fracció A Bar
celona hi ha deu Districtes 1 per tant cinc regidors
jurats que toquen a dos Districtes cada un.
I les contravencions munIcipals sovIntegen?
Hl ha de tot. Cal fer constar el respecte que
;a
gent té per les amonestacions 1 adverttncies
que se li fan, aixl com també per les citacions
-

ga.

-

penyores

que

gairebé

sempre

son

complides.

osaltres postín penyores- per manca de pes.
de velocitat, llet en condicions antihigit

—51, davant mi mateix, pero no és gaire frecinent.
Es forma el diguem-ne tribunal. El senyor De.
gollada oren seient en el seu despatx. Al costat el
secretan i Ilegirá el «delicte» 1 es cridará el «reu»
que compareix, cap cot o bé amb posats de gali.
segons el temperament o la quantitat de culpa
que

tenir.

creu

El secretan i Ilegeix. El día X... descenciia por
la calle tal, el automóvil n°... conducido por
Don... Iba contra dirección y con un farol
--

apagado.
--És cert
Ja

cert. pero

laques, etc.

un

dels autos, qut ?
En el meu Districte el carrer mes castigat és el
ut Muntener. Com que és correr bo per correr
el prenen per llur propletat i allí engeguen a tot
gas. També els Ilums apagats al vespre és un alma
cau de
penyores. Ara que sempre tenen bones
sorndes: o bé seis hi han los les piles o bé se'is
hi varen apagar en aquell moment...
Aquestes penyores són diferents de les que es

Jo

no era

venia

per

per contra

culpa

nieva

direcció.

sinó

és

que venía

hi havia davant i que.
Esta bé. Vint-i-cinc pessetes de penyora i cap
viu per una abra vegada.
El de l'auto es retira
prou satisfet; 11 ha sortit baratete la contrayendo
tramvia que

.

—

municipal...
Un altre delinqüent. És
'

un noi que jugave a pi
al cerrar i que d'un «shoi» va ter gol a uns
vidres no gaire Ilunyans...
-Ja sou massa gran per a jugar t'el correr.
sabeu?
diu el senyor Degollada.

lota

—

No,

és que...

Els drama« de

era

la

dr

«Ei, que
enlació
abans d'entrar a treba
aneo contra direcció!
llar a la fábrica. ~cm
exclama l'ocupant
fer une pilota de draps
del petit automóbil
Per aquesta vegada
us en feu cinc pessetes.
El xicot marxa no del tot massa content.
Un vaquer al qual han trobat la llet aigualida.
Entra tot diplomatic, amb aires de qui no ha tren'
cal un plat en tota la vida.
Sou acusat de tirar aigua a la llet en proporció
al deu per cent. Aixt ho diuen les andlisis. És cert?
—No... és a dir. si, pero pot tsser no
—

-

—

—

alzo?

veurit

excés

—

s

tanta.

I ja és la segona vegada que ho feu. Us poso
cent-cinquanta pessetes de penyora I si hi torneu
darem part del (el e la premsa parqué passeu
la vergonya consegüent, a més d'augmentar el
castig.
veuré, Si arriben a venir abans, poc
Oh.
atrapen la Ilet algualida...
tina dona que tira escombraries al cerrar.
Al, senyor! és la primera vegada que ho taig
lo que sóc una dona tan «neta» 1 amiga de com
plir tls deures... i tot per un
grapadet de serradures._.
?Com s'entén un grepadet
de serraduras.. si era tot un ca
diu el
bás pie d'escornbraries?
guarda que va len la denuncia.
Veja pot ésser un grapa
det.., en fi no hi tornaré mes.
Poseu-li cinc pessetes. 1 ull
a no tornar-hl.
Continua la desfilada de tipus.
Hi ha la pobre done que ha
faltat a les ordenances sense ado
nar-se'n; el seu martt fa temps
que és el Hit 1 que no guanya...
Per aquesta hi haurá una gran
--

--

.

-

-

-

benvolenla.
Un

altre

veguer

murrri

que

les trampes: per
aquest la Ilei será inexhorable.
sap

toles

E. 5.

POTOS CASES

El senyor Degollada. regi
jurat del Distrt.ae aloe, ea

dor

colla

l'explicacló

batxm

pel

amb

carear

de

d.-I
al

tal:

meu

«Jo
colla

Montaner....

La ruleta, artífex

4

'una dogal

Dues VISI•IIS
4IC

Sao Sebastián

El raro! Quan el croupier pronunciava aqnest mot fatidtc,
el rasclet escombrava tot el caudal de fittes apilat sobre
la taula... Es clar que quan no sorda el sero, el raid«
també escombrava

Heu vist San Sebastián de cara i creu?
No precisarem quin aspecte és la creu í
quin es la cara, peró volem dir San Sebas
tián amb joc i San Sebastián en sense.
A alguns els feia l'efecte que treure el
joc de San Sebastián, era per l'estil de
treure, d'un cop de ploma, el port de Barce
lona. D'altres creien, al revés, que, amb la

supressíó del joc, San Sebastián guanyaria
el net prestígi de la seva platja...
Els que hí han viscut les hores bullicioses
de la post-guerra, amb prou feines sabrien
reconéixer el San Sebastián d'ara. Els que
blasonaven el seu prestigi internacional,
guanyat amb el joc retroben el San Sebas
tián que volien.

Estampa antiga
En aquells temps,

El Gran Kursaal Marltim, construtt al cap del barrí de Gros,
del» donostiarras
robat al mar per l'obra
en un

insuficient,
mar

i

la ruleta triomfava i
els saltirons diabólics d'aquella boleta de
vori eren pertorbadors. El Gran Casino
s'havia convertit en el temple clássic de
l'atzar. Dones fantástiques, bornes de tot el
món... I el diner que rutllava, rutllava...
A cada pas hi havia un aparador de joíer.
Els hotels es rnultíplicaven. Va haver-hi un
moment en qué el «Gran Casino» ja era

gegantitia

expelí

i llavors la ciutat, cenyida de
bandes, féu un gran esforç

Estampa

actual

per totes

engolí el mar.
Oposá uns grans blocs

de pedra a les
envestides del Cantábric. La zona con
quistada fou coberta de terra í al seu
damunt fou edifícat el Gran Kursaal. I
en el mateix indret on el mar escumeja
va amb fúria, hí havia tot d'alfombres i
columnes de marbre i llums resplendents
i orquestres i revistes i cabaret xinés,
peró damunt de tot, senyorejant-ho tot,
els saltirons de la boleta de vori...

La ciutat, doncs, havia vençut el mar, ha
via l'astil la seva puixança sobre una cosa
tan frágil i sobretot tan inestable com una
bola de vori sobre un fons verd... I, natu

ralment, aquesta fragilitat enderrocá tot
l'aire aparatós que havia pres la ciutat,
refiada en l'atzar.
Ara el Gran Casino i el Gran Kursaal, a
desgrat de tot l'estrépít del jazz, és d'una
trístesa aclaparadora per als que hi anaven
de cara al joc. Els que somien amb l'atzar
í, més que somiar-hi, se'n refien —, no tra
ben tampoc cap allicient en el bé de Déu
de noies que Ilueixen llur plástica amb
maillot. No hí ha res a fer. El jugador que
enyo
va a San Sebastián no cura la seva
rança ni tirant nou pedres al mar.
—

Entre les dues vIslons
r

L1 Gran Casino, ón la bolea
folla de la forntua. rodant
anys 1 anys sense parar, fett
el miracle de la clutat meya
valiosa que és San Sebastián

Pacin loé, áényors/ 1 la má
tremolota del pum' que ha
vacillat fles al dar-1-zr mo
ment per ter la seva jugada,
aventura la leva fltxa...

AMO,*

La posició ideal, doncs, és la del turisme
que hi arriba amb l'equipatge i no sap res
de la taula verda, ni dels blocs de mar, ni
del Kursaal, ni del per qué fan aquella mena
de posat els jugadors que no tenen més re
mei que contemplar el mar, ells que amb
prou feínes se n'havien adonat abans...

Paraules
d'una

que

ens

han encomanat

ja

en

el tren, insi

nuara, per sortir de dubtes:

banyista

Vosté deu haver conegut el San Se
bastián enlluernador d'abans; díu que era
un gran espectacle... El Gran Casino no
era pas com ara, chiten.
San Sebastián és el de sempre i cada
dia una mica millor. Mentre no el treguin
de lloc iii colguin el mar, es recorda amb
prou feines del Gran Kursaal, deis que gua
nyaven i deis que perdien. A més, en aquest
món tot va a mitges. Un dia van colgar-li,
amb blocs, un tros de mar per fer el Gran
Kursaal. Ara el mar deu buscar el rnoment
de prendrels el Gran Casino.
El mar, peró, está segur que, per fer goíg i
tenir banyistes i casetes, barnussos i mai
llots, no necessita més alícients deis que té.
Aquesta és la seva gran venjança...
—

Aquesta aoja,

amb

aquest

barnús blau que porta ara i
aquestes xinel.les blau i blanc
pot asseure's plácidament a
aquesta terrassa, on seiem ara,
sota aquest sol de migdía, peró
no hauria pogut asseure's així
com va, a la taula
verda del
Gran Kursaal. I aixó ja vol dir
alguna cosa. De moment, vol
dír que no és un joc prou in
nocent que puguí fer-se sense
un vestit d'aquests que tenen
botons i butxaques.
Aquesta banyista, amb uns
ulls que el mar no acaba de
desmaquillar del tot, endevina
que no hem vist la ciutat gaires

vegades.
Amb la mateixa obsessió de
les dues visions de la ciutat

-

Elpanyo de la taula de loc. Sobre aquests nú
encasellats capricíosament, l'afany
de gnanyar feia concebre esperances ab
snrdes. I els viciosos s'inventaven ecom
binacionss que mal donaren resultat
meros

Aquest turista,

la primera
que fa és comprar
postals. Ressegueix, amb
les postals a les mans, la
costa tan perfilada, veu
el mar de la vora i com
prova que no té precisa
rnent aquel! blau tan Iluent
Idefinit de les postals illu
tninades que té a les mans.
San Sebastián, altrament,
és un indret que no necessita
baedecker. No té alió que se'n
diu recons arqueológics, ni car
rers tortuosos, ni lápidas amb
geroglífics i inscripcions. No té, en
una paraula, tresors que no puguin
jescobrir-se passant pel carrer, en una
;nena d'actitud, si fa no fa, contemplativa.
En aquest aspecte, San Sebastián és un
país que juga net. Com la majoria de po
rqes de vora la mar, té les grades visibles,
Plena Ilum. Des d'una punta de la platja
adoneu de la posicíó estratégica de la
:lutat per valorar el mar i de la posíció
?strategica i estudiada del mar, per a fer
.nés graciosa la ciutat que té a la vora.
.ot plegat, és tan clar í tan precís, que,
avant d'aquest paisatge, no té per«) pas
ar-se hores i horas davant d'una taula,
sperant Si cau l'atzar...
cosa

Eh

habituals de la ruleta ano
alzó la cassola.
La
roda amb els 36 números I el
felicite sero, voltava 1 la boleta
de vori saltava ágilment, perse
guida per la mirada ansiosa
deis punts que voltaven la taula
menaven

—

Linternacionalisme
San Sebastián té el mérit d'haver liigät
amb una de les ramas més flori
das del món internacional. Donóstia és, en
carta manera, una anella més de la brillant
cadena que formen Biarritz, Bayona i San
Juan de Luz. Abans de l'Exposició
de Barcelona, eren moltíssims els
estrangers que sois coneixien
Espanya per alguna escapada
turística als toros de San
Sebastián o per anar a da'i
xar uns
quants bitIlets
sobre les taules de joc
del Gran Casino.
Paró San Sebastián,
sense joc, no és res
més que un cadáver
molt ben conservat.

Espanya

Aquesta afluencia

del
gran turisme nacional
i estranger no és prou
per tornar a la ciutat la
magnificancia d'abans.
Amb el tancament de la
ruleta, hi ha guanyat la

moral; peró, materialment,
la prohibido del joc ha
tituit un desastre.
El barrl de Oros. En el lloc

on

aval

s'alucinen aquests magalfics edificis,
ara

fa dotze anys hl havia el mar Iliure.

coas

F. C.

Oh, quina calda!
AQUEST

any no po
dem pas queixar
Hem
nos de la calor.
tingut un estiu amb mo

dos, els que podrien queixar-se

en

són els amos deis bars i res
taurants í altres expenedors de be
tot

cas

gudes fresques.
Malgrat tot, alguns dies i per a
no perdre el bon nom de jornades
caniculars la calor s'ha deixat
sentir una truca i foro i ha
vingut a posar una nota de
carácter a les diades d'agost
que altrament no haurien que
dat pas mas
sa Iluides.
El negra, encara
que

sigui

negra,

?Lis ímagi

també té calor...

A

Albania,

perfer-se pasear la

Un venedor ambulant

la calor. I si d'aixó

pela

aet,beuen

carrera

te

calent.

de Durazzo.

seguit vinga
taronjades fresques, gel i abres

no

n'hí ha prou, tot

prendre llimonades i
brevatges refrescants.

I que el pecat no és pas tan sois deis barcelonins,
publiquem en aques
ens ho demostren les fotos que
quals
es
veu ben clarament
pagines,
en
les
tes dues
mateixos vic-;
els
l'humanitat
és
una,
amb
que

pecat s

.

Veieu

un

negre que

no

pot aguantar rnés. Seinnía

«..

El

venedor

platja

de

«Ice-Cream

de Polkestone

•

a

la

(Anglaterra)

exemple, unes festes majors sense que el sol
la gent tingui mo
es mostrí resplendent i sense que

neu, per

exclamar-se de la xardor?
En diades aixf, en saludar a una altra persona.
quan el termómetre está marcant trenta-cinc graus,
un si és no és
tot dient-li «bon día tingui• ve a sser
doncs, perqué molta gent
cota una befa. Heus ací,
renuncien a aquesta forma tradicional de saludar i,
dents,
per a dir quelcom es limiten a remugar entre
calda!
front:
renoi
quina
del
aixugant-se la suor

tius per

tot

a

si l'altre per la seva banda no n'estigués assa
bentat.
La gent es així; quan fa fred. hom parla de les
arríbin les
bonóries de l'estiu i tots desitgem que
en
prometem
les
quals
ens
díades del «bon tempsa de
comença a
termómetre
ací,
que
el
Més,
heus
les míllors coses.
luxuriosa
refrescar-nos,
i
amb
certa
en
pensem
pujar i tot seguít
amb el
passat,
jornades
de
l'hivern
recordem
les
delectança
aminorar
efectes
de
els
record del qual ens rabegem creient aixf

iti~

com

Placa d'Espanya,
La «Fontana ella Barcaccto del Berninis, a la
pela passants, en eh dies calorosos
de Roma, és molt

freq3entada

calor
que per raons d'atavisme, hauria d'ésser més sofert a les
cal?
pels
tórrides ja que els seus avantpassats fóren arrencats
asse
l'home
está
dors de banús, de les selves africanes. Res;
posar-se
de
cant-se el suor que l'envaeix i no s'ha pas estat

envelarien molts fez
de
la
nostra terra, es
diarios
posa en actitud ben respectuosa
per a servir els seus clients.
En canvi, a la Piala d'Espa
nya, de Roma, la «Fontana alla
Barcaccio del Bernini» es veu
envaida pel públíc assedegat en
posicions i actituds no pas ben
correctes que diguéssim.
L'aguador sevillá, muntat en
l'anar a peu
el seu burret
va pre
és cosa massa vella
mercaderia
als
gonant la seva
crits de »aguaaa frescaaal»
oa,ret

que

—

—

eh, pel que pogués
ésser s'engoleix un chato de
manzanilla. Cal
A Constantinoble
saber que a l'aigua
ja
hi ha tipis
que
fresca
ofereix
Un venedor
als seus clients
de 'limonada
mentres

no

mo...

Venedor de
cante

pela

begudes

carrera

refres

de Sevilla

omoditat. Diríeu, pe ró, que aixó d'eixugar-se el
ho fa amb certs miraments, com sí temés des
pintar-se com els «divos» quan fan «Otello» que
temen tant perdre la v eu com el color de la
suor

cara.

A Albánia la gent s'ho

agafa

d'una altra

mane

calor, la gent beu te calent.
Fisiológícament potser no está mal pensat, pero.
ra; per ter-se passar la

aquells gelats i aquella

orxata de xufles! Qualsevol
fa desentendrel Pel que es veu els albanesos no
són pas molt prímmírats en el vestir. Per?), entre
poc i massa. La presencia d'aquell mirón tan es
potrassat ímprimeix al document gráfic un segell
tal de miséria, que no es fa pas un país gaíre en
ens

vejable.
A la platja de Folkestone (Anglaterra) el vene
lor d'«Ice-Cream» molt polít en el vestir, amb

ni

auto

pa de

assedegats,
ésser així

convertit

gelats,

al

en

fabrica i boti

Migdla

de

Franca

fa cinc hoces al menys que li bat el sol de pie pie i q •e ve a
el te que venen els albanesos. Hi ha semblances socials

com

inexplicables.
de Constantinoble corren uns venedors de llimonada
completament «standarditzats». Si no ens ho digués l'epígraf de la foto,
igualment podria ésser un home de Viena que de la barriada de Santa
Madrona. Tanmateix Mustafá Kemal, n'ha fet massa d'arreconar el ti
pisme de la seva terra.
A França, els venedors de gelats van en auto. És altament curiól
enginyat
veure com aquest bon refrescador deis seus compatriotes s'ha
pzr convertir una vena carrossería de turisme en un despatx, botiga í ma
gatzem de mantecados. Un auto vell quan és ben vell, es presta a les
transforniacions més estrafoláries.
I del japonés que ven gelats pels carrers de Toquio, qué me'n dieu?
Treieu-ne els quatre fanalets que duu penjats als angles del seu »establi
menta, treieu-ne els gargots que deuen dir una cosa aixi com »Cornet
d'amour» í si no tos per la índumentária de la dona i la nena que té al
davant ningú no dina que tos un súbdít del Mikado, el fill del Sol naixent,
el que hom veu a la foto, de mans a dintre l'atuell.
És clar que potser en treiem massa coses... Peró la
literatura estiuenca també té els seus drets.
Un carret de gelats,
Pels

pela

carrers

carrero

de Tokio
(POTOS

DELJUS 1

KEYSTONE)

'RE VI?A

LA XIBM A IIMICEIAINA

Galantería
ment:

zlnesa...

Alzó

dita, tradult

Una 'atufado per ala lectora d1MATGES

bre els Seus germans de rala í és el que dírigeix llur ntgoci.
Els ayer-11a els diners per a les compres i els paga les despeses
de manutenció, que els va descomptant del negoci.
El seu castellá pintoresc, ens predisposa a l'interrogatort.
—Quíns parsos heu recorregut, a més del nostre?
—Franca, Méxic, Holanda, Alemanya 1 Espanya. Peró Bar
celona és una perla!
—Van haver d'embarcar-se clandestínament?
—No; no, com a passatgers... I afegeix: Jo sóc de Nankin.
—Nankin? Així teníu els comunistes molt a la vora del
vostre

Eh venedors /d'Ilesos ambulants

?On viuen, com viuen els xinesos,
venedors de collarets i fantasies de
«Madagascar» que roden per les ter
rasses deis cafés, pels carrers í les
places de Barcelona? Aquell somriu
re impertorbable amb qué us oferei
xen la mercadería, aneu a saber si és
de felicítat o de resignacíó. Un tomb
pel seu barrí qui sap si ens ho acla
riria. A veure: provem-ho.
Xlna

a

—I com va la venda?
—No massa bé.'Per aixó molts companys nostres

la vista

Cap al tard, anem
d'aquests xinesos, que es

al barrí
al
cor de
manera
Xina. Té bona 'letra, ol?
les Drassanes. De tant sentir parlar
de misteris ara, abans de trucar ens
sentim cohibits. Truquem amb precaució. Mentre ens fan espe
rar per obrír-nos, passen llampeguejant pels nostres ulls, ví
sions cl? pirates xínesos i la versíó que ens en donen les pellí
cules americanes. No són pas visions massa tranquilitzadores...
Ens obren, és dir, ens míg obren, finalment la porta. Són
dos xinesos auténtics. Amb un—pensem nosaltres— n'hi havia
ben bé prou.
Es tracta—diem—de saber quatre coses de la vostra vida
comercial, alguna cosa deis vostres costums i, a més, que
ens deixeu ter un parell de
plagues. Tot és per IMATGES, veíeu?
La pela& Roseta
1 ganxos, a la

ta

«pala

—

—Periodistes? Res,

res.

(No «quelemos»,

equelemosa

no

diuen en realitat).
—El nostre fotógraf—insistim—us fará bonícs com sou
(anávem a dir: i una mica mis..)
La resposta és un cap de porta. I tot de crits fets en unes
veuetes metálligues, una mica eíxordades pels cops víolents
donats sobre una taula... No era alió que se'n diu un éxit pe
riodístic, ni un començament massa encoratjador.

Uau, el mandad xinés

Perqué

la cortesia xinesa— tan cantada

en

les históries

quedes mal parada, una senyora del pis del damunt va pre
sentar-nos Mr. Liau, un xinés europeitzat que té influéncia so
no

La mit

cordial

de

Wu

escrlu •obre

salutacto

per

ala

la

qua:filia

lector.

poble

Ara Mr. Liau, fa un somriure molt d'estampa xinesa.
—No ens fem illusions. El comunisrne és també a les portes
de França, d'Alemanya, d'América. És dir, pertot el món.
Peró Mr. Liau, no contesta amb la mateixa polidesa amb
q té responia les nostres primeres preguntes. El tema no el
toca massa de prop. Girem full.
—Quant temps fa que és a Barcelona?
—Quatre anys.Sóc l'amo del pis on viuen els meus companys.

una
att

se

n'han

anat de Barcelona. Ara tenim dos estudiants que seran
dos futurs mestres nostres.
—?No es indiscret de demarar-vos quan guanyen cada

día, aproximadament?
—No es cap secret. Quan el negoci va bé, unes qua
ranta pessetes. Ara el negocí flaqueja.
—I totes aquelles dificultats de circulació?
—Ara, en aquest aspecte ens deíxen més tranquils.
Abans ens negaven els permisos. Peró no es descuidaven
d'exigir-los sí ens vejen al carrer. I, és ciar, ens penyo
rayen. Mireu: a Madrid, per vendre al carrer, els nostres
companys paguen vint céntims.
—Quins són els vostres millors compradors?
—Ja no cal dir-ho. Les que tenen més bon gust, les noíe
tes, aquest bé de Déu que en teniu. I és ben veritat, com
més bufones més bones compradores. Aixó no falla mai.
Diem de passada que Mis
ter Líau no s'ha limitat a

festejar xíneses.
—Les vostres dones—diu
--són de primera, peró les
nostres són més plácides,
més contemplatíves. Per
cert que un company nos
tre va casar-se amb una se
villana. Jo, per ara sóc sol
ter. Ja pot dir-ho.

El perfil comunista

-

vosaltres,

la Xina.

•—Aixó cal deixar-ho per
als espanyols. Els xinesos
no servim.
—I, taninateix, teniu un
«fenómeno» de la vostra ra
ca que es díu Joan Wuang.
Té quaranta anys. Fou ex
pulsat de Xanghai.
Mr. Liau té tard.
—Demá—diu—me'n vaig
de Barcelona, peró deixaré
dít als meus companys que
es deíxin retratar.
—Mirarem d'afavorir-los
tant com poguem, oi Cases?

—I afegirem: ben plantat
i capitalista. Abel, com un
anunci de «La Vanguar
dia», no?
-No, no sóc pas ric, ai
xó no. No em convé pas
que corri.
—I dígueu-nos, si us plau:
?heu conservat la vostra
tradíció a la taula?
—Posats a taula, mengem
com

a

Llau, amb el mapa a la
vista, corita les seves Impres
sions a l'autor d'aquest anide

exactament.

—Una pregunta de ca
rácter industrial: ?Us feu
els collarets vosaltres, o ja
els compreu fets?
—Nosaltres ens limitem
a vendre, que ja és molt.
—?I qué me'n dieu de Vi
cens Hong, com
a torero?
Mr. Liau, riu, per primera

Unes

vegada, estrepitosament.

Aquesta xlneta
un

bibelot

ha

nascut

a

que sembla

porcellana,

de

Barcelona

platines

~MI

Hem dít difícils pel rubor
d'escriure heroiques. Rieu
vos de les instantánies de
la caca del lleó o de la pes
ca de la foca. Almenys els
lleons ni les foques no te
nen un odí decídit a la fo
tografia. Peró aquests xine
sos si. Va m tornar-hi un dia
darrera l'altre. No hi havia
res a ter. No ho volien. (No
«quelemos• com diuen ells.)
La bona senyora de la

primera vegada ens acon
sellá que esperéssim el re

torn de Mr. Líau.
Prou que els retratarem—deia encoratjant el fotógraf.
I vam trobar el truc decisiu. Vam apagar el llum de
l'escala. Tot era a les fosques. De cop i volta, va encen
dre's un Ilumí. Era Mr. Liau que pujava. Els altres xine
sos venien darrera d'ell. Quan va apagar-se el seu llumí
va encendre's el nostre magnésium.
—Grácies, Mr. Liau, ja tenim les plagues.
En vista que la seva virginitat fotográfica ja havia
estat vulnerada, els nostres xinesos es van declarar
vencuts i decidiren donar al
L'estratagema de Mr. Liau, do
gunes facilitats—no gaíres
na resultat, I el»
companys
al company Cases.
fotógraf.
Al
foren sorpresos pel
LLU1S SAINZ DE MORALES
zó podrla
sser, també,
—

seus

una

cena

mtsferfosa

de

es

film americi

(Fotos Cases)

LA VEREMA

DE LA VIN

Les jornades tardorenques comencen a te
Stmfonla tardoral.
pinzellades
d'ocre i siena. Els arbres volen co
nyir el paisatge amb
mençar a despullar-se i els darrers raigs de sol ponent els abriguen
amb una polsina d'or vell que els dóna la qualitat de cornucópies
vuitcentistes.
La vinya, peró, está al seu esplet i verdeja els catnps amb un to
verd tot esponjós. L'amo es passeja tot satísfet entre les rengleres de
ceps
rengleres inacabables i monótones— i de tant en tant, aixeca
fruició, el sospesa i d'un
un pámpol, contempla el brot de raim amb
cap d'ull només, diríeu que ja ha saborejat el most que contenen els
grans madurs i panxuts, plens d'ambrosia.
Quin bo dóna el veure aqueli bé de Déu de raims
La collita.
atapeIts, formant penjois ubérrims, tips fins a rebentar de raigs de soll
—

—

—

Arreu arreu, pertot fins on us allargui la mirada, veureu ceps
ceps, tots carregats, tots amagant sota el cobricel deis pámpols,
mokuts i verdosos, el tresor de la meravellosa fructificació.
L'amo ha retornat al mas i allí, sota l'emparrat que om
breja el porxo, comunica amb els seus familiars i amb el
majordom la impressió que ha tret de la visita.
I bé; aixó ja está a punt—comenya l'amo tot
joiós
Demá passat comenorem la verema.
?Qué te'n sembla d'aquest any? fa la
mestressa, bevent la resposta del seu marit.
No és pas com la d'ara fa cinc
anys;
peró
intervé el majordom
vaja, si no ho és, ja s'hi acosta foro.
No sortiran
pas tantes cárre
gues de vi com
aquell any
díu l'amo.
La qualitat
mes

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

peró,

se

rá millor.

la podeu
avisar la
gent per
a
dema

pri

passat

a

mera

hora.

Les

portado

que siguin
netes i que hi hagí
els carros a punt.
I aíxí per l'estil,
segueix la conver
sa, fíns que la minyona
els crída per anar a sopar.
els raims l'aprofiten per
aquella
nit
i
l'altra,
1
ceps
í deis pámpols 1 deis
acomiadar-se
deis
a
animalets del camp í de les estrelles del cel. I tot
concentrant dintre d'ells els raigs de sol de la
darrera jornada, prometen venjar-se deis homes
que els arrenquen de Ilurs plantes, tot just quan
acabaven de madurar. I els raims es venjaran.
Perqué els rarms
La venjança deis mima.
en són de venjatíus. Es vengen, peró, amb la dol
ça
de la substancia llur; per a ells pot
plaer
aquesta venjanca, peró no deixa de ser-ho
ésser un
bornes,
als quals ells volen fer Ilur víctimes.
per
als
també
comeno
Allá, cap a les primeres r.ebulositats de la históría, va
universal
v
aquesta Iluita. Noé, el patriarca, a qui potser el diluvi
per
coP
P
día
arranca,
deixar-li un cert avorriment per l'aigua, un
gustoso
mer, uns brots de raIms i en tastar-los, va trobar que eren
d'éss
havia
granets
tan
dokos
suc
d'aquells
Pensá, potser, que el
rair
bo, i els va esprémer. També va agradar-li la sang deis
guardar-ne una petita quantitat per un altre dia i allavors fou
i
els raims rumiaren la malifeta. El suc comenlá a remoure's
d'aquelles
tar-se dins de l'ámfora de terrissa on estava clos i
léncies va sortir-ne l'esperit del mal. Noé, dies després, va to
tastar-lo i el trobá millor que el primer dia; i en begué niés
apoderar-se
fins a acabar-lo. I el somni de l'inconsciencia va
conseqfiéncies
foren un ese
funestes.
Les
conseciiiéncies
porta
el
de família i una maledicció. 1 de Ilavors encá que el vi
escándols
í f
ha fet donar cada dia més
rairns fermentat
ve'
la
Aquesta
és
sang humana ha corregut per culpa d'ell.
res

dolow

Quaa

-

.

a

les

els

cera

sdn

portadores,

les

piens,
quals

els ?yen cap

mIg la
bata, pes

Cenen

forma

de

qué, els

ralas comien

do

d'acostumar-sid

—

A

una

mA

toreo,
ele

les ti

absecant

pámpola

aun,

l'altra, dan cop
sec

tallen el brot

que sanad: el raTra
ti
cep
a en b

—

—

deis rairns.

dones.
De bon mati els veremadors, homes i
La verema.
a
pampols
són a la vinya. A una ma les tisores, aixecant els
plan
l'altra, d'un top sec tallen el brot que uneix el raim amb la
—

o

te

A AL CUP

Ele

•eremadorr

saben
les

aprofitar

portadores,-

al costat deis veremadors, van omplint-se poc a poc í una vegada
ls coves,
plens, les mosses somrients i colrades de sol, en porten uns altres
de buíts i s'enduen els plens cap a les portadores que, per
qué els raims comencin a acostumar-s'hi, tenen la cons
tru:ció i la forma com d'una mitja bóta sí fa no fa.
El cant de les cigales es barreja amb els críts
deis carreters que amb les portadores ple
nes o buides, van í vénen fent viatges de la
vinya al mas í del mas a la vínya. Les
mosses han de sentir-se'n mes de qua
tre deis homes, quan s'hí acosten per a
canviar els coves i sovint esclata entre
els ceps una rialla grassa que retruny
per la vinya com una trencadíssa de plats.
A l'ombra d'algun arbre es fa la dínada i la
tasca recomença a la tarda fins a entrada de
fosc. I segueix l'endemá i encara l'altre í
l'altre, fins que tots els raTms ja són fora
de la planta i són apilotats a dintre el cup.
Abans, Bacus
Bacus I la veremadora.
presídia les testes de la verema. Avui,
peró, una mica démodé ha d'aconten
tar-se amb una intervenció més mo
desta. Surt sois a la nit i es passeja
per les
—

vinyes
amb po
s a t trís
toi. Pro
va de po
sar-se al
cap una

-

corona

pátn
pols,mes
de

troba
que totes les fulles
són tacades amb es
quítxos de pedra bla
va !tan fetor de sofre.
Li desplauen í acaba
plorant al peu d'un
marge la sev a
dissort. Enyora
aquells estols de
Ele carros, ami) les porta
nímfes de les
dores plents, fan els rlat
boscúries de l'Ar
ges de la vinya cap el
cádía í de les vinyes
de la Campánía. De lluny lí sembla veure
passar una bacant d'aquelles que tant lí pla
vien i per culpa de les quals no servava mas
sa fidelítat a la seva muller Ariadna. Vegé,
hen aviat, que no era pas una nimfa el que havia vist, sinó una
til camperola, una pobra noía veremadora que en lloc de la túni
O peplon de les bacants deis seus bons temps, portava un vestít
teixit i un davantal de cotonada i per comptes deis clássics penti
ts de les beutats- olímpiques, duia els cabells a la garçon. Bacus
Prengué que el seu regnat havia finit completament, que aquells
nO eren els seus camps i vinyes 1 que si volia retrobar ara sátira
cants i nimfes de les que alegraven les seves festes dionisiaques,
la de ter cap als danzings í music-halls, Casinos i Grands Hotels
/lob, can els seus antics vassalls han canviat la vella indumentá
Per les robes dernier cri i s'empassen les barreges crepitants
15
MéS complicats cock-tails í no la porpra diamantina d'aquell vi
olorós que escalfava el cor í teja rodar el cap í bullía espume
t
dintre les cráteres d'or macis i que se'n deia vi de Xipre.
mas

PP
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,

trePlflada.

—

Arribat al cup, els raIms sofreíxen el martiri

d'ésser trepitjats. Avui es fa amb premses; abans es trepitjava amb
els peus. I amb una humilitat quasi evangélica els raTms tornen bé
per mal i deixen anar a dolls la seva sang que després bullirá a les
tines í a les bótes i es fará vi, encenall deis cors, sublimador d'idees
i turment deis higienistes, que ja no saben qué més din perqué ningn
no els en fa cap cas.
Colofó hlvernal.
Vindrá l'hivern i els ceps desfullats donaran
la sensació de cosa morta, cargolats i turrnentosos, ressecs i aspres
com un renec de condemnat. No les guaiteu pas les vinyes desfulla
des, que semblen un ossari, un camp de batalla pie de cadávers des
—

carnats.

Sois dues coses he vist més tristes que una vinya en pie hivern:
bosc cremat de poc on els brancalls retorlats i calcinosos
semblen braços de condemnats alçant enlaire el seus clams d'ira o
bé una planúria erma i desolada, sense una planta ni un boscall.
Terres de sorra i guía( d'on la vida en fuig com el dímoni de la creu.
Les vinyes, no són mortes, peró. Dintre d'elles la saba esmorteida
congria el Foc de mil disbauxes i espera una altra anyada per a
rebrollar.
un

JOAQUITA
PISTOS CIASpas

•ThDPIGOSA

VAYREDA

I

AUGE?

El pescador d'ham
Hí ha un vell adagi catalá que diu:
«Pescador d'ham, pescador de 1am».1 tinc
la convicció que aquesta vegada l'adagi
no

ment.

Poques tasques hem vist com la del
pescador de canya, en les quals el treball
i la paciencia esmercada fossin tan mala
ment recompensades.
I, amb tot ?quina forca empeny el nom
brós contingent de pescadors que tenim a
Barcelona, a sentar placa d'estaquirot a
l'escullera, a soportar durant tot el dia la
roen tor de la canícula, i impávid aguantar
aquella canya, llarga com el pal messana
d'una fragata del segle passat?
No vulguem, pero, desxifrar el per qué
de ranció. Cercar-hi justificacions fóra
llevar-li

?No

'

tot l'encís del

és

seu

purisme.

preferible acceptar

santament

el pescador de canya com una mostra
d'alió que pot la intelligencia de l'home
quan cerca una manera més de perdre
honradament el temps?
I ?voldríeu dir-me qui més pacient, més
estoic i mes constant alhora, que el pescador
de canya, qui ferreny suporta el dur setial
de la liosa i el sol cremant í la fatalitat de
no pescar, día
darrera día, ni un sol llo
barret?
I més encara. Aneu a l'escullera i us sem
blará que tots els pacifistes convencuts de
Barcelona, s'hi han aplegat. El pescador de
canya té el do d'inspirar amistat; d'atraure

la confianla; els veieu
amb cara de bones per
sones.

Si preneu conver
amb algun d'ells,
podreu observar de
seguida que, en el
fons, són uns ínge
nus charmants. Us
sa

explicaran a quina
época de l'any el
peix té més gana,
si l'esquer que pre
fereix és la gamba
o

1

pasta d'arengada;

si s'ha de pescar amb
ham de mosca o amb
volantir. Us contará, també,
alguna gesta del seu ham
terrible, uns quants anys enrera:
aquell peixarro fantástic que se li va
emportar canya i tot...
Us dirá que a Barcelona els pesca

Elpremi

a

la constancia:J» han picat!

Aquesta gent, necessiten estar inscrita
deportius de Barcelona>, per poder

dors de canya necessiten
estar inscrits a l'«Asso
cíació de pescadors depor
tíus de Barcelona», per a
poder tenir un bloc asse
nyalat a l'escullera.
Jo crec que el mar té la
virtut de tornar simpática
la persona més adusta, i
formal el més caragírat.
EH us demostrará que
bon pescador no ho és
qui vol. L'aprenentatge
també és cosa llarga. Un
home amb l'experiencia
deis anys,
La delicada
arriba a sa
maniobra de
posar l'ham
berla quan

a

l'eAssociació de pescador»

tenir

un

lloc

a

l'escullera

titat exacta d'esquer amb que s'ha d'em
bolicar l'ham; a coneixer amb l'estirada
la mena i la grandária del peix que
pica; el moment exacte en que s'ha «d'al
caro; a la fondária que s'ha de pescar,
segons el to de blau més o menys pujat
del mar; en fi, tota una serie de detalls que
per més que semblin, al profá, insignifi
cants, són gairebé sempre el quid per de
venir un bon pescador de canya.
Es molt curiós, un matí de diumenge, ter
una
passejada per l'escullera. Miren al
lluny la línia del port, i són tants els pes
cadors que hí passen l'estona, que us
sembla veure un canyar crescut damunt
les lloses.
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L'HUMOR ESTIUENC

Una

"hiper-revue"
a Sardanyola

'estiueig ha estat ara i sempre un pretext avinent per do
L-40 nar sortida a tota mena d'iniciatives de divertiment so
cial. Les festes de l'estiueig tenen la grácia particular d'anar
sernpre acomboiades d'un gran esperit familiar que fa possi

L'

Sigui un ball de trajos, un concurs de
representació teatral sobrerealísta.
Enguany, entre les ccolónies» amb esperit d'iniciativa,
?ha posat de moda un dívertiment nou: la caricatura de la
revista de gran espectacle, transposició, en mánigues de ca
misa, de totes les grácies del music-hall. A Tiana, a Sant
inri i l'altre diumenge a Sardanyola, s'han celebrat testes
d'aquesta mena.
bles lotes les audácies.

bellesa,

o una

En

Valen« Castanys, «produceurs, autor, animador i escenbgraf de la revista Xofer, a Cordelles I vol
principals elements que collaboraren a l'espectacle. A la dreta d'En Castanys (aSstayalat amb
una creu) l'escultor VIladomat,
1, a l'esquerra, el critic Just Cabot.

tat deis

Al Cordelles Club correspon el mérit d'haver donat estat teatral

a

la revista

Xofer, a Cordellesl, que el dibuixant i humorista Valentí Castanys, l'home del Xut!
ha improvisat, en gran produceur, sota el cel amable de
Sardanyola. Alguns joves
de la colonia i tot un grapat de gent de bona voluntat, collaboraren en aquest espec
tacle que va interessar tota la població i que fu mobilitzar nombre de forasters,
turístes

a la caça de la novetat dominical.
Tot plegat, una festa agradable i plena d'enginy, que diu molt
de l'humor deis estiuejants de Sardanyola.

La

en

favor del

to

i

pista de patinar del «Cor
Sardanyola,

dalles Clubs de
El sketch «A 2'30 rl coberta,
un deis mes enginyosos de la

revista,

vist d'entre caixes

eonvertit

en

teatre

de

la

na

tura, durant la representa
cié

de la revista estiuenca

ger.

Teresina

de la

Casajoana
ens parla

maga, la

Atarla

Alba de

Holly

seva

wood

la nostra compatriota
deis éxits que actualmeni conquista per América
noves als nostres lectora, ens
Maria Casajuana, i amb el desig de donar-ne unes
mare i la seva
dirigtern una tarda a la Ronda de Sant Antoni que és on viuen la seva
germana Teresina.
menava
Aquestes, ens reberen afectuosament, i en enterar-les de la missiú que ens
un xic de contrarietat.
pogueren
amagar
seva
no
a casa
féu la mare tota compungi
Estem tant escarmentades amb aixO dels intervius
cap més. Sempre se'ns etribueix coses
da
que hem fet el pensament de no acceptar-ne

A 5SABENTATS
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—

-

—

que

no
—

hem dit

responguérem
enganyar els seus lectora
les coses que ens diguin vostés...
—

Senyora. IMATGES

no

No direm més

té cap

interés

ni menys que
nota menuda i

a

vivament.
deliciosa, intervingué:
Teresina que és una
formalitat Jo Ilegeixo IMATGE5 set
Mamá, aquests senyors cm consta que tenen
seriosa.
revista
manalment, i sé que és una
Les paraules de Teresina solventen lotes les dificultats.
acostumada a aquestes coses...
Aix1 será millor que tu els atenguis. Jo nn hi estic
infinitat de retrats d'artistes cinema
Pasem a la sala de música. Per les parets, una
de l'artista.
tográfics. Hi ha el bo millor del cinema. En cada fotografie una dedicatóriaMiss
SPAIN.
blanca amb unes lletres que diuen
I damunt d'un pedestal hi ha una franja
germana al concurs de Gal
Veuen7 aquesta és la franja que va portar la meva
l'única espanyola que ha guanyat ahí
weston on va guanyar el segon premi. És
Voldria contar-nos, Teresina, com va anar tot aixó?
I oferint-nos seient comencá.
fotogénia La meya germa
Com ja deuen saber, la Fox va organitzar un concurs de
presentar-nos-hl.
vegades
que Jo Ii havia pregat de
malgrat
les
assistir-hl.
na no volia
guanyadora,
entendre
que ella tarnbé podia optar a
impossible
fer-li
de
Veient que era
I
efectivament,
várem fer les proves. Veurá, pe
m'acompanyés
a
mi
pregar-li
que
vaig
hi prengués part.
ró, que quan el director la va veure, va comenlar d'insistir perqué
sorpresa que va tenir
decidir-se.
La
maregessin
més
va
perqué
la
no
A cerpla de precs 1
quan es va trobar premiadal
1 Ilavors...?
partir.
Comencarem els preparatius pera la marxa. Tenia la contracta firmada icalla
—

--

—

—

.

—

---

—

II. fortuna... Acompaaya
pas de Marta Alba, rami de la fama
assisteix a la eprova• que s'efectná a la
TeresIna,
germana
da de la saya
Aquesta prova vn obrir-ti les portes de Hollywood
Casa Fox de Barcelona.
El

primer

estilitsada 1 standardit
Hollywood, tan lInny d'aquella
Barcelona
modesta ?daría Casainana de

La Maria Alba
rada de

Esteva contenta ella?
No ho cregui post Estic segura que n es
a l'Havre que és on
car de París
ya més jo,
féu més que plorar 1 dir
no
:uvia d'embarcar
1 que volia entornar-se'n cap
.que se'n penedia
Barcelona » Ens costa Deu t ajuda per dect
una
lr-lal El concurs de Galweston fou per ella
rentable consagració. I aquí comenca el seu
escens, Entra en els estudis de la Fox 1 comen
fent papers de poca importancia. La prime
interpreta, fou «Per uns ulls
ra pellicula que
'legres.» Després «Una núvia en cada port».
«Joventut esgarriada» fou l'última pelllcula
que féu a la Fox. Llavors va entrar a la Para
mount amb molt més avantatge de tot. Allt va
filmar-hl «El tos del delicte» que és un film so
molla ressonáncía a Amtrica.
flor que ha tingut
Segur que 11 devia costar d'adaptar-se en
es coses del cinema.
Evídentment, II vingut molt de nou, í la
Hollywood el di
;roya d'aneó és que un top a
rector li va manar que es posés una camisa
.urja per treballar. S'hi va negar rodonament
fou precis mobilitzar tot Hollywood per a con
-

—

—

vtricer-la,
Segons tenim entts,

vostt ha viscut allá
3mb ella...
I la mamá també; hi hem estat un any; si
tornar
o hagués estat que ens fou prects de
per assumptes particulars, ja ens hi haudem
quedal. Jo tenia contrade també amb la Fox.
?Aixt vostt pensa dedicar-se també al
—

cinema?
—

es

St,

que

senyors;

no

inconvenient

que

hi ha

podrem treballar les dues juntes

en

mateixa casa per raó del moll que ens as
semblem.
—1 no pensa tornar a Barcelona?
Oh prou, ella rai bé tornaria. peró seria
5otament per veure una altra vegada la Barce
iona enyorada, penó té tanta feina allí...
?Yer qué Oía canviat el nom per Maria
Alba?
Molt senzill: perqut aquest cognom en
:ingles costa ínolt de pronunciar-lo i demés es
més curt. Jo també he pres el meu nom d'artista
que és Test Alba. És un nom ben catalá.
A. PONS I GlIfTART
una

-

-

Les data

Alba
eI

en

janliziet

de la
sa de

si-ga

ca

Hollywood

Mg

La delicada
ne

de

sea

maquinal

Re. en els estridis
di la Paramonat

bit
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i
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Flora estengué la mš, que Blunt prengué en
tre les seves i Ii doné eopets, com es fa amb
un
infant; ella es giré vers ell, com per a
prendre coratge en la seva serenitat.
—Tenim una mala noticia per donar-vos,
Flora—digué—. tina mala noticia per a tots.
El vostre oncle Roger...

,

—Qué?
—Será
és

un

Rogar

Flora

gran
I

disgust

per

a

pobre

vós. El

mort
es

separé den,

els ulls dilatats per

MA111141 I

,-wat

w
I

(Contionactó

1"

del número anterior)

-Bona nit, senyoreta—digué
Temem que hi hagi hagut una
robatori i us demanem que ens

polidarnent—.
temptativa de
ajudeu. ?Qui

és aquesta peea? La sala de billar?.., en
tren i asseieu-vos.
Flora s'assegué en l'ample sofá al llarg del
mur i esguardá l'inspector.
—No comprenc. Qué ha estat robat? ?Qué
voleu que us digui?

—Quan?—inurmurá--quan?
—Poc després que l'heu deixat, de segur
—digné Blunt greuxnent.
Flora es posé, la má a la gorja, deixa sentir
un petit crit i
caigué; pero jo la vaig agafar
en el meu
brag. S'havia desmaiat. Blunt i jo
la porthrem al primer pis i la dipositárem en
el seu llit. Després vaig pregar Blunt que des
partes la senyora Ackroyd i que la posés al
corrent del que passava.
Flora es retorné aviat. Vaig dir a la sera
mare que hi anés i que li fes alguna cosa per
tal que acabés de tornar en si. Després vaig
baixar amb pressa l'escala.

CAPITOL VI

pondre

negativarnent, pertb arnb
menys convicció del que ho hauria fet si no
m'hagués recordat que la veu d'aquest horne
m'havia semblat familiar. Vaig explicar alzó
a l'inspector, vacillant.

trobar
va

l'inspector

que

sense

Vaig
aquesta vulgaritat era exagerada. Si, cota deja
l'inspector, el desconegut havia volgut
mular la sera cara, també hauria pogut
simular la seva veu.

—?Voldrieu molestar-vos tornant al
amb mi, doctor? Voldria fer-vos una
Vaig

notat

Sheppard ja
si

la

sortia

de

la

nascut

aixb

bé hi ha

podria precisar-ho, parqué

natges estaven
—?El vostre
sempre?

tirata.
oncle

semblava

—Sembla evident
aixb.

havien

estat les
del mi

tre d'hótel durant
el vespre. Si he de
dir la veritat, no
em
fa gaire goig.
Aquest home sap

alguna

o

com

ha

com

pres

volia

a

on

xantaig.
Vaig prendre

com

per

a

re—t

ajuntar

sió,

bé—respongué l'inspector.

--Voleu dir-me el que han robat?
—No ho sabem... ben justament—declará
l'inspector amb vacillació.
Una lluissor de terror passá pels ulls de la
noia i s'aixech d'un salt.

—Qué passa? M'amaguen alguna cosa!
Héctor Blunt, amb la saya calma habitual,
a

posar-se

entre

ella

i

l'inspector.

una

immedia

icmoelt

COni

hi iu aHu

ren

que

jo

car

de si
ria o

us

dubtava

a

.parla

en

Estava

no.

decidit

dir-vos-ho

perb esperara

tot;

una
ocasió favora
ble com aguaste.
Li vaig explicar,
aleshores, ele esde

veniments
vespre, tal
he

l'ordre.

vingué

con

aquesta

ria del

—Vaig entrar i vaig dir : «Bona nit, oncle,
ine'n vaig al [lit parqué estic un xic fatigada
aquest vespre.» EH deixa anar una mena de
reny. Vaig anar cap a ehl i el vaig besar. Ehl
em
digué que el vestit m'esqueia be i am
pregá que em retires, car esteva ocupat. Aixi,
jo vaig sortir.
—?No va insistir especialment en el seu de
sig de no veure ningú?
—Ah, sí; no me'n recordava. Em digué
(Digueu a Parker que no necesaitaré res aquest
vespre i que desitjo no ésser molestat. Vaig
trobar Parker en sortir i Ii vaig transmetre
—Molt

anar

parar, i m'ha

tat

pausa,

in

a

terrogar

dir exactament el que heu par
una

Quan

cosa.

l'he comer-wat

lat?
Flora féu
els records.

una

ocupacions

—Erri penso que sí.

—?Podrieu

He fet

patita enquesta per
tal de saber quines

els corti
estar

cosa

la senyoreta, doctor?

tancada?
—No

en

alguna

marxat.

oberta

era

imaginació

la

de Par.
de veritat?
—Si Parker ha sentit alguna cosa de xantaig
—vaig respondre lentament—, cal que hagi
escoltat darrera d'aquesta porta.
Davis féu un senyal afirmatiu.
o

Parker diu

havia

finestra

Davis obrt la

cá amb clan darrera d'ell.
—No vull que ens destorbin—digué greu
ment--, ni que ens escoltin. ?Qué vol dir

—El vostre oncle esteva sol?
El doctor

L'inspector

din que sí.

—Era aquesta hora exacta?
—Cree que sí. No podría afirmar-ho. Potser
era
una
mica més tard.

—?Heu

dues

o

porta del petit vestibul; hi entrárem i ehl tan.

vostre oncle
cap a tres quarts de deu. Es així?
—Absolutament. Li he anat a donar la
nit.

—Sí.

despatx

preguntes.

—?Ha

EL PUNYAL TUNISENC

cuina.
—Com

que era una ven feréstega, coro d'un
educació?
afirmar, per bé que cm semblava que

borne

ker,

Vaig

xl ulselnsr.

t_s

aquesta história del xantaig?
—Xantaig?—vaig dir, molt impressionat.

na

—Simplement aixo, senyoreta
que heu sortit del despatx del

gabany aixecat,

—?Dieu

l'horror.

jp

molt fosca, l'home portava el coll del seu
i les ales del barret abaixa
de } amu
um
A
bla que ha volgut ama
gar la sera cara. ?Esteu ben segur que no el
v
res
era

—Ja ha
d'ella.

tornat

en

si i la

seva

mare

té

cura

—Perfectarnent. He interrogat els criats.
Tots declaren que ningú no s'ha presentat
aquesta nit per la porta del servei. La des
cripeió que rn'heu fet d'aquest estranger és
xic vaga. No podieu dir-me alguna cosa
un

precis?
—No—vaig respondre—,

de més

com

m'inLn
teirros

ele

ad.

consignat

peln m'ees-m

or

de

v

coltava amb atenció, i
gades per a fer-me una pregunta.

—Es l'afer més extraordinari que mai m'ha

contat. Dieu que la carta ha desaparegut?
AixO sembla significatiu, molt significatiu ve

gin

ritablerment, i

ens

el
dóna el que cerquen):

mbbil del crim.
1Seguira

i ho sento. La nit

d'aquell

en

el núntero

viven()

visitants !Ilustres: Po m pe u

iros-collis
a "Bolla Torra"
EN

aquest pla,
tivament,

córrer

el

parat,

entre

Fabra i Ventura Gassol,
La nit del dissabte, des
prés de la cursa d'antorxes,
espectacle impressionant, fet
honor deis dos visitants,
Ventura Gassol parlé als

és, efec
bell com fa

a

que

tan

acampadora de
«Bella Terra».
La presencia deis «follets»
dels «minyons» de munta
nya, a aquest campament II

nom, hl ha estat
els pins, el «Cam
parnent de Catalunya», és dir,
tres- cents acampadors, amb
noranta tendes.

entusiastes

aquest campa
d'acampa
dors; els «follets», «els mt
ayons» i

dóna un aire potser més de
joc, peró la jornada hi és tan
ben aprofitada com en els
deis grans. Comença a les sis

.anya.

del

seu

Hi ha,
ment, tres

ttstat
'es:

en

menes

els «gules» de mun
Els organitzadors han

la

Terrassa, «Grup Excursionista
Barcelonés» 1 Centre Esportiu

.

d'ençá que «Palestra»

ha començat a hissar-la.
Va arrelant-se també, l'excellent costum de
,isitar els campaments.

Com el de Tossa de Mar i el de MalnIu,
carnpament de «Bella Terra», ha rebut també

acaba

a

les deu,

a

vora

s'aprofita amb un gran de
viva al campament. Hauria
font, és ciar, peró val a dir que

«Catalunya».
Després deis dos campaments, de «Palestra», a Malniu
a Tossa de Mar, l'acampada a casa nostra, comença a
devenir normal 1 guanya cada dia més adeptes.
Aquesta extesa de tendes sobre el pla de «Bella
Terra», ja és ben respectable.
El nom de «Campament de Catalunya» no és
pes excessiu. El presideIx la bandera de Sant
tordi, que ja és la bandera de les acampades

matt i

del foc.
La foto central d'aquesia
página ens permet de veure
un
follet de muntanya que

tres entitats excursionis
«Centre Excursionista» de

lit de la installació d'aigua

preferible una
l'enginy ha resolt aquesta necessitat d'una manera
tan graciosa com eficac.
Pensareu potser davant aquesta foto de la má
quina d'escriure sota una lenda, que és poc
esportiu aquest estri, en la vida a plena na

estat

tura.
tan

Peró hem de reconéixer que un número
respectable de tendes i d'acampadors ja

justifica la confecció del diari que aquest cos
de redacció va arrodonint voluntariosament
sota la tenda.
(Fotos Gaspar 1 Custodio)
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Paris

a

tumplaenta del tus. El Faubourg Montmartre és també
desprts deis boulevards, el cami del visitant de Parts. una
clima la

de Vid-.5dCtd, o, millor dit encare, en termes més sup
el paracits terrenal en el
cien», el camt d'aquells que cerquen
Paris d'avui.
mena

Siznionla de blanc i verd
primera vista, compLn,
a
a vint-i-vuit ~ómnibus,
la foto del correr parisenc. Vint-i-vuit ótunibus mecímics
de color verd, recoberis de blanc. Te l'especie de cosa exótica
precisainent duna cosa suau
com
un murmull de Jazz, no pas
; un extrcit dis.
i dolo, o tan sois d'obra gran a restil tanqui
pels descendenis
carrer
creuat
en
mig
d'un
fressat, que rutila
d'aquella Torre de Babel. Cada mig dia. a la 'tarda i cap el
tard, aquesta legió, aquesta gran parada es remou inquieta, és
Fina

en

imprescindible

la simfonia

com

de cada hora d'épat.

Concert de botzlnes 1 claxons
badia s emptlflu
A Nila. la cose la és diferent. L'aire de la
de
les
flors
deis lardins
cremat.
i
el
perfum
! olor de gasolina i oh
magnífica que emmarquen els centenars d'hotels en ala set qui
substitueix
lómetres de llargada del Passeig, la
L'automóbil ha substiturt el cotxet de vela amb sarreils, tan
típic

a

la

costa

Blava. Ara, la

tracció mecánica ha

vingut

a com

plementar l'encts de Mica i els seus voltants. Avut, gracies o
t'auto, hom pot recorrer cómodament les tres corniches, que
de Nica a Menton creuen els Alps marítims, dominani les cales
i promontoris replens de viles i hotels suinptuosos.
És per aixtp que avui, N'ices, és la ciutat d'Europa que compla
amb més automóbils. Un per cada vint-i-dos habitants.
de la
A la tardor i en ole hivern, davant del Atildis
cotxes
de
fofas les no
d'autos.
Són
contempleu llargues Meres
d'arnbdós sexto
cionalitals i de toles marques, conduits per mans
deis turistes
A voltea, la nota sentimental entre les rialles
d'un
que el cotxe que ahir era
és el fet
desconegut
que
condueix
un
el
amic,

Una

turiusa

gratia
bourg

del

f o to

Fau

Illut.tmar

tre,de Pea ís,en un
má
mument de
xima

no

sap

ben be

analogia
questa plana.
certa

Una. d'un

correr

per

qué troba

les fotos d'a

en

de París,

curull

d'autómnibus, I les altres dues del Pas
seig deis Anglesos, a Nto.
A ben segur

que

el

será

cosmo

politanisme que impera en aquests
loes: al Faubourg Montmartre, de la
capital del món. del París bullicios i al

Passelg de

la reina de la Costa Blava.
A més, la nota vibrant, la que domina,
deis
ts e! tuf de gasolina t l'estricitncia
motors. Será aixó. aixt> indubtable
ment, el que hagi fet recollir en un
mateix lloc, aquests diferents aspectes
de les dues ciutais internacional., de
-

Franca.
.-drtem dir coincidencia de liocs
de coses. El Passeig deis An

'.1-..a.4.,I•43

glesos.
en

a

Nilo,

ts

terrips. més
plena tempó

tots

en

rada, el loe predi
tecle
que

deis

Passelg dala
Anglesos, de Ni
BI

,.s.

la clutat d'Ea,
que

ami,

mes

turistes

cernis.

en

la benignitat del

cumpla

ropa

usóbils

au

un

to

per

elida 22 habitan es)

MIQUEL jOSEPH

aglomera

ció d'autótnntbus

H..

avui

fer-lo seu, amuntegant fitxes darnunt
mestreále
la tanta de la ruleta, que ts la
Casinos.
i senyora deis
va

FOIOS DELIUS 5

KEISIONS)

AL MARUE DE LA
VOLTAA CHAMA
—

esportiu de la setmana
que ha finit, ha

estat

Catalunya que aquest
vegada.
per dotzena
a

la Volta Ciclista
s'ha corregut

any

més important de les
la nostra terra 1 potser
lambe de la resta de la península—la vol
País Base, superior en inscripció
la al

Aquesta prova, la

que es

corren

a

Primer!

els entusiastes que animen ala corredors o
desviuen per etendre'ls.
Aquest especie és, potser, el més interessant de tots els
d'aquesta carrera. Aquest entusiasme es presta a molts
variats comentaris Un filosof hl trobaria mil 1 un motius per
amb tota seguretat
sumir-se en la meditado més profunda
arribara a conclusions sorprenents i insospitades. Tal vegada
aconseguiria descobrir ala técnics el secret del contrast que
ofereix la magnifica acollida que el públic dispensa a aquesta
manifestacions ci
prova i el poc interés que es pren per les
distes que tenen per marc l'asfalt d'un velodrom.
A propósit d'aquest contrast hi ha edites esportius que
quan arriba l'época de la Volta, escriuen un any darrera l'altre
un seguit de lamentacions
capaces d'enternlr el cor menys
sensible. No s'expliquen el per qué quan els tours passen per
qualsevol localitat de la nostra terra, tot el poble es lleno al
veureu

bé

que

es

d'aSOS europeus, és inferior en
cuant a quilometratge i etapes
rada any entra més en el gros
Dalle i a cada nova edicto és
mes gran l'Interés que s'hi pre
en
els catalans.
O. sin& detureu una moments
els vostres ulls damunt una qual
sevol de les moltes fetografies que
eh repórters gráfics han impressio
nat en sortides, arribades, control i
,-)Hes del recorregut, 1 en toles elles hi

llna poma per la stt

"0.•

1 tothom s'interessa per les inciden
de la prova, i en canvi les reunions que
a les
pistes, transcorreixen. la
tenen lloc
mejor part de vegades, en un ambient poc
menys que familiar.
Diuen que el ciclisme no interessa, 1 tel
vegada no els manca la raó. En la Volta a
Catalunya triomfa no pos l'aspecte esportiu
gent la
sinó el pintoresc de la prova. A la
sedueix la nota de color que dóna la bigar
rada mease d'un escamot de routiers, o bit
s'entusiasma per l'emoció d'un sprint final o
per l'esforc d'un iseié que ha aconseguit una
centenars de metres d'avantatge 1 marxa sol.
amb energia. Pero
cara al vent, pedalejant
per damunt de tot s'apassiona pel triomf
d'un determinat corredor que os
tenia la representac1ó de la pátria
•l'anee!»
carrer

eles

o de la comarca o de la
localitat, pel qual desitja
la victoria no pos per
creure'l superior als al
tres, sinó perqué en ell hi
veu tota la personificado
d'uns ideals que passa
per damunt de tot.
I és peralzó que celebra els
éxits deis seus predilectes 1 es
pera amb ltnpneltriCia les no
ticies que la premsa escampa
El garbuii don
ala quatre venta. I és per aixó
revituallament
que tot ei temps que dura, la
volta és tema obligat de lotes
les converses, que son poca
els habitants de la nostra terra que no s'inte
ressin pel seu cura.
Interessen les ressenyes i els comentarts que
escriuen els cronistes, a través deis quals es po
den endevinar les gestes d'aquests herois 1 les
calamitats que sofreixen. I el públic busca ávida
ment les informacions greflques que reflexen,
millor que tot el que es pugui escriure, l'estat
d'hnim d'aquests esforcats minyons, lles dificul
tats que continuarnent han de vencer per acon
seguir l'objectiu perseguit.
Aquest és el secret de l'éxit de la Volta a Ca
talunya. Són aquestes les causes de la superiori
tal que en el favor del pellic obté aquesta prova
damunt les manifestacions ciclistes purament

esportives.
X. P.
(Fotos Gaspar)

ELS ASPIECTES DE LA 'MUFA
N'hi ha molts, encara que els més importants a
d'ull siguln l'esportiu 1 el Iligarn que estableix
entre els pobles de Catalunya.
Aquest any es pot dir que la gent sha desviscut
cop

atendre a corredora 1 seguidora, organitzadors i
aficionats. Tant a Le Carda com a Girona com a
en

Terrassa, Tarragona

i tots els altres finals d'etapa,
han donat les nostres bailes donetes la nota culmi
nant 1 colorida de la seva presencia en gran massa.

L'adhesió de l'element femeni

a

la Volta ha

estat

completa. D'alzó ens en felicitern, perqué palesa
el despertar esportiu de la dona a casa nostra, que
ja sent com una cosa própia aquestes manifesta
intensament 1 puramentesportives. El seues
seu inestimable concurs a la
prova, taré,
cada any mes, pujar de grau l'emoció que tot Ca
talunya sent al pas deis corredors, que per a mol
cions

calf, el

clutats 1 pobles és un esdeveniment tan impor
com el de la Festa Major.
En l'aspecte esportiu, ha estat un nitre éxit de
l'entitat organitzadora : la U. E. de Sana. Pel que
tes

tant

fa ala corredora (de Canyardó ja en parlarem més
endavant), molt lloables Maurel i Pancera pela es
trangers. Aquest darrer ha estat objecte constant

La mar-sa lenta 1 ensopida, costa amnnt, sota un sol que crema... El desolat
panorama d'aquesta Callada de Falset ajuda a donar una idea de les penalitats
deis

(excessiva potser)

tia

li

ve

a

tonrs

a

de

Catalunya

1 altament sImpátic 1 agradable. L'afició
des de ben merad; i hen joya encara comencé a brillar

a

la bicicleta
els va

entre

lora ciclistes de Catalunya. El gran vencedor d'avui, esportivament i per
l'edat, és molt jove. Era per l'any 1925 que Canyardó corrla com a neófit,
1 l'any segúent (1926), s'inscrivf a la Volta a Catalunya (la VIII), en la qual
va

Manresa,

A la sortida de
que

unes

horas

mes

en

tard

la

darrera etapa.

han d'entrar

a

públic entusiasta
Barcelona, coberts

Un

anima els corredors
de

de la mirada de tots pel seu renom, peró ha hagut de Iluitar sol
de gran classe. El seu paper, dones, ha estat ben honorable.

pols

1 de

1 contra

glóris
homes

Deis nacionals. el base Ricard Montero, el brillant sisé en el Campionat del
Món, ha estat senzillement magnffic, joan Mateu el popular «Barrambom.,
molt valent 1 constant s'ha classificat en un quart lloc ben honorable.
A remarcar també la tasca de Carrion, de Tarragona; de Gascon, de Flaquer
1 de molts nitres corredora deis que pugen i fu

glóries del demá.

tures

Quí

és En Manían

Dorant

CanyardóT.

—

El

nom

de Canyardó és conegut arreu de Catalunya avui
die; fina les criatures se'l saben de memória i
quen el pronuncien ho fan amb un deix d'adralració.

El

de

de liegenda.
de Canyardó és d'una

cosa

carácter

saya

modes-

animació

viles de

volt
sea

dies,
pobles

El pan deis

representa,

arren, una mena

la

colorit 1 la

ala

Catalunya.

corredors

de testa

a

tot

major.

d'aquestes escenas
racterfstiques a Tossa de
Una

gran

aqnests

Volta porta el

ca

Mar

debutar

com

a

primera categoria, tot just deixada la llicéncia de segona.

Amb aquesta
batut el record de

talunya. Fina
Fontan

;

ara

ara en

de diumenge. Canyardó ha
absolutes sobre la volta a Ca
n'havien guanyadea dues Mució i dues
victória

victór1es

Canyardó

mereix, doncs,

Bé

en

posseetx
sincera

una

tres.

fellcitació

atleta

un

s'hagi posat al nivel'
deis més grans, com ho ha provat .el recent Campionat
mundial corregut a Bélgica, on es classifica en seté lloc
davant dels millors corredora professionals francesos,
belgues, etc...
Un visca, doncs, pel nostre campió
Cap. És a dir,
Quina Mol& posseeix Canyarció?
el
no cap; fins aquest any no era més (tot i ésser molt
que,

Canyardó, amb

com

pocs anys

—

:

ex-campió ciclista Gener ha segnit la
Muntat en la seva rimo,
Volts. En les bores monátones de la cursa. Gener dIstrela els
seas
companys tent acrobácies sobre la moto.
I en aquest any precisament. en la seva primera topada
amb el també formidable corredor que es diu Miguel Mu
dó. Canyardó es revela d'una manera fantástica, tant és
aixf, que quan faltaven dues etapes solament a cobrir, ehl
figurava al cap de la classfficació general, davant homes
com Fontan! com Mudó!
Des d'aleshores es pot dir que data la popularitat, la gran
fama que gaudeix aquest corredor catalá ( encara que
nascut a Navarra) que com més va més la justifica i
se'n fa més mereixedor.
En 1927. Canyardó prosseguí en la Volta a Catalunya la
seva tasca formidable classificant-se segon darrera Fontan
davant homes com Cuvelier, Pancera, etc.
La de 1928 fou un duel amb Mució i del qual sorfi victo
Niarian. Aquesta fou la seva primera Volta guanyada.
L'any passat, resulta també vencedor absolut, damunt bo
rnes de gran classe com el belga J. Aerts 1 l'Halla Breada
riós

ni, Cuvelier...
En fi, aquest any, després d'una superba actuació, ha
batut netament els seus rivals més per:Ilosos amb la ma
teixa táctica que utilltzá l'anterior.
En una etapa determinada, l'home es l'eme, posa
p01; fa un
a contribució
tot el que val, tot el que
i és ciar, davant d'una cosa excepcional de
facultats, els adversaria han d'abaixar el cap 1 rendir-se.
En una sola etapa, prengué a Pancera un avatuatge
va-i-tot...

de 18 minutsl

La Porta

Marathon,

de

l'Estadi,

s'obre

triomfal

cota

un

arc

herol

de

la Volta

a

l'arribada

de

Canyard6

el

FOTOS SPORT I

gran

GASPAR)

es pot obtenir) que el vencedor de la Volta a Catalunya I de BIscala, 1 d'una
infinitat de carreres. Peró fitols de campló no en posseTe cap. I diem no en posseTa perqu é
tot just aquest any va guanyar el Camplonat de Barcelona. Amb tot, no és estrany

máximum que

aquest fet,
Hem

encara

de

que

tenir

en

sigui

una

mica

compte

que

il.lógic.
no

tots

els

corredora

serveixen

per

tot.

N'hi

ha

el mallorquí Miguel Bover, qui
fou campió d'Espanya per carretera 1 per pista. És a dir. que Canyardó és un borne
dur, que s'adapta extraordinariament a les 'largues distancies, 1 sobretot en les carreres
per etapes. En canvi, en una carrera determinada, pot sser
venlut per un home inferior (dIntre l'especte de routter).
A Tremp, Manan Canyard6 va
per?, que será més ágil, que fará més velocitat en un trajecte
voler demostrar que les seves
crazlitats hiplques no tenien
relativament curt. És per aquests mi:otitis que Canyardó no
a les
&listes
res a envejar
ha guanyat mai cap Campionat de Catalunya ni d'Espanya.

hagut

Val

a

que

si. peró han

dir que

la

cara

persona

d'aquest

convida

lotes

a

estat

de bona
cavan

les anadea...

casos

Aixó
són

excepcionals

no

vol d1r

facultats.

per

que
ara

com

no

pugui aconseguir-ho perqué el que

n'hi sobren...

PAM.

L'onze de setembre de 1930
L' EXIT DEL

NOSTRE

EXTRAORDINARI

La grácia 1 la
jo•ratnt d a
e:testes gen
til* catalanes,
vaperfamar
-

el

=ovan:arel

de

R•fel de

Casanova,

el

?la de l'home
natge,

perfilen
de

amb

de flor

fensinitat

Aquel(
en

mlnescni clutadá, tal eixerit 1 sImpari.
portar el seta pom de Ron •l mártir de 1714

promet

que, guau

ser& gran, será lambe

lent defensor de les reivindicados* de

un

•

¦

te

Catalunr*

1
El venerable

patrici.

President de

la

Dipataci6, joai 4alaquer I VIladot,
~feral leed lees del watt, va voler
donar a Pacte tie dar al
C01,01/1

de la

asottentent

Dipatació, teta

la

La

peratetlea
solanaaltat
ese les eircumstlacies

senyoreta iosefina Ro/perol, posa
va Cap
I•bomen•tge f 1 o ri t del ses patrio
La bella

al, pene de t'estatua del Comerle?

perdsttat repetida da la portada d'•04ATGES,
• ea
seto« del pasada de Sant loas, so •• da
Sra erial van tenir-la de draftr
rse galera borne.
NAGSA
per tal
de servir el* Insznabrables ¦nmpradors

L'érit asoolit

pel

ti, detticat

Porte

superar

La

•d

sastre est-•

les aostres

die tete
espetas,

pdblic coutesplant
guiase. teta plena d•slid

rl

d•un

•

•
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