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Els cignes
del Ilac Leman
no tenen

cap incon

venient danar a cer
car el pa a les matei
xes mans deis ciutadans.
I abcó que el para-sol
que
na

porta aquesta me
de mariner, és

per

a

espantar

qualsevol.
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Les atraccions més emocionants emplawdes
en el lloc més deliciós i fresc de la ciutat

MUNTANYES RUSSES
BUG
(Última

metal

en

el Pons burdas)

WICHING WAVES
SKOOTER DISCOS
CASCADA SKATIN
-

-

AEROPLANS
TEATRE A L'AIRE
LLIURE i altres

"11111111¦
Totes de gran emoció 1 alegria- Proveo d'anar-hl ihi tornaren
La millor forma de traslladar-s'hi és pel funicular de
Montjuic, estació del Parallel, xamfrá Comte de l'Assalt
BítIlets combInats amb el Parc d'airaccions
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FORMENTOR
El Paradís de Uallorea
Tres dies d'estada al más senyorial Hotel
de la Mediterránia i excursions per 115 ptes.
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Den anys

Ihíssia

a

ANDREU Mil,
el bray dret ole

Trotzky,

torna

Barcelona

a

I sembla que, entre la saya muller i les dues filles.
Barcelona ha obtIngut un gran éxit A les dues nenes
el viatge en imperial per la Rambla i el Passeíg de Grá
ela els ha robot el cor. A la seva muller, a part de la
Rambla, li han fet molla grácia els «pianos de

maneta»

«vigilants». Andreu Nin, després 'de deu anys
d'estada a Rússia, ha vist Barcelona amb un ull una

i els

enternit.
Andreu Nln, vestit
El mar l'ha anat a veure a la platja de Badalona. És
sobre la sorra d'aquesta platja que hem sentit la 'dalla d'Andreu Nin, que no
ha perdut frescor, I el seu catalá que no ha perdut gens de barcelonisme...
mica

Deu
tit

a Rússia, en plena Iluita, són alguna cosa. Andreu Hin ve conver
personatge una mica llegendari. Fa desil'Iusió de veure'l atad amb

anys

en un

americana. On és la brusa russa? Sota aquest sol, no gosem demanar l'abric
de pella. Nin parla de Rússia. I quan diu «casa seva», en rus, a la seva mu
iler, ni ella ni ell no saben si parla de Moscú o de Barcelona.

amb la brasa

Pelito
ges

en rus.

russos

que

els

No ho creieu?
ens diu
Tampoc no ho
hi havia al meu voltant després de la quarta operació.
—

—

creien

met

al

sea

despatx

de Seere¦ari de la Internacional de Moscú

que era un home una mica Ilegendari? Si no alzó ben bé, és ben cert
faig les coses en gran. Per exemple: en dos anys m'he fet operar quatre
vegades No és un record? I bé; a més del cirurgiá que va operar-me
un
deis rnillors del món
hi havia tot d'abres metges a la meva vora, els una
&mies, els altres per veure el «meu casa. jo era alzó tan horrible que els
metges en diuen «un casa. El més amic, per esbargír-me el dolor, cm deia:
I vós, Hin, que sabt u lentes Ilengües, en quina llengua penseu?

Déieu
que

—

—

—

—

russa

—

-

En

rus, us ho asseguro.
Doncs us erreu; penseu en la vostra Ilengua materna.
Podrieu donar-me una prova d'aquesta leal?

Quan vulgueu.
Veiam: la llengua en qué parla un home, quan
reprén la peraula després d'un estat de subconscitn
cia, és la !lengua en qué pensa?
—

—

e

Evidentment.
Doncs feu-me el favor de demanar a la infermera

—

—

quina llengua he dit les primeras paraules, després

en

del cloroform.
Les ha dit
—

testifica la Infermera.

—

en rus

Enyoraré molt Rüssia ens dio
I si
gués que ja l'enyoro ara.
Qué enyoreu més?
Ii hem demanat.
—

—

—

us

di

—

Tot.
Hl tornaren?

—

—

Hl tornaré,

—

que

—.

lors, al

seu

és

Iligat

sento

ern

dar, peró no a viure-hi. l alzó
seves inquletuds, ala seus do

les

a

destí.

vara.
iVoleu que us paril de
Rtissia? Em demaneu anécdotes? He de dir-vos, pri
merament, que no sabría parlar anecdóticament
d'aquest país. Rtissia és una cosa molt atrio. Es tracto

Rásala vista de la

-

d'un país que va creant-se a force de dolors i de crims.
De «crimsa polítics
vull dir
com és are la depor
—

—

tado de Trotzky. He de t'ir vos, d'abra banda, que la
impressió que us dóna el país és d'una normalitat ab
soluta. Hl ha. naturalment, les dificultats que implica

l'estructuroció. És. sobretot, un país que va
se amb una velocitat vertiginosa. Deu anys
són

com

deu

anys

a

América. Fa

cosa

renovant

d'un

Ressia

a

mes

que

foro 1 ja no goso parlar-ne. Una pila de coses
ja no deuen ésser tal com vaig deixar-les. ja hl ha in
en

sóc

quietuds noves, problemes nous. Per donar-vos una
Idea d'aquest procés, us diré, només, que els autora
de després de la revolució han recreo! el Ilenguatge.
Un autor que conegués perfectament el rus classic no
podria pos traduir un autor d'avui. Per l'opera. en
canvi, fa l'efecte
cinema

sí que

se

que no ha passat la revolució; el
n'ha aprofitat. El teatre. sense cap

apartado nova, estrictament literaria, desvetlla l'afany
d'un muntatge nou, d'una representad() impecable,
coso

'em

de de u anys d'estada a Riássla, Andreu Ntn es la el primer trajo a la moda occidental. da
perdonar-II, dones, aquest eliontie somrinre de satlataccio de l'h.me que estrena un vestit nou

cial

no

as

pos

nova en

el conjunt,

res

vint-i-cinc anys que

el

de

teatre

rus,

on

vedettes. Hl he

!rehollen

en una

la part

esen

actors que

mateiza

fa

compa

per pettriotisme, havia de resignar-me a sentir
cada día un recital... Un die vaig donar-hl una
conferencia. I sembla amb eficácia. Tot seguit una
vIntena d'aquells erudits van posar-se a aprendre el
tabla Desentafuraren diccionaris. Vaig deixer-los
libres. N'hi ha que han avancat molt. Entenen Car

dar,
ne

exemple. Un dia van demanar-me:
No en» voldrieu impresslonar un disc
el catalb viu?
Vaig dir-los un» fregments d En Cerner

ner, per
--

sentir

per

i

un

diáleg de «El Cercle Mágic». Un altre día tornen:
?No ens cantarleu unes cancons per veure
-

com

sonen?

No tinc bona veu, pero us vull cornplaure.
1 vaig cantar-los unes cantons popular». 1 era
no va entendre ni
el bo. El lector d'Auslas March
borrall de la prosa ni de les canlons.
-

ve
un

El vial ge de tornada 1 un casamenf repetft.-- El
corluminat pels qui cm
meu viatge de retorn sembla
deportaven per donar-me una dosl-una mica mas»»
d'aventura. Feia quatre meso» que jo
de
Rússia. Em feien passar amb roman
volia sortir
impensada, el dia 11 cjagost cm ve
los. Pero, a la
Acusats de contrarre
l'expulsió. No valg ésser
volucionaris, el» un» van anar, deportats, a Siberia.
D'altres a la presó 1 encara hi son. Trotzki I jo vam

carregadal

Andreu sin, al

nyia. La dona,

~pata

sense

emancipada

ment

d'•Edicluna Proa.,

lit

proi.,t.s editorial»

amb el

director,

la submissió económica al madi, ha estat, definitiva
revolució...

-

-

-

-

per

jo, que sóc essencialment
tres revolucions
home d'arxiu-Ja ho veieu
al catalii la
Nin
traduiré
Probablement
diu
Andreu
la
preso...
estades a
Proa».
seva autobiografía per a «Editions
-1 la posició de Gorky?- demanem a Andreu Nln-. El» seus contactes
oficial» l'han perjudicat. Com a escriptor, qui el discutirla? Yero com a home
vol dir Máxim l'Amarg.
la no és indiscutible a hores d'ara. Máxlm Gorky
lí
dluen
Máxim
el
Ara
per

a

treballar

-

cm

dele

-

?-m'he passat la vida fent
-

poes meso»
és? On és CatalunyaT-Pilnack. l'escriptor rus, fin» fa
diu Andreu
havia pa» pogut respondre cap d'aquestes dues preguntes
Nin
Ara que ho sap,- perqué jo vatg contar-li
Veiam-de
no es cansa de luir la seva descoberta.No
mana al» seus amics-Qué és? on As Catalunya?
altres
tinguln
una
que
els
hem de fer-nos la illusió
erudició geográfica tan vasta. Pilnack aleshores fa

Qué

-

Puig! Ferreter

documents no s'obre la
Hl arribo amb les mans a la butxaca. Sense
la nii a la
frontera. I em tornen a Rássia en un tren de cárrega. Vaig passar
cernió 1 en baixen la
carretera.
Arriba
un
'porten
a
la
presó. A l'endemá en
Qué ha passat? La meya dona, amb un coraige
meya dona i el» meus fills.
criatures i que ella
molt rus, aixi que valg ésser fora va din que matarla les
fer
Impressió.
El
jutge
va fer-la vigilar
L'amenaca
va
suicideria
després.
es
Voleu seguir-lo? I va fer-11 signar un
esiretament. Al capdavall va dir-li:
que partien. Des de la
document en el qual constava que era voluntáriament
frontera letona
carretera, a mii als meus en» tornen a deixar al tren. A la
cárrega. A les
tren
de
Rássia,
en
un
altre
no en» volen. Altra vegada cap a
cosa el» l'eta molla grocia.
compensaclonsl-la
hi
ha
criatures-sempre
meves
corn a emissari. L'estad()
7 anys
A l'estació russa enviem la nota gran
installarnos.
finalment, en un vagó
Guepeozi.
Van
d'agents
de
la
era plena
passar-hi dos dies patint fam.
de segona del» que hi ha a les vies mortes. Vam
frontera leto
Finalment-ja en» ho tentem guanyat-ens deixen entrar a la
n1
Aixf,
dones,
ni la dona era la meya dona
reconegut.
a
un
país
na. Érem
de
nou.
casar-me
continuar
viatge
havia
de
el
el» fills eren el» meus fills. Per
mereix ben bé
Al cap de vint anys de casal valg tornar-td. La meva dona es
(votos
FONT
M.
dos matrimonis.
-

-

Jo que he nascut

ésser-nomésl- deportats. Em donen quinze minuts
de temps. Faig la maleta. Dic adéu a la dona 1 e les
frontera 1 cap a Letó
criatures. Eh es queden. Me'n val); sol. Em porten e la

Joan

nia.

per la

Trotzky, que és tot un home, 1 un revolucionani in
Com vía Trotzky
creu que la seva deportació és
subornable
encaraque ho pinlin al revés
importancia.
En la lila d'Alma Ata on viu,
nomésl -una etapa. No té
prácticament presoner, vigilal del metí al vespre. Trotzky fa 'libres. Es lleva
que no fa
pesca
no amb canya,
a les cinc 1 comenta a dictar. Després
tot,
a pescar.
l'acompanya,
fin»
I
zanca.
La
policía
a ell- sinó amb
-

-

-

-

no

-.

l'home. Diu la Ilicó que ha aprés de mi: quatre goles
d'história, tres de geografia. Tot plegat, Ln resum
de manual ben apreciable. De vegades Ilegeix en el»
ulls deis seus interlocutor» una sorpresa tan extra
ordinaria que tem que deixin de creurel. I busca el
testimoni. Em

pren per

les espatIles i m'exhibetx.-

Mireu: perqut veieu que no As un país imaginart,
aquí ten1u un cataba. Eh que ho sou?
Pilnack esta gelós de la gran troballa lii fa una
una mica pueril, de pensar que As el primer
autor modem rus que será traduit a aquesta Ilengua
per eh. (Es tracta de la seva novella «El Volga
desemboca al Mar Caspi», que he traduTt per «Edi
clon! Proa».
nova

Profestor de Catan'.
amic Nin, heu segult les

-

El» primer» anys
he rebut diaris, Llibres 1
xeu-me contar que hl ha
-

-

Durent aquests deu anys
coses?
no.
Aquests darrers temps
revistes... A propósit, del
nostres

a Riga una societat d'estu
dis «Htspano-americans». Une vintena d'erudits hi
aprenen el castellá, Ilegeixen literatura. Hl ha, tan
mateix, un professor que coneix el catete. Entenem
nos.

del

Parla
món».

catalá medieval «lo pus bel catalanesc
Sap Ausias March de memoria. Jo, As

un

La familia
que

—

l'ha

catalano

esperat

a

la
Nin, amb la pipa. que no ha abandonat durant deu anys:
que es
les dura tintes: Nora, que sembla catalana; Ida,
ben bé russa 1 Olga, la mullen d'Andreu Nin

rumia.

—

Barcelona;

r"S''

-

uNA

BIBLIOTECA

PÚBLICA

AL

MIG

DEL

CARRER

CI bibliotecari del Passeig
de Sant

Joan, fa

e
~Ni

lalt

~11W

"r1

lecaracions
UNA de les

coses més belles i edificants
de Barcelona, es la Biblioteca pública
de! Passeig de Sant Joan. Per palesar-ho,
només cal que hi feu una visita. Hivern i
estiu, aquest lloc és visitat per tota mena
de gent. I no us penseu pas que s'hi vagi a
badoquejar ja perdre temps en a quest lloc,
no. Hi veureu des del rentista panxacon
tent que s'embadaleix amb les obres de
Campoamor, a l'obrer que aprofita uns
momentsde Ileure per a sadollar-se de tots
aquells coneixements que la manca de temps
i de posíció social no li han permés adqui
rir. Aquesta Biblioteca consta d'uns cente
nars de volums triats entre els més corrents
i més assequíbles al poble. Potser són
pocs, i la varietat hi és encara defi
cient. Alegrem- nos-en, peró, i procurem
estimular l'edificació de nous llocs com
aquest. La disposició 1 classificació de
volums está feta amb traca i enginy, i
Tuna manera, sobretot, molt fácil, tant
pel llegidor com pel bibliotecari. En
uns armaris de pedra, i assenyalats
amb unes lletres de l'abecedari estan
classificats els !libres. Uns bancs de
mosaic a banda i banda. Uns catálegs
Denjats damunt de cada un d'ells, on
hi cerca el lector l'obra que desitja, ja

La

qua.i

totalitat
de
lec
tora

a

(In

gent jove

sigui

cercant-la per enumeració de maté
o d'obres. Quan té el que
desítja s'anota el número que porta i la
classificació de la Iletra al qual pertany.
D'aquesta manera l'operació es fa amb
una meravellosa senzillesa.
—Hi ve molta gent a Ilegir7— preguntá
rem al guarda encarregat de la biblioteca.
—Sí, molla. encara que amb aquests

des, autors,

nosaltres—deu passar que amb un horari
així els obrers que treballen fins a les sis
de la tarda no hí poden venír,quan encara
podrien aprofiiar un parell d'hores... N'hí
vénen alguns ací
—Forca, sobretot els que tenen les tar
des lliures, els convalescents, 1 els que han
sofert algun accident de treball. La biblio
teca és un bon esbarjo, i n'hí ha que hi
passen el día sencer.
Un nen d'uns deu anys
s'atansa tot vergonyós.
fer ei favor de
donar-me un 'libre?
—Quin llibre vols?Que
no has mirat el cataleg?—
li diu somrient el guarda.
—És que no sé quin
triar...
—I bé, quina mena de
llibre voldries 7...
—Un que sigui ben bo
nicl—diu tot
illusionat
El gust per
Que hi ha
Ja lectura
triomta de
totet

el.

te°

de xafagor se'n
ressenti una mica. Si
l'horarí fos canviat, es
a dir, s'allargués més
per la part del vespre,
molta més n'hi hauría.
—I aquest horari és?
—Des de les nou del
matí a les cinc de la
tarda. A l'hivern, no
diré jo que sigui una ho
ra esbarriada, peró el
que és a l'estiu, no va
gaire bé. En primer
lloc, perqué la calor en
aquestes hores es fa in
suportable, i en segon,
perqué quan ve l'hora
més bona,que són de les
cinc en
a ni unt,
El bibliotecart
la bibio
entrega el 111.
.

bre que Ilderna
nan.

Un 111bre

baatant conal

derable,pel
ea
!.

pot

que

veure...

teca
tan

es

ca.

—I és
clar—fern

gi !orca
•

sants

tra

El guarda
obre un de
partament destinat a llibres d'infants.
Treu els «Contes• d'Andersen..
rollo del

mesos

en

—Té,

í

no

clutadi

l'espatllis.

El noi marxa tot con tent, s'asseu a un
banc i comenca a fullejar febrosarnent.
—Per a fer aquesta feina es necessita
ésser guarda i mestre de minyons alhora.
No saben pas mai el que volen, a vegades
fins m'han demanat obres de Balmes...
—Ací, d'un cap de dia a l'altre hi deveu
veure desfilar una colla de gent diversa...
Sí, la majoria de gent que concorre
a la biblioteca és gent jove.
—1 de llibres no en desapareixen ?
—No, en aixó estem de sort. En contra
el que molts opinen de la incivilitza ció
actual, el que passa a cí és ben al contrari.
Tornen els llibres i els saben respectar.
Hem vist que l'entretenfem massa. Tres
lectors s'estan impacientant.
Perdoni
ens díu
cal no fer esperar
a questa bona gent.
—Ten iu raó—fem nosaltres—el temps és or.
En aquest cas, més que mai, el proverbi
anglés hi és com l'anell al dit.
( rotos DE CASIt3 )
ANGEL PONS I GUITART
—

—

—

—

L'a egria de les terrasses de caté
TV

agencies

del turisme que tenen
de Barcelona

LESfer la propaganda

cura

de

podrien

Les

agafar,

entre altres, aquesta divisa, per als
cartells: Barcelona, la ciutat en la qual
tot Pany hom pot estar-se a les terrasses dels cafés. No es pot
negar que aquesta invitació al turisme internacional es sugges
tiva i rigorosament exacta. Els barcelonins, per la seva banda,
treuen tot el partit possíble d'aquest prívilegi
que els ofereix l'amabílitat del clima. Estiu i
hivern les nostres terrasses de café es veuen
concorregudíssimes i encomanen una anima
ció i un colorít extraordinari als carrers de la
ciutat. En els mesos de calor, sobretot, hom
bat tots els records. La cortesía municipal per
met as cafeters d'ampliar fins l'infinít les seves
terrasses. Es clar que aixo, de vegades no
acaba d'entusiasmar del tot els peatons de
les voreres que es troben amb un espai cada
dia més redu'it. Pero el malhumor passa de se
guida en pensar que un dia, o potser mitja
hora més tard, el ciutadá passará de la cate
gorja de transeúnt a la de consumidor de qual
sevol terrassa, i aleshores, és evident, el punt
de vista varia d'una manera molt notable.
seus

1

Plaça

de

Catalunya

ral.lel, les

i les

Rambles,

fins al Pa
una gam
de colors. Varia el públic, varíen les begudes
fins varien les hores d'animació. Al final de
Passeig de Gracia, l'Olímpic Bar i a cán Riera s'alternen e
prestigi de la przséncia gaírebé constant del gran Santiago Ros
sinyol. A la nít, els noctámbuls són una curiosa barrea dintel

del Parallel,
democratiques...

terrasses

bullicioses

terrasses ofereixen tota

El color de les terrasses.
Del cap d'a
Passeíg de Grácia, passant per la
—

munt del

La del Café de la

Rambla, burgesa

i

repo,n,in

del mig mo
el Terminu
amb els seus aut, mobilistes i els clíents tren
tre
tics que Sempre estan a punt de perdre el
tradicio.
Després, l'Orxateria Valenciana,
honesta i familiar, amb senyores reposadu

lectuals, gent de món i senyores
Passeig de Grácia a vall trobem

del Colon, la n'Es brillant de Rarcelona,
el seo prestlgt lbs a l'aperltia del vespre

La

terrasss

no

airara tot

Iles precioses per casar i una deplorable a
séncia d'alcohol sobre les taules.
I ja som a la Placa de Catalunya amb la
internacior
mosa
terrassa del Colon, la més
i la més brillant de Barcelona. Al migdia.
Plandiura
penya dels artistes amb En Lluís
front prenent aperitiu barrejat amb fetge
pintor mediocre. Al vespre, aquesta terras
agafa una qualitat de primer ordre. En un rn
donat
ment donat creuríeu que s'hí han
Barcelona,
O
totes les senyores boniques de
de cock-tail, de benzina, de sedes i de patina

El punt diferencial.— Cal ad
vertir que la cosa que s'assembla
més poc a una terrassa de café
vista de dia, es la mateíxa terras
sa de café vista
de nit. A la llum
La de la alliaison
Dorées, que cada
del sol, el passa
dia creix
mica
volant improvi
sa i amb la seva
manca de disciplina pot tirar per
terrd el conjunt de terrassa més
reeixit. Des que es comenÇa a fer
fosc la clientela de les terrasses
es més fidel i homogénia. Tot són
cares conegudes i de fet, les ter
un oasí de
rasses constitueixen
familiaritat dintre el gran desert
de la indiferencia metropolitana
i el míllor punt de vista per a
contemplar el film de la vida
ciutadana.
Les terrasses tenen també les
variades, ben
seves hores, ben
diferents. Fin s fa uns quants
anys, l'hora dita del café do
mínava d'una manera im
pertínent sobre les altres.
Eren aquells temps ventu
rosos en qué per la manca
d'imaginació permetia de
creure als ciutadans que al
café només s'hi podía anar
tal com el
a prendre café
seu
nom indica, que diría
En Pujols.
J. M.

4

una

brillantíssíms. És dintre aquesta atmosfera
carregada d'esséncies i de 1930 que Josep
María de Segarra coya els pirotécnics ape
ritius
de la segona página de Mirador.
Més enllá, la terrassa de La Lluna amb
aquella punta d'inconfort i de grassa demo
crácia. Després, la terrassa de la Maison
Dorée », de la qual podreu saber on comença
peró mai on acaba. Cada dia creix una mica
més i cada dia hi van més periodístes valen
cians i més actors del teatre
castellá. I encara la terras
Catalunya», plena
sa del
d'esportius, de la cabellera
del violinista Costa í de les
barbes de D. Pera Rahola.
A la Rambla, les coses
ja canvien. El Café que por
ta el nom de la gran vía
conserva encara el perfum
de la Plaça de Catalunya. Mes avall,
les terrasses agafen el mateix color
i la mateixa varíetat de la Rambla.
Hi veureu un pagés de la Vall d'Aran
entre dos turistes alemanys i un ma
trimoni de Badajoz. De totes mane
res, des del Pla de la Boqueria fins
a la Plaça del Teatre, el públic ja
es va precisant una mica, en el sen
tit que dominen una gent amb cara
de noctámbuls que es lleven de
matí.
Per les terrasses del carrer Nou
hom hi signa els contractes de totes
les bailarines que fan les delícies
deis díssabtes i díumenges comar
cals. Al Paral.lel, domina de pie la
»

a

»

•

—
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Hi ha els admiradors d'En Rou
i l'Amichatis, les ninas del conjun
to que s'esperen per entrar a l'assaig
de qualsevol revista, una pela de
cíndria sota de cada taula i uns ci
rabotes que se saben de cor els tí
tols i la data de l'estrena de totes
les sarsueles espanyoles.
re

L'Orxateria

Valenciana, tradicional,

honesta

1

familiar
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valencians -7-------1-s

del Prat
ÉS

rnolt cómode aixé de menjar-se un
meló gelat i saber que el meló ha
d'ésser dolç, perqué, naturalment, tot el
mérit d'un meló radica en la dolyor.
Ara, sí us heu de triar el meló ja no
ho trobareu tan cómode. Triar un meló
és una feína molt difícil i a més hí ha
poquíssímes persones que ho sápiguen
ter. Generalment quan un hom va a la
fruíteria ja demana «un meló assegurat»,
i el més bo és que tenen la barra de ven
dre-lí
un meló assegurat
ailcó que
humanament és impossíble perqué el meló
és una capsa tancada que
ningú sap el que hi ha dins.
—

—

cridar i a
haver -se les
amb el pobre
noi que a la
fi s'excusá
amb aquests
a

-

mots:

Veurá,
després de
—

tot, jo

no hí
pas dins
del meló.
L*collitaeat
melonar del Pral
I encara
amb aquesta
va calmar i se'n
nteló, podríem Ter unes guantes fotogra
raó tan convíncent
fíes de melorts, pensávem l'altre día. I pen
aná rondinant.
sat i fet.
Es veu ben be que en aquest
On trobaríem un melonar?, varn pre
ningú ocupa el Itec que li pertany.
guntar. I ens van emmenar cap al Prat.
Deu quilómetres de carretera vam te
nir de recórrer per tal de trobar un
melonar.
A més la riostra manía amb els me
El sol batía de pie a pie. Una colla
long passa deis límits en tota forma.
d'homes s'estava de cara a terra collint
Ja és valenciá aquest meló?
la ho cree ens assegura
els melons que anaven apilant i lent-ne
llarguissimes, a punt de
venedor—,
aquest
matí
unes estibes
el
mateix han arribat
carregar.
d'Onteníente.
La reina d'aquests bornes és ben pesa
da tanmateix; des que surt el sol fins
que s'amaga s'estan de cara a terma des
colgant els melons. Duen uns barrets de
palla molt amples, peró res hi val amb
el sol í a desgrat deis barrets ten en
la pell que de tan colrada sernbla ne
gra i suen a raig fet.
?Com es coneíx sí un me
els
ló és doll o no?
era

tan

—

—

—

—

Y".

—

—

pregunto.
Després

ele

apilen

en

'largues estibes...

Hi ha una mena de senyors que triar
un meló és per ells una de les distraccíons
més estimades. Van a la fruitería i co

sospesar-los tots. «Aquest?»,
apunta el venedor, peró el senyor el tor
na a sospesar í l'apreta amb el dit gros:
«No, aquest no estaria bé fíns demá
mencen a

passat».
Hi ha vertaders maniátics

amb el s

melons, des del «perit melonaíre» com po
dríem nomenar a aquest senyor que els
apreta amb el dít gros, fíns a les perso
que si en obrir un meló no els re
sulta dolç s'entrísteixen í tot. L'altre día
Bar
en una fruiteria molt coneguda de
celona un senyor protesta va i teja cárrecs
al dependent:
Aquell meló que mm váreu vendre
ahir sortí una veritable carabassa. Sou
uns poca-penes í uns desconsíderats.
El dependent Ii doná les seves raons:
És que encara no estava ben bé al punt.
Peró el clíent no l'escoltá pas i es posá
nes

—

enduem el meló í
el
mengem
tant satis
ens
fets creíent que aquell matí
ha arribat de Valencia í re
sulta que el meló en cplestió
ha estat collit a qualsevol
camp del Prat.
Els melons valencíans
li•
tenen fama arreu del
món, peró amb la fama
sempre passa el matebc
i aixf resulta que són
igualment saborosos els
melons que collim a Bar
celona.
Ara que n'és el temps
i que amb
Ele posen
la calor
ele carros,
va bé
de
mi
de refres
verde, per
oné no
per
carla gola
judiquin atub
amb una
el trontoll
tallada de
del viatge
I

ens

en
en

cara

una

ca

es

Ells se'n mígriuen:
—Oh! aixó no es co
neix sí no tastant-lo.
Macó és impossible
responen convençuts.
Només es pot co
—

néíxer si són madurs amb el

pes i apre
sí cedeixen i encara
de vegades hom si enganya fácilment.
El company Esmeu tira unes foto
grafies. Jo rondino de la calor que fa
í n'entre eh l prepara els clixés m'en
tretinc tocant uns melons.
Aquests encara són molt verds
quan els collim encara
em diuen
triguen a madurar set o vuit dies,

tant-los

per

veure

—

almenys.
Ah! atrib aixó no s'hi val, perqué
madurats a la planta han de resultar
molt més saborosos, induptablement.
Sí, está dar, perá si els collim
massa al punt, passa que entre el
trontollar del carro i la descárrega
—

—

arriben a Barcelona ja estan
de macadures i llavors la gent
no els vol. I entre verds o madurs hom
els prefereix sempre una mica verds
perque massa madurs els refusen.
quan

plens

Un

moment de

repos,

teína. Tus collidors

meló,

un

en

es

meló que

mig

de la

mengen

no

falla

un

mal

el tallem i ens el mengem.
I deixant-nos amb la paraula a
flor de llavi se'n va anar í retorna
amb un melonet deliciós de color de
verd bronze i amb un no res el va
tallar i ens en va oferir una tallada.
Tingui'n, tasti'n.
El meló, en veritat, era dolc com
una mel.
Caram, em pensava que era im
possíble endevinar-los.
Tan/ com impossible, s'excu
sá
De bona gana ens n'endurfem
un parell cap a casa si no fos que ens
fa por el pes i el sol que bat de pie
en pie els deu quilómetres de car
retera que hem de tornar a caminar.
De totes maneres amb la seguretat
d'encertar sempre un meló com el
que ens acabem de menjar valdria la
pena d'estudiar la manera de poguer
anar als melonars del Prat amb una ma
jor comoditat.
iQui sap, potser a Canudes Ii interessa
ria alguna combinado!
R. M. ARQUITABAU
ta
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Born

on

es

realltza tota la compra-venta dele memosvalenciana del Prat

Hi ha una mena de melons que sem
pre semblen verds per més madurs que
siguin. D'aquests melons se'n díu tendrals
i són cl? llavor valenciana que es la millor
que hi ha al món, no cal pas dír-ho.
?I tots els melons que hi ha en
aquests camps són de llavor valenciana?
Gairebé. Tenen més sortida. La gent
en demana sempre. Ep, sempre potser no,
perqué l'any passat, per exemple, tots els
melons d'aquests que se'n diuen «valen
cians, es quedaven a les parades i a
les fruiteries podrint-se i la gent no
en comprava ni un perqué va circu
lar la nova de que un microbí havia
minat un melonar valencia deis més
tamosos i els melons que en sortien
havien produit in
toxicado a les perso
Democracia...
nes que sels havíen
Una tallada
de meló
de
ttlenjat. Tot plegat,
cindria, per
,ou una falsa alarma
deu céntima
—

—

o

perá serví per desprestigiar una mica els
melons valencians í quan menys per fer
nos malbé la venda d'una temporada. La
gent té tanta por!...
?I vostes quan s'han de menjar un me
ló l'agafen d'aquests d'aquí de les estibes?
I cal Cada cop que tenim set en
triem un de ben maduret, d'uns
quants que ja en dei
xem a pos
--

—

POTOS
P.SMELI

La

fem.,

nova

porada

de
feaire catala
la

temporada. Afortunadament, els nos.
empresaris es proposen ter front

a

tres

escomeses

totes les
El teatre,

en

que seis presentin.

general

passa

una

crisí

seriosa. Crisi: será potser d'actorx, d'au
tors, o d'assumptes, de tot aixó plegat,
peró la paradoxa sembla més versem
blant dient que n'és el cinema la causa.
El cinema cada dia guanya terreny a la
seva evolució d'espectacle d'ombres mu
des

a

la vívacitat

parlada

.

Miren sinó la desteta del teatre liric.
Cada dia un nou teatre on la sarsuela,

l'opereta

o

la revista hi

era

cultivada,

cedeix el lloc al cinema que amb les
captant més adeptes.
seves sonoritats va
Pero, el curiós en aquest descens al tea
tre i augment del cinema és la cons
tatació de l'éxit en els films, des que
aquests van adaptant-se més i més a l'art de

Vaixeca la cortina
Cada any per aquest te m ps es renova l'etern
interrogant de l'exit de la temporada teatral.
Intervius, projectes i comentaris son el tema
obligat a la respectiva secció de la premsa.
Enguany quatre teatres obríran les portes
per a representar catalá. Són els quatre tea
durant iota
tres que és mantingueren ferms

Talia.
Avui el cinema

no

al teatre, absorbeix els bornes de teatre: els
actors, els autors i fins els escenógrafs. I el
teatre cada dia s'apropa mes al cinema. Les
comédies d'avui, com més va, més s'assemblen
als films; els autors fins i tot les anomenen

demana solament dones

boniques í actors amb apariéncies de Brumel,
no; cerca actrius i actors de veu sonora i drin
gadissa. Al revés d'abans; ara el factor veu és

pellícules.
Enguany, peró, que a Barcelona sembla será
l'any del cinema, nosaltres podem assegurar
que el teatre no quedará enrera.

l'esséncia de l'actor cínematográfic.
Aíxí és una esperanca. El cinema s'apropa
A

l'Espanyol

melodra
La catedral del vodevil i comedia
mática, al Parallel; El fogar d'En Santpere, ha
aixecat el teló presentant un nou sainet de l'Al

fons Roure.

el títol de la producció de l'afortu
revolu
autor
nat
de «La Reina del Mercat», és
cionari, segueix el temps, l'ocasió no deu menys
l'arma, fills
prear-se, se'n diu: «LA l'arma, a

Aquest any

del

poblel..›>

Al Talla
l'es
Sots la direcció artística d'En Fontanals i
comença;
també
ha
cénica d'En Barbosa, el Talia
mateix dia
la temporada, el divendres, dia 19, el

Caries Soldevila ilegint
obra Mecenas, a la
seva
companyta del Novetats.
la

el
A l'esquerra de l'autor,
director Caries

Capdevila.

assaigs de
Un deis darrers
L'IllItOr,
de xicot! al Romea.

Cluine

Iláseírnit

Avelí Artis,
Vescenari, contempla

assegut al rally de
l'escena que fan En
nyes. A

Daví

1

primer
al

seu

Ventayols

tenme,

a

darrera,

ma

1 En Vi
dreta, Plus

Maria

Vil*.

La companyia integrada per prestigio
elements, actuará sots la capacitada
direcció d'en Carles Capdevila.
sos

Antors

Els quatre teatres,

es

repartiran

la pro

ducció deis nostres autors. Molts d'ells
estrenaran en tres teatres, palesant-se
així que no hi ha manca de producció,
almenys en el que es refereix a quan
titat.

Vegeu els

nonas:

Artís, Soldevila, Sa

garra, Josep M. Folch i Torres, Lambert
Escaler, Josep M. Planes, Millás-Raurell,
Amichatis, Adriá Gual, Amadeu Vives,

Manuel Fontdevila, Francesc Madrid,
Gastón A. Mántua Agustí Collado,
Santiago Rossinyol, Bonavia i alguns
,

altres.

Aquest any taran el seu debut com
autors dramátics: en Joan Mínguez, a
Novetats; en Domenec Guansé, al Talla,
i

que l'altre teatre del Parallel obria les seves
portes. La companyia al cap de la qual figura
Enriqueta Torres es presentá al públíc amb
obra del genere anomenat
devil de Caries André.
una

alegre,

un vo

Al Romea
El degá deis teatres catalans, ha comenlat
també la temporada. El vell casal, com diuen,
del carrer de l'Hospital, ve continuant la tra
dició del teatre catalá.
Enguany, l'Artís ha estat el

dístingit amb

el

que

signa aquesta informació,

a

Romea.
A tots els teatres catalans de Barce
lona ens seran donades a conéixer tra
duccions; les millors obres del teatre es
tranger, traduides per gent bregada en la teína.
Un

projecte

de

l'empresarí

de Romea

empresari

El senyor Pérez de Rosas, l'actiu
de Romea, ha projectat la creació d'un , Premi
Guimerá», premi que s'adjudicarla en estímul
de la producció, als novells autors dramátics.
A aquest fi s'ha dirigit a la Comissió de Cul
tura de l'Ajuntament demanant una subvenció.

Fins ara,

no

n'hem

nogut

saber la resposta.

«Mot de la fina

Aquest el posara el públic, el nostre públic,
al que sols demanem el máxim de respecte i
d'entusiasme pel nostre teatre, ja que aquesta
és una de les millors maneres d'enfortir la per
sonalitat catalana.
MIQUEL JOSEP MAYO!.
/FOTOS

CA5115)

els

honors d'inaugurado de la temporada.
«Quina Ilástima de xicot», aquest és el títol
de la divertida comédia de l'Artis. Una come
dia en la que l'empresa s'ha acreditat amb la
presentado, i en la que la companyia de la Vila
i

en

Davi s'hi ha Iluit de debó.

A Novetats
El dia 1 d'octubre, s'inaugurará la tempora
da. Caries Soldevila, l'exquísit autor, ha escrit
una comedia en quatre actes i cinc quadros que

l'anomena «Mecenes».

Un

moment

!arma,

a

de

!arma,

d'Allane

empresari

Passaig de ,4
filia del poble../,

Roure. El director

l'Espanyol,
dirígela, assegut
Pesquerra de l'apuntador.
de

sep San tpere,
a

de desean» de la companyia
Talla, a l'hora de Passalg. Darrera
l'apuntador, es Ten August Flarbosa,
director de la companyia 1, al loes, la
primera actriu Enriqueta Torres.
Un
del

rnoment

Causes?
És inevitable, clavan' la tulla del dieri que us anun
l'accident, de demanar les causes. Imprucitneie ?
Velocitat excessiva ? Manca de Ilums ? ?Pérdua
cia

de la direcció ? Mal funcionament dele frene
Cadascú ressegueix mentalment les possibles
causes
i va
resseguint la columna del
diari per veure si, efectivament, encerta.
Aquesta és la posició mental del que no
automobilisia. ?Quina és la reacció de
l'home que porta el volant ? És molt
més complicada. Sanee volar, recorda
moments de perill, evoca indrets on va
»tizar ben be; recorda amb un cert
impute d'orgull moments de serenitat
que van salvar-li la vida. I no es des
cuida pas de recordar amb reno:una

Un monument dramátic
En les carreteres dele Estafe Units s'aixe
de tant en tant, uns dramática mo
numents : un munt de pedres eguantant un
cotxe completament destroeal. L'Estal eme
rica té cura de l'organització dequests tes
timonie vius deis perfile de les audácies
automobillstiques. Són un crit a la pru
dtncia moit més eficac que no pes mil
centelle plens de recornanecions o d'anun
eis de castigs.
En carta manera, les foto
grafies que publiquem en aquesta doble
página poden tenir una eficacia sernblant.
També, com ala monuments americans,
podrien pasear-se de tot comentad.
quen.

11110-

mente
que per

temeritat va
estar punt de que
darse a la carretera. Ara
? creieu que totes aqu
reflexione es converleix
en
proptesits d'esme
Fóra pueril d'imaginar.s
Tots continuaran, imp
térrits, en la sera Imp
déncia habitual. L'un co
nuera no sonant la hotel
com sempre.
L'elle es
vtará com fino ara el lis

El preu del luxe
Per la sera banda, ala diaria anglesos I
frencesos publiquen tots ele dillurts un resum deis accidente i les desgracies
ocorregudes el diumenge per les carreteres En aquesta época de l'any en
qué el turisme automobiltstic assoletx el seu máxim moviment, eh s diumen
ges són particularment fatals.
En créixer la circulació, l'automobilisme dominical s'apunta noves vtctimes.
Vint-t-cinc, frente, quaranta monte per setmana... Ben mirat, la Humanitat
paga ben ter el luxe de l'automóbil.
? Pero
sempre hi ha un penó
aquests accidente eón absolutament in
evitables 7 L'estadística es mostra més aviat pessimista en aquest sentit.
L'augment d'autombbils ha anat sempre Ifigat estretament amb l'augment
d'accidente
La mort vol el seu tant per cent sobre els reis de la carretera.
I, posat a cobrar-se'l tria ele dice de festa, generalment.
—

-

.

més enllá no l'avindre
velocitat més enluto
I Sembla, doncs, que la follis
la velocilat és incurable!

El de
una

L'na

mena

d'estadística

Quants accidente d'auto
hi ha cada any 7 Propordo
ment al número d'automóbils
circulen ?Quin és el país mes
judicat Aquesta segona pre
pot contestar-se rodonament.
Franca. El país menys perjudi
és a dir, allt on es corre
més impunitat és ab Estafo Un
uesta estactis
a
d

ot

hom

sccilel

acostuma

a

Ile

gir-la, amb finalItats
evidentment d'esme
na, a l'endemá dele
dies festius, sobretot
duce
si s'apleguen

dirá

Si haguéssim de cercar-hl una cause caldria cercar-la, evidentment, en
d'educació. El pes de la dona sola ale nostres carrers, la seva lliure
assisténcia ale carnps d'esports, eón fets relativament nous encara al nostre
pele. Ele magazines estrangers i el cinema han donat una considerable em
branzida a aquest nou estat de coses, per a no dir novissim.
Ara, alto que Interesse, en el nostre cas és de veure la Influencia que pot
tenir la ma blanca
1 no de blanc
al
que generalment va enguantada
volant de cara a l'eugment o a la minva del nombre d'accidents automobilfstics.
A Franca
1 en afxó la famosa politesse francesa no queda gaire bé
atribueixen la seva mortalitat en accIdents automobilisfics al gran nombre de
clames 1 dametes que porten el volant, arnb una fuga tan ocellfvola com escau
a
llur figura. Al costal d'aquesta acusació trobem una mena de justificació
gritan!. Se les empolla la velocitat perqua són més aladas
escriu el
cronista.
I diu me avall
L'encis del palsatge arriba a seduir-les arnb
una
seducció que és molt sovint mortal.
Per la nostra banda crelem auténtica l'estadística del Club Automobfiístic de
Franca 1 planyem ele nostres verns, pecó
no ens aventm
a
acceptar les causes que
ene donen d'aquest
parcentatge esgarrifós.
motius

--

—

—

—

—

—

No aspirem, naturalment, a que tole els
automobillstes posfn aquesta doble página,
ben oberta, davant el seu volant. Peró vol
driem, alzó si, que aquestes achtuds decidl
dament macabres d'aquests autos destrocats,
cense arribar a entelar-los la visto del paisatge
ni el goig legftim de sentir-se lliscer sobre
la carretera, ele fes pensar que el seu auto
móbil radiant, pintat de fresa, amb neumetics
nous i un enculxinet confortabilfssim,
pot
adoptar l'actitud dele autos o d'aquesta pegt
gina, que ja galrebé no ho semblen.
P. M.

testes. L'estadística. Ile
Oda aixt és encara més
esgarrifosa. Hom pot
afinent la cosa 1
arribar a concloure que
cada
tente
mlnuts
hi
havia un accident.
Mi ha encera l'estadís
tica a fer del percentatge
d'accidenta greus o Ileus
que hl ha. Decididament,
hom arriba a concloure que la xifra és extraordinerlament favorable ale
accidents que no acaben al cementiri. L'automóbil no és una máquina
ferotge ?Abrí. donas, quin paper (cm nobaltres en aquest mapa, ben
tros macabre ? Un paper no gaire Ilutt. Proporcionalment, els nostres
automobilistes sembla que no eón pes ele més folls. Encara aquí una
altra dada, no sé si falaguera o no.

Les

matiz

Espanya

blanques

al volant

d'entre ele paTsos d'Europa allí on hi ha
menys dones que condueixen el volant
?Que vol dir
alzó ? No vol dir pes que siguin menys coratjoses les
nostres dones que les deis abres pareos, ni que tinguin
menys condicione de serenitat.
és
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I.-Mal caraeter, ene que millonaria, Rolde&
esta a punt de eaaar-se amb Enriquet, 1 vol
dria emprended un viatge de nuvis arriscat
1 he roiC, que alza e» com asean a la dona
moderna. Ah! poder votare el sol de mitja nit!

11

-

no

tal

Si

maneta, vigilia del casament
»arrojar el pobre Enriquet per
bato ~tire al KancenJunga.
accedeix, Enriquet seré el mea intelic

I fin»
celase

a

no

la

de

d'haver

un

dele marital

111.-El darrer día de
din de greta»
lar tard de bon matí

soltar ér per

proucupaclonr;
a

poder avatar l'exprés;
bitilet per

a

a

Enriquet

primera,

la
de no
la esglerla, per tal de
la ategona, si prendro
o
per a Venecia..

Katienjunga

E

it
IV. L'Enr1quet prepara el despertador; 1 les
preocupacions no el deixen, ans van deve
-

nint greca

1

obseasionadores

V.
En adormir-se te un somni hernie. s'es con
vertit en
d'una
al Pol Sud...
la balices:
»ore
cami de

VI.
A bord del berganti «Cupidos, Roslna
Enriquet arriben a la badla de la terra de
Franceac Josep III. Enriquet se sent rehabi
litan davant deis une de l'ardida Rosína

VIII.- Ara la sera m'asió és de salvar resma
perilla en' la perillossa em presa. Tot sigui
tot algui per Rorina_
pel dot... al! qué

II. -En les seres perquiriclone, Enriquet
descobreix el Po), 1 al seu ball mlg, l'ele de
la terna. Rosina cuita a hiasar-hi la bandera
barrada, 1 l'expedlció entona a l'unisson el
«l'Aun de la Benyera.

Ja

capita
ja

expedicló
Katxenjunga

A
N
VIL-I

aci que tot sol, com un cos gran,
desembarca per tal de sortir a la
1 captura del sol de mitja nit

heus

Herlquet
cerca

Historieta
Per
.Ip

X.-ele eobte el sol de mitj a nit es posa a
brueiar espantoomment. Els expedicionaria
despertador qui ha capan.
murmuren: Ét1 el
tal alza el nostre capita!

X1.-Pero l'Enetquet reacciona epicament.
F.II no e» ~xara pa» espantar ni pel desper
tador mes pintat!.. No en c al deis d'altea._

abrí,

eom

un

herol de bo

Je 00, bu

desoint la tremenda comminació del sol de
miaja nit, Enriquet ea tomba a dormir sobre
el costal del cor

Una

nista, sense
cabina de la

autoritzeció formal de la superiorited, pugui admetre
dinsla
máquina, a cap persona que no estigui afecta al servei
de la
mateIxa. Proverts, dones, d'una autorització en forma que »as
facilité l'en.
ginyer en cap de la Companyia. ene diriglrem acompanyets d'un
fotógraf
al capdavall del carrer d'Ausies March, on hi ha el dipósit de

locomotora

electriCa,de la
serle 7000, a punt
d'enganzar el
tren 1 emprendre
el vio tire

una

seva

maquine;

eléctriques de la linfa del Nord.
La máquina 7002 esteva a punt de sortir cap a l'estació a
engarzarse al
tren ileuger que surt a dos quarts de deu cap a Saragossa.
hlosaltres hi rnun.

segun fem via cap a !'andana. En sser l'hora justa el tren
arrenca
amb velocitat creixent cap a Sant Andreu, travessant per un seguit de
careens
1 passos a nivel' que priven el maquinuta d'apretar el control de
rnarxes.
Tenim entés que entre l'Ajuntameut ! la Companyta existeix el
propósit de
suprimir ele paseos a nivel', sempre tan perillosos i fins cretem
que s'ha
arriba' Je a un acord; seria molt convenient que s'apressés la
realització
d'aquesta obra, perqué és un miracle que no ocorrin cada dia desgracies la
mentables. algunes de les quals poden revestir el carácter de veritchle
catástrofe.
El tren segueix, empresonat dintre les dues cintes d'acer, cerní de
tem 1 tot

cada

I

Munt
Sardanyola, en mig de d'hortes, camps, fabriques i xalets, travessant
ponts petites foradades.

Pel cerní demanem al nostre acompanyant, el sots-cap de maqui.
nistes, algunes dades respecte aquestes locomotores.
La Compayia
de locomotores; la

d'u
strie 7000,
la 7100, que

—

ene

—

té
en

a

les línea de Catalunya duce serio
de les quals (cm el viatge, que

una

pesen 102 tones i
eón aquelles que tenen com una
mena
de capó d'auto i que pesen 110 tones, Son construrdes a Bilbao ale tallers
Euskalduna, en quant a la leva part mecánica 1 l'equipament eléctric

coas.

Suissa per la casa Oerlikon i muntat e Espanya. Poden arrossegar
tren de 600 tones a una velocitat comercial corrent i en pendents fins
del 13 per mil. S'ali

trurt
un

a

amb

menten

ren' continu

volts

que

marxa

tors

un cor

de

sis eixos

amb

1500

posa

una

en
mo

pottn

total de 2100 HP.
Per al servei de con
cia

-

De Barcelona a San!
Vicents de Castellet dintre
una locomotora eléctrica

FER

un profá
una
cosa molt senzilla. Malgrat tot era equesta
teniern ficada dintre del cervell des de fa molt temps, sobre
fa referéncia a aquestes modernes locomotores eléctriques que

és pee per a

idea

versos

motors

que

tot pel que
la Companyia del Nord ha posat
o
Sant Joan de les Abadesses.
Les dificultats

glamentáries

I

provenen,

de

com

es

en

circulació

entre

natural, d'una

sancione severIssimes que

Barcelona

série

1

Manresa

de disposicions

impedeixen el

que cap

re

maqui

auxiliars moguis

bé per una bateria d'acumu
ladors de 400 ampers, bé per
un

generador de quatre
HP. de force.
En arribar a aquest punt de
motor

pols i de

80

l'explicad&

el viatge dintre d'una locomotora, és a dir. a la cabina del maqui.
nista, el mateix d'una locomotora de vapor que d'una d'eléctrica, no

una

trol, compressors
d'aire, enllumenat, etc. tenen di

el

tren

entrava

a

!'estacó de Sabadell, vallada
de fabriques, plena de movi
ment i d'animad& El comboi
ségueix la via cap a Terrassa.
—

El maneig d'aquestes

quines, deu

ma

perillós per
rato de !'alta tensiO de la foro
emprada
preguntem al ma
quinista.
ésser

—

econtrol d'homo morfi,
neta

del recó,

enginyós
els

co

txe

sota

ele

(le ma

rellotges)

tense
mecanismo que
a auto
motor* i que
-

salva la contingencia d'un Po"
conductor
sible accldent del

fin

una

estultos&

recta

comes •uto-motors

tiginoass,

de mes

del

pie

ea creuen

de 90

a

sis
del Valles
•elocitats ver.

gullometres

per hora

El frenatge es fa per aire
comprimít. Cal tenir en compte
que els frens per al buit sola
--

permeten exercir una pressió
d'l kg. per cm. quadrat, men
tres que els d'aire comprimit,
arriben a pressionar a reo de

kg. Aquests frens permeten
un tren Ilancat ab 60, en

5

parar

segons i de forma pro
gressiva de manera que hl ha
gin el mínim de molésties pels
viatgers. Demés hi ha el frenat
pocs

recuperad() que retorna
la Unía un corrent que dis

ge per
a

minueix

el

en

consum

forma ben sensible
total d'energia.

Passem
mer

per

Monistrol, pri

grao de la muntanya san
ta, la serra
lada de Mont
serrat que

dibuixa

es

pre

reJntla
liada en el
blau del cel 1
sembla con
cisa 1

vidar-nos a
donar el Déu
vos

1-lo fóra si no slaguessin ores precauciona. El marelg deis aparells de
control es fa mitjançant un corrent auxiliar de 65 volts, prácticament In
ofensiu. En quant als aparells tencats a l'interior de la locomotora, per on
passa el corrent d'alta tensió, hom no hl paf entrar
sense
ufilitzar una clau
que en treure-la del seu lloc, produeix automáticament l'abaixament dels pan
egrafs o ballestes collectores de el corrent. Si els pantógrafs no toquen els
:ables conductors, vostt comprendrá que pot entrar-se pertot impurement.
—

Tenen la velocitat marcada?
Sí; la velocitat está prevista

—

per cada trajecte. En aquest de Barcelona
Manresa es tolera 11 máxima de 65 quilometres en rufa normal i per a re
cobrar retards, pot arribar-se fins ab 85. Els trens tramvies auto-motors,
marquen fins els 90. En proves i amb material buit, hem arribat als 120.
Incorre en responsabilitat el maquinista que sobrepassa aquestes marxes
tense una causa lustificada i a aquest fi,
la máquina conté uns &perdis ano
menats taquImetres Teloc. que registren segon
per segon 1 inscríuen en una
—

a

cinta de

paper

Deixem

les diferents velocitats que ha portat el tren.
Terrassa, la ciutat del treball, i anem

enrera

foradades, cap a les envistes del Pla de Bages.
Llobregat es descabdella a la nostra esquerra com

des

munts i

El

us serpent de plata
saludar la vila d'Olesa, veiem dibuixar-se la silueta inconfusible de la ser
Idda
de Catalunya, el tron superb de la Reina deis catalans.
Seguim la Hiló de rrfecanica.
I de frens, con n'estem?

en

Els tánels, vistos

a

des de la cabinade

máquina, ofereixen belles pers
pectives, d'un immens aparell óptic
la

Vicents de Castellet,

on hl restem
nosaltres perqué allí es fa el canvi
de la máquina eléctrica per la de

Esperarem

tren eléctric
passará i ens
retornará a Barcelona. Arriba, hl muntem i veiem la cabina tan estreta, que
sois hi pot anar un home sol. Sigui com vulgui, nosaltres ens hi encabim.
Per tal d'evitar un accident en el cas que el conductor, per qualsevol
vapor.

entrant entre

guard

la Moreneta.
Per fi arri
bem a Sant

que

causa

dintre de

un

poc

perdis el control del

ben curiós que
maquinista deixa d'apretar
canisme

en

tren

(desmai.

sobtada, etc.) hi he

mort

dluen «control d'home

una

palanca,

sense

mort»

que

la qual el combo'
moviment, el tren

fa

un

me

que si

no es

el

posa

resta parat
al cap de pocs metres. Pel
demés, el funcionament no ote
reix res de particular, més que la
mejor velocitat com ja havem dit.
en

en sec

Cada parell de cotxes forma un
«grup-unitat-tren» de manera que
no

que

poden formar-se combois mes
afegint-hí cotxes de dos en

dos. Un cotxe conté els motors
de tracen!, 1 la batería d'acumula
dora i l'altre els motors auxillars,
compressors

llum,

d' aire,

calefacció,

etc.

Arribem per fi e Barcelona,
plenament satisfets de l'excursió
que

ens

nostres
rioses

1

permetrá assabentar ab
lectors de coses ben cu
que potser alguna igno

J. V. A.

rayen.

Una

corba

tOgrall
amb

de la vis perrnet al ?o
de treure aquest• vista que
reflex deis vidres de la

el

máquina producto
tament

curins.

—

un

efecte al

POTOS SASPAII

-

fértim

per la fulla. besprés, sernse tocar el
mánec, el fieá dins d'un vas xinés que deco
corava la
xemeneia.
—SI—reprengué--, és una vertedera obra
d'art i no n'hi deu haver dos d'iguals.
L'arma era, en afecte, bella. Tenia una

agafant-lo

IWJ

masa

fulla fina acabada en un puny delicadament
cisellat. L'inspector contemplé la punta i féu

B

ganyota.

una

que ben esmolada! Amb aquest
punyal una criatura podria matar un honre
soase
dificultat. Es una perillosa joguina.
—Puc examinar ara el cadáver?—vaig pre
—Déu

meu,

guntar.
—Fan.

Vaig fer-ho minueiosament.
—I qué?—va fer l'inspector,

MAX41. I MeRi
(Cotztinuació

del

número

el senyor Ackroyd ha. arnés
es tractava
d'una persona del
voltant? Paró aixb és rnassa vague.

—Els criats saben caminar tan silenciosa
ment com els gats—digué Davis—. Aquest
crirn no em sembla misteriós. Miren el puny
de l'arma.

—?No creieu que el mateix Parker podrá
ésser l'honre que cerquem?—vaig suggerir.
--Es ben possible. Ben segur que escoltava
a
la porta quan váreu sortir. Després, .més
tard, miss Arkeoyd l'ha trobat

a

Vaig mirar.
—Suposo que vós no les veieu pas; perb
jo les percebo distintament les empremtes
digitals.

punt d'en

al despatx. Suposem que hi hagi tractat
d'entrar quan ella slavia allunyat. Ha po
gut apunyalar Ackri.yd, tancar la porta per
!'interior i després obrir la finestra, que ha
trar

I

—Sí—vaig
car

carta

abans de les deu.

---1 la comunicació

telefónica?

--Es el mateix Parker que us deu haver
trucat... potser
adreeat a vós abans de
pensar en la porta tancada i la finestra °ber
ra.

Després

deu haver canviat d'intent o aga
s'ha decidit a negar. Podeu creu

iat por, i
re 'rn; deu hacer passat aixf.
--Potser sí —vaig dir, dubtant.

estranger.

Esteva assegut davant de la taula i s'aeos
th al cadáver.
—L'arma
cor és
una

ens
arma

hauria de

donar

: és el punyal tunisenc.
mejor encara no se l'ha mi
rat—objetá l'inspector.
—Me n'he adonat des que vaig entrar al
despatx—féu tranquillament Blunt.
—I l'han reconegut?

—Perb

el

veure

l'afee

-qué

—Per

no

ho heu dit?—demaná

l'inspec

tor, com si dubtés.
—Mal moment—declará Blunt—. Molt de
mal s'ha eausat per paraules inconsiderades.
I sostingué amb calma l'esguard de !'ins
pector.
Aquest darrer remugá un xic i després asa
fh el punyal, que presenta a Blunt.
—El reconeixeu amb tota eertesa?
—Absolutament. No tinc cap dubte

---?On es trobava habitualment aquest
jacte? Poden dir-m'ho?
Fou el secretani qui respongué :
—A la vitrina de plata del saló.
—Paró com?—vaig cridar.
Tots

em

—Qué

doctor?—pregunth l'in.spector

—Res.
'14

repli

desproveit de
perspichcia. Llegei
xo
novelles policía
saya

un

diaris,
honre

i sóc
bastant

cultivat.
Penso

•

que

l'ins

pector bou

una

mica

vexat

no

veu

de

molt sorprés.
Prengué el vas de
xina i m'invita a
seguir-lo fins a la
sala del billar.
re'm

—Vull
al senyor

preguntar
Raymond

si coneix aquest pu

nyal—digué.
Després d 'haver
tancat la porta amb
ene

adreeérem

la sala del billar,
on
trobárem Geof

un

indici,

estrany-a.

S'incliné i examina el mimec atentament.
Amb precaució tragué el punyaI de la ferida,

froy Raymond.

L'inspector

li

mos

tré l'estilet.

—Coneixeu aixb?
—Ja ho crees, es.
tic quasi segur que
aquesta arma fou donada al senyor Ackroyd
pel mejor Blunt. Prové del Marroc... no, de
Tunis. ?El crim ha estat, dones, perpetrat
amb aquest punyal? Es extraordinari, quasi

impossible

I,

no

obstant.

no

deu

iguals ! ?Puc anar a
Blunt?
Sonso ni esperar resposta, partí.

dues

mejor

armes

haver-hi
cercar
el

—No obstant...
talment insignifieant—vaig dir.
excusant-me--. Quan vaig arribar per a

vaig

ob.

miraren.

hi ha,

No comprenc pas
per qué em supo

ques,

en

aquest punt.

a

cerquem. Perb no en parlen. Es inútil d'es
pantar-lo abans que tinguem totes les proves.
Prendré precaucions per tal que no ene fugi,
merare que aparentment farem veure. que
del misteriós

cionada :
—Tenia raó

lentament—. Ja

clan,

—De totes manares, per !'oficina central
sabrem d'on venia aquesta eomunicació. Si
partia d'aquí, ningú -mes que Parker ha po
gut teiefonar. Es segurament l'home que

sospitem

que havia acomplert admirablement ele seus
deures. Vingué al cap d'un instant acompa
nyat del mejor Blunt, i digné arab veu emo

m'ho pensava.

us sembla?
–Només hi hauria un punt obseur—vaig
ter—. Si
Ackroy-d va continuar llegint la car
ta
després de la meya sortida, com tenia la
intenció de fer, no pauso que hi hagués re

carta--suggerí l'inspector—, car sabern que
a
dos quarts de den parlava amb algil. Si
aquest visitant ha entrat de seguida que heu
marxat i si de seguida hi ha entrat després
miss Aekroyd per a donar la bona nit al seu
aquest no pogué acabar de llegir la

Jo compartia aquesta °palió. En eh dos
anys que estigué de secretari amb Ackroyd,
mai no l'havia vist de mal humor, i sabia

afirmació.

saya

Qué.

la

recular un sic. per tal de
ern
feia la

va

que

te

saltat, i entrar després per Una altra porte,
el pas per la qual s'ha assegurat préviament.

flexionat gaire temps. Amb el carácter vio
lara que tenia. hauria cridat immediatament
Parker i l'hauria renyat furiosament.
—Potser no havia encara acabat de llegir

ha

mk dreta, i la rnort fou instantánia. Per l'ex
pressió mateixa de la víctima cree poder afir
mar que
latee fou completament inesperat i
que Ackroyd ha mort, sena dubte, sonso sa
ber qui era el seu agressor.

Prosseguí
—?Dieu que
la hipbtesi que
seu

vaig

acabat.
—1's faré gracia en les expressions- tecni
ques que empraré en el sumari—vaig dir—.
El cop ha estat donat per un borne ami) la

anterior)

s

Blunt féu que sí amb el cap.
quan

ver

=711~11T1119Frrt

—Bon xicot i—digué l'inspector—. Hi ha
cosa
d'honrat i d'ingenu.

ell alguna

sentir com
trina del saló.

es

tancava

la tapa de

Vaig Regir un cert escepticisme
pita en la cara de l'inspector.
1Seguirá

ea

i

ser

el número

4
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ELS

estrangers o eh provindans que vénen
París, es meravellen del bé de Déu
de diaris que, tot dient-se «de París»
evoquen un agrupament de races. de
Ilibertats regionals i de llengues
moralment autOclones.
And veiern <Le provençal de
Pari.”, «Le Limousin de Pa
rjs», «L'auvergnat de París...»
Gairebé tots aquests dlaris son
l'emanació duna societat cor
responent. Eh provencals,11e
mosins, auvernesos, bretons,
tenen un local on es reunei
)cenion no parlen sino pro

darrera paraula, Casanellas, Calsina, Costa
també pintor!: Alba, Mlle. Solé que toca..
i encara els que cm descuido. Volem
crear
una escota catalana, a
París.
ocupar-nos de qflestions comercials
i turístiques
Pau Planas preveu personalment
la creació de seccions autório
mes, especialitzades, cada una
amb la seva vida propia i un»
técnics al davant. Perb sobre
equest punt, cal que guardt la
chscreció que m'ha estat Im

a

vencal,

auvernts i

bretó,

fi

posada.
?I materialment con, us
ho feu? ?Creieu que els com
patriotes de la península po
den ajudar-vos ?
—

on

els
amics que cal situar, els infortu
nats que cal socorrer. Hom hl
No tenlm pes galres mit
bescanvía fambé invitacions per
jans. L'Onic fons és la modesta
eles exposicions d'obres d'artistes
cotització que nosaltres, socís, ens
originarts del país nadiu. En els lo
hem imposat. Dic modesta, situant
cals
salvats aixt de l'emonimal pa
nos al punt de vista de la vida de la
risenc
es celebren tot de balls, ban
nostra entitet, car, altrament,
els
quets, testes regionals... Aquests dies vé
temps són difícils a París
cal !loar el sa
nen a ésser com
unes ambaíxades de les re
crifici veritable que representa aquesta cotitza
gions franceses. L'interés moral 1 social d'aquestes
ció per molts de nosaltres. És ben cert que un ajut
reunions, consisteix a fer desaparéixer les distancies
económIc amb una forma de subvenció ens permetria
socials lles barreres drelades per la política de campanar.
de desenrotllar-lo millor. Seria ben de desitjar, perqué
Un del» agrupaments en els quals es palesa amb més regularitat
El senyor Pan Planas I els
un centre catalá d'una ceda envergadura a París, tindria una fe
sentit fraternal l'esperit collectiu, és en els dels rossellonesos.
seus companys, que regei
11c influencia. El comerl i la indostria dels dos pahos en foren
Heu de saber que, en endavant, els catalans de la península
xen els destIns de la «Casa
afavorits. El turisme també. Al comerl intellectual i artístic, ja
podran comptar també amb una entitat fraternal: la «Casa de Ca
de Catalunya. de París
intens que hi ha entre ParísiBarcelona,lifóra obert un cami nou.
talunya», que és situada al n.° 130 del «Boulevard St.-Germain».
En els meus viatges a Barcelona, he pogut constatar que a
Els catalans de Franca, bell punt han sabut la cosa, han vol
desgrat de tot alló que lligava els catalans a nosaltres, francesos
gut que, de cop 1 volta aquesta desinteressada associació prengués una gran
de civillizació mediterránia, el lligam podría ésser encara més enfondit. Mis
embranzida.
tral ens ha fet conélxer millor 1 ens ha fet amar els uns als altres.
Eh s francesos, és a dir, els parisencs, que sovint no surten del suburbi de
Si
m'objecta Pau Planás. Peró qui sap si els catalans de Parts no han
París, es pregunten si podran trobar a la «Casa de Catalunya» les dades etno
comprés encara l'interés immens d'aquest lligam. Qui sap si a Catalunya hom
gráfiques, literáries, artfstiques, que llur nativa curiositat intellectual podría
ignora encara que la «Casa de Catalunya» pot facilitar aquest apropament.
suggerir-los.
La «Casa de Catalunya» ja ha fundat un butlleti que els membres de la
És evident que Catalunya hilé un esdevenidor, per modest que pugul ésser.
casa i uns comercfants generosament sostenen. En aquesta fulla cordial. hi és
Hem anaf a veure els nostres amics. coneguts i desconeguis, a cesa seva:
incloo tot ello que interessa la vida catalana a París. Naturalment, la seva ex
El que ens ha rebut és el pintor Pau Plenas. Cordial com sempre, una mica
tensió és en relació directa amb els sacrificis que sabran imposar-se els amics
preocupat, Pau Planás participa a Franca en un moviment modernista que no
de la Catalanitat, de París i de Catalunya.
deixa un minut en repos el seu esperit; el seu magí I la seva paleta són agitats
Pregunto a Pau Planas, acompanyat del seu secretad Gaston. tot enfervo
pchs més alts atanys d'estética, peró, convenlut que un catalá es deu ah seus
rit per la causa de l'amistat catalana, qué és el que preveu en el futur.
compatriotes, ens dona hora entre eh seus compatriotes, el día en qué són
En» arriben cada día adhesions noves. Els catalans, tot just arribats, ens
més nombrosos: el dissable, i ens mostra els local s reservats, després duna
visiten i vénen a informar-se a
pila d'esforcos, a les reunions catalanes.
la «Casa de Catalunya», de Pa
Quin és el vostre programa?
It demanem.
rís. L'element jove és amb nos
És tant vast que gosaria a dir illimitat. No ens manquen pas iniciatives,
altres. Aixl podem tenir lotes les
perb, cono que les dIficultats materials en» entrebanquen, si us plau, no par
esperances. Fa pocs dies hem
larem sino d'alto que será realitzat tot segult. Abro no exclou pos l'audacia.
acompanyat Rafel Gamis i els
Concretament, ja tenim realitzacions: el butlletí, el Comité teatral, la petita bi
seus, que se n'anaven a Barce
blioteca, excursions i festes. En les nostres reunions del dissabte ja trobem
lona. Je heu vist l'Imat de co
que ens manca espaii Hi ha tot d'artistes entre nosaltres; Ferrer, dels vidres
miat que várem oferir-li.
bufats del qual mlaveu parlet. Gispert, un pintor que no ha pes dit la seva
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El més bel!
la
un

ornament de

«Casa de Catalunya«:

quadro

del

presídent

POTOS endATGHS»

Un grap deis catalans
associats

de Paris

Astronomía cinematográfica

Una estrella

eclipsada
MASsApesada.
ganyotél... Áquesta
ganyotes

dona es
Massa
Es projectava 1'4 Evangelina » de
Dolores del Rio al Catalunya, i nosal
tres que hem adrnirat rnolt de temps
la magnífica artista mexicana, patí
rem de sentir aquestes opinions d'uns
espectadors veins; de comprovar que
estaven encertades, i de constatar el
disfavor en qué ha caigut Dolores
del Río. Un disfavor irremeiable i ab
solut, que ens ha fet oblidar, tot d'un
cop, tota la gloria súbita i esplendo
rosa de l'actriu de Carewe, que tres
anys enrera omplia la premsa i les
nostres irnaginacions de tot d'histories
i de fotografíes espeterrants: divorcis
i sous fabulosos, amors desesperats
i víatges tnomfals, noves .superpro
duccions» i grans vistes deis superbs
interiors deis seus domicilís...
S'ha acabat tot Diuen que per culpa
del cinema sonor. De /a «revolució»
del cinema sonor. Deis destronaments
imprescindibles que fofa revolució
fa

comporta.
Altres diuen que per

culpa

de Los

Amores de Carmen'', aquella desas
trosa parodia de la novel-la de Méri
rnée que a l'estranger va fer tan goig
i aquí tan poca gracia...
Aneu a saber. El cas és que el si
lenci —el terrible «silend sepulcral*
s'ha fet ja fa temps
deis oblids
sobre el nom sonor de Do
lores Asúnsolo. I és endeba
des que alguna gazetilla es
cadussera ens parli encara
en les fulles cinematográfí
ques, de la supervivencia
d'aquella «reclame,» sensa
cional. El públic ía no fa cas
d'aquesta gazetilla. Les pro
duccions de l'estrella tan
—

afanyosament adquirida
Artistes Associats, van

pels

minvant cada

vegada...

•••

Aixo és el pú
blic—ens expliquen
els emoresaris
El públic que és
caprícióscom dl
sol, i que ara li
ha donat per la
Jeanette Mac
—

Dolores del

—

Donald. perqué

surt

en

camisa

mut, ha

Río,

estat

una

una

de les estrelles

de les

primeres

predilectes

del cinema

victimes del duerna

sotos

tota l'estona i perqué té bona ven. Ves que hi fareul Avui té el rampell de la
Jeanette Mac Donald. Dema en tindrá un altre. 1 demá passat, un altre.
Ja podria ésser. Pero els técnics ens han donat opinions mes concretes so
bre la decadencia de la Dolores del Río.
El cinema sonor, i res més que el cinema sonor en té la culpa. El cinema
Janet Gaynor,
sonor ha fet fracassar Dolores del Río, corn ha fet fracassar
i com segurament fará fracassar la Greta Garbo. Només que aixl com la
Janet Gaynor ha caigut per culpa de la seva petita ronquera, microfónicament
desastrosa, la Dolores del Río ha caigut per culpa del seo gest fort, no *foto
fonje). El gest de Dolores del Río, registrat el setze del cinema mut, es
un gest meridional, vibrant i apassionador, el gest que va consagrar-la
vint
al Preu de la Glória. Pero el gest de Dolores del Río, regístrat el
molt mes lent
resulta el gest excessiu,
i-quatre del cinema sonor
«grimacant», desorbitar d'«Evangelina», que ha estat el que l'ha tirada
«Evangelina», és ciar, era una pellícula parlada,
a perdre. Perqué
que aqui va presentar-se muda.
—

En

una escena

Evengeline,
film que

ha

precipítat

el

de

—

la deca
dencia
de Dolo
del Río

res

—

•••

Sigui con] sigui, el cas positiu i llastimós és que la Dolores del
Río s'ha passat de moda i que el seu destí cinernatográfic ha estat
efimer í refulgent com el d'una étoile filante.
Deu ésser amb aquest motiu probablement que la desenganyada
vídua de Jaume del Río, sha casat, fa uns díes, a Nova York, amb
un bon senyor burgés í acomodat que l'ajudará segurament a aca
bar beatíficament els seus dies en un d'aquells confortables inte
riors mexícans que hem vist

retratats

tantes

vegades...
IRENE Poro

El celebre

maromista americh

Norman

Terry ha exectuat darrerament a De
troit (Michigan) les seves acrobácies
artistiques

a la vertiginosa alcada de
metres. En aquesta °casi& el
velera fent eh seus exercicis sobre una
corda que va del Wolverine-Hotel al
Fox-Theatre. Terry té 23 anys. No es
pot dir que no sigui un xicol aprofitat.

730

,

tus

DELIUS

)

A Chicago ha estat inaugurada darre
rament la casa més gran del món.
Pot allottar 40.000 verns. La foto
mostra aquesta gran construcció que
s'anomena Merchandíse

mart

$1'

PERFUMERÍA

G.joi

AIRES

FL-4 Nckí

Pts.
T'AnakE

APART

VOSTÉ

SALUDA

SENSE DESPENTINAR-SE
quan usa Fixol. Fixa els
cabells per tot el dia, sense
empastar-los ni deixar-los
greixosos. Té el perfum
discret de les violetes.
Dona distinció al

pentInat.

El

diumenge esportin
Ja

en

la primera jornada del Cam
de Catalunya de Futbol,

pionat

el «Barcelona» s'ha posat al da
vant de la classificació. Aquesta

performança l'han facilita
da els empats de l'«Europa» amb
el «Badalona» 1 de l'«Espanyol»
amb el «Júpiter», i, no cal dir-ho,
la victoria de «justesse» del «Bar
rara

celona» sobre el «Sabadell».
A la silueta, una clássica jugada
de Samitier. A dalt un moment
del partit «Europa» «Badalona»,
—

-

1

1

1

• La Travessia del Port
varen prendre part en la Travessia del Port,
celebrada diumenge al ~tí. 700 nedadors! Es el récord
del món de participants en una prova de natació.
En la fotografía de la dreta, velem el moment de la sor
tida deis nedadors. L'espectacle és realment impressionant.
A balx, en la doble plana, una vista panorámica de
l'arribada. A la rodona, Ramon Artigues, de l'«Atlétic»,
primer classificat, en el moment d'arribar, després 'le re

700 nedadors

córrt

els

quatre ittiló
metres de la
prova.
A la foto
de l'esquer
ra, la senyo
reta Auma

celles, pri
mera

dona

classificada,
1 la senyore
ta Josefina
Torrents que
es
en

classificá
segon lloc.

FOTOS
CASES
1 GASPAR

ELS 71 ANYS DE FRANCESC
SET

d'exili. Aviat

anys

de

és

dit. I

tant

com

avui, encara, Bordas de la Cuesta—allunyat de
la seva terra, sol en la seva tragedia d'home que es
tima la seva Patria 1 té prohibit de posar-hl els

costen

—

passar.

Quan penso que s'apropa el moment en
qué tornaré a trepitjar terra de Catalunya—ens diu
Francesc Maciá—sento una emoció que no sé com
—

peus.

els boscos romántics
de la Cambra 1de Soigues, hem v.reJat Waterloo,
hem traspassat Tervueren. Macla caminava amb

—

de Catalunya 1 que quan cau el Govern
de la Dictadura veu obertes toles les portes de la
merma-

Patria per a tots els catalans, menys per a
ell. Per a ell que eslava en eta rengles deis cata
lans que l'estima
seva

ven

anal amb

ell

a

recorrer

Sota l'obaga ro
mántica sentiem en Maciá el cabdill prest a fots
els sacrificis. Els suldats eren Iluny pero al pri
mer foc de dad
venien al seu entorn, per la
delit

—

aquest clima belga.

on plou i fa sol
alternati
cada deu minuts, 1 a rhivern arriba a
ter
temperatures de 18 graus sota zero 1 els
diaris
porten sempre en els seus fets diversos,

vament

monta

Hem

explicar-la.
lmagineu aquest borne eternament jove als 71
anys
els ha fet el 21 d'aquest mes
que ha de

MACIÁ

com

un

miny6 de

vinf anys.

victoria.

de congestió, al mig del
transeílnts?
Maciá
per

a

o

de

cerner,

sobte,

de

l'optimisme, podrfem dir. Cal sentir-lo,

convencer-se'n

•

L'optimisme després de

7

crexill

anys

1

d'un

vtafge per América amb passaport de sense Pa
tria (agrarda), coneixent unes guantes presons
trobant cloaca una pila de fronteres.

més.

—Quan aná
vem
a Prats
de
Molió
diu
sa
—

—

bfem que
nyávem o

gua

o

ens Mb

laven. Tots dos

dig

camins

eren

I sabeu el qué
quan ja tenim

nes.

Ca,

alió

fant hem

que

cobefat a l'abast de
la má,

que

us

di

guini—Sabeu7 s'ha
morfi
Aquest
—

refecte que

ens ya

produir la deriva
d()

de la

home

nostra

1 aquest

empresa.

que

es

ju

gaya la vida,

debe*,

—

de
de debó

catalans Incrédula,
de debó renegats,
que heu pensat i
heu dif

que

esteva

comblnat amb
Martínez Anido
—

aquest home és a
Brusserles, sol, en
la sola companyia
d'algun bon amic,

Quan

parlar Maciá, resieu

esbalaTt.
Quina fermesa, quina cerlitud, quina convergencia,
quina abnegado, quin borne! L'escolteu. Els seus ulls
s'illuminen en parlar de la Pátria, la seva veu, mal
vacillant, és d'un lo cru, tallant quan parla deis que
sentlu

mercadegen amb els

ccm

de Catalunya. Te
nim la convicció d'estar escoifant un home d'una
fusta diferent de la fusta deis filtres homes.
Quan anem amb ell per Brusel les veiem com
sentiments

els belgues que el coneixen el miren amb respecte,
amb aquell respecte que Inspira l'abnegado. D'ad,

d'allá,

salutacions efusives.
sent cada vegada més !ove. Aquests dies

yénen

Macla

se

Brussel les els pares d'un catalli que s'hi ha
establert. Varen haver d'avanlar Ilur reforn perque
el clima belga no provava al pare.
És ciar, borne de Deu
tela Maciá, parlant
eren

a

—

fenir

féu el fill.

I Macla,

tot rient:

—

fotograila
Macla, al baleó

La darrera
Francesc
l'hotel

-

Casanova. 212 1 214

-

Barcelona

OTI

vin,

a

la

seva

jo II dic vell perqué
1

NAGSA

recent, el

pela

edat. Si

a

no

passo
de

de
8n:s'el-les

cm

del

en

1 quan diem el
bo í millor volem dir
el poble que és el que s'hi ha de donar per entts
No ens plata. No ens plau aqueSta simpatia, qui
sap

si,

en

part d'aquest poble, slmplement pel test

l'actitud.
Voldrfem que quan Macla toril',
tíngués ntngt) al seu cos fat.
Fóra trist i fóra inju si, pero ho
per

que

70.

Peró sabeu qué
ala 70 anys viure

és
en

ara

acial,

no

y .1cIrlem Pei
gust de veure com no tenint ningú, el primer dio
si
que el poble l'escoltes se li posarla de seguida
costal,
.10AQU1M VENTALLÚ

Brussel'les, setembre 1930

té 58

recordo

passcian'

velem
de Brossel.les

carr ers

lunya,

pila d'anys.

una

58

—

•
Dinmenge, dia 21, Rrancesc
:Macla va complir 71 anys
En agnesta fotogratia, mon

—

amb el fill—. I qui el fa viatjar
deu

Estem certs que el
die que Macla torni
tindrá al seucostal el
bo 1 millor de Ccta

Record ea
sentare el
gran licor

estomacal

