9111455.1
Any

StralállaRl
RIEDMII0

1

eblEC D' AIJAUIT5 BIAMENIM
1 ÁkOILINIKlietele LLINEWERtilk Ci1rAS011114.

1

Núm.

•

17

octubre 1930

MALTA CATALUIIYA
I

laoaao a

aciá, tras

de Francese M acia a 'a PolicíaL96:gica por
i la seva condUCCiu tesentregado
aarce/ona• 27.--E1 francesa
Sr.
de la
Perthus Maclá
!Ud
Icks
Poi/c/a
expreso
la frontera
M francesa, egen.
dirección de
3'
París. noche

es tada

.

en

el

a

tiE

ata

a

foil, el cable i
xren

en

tot

escrita,

el

a

menos

que

se

me

d

libertad para presentarme.
mo
lo haré, cuando haya de SC
sado
momente
viaje, y .en
en

ran

'es

que

a
.7a
a

s,

•esa

prcsentacii

coacción..
1cflon
7-die'

0"

110

r,
e

DUrante su
pifian,
un

en

salió

tia(

en

pernianencla
en Per
de
acercansegrupo
al
Policía
Sr. ?tangos ;,:-11- el S
lo
grupo.
Macla,
al
tino Impidió
tren, perode los del y disolviópero
lelas
el
fue
grupo
iicierr
subió
obligmo des francE
éttns
SO

in

t

la

j a

sea

amorrióvil
use y
O

-

a

clearon
/gode Perpinan
trasladaron
s e

logrenla

y

al

alcanzar el Ton
astacIón
62Neci
a.q pudieron

Sr.

a

particlequeuMres
0...._•
el
lts'i

',do

se

-5

berPI

P

circula
sin Pie'

Aida eaPa,
el hecho

š
t.

,i-ado,
ni,

—.

se%

C.

''ltvcM1
t.'
t.

abe

'I.1‘30°.
to;a0• vc,,te"
\e'

‘

t'A.

1 1 '1°
A.•.0ti

,

a

sido.

se

,5„\-,a. desde
Los

.,

el

lama

'^

,

poliel

3

a

en

e

1-11

te"

111V

N..0,1‘,
c'osehocle

0:1

.

ene'1‘1.0

ello.,
o

cs

‘5'

bs, ts\
-3,e1¦1-.,,2\keVa•09. Ne.
o

rolpaU DVIL

•

•r\19.14')..'
,ox‘C

"te.

es

,ctsco
\-

1.vIrn. 936
Nn

olicía lehace
rumbo automóvil
n un

v‘i

ese
Tau

SIR

co
b

1

l

en

Un

bulo.

según

Pran.

esta

automóvil.

.

fl

el

gobernador
EARC1.3.0N4 26 (2,30
gobernador
,:"vil, al
periodistas
..gada de/
recibir t.).—I
lo
refiriéndose
--Ya heSr- ...facii,
la ll.
ttis'n
publican la
quesonriendo.
/os

I/ Barcelona
i

6 (1

n

que ha
D.
.etibee,)al parecer.
llegado

I

1

(

desconoci
LO:V.42
PARCEe
Macla... Barceiona n2.).--Se

cuentra

..,

:

es

un
—A

usted

a

a

nçticia de la

del Sr.

bulo.

—replicó

un

periódicos

llegada
Senores,Macla;
hasta lapero esn :

ver si
que ya

a

esta

noche.
llegónoche nos
el

period'sta.

Sr.

(

l'hiela

'

Francesc Macia ha passat
dívuit hores a Barcelona
Quan en el número passat celebrávem el
71 aniversari que Francesc Macih complia a
l'exili. poc podiern sospitar que la seva vene
rable figura tingués al cap de pocs dies una
actualitat ben barcelonina. No obstant, ha es
tat abrí. Francesc Macih ha vingut a Barce
lona. Els diaris de Madrid n'han pogut par
lar a bastament,
creiem que-, per tant, tam-be nosaltres podem donar el nostre reportatge
sobre la vinguda del farnós polític.
Francesc Macil va arribar a Barcelona di
jous passat a les non del vespre. Per poder
fer aquest viatge va haver d'emprar una serie
d'habilitats a fi de burlar la vigilhncia de les
policies. Un cop a Barcelona, va dirigir-se a
casa
del seu gendre, Dr. Peiri. Allí va pas
sar la nit i va rebre la visita d'uns comptats
els única que tenien

amics intims que

eren

noticies de la

arribada.

seva

com
de costurn, va lle
les vuit del dematí; va esmorzar amb
la familia, i poca estona després va començar
a
rebre les visites deis amics que s'havien
assabentat de la se-va arribada a Barcelona.

L'endemh, matiner

var-se

a

—Dones, si no volen detenir-me, ?qué és el
que pretenen?
--Ja ho hem dit : només fer-se chrrec ofi.
cialment de la vostra arribada a Barcelona.
—En aquest cas, ja em presentaré qualse
vol d'aquests dice; ara he de descansar i par
lar amb els meus amics.
Aquest dihleg, que durh uns den minuts, va
deisar una mica desconcertats ele 'agente de po.

-

Entre aquests hi havia el seu gran company
i coHaborador, el poeta Ventura Gassol. A les
del inati varen presentar-se a la casa
onze
dos agente de policia, ele quals varen invitar
el senyor Maciá a qué ele acompanyés a la
«Jefatura».
—Si no porten

una
ordre de detenció o bé
ordre del jutge—va dir en Maciá—, no
cal que era diguin res.
una

—No

es tracta de cap detenció. A la «Jefa
olen tenir l'honor de veure-us.
Aquesta frase va molestar una mica al se
nyor Macih, i va respondre amb una termes
vaolt durs.
tura»

Macla, a la porta de l'Hotel aThernainus
ttrusel-les, poca Mies abano d'em
prendre el seo vlatge a Barcelona

Francesc

e

1 Albert Is, de

a

licia, els quals

retirar-se per anar a
sultar—varan dir--el que havien de fer.
varen

con

Macih va continuar la seva conversa arnb
andes i familiar.
—Per qué heu vingut?—vhrem preguntar-li.
—Per posar-me en contacte amb els alees
amics
a

politice

mes, si el

nostra actuació i, a mes
presenta, per respondre da

per la

cas

es

ele tribunals de tot el que se m'acusa.
hora mes tard varen presentar-se de
nou els agente, que aquesta vegada venien ami)
altres reforços. Novarnent intentaren convén
acompanyés a la
cer el senyor Macih que els
vant

Mitja
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seu

pare la

carrer.
va

Abans

abraear

i
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a

BruseHes.

L'auto va arrencar a gran velocitat. En
Ventura Gassol i el Dr. Peiri varen intentar
seguir-lo en un altre cotxe. En arribar a Mas
nou, el cotxe que
condula al senyor Maciá
—més potent—se'ls va perdre de vista, i els
dos seguidors tornaren a Barcelona amb la
convicció que hom portava el detingut cap a
la frontera.
A Fígueres uns amics d'en Macill esperaven
el seu pas i varen seguir-lo amb un cotxe
fina al Pertús.
Un eop passada la frontera espanyola, en
Macilt va negar-se rodonament a qué seguís.
sin acompanyant-lo policies espanyols, dient
que preferia posar-se en mans de la policia
francesa. Hom hi

va

panyols seguiren
lliurament

&medir, i els agents

fins a
oficial del

es

Perpinyá, on feren el
detiugut a la policia

francesa.

Aquesta l'acompanyh a París, on el senyor
es va
quedar fins diumenge, día que

Maciá
se'n
(FOTOS
Prartcesc Macla

acompanyat

del poeta Ventura

Gassol

sigui que aquest s'hi negués
deis agents va dir-li :
mentira, don Francisco, que un
su cultura...
favor de callar—va interrompre ira
senyor Maciá—, vós no sou ningú

«Jefatura». Com

rodonament,

un

—Parece
hombre de
—Feu el
dament el
per jutjar la
no

—Nosaltres

deure,

eom

ens

una

representants de la Llei.
representeu la Llei, sinó l'ar

a

—Vosaltres

cultura,

i sobre aquest punt
sola paraula.
limitem a complir el nostre

meva

toleraré ni

us

no

bitrarietat,

i jo precisament he vingut aquí per
oposar-me amb totes les me-ves forces a aques
ta arbitrarietat que vosaltres representeu. Si
voleu, deteniu-me. Si no, no hem de parlar
mis.

Nova indecisió deis polieies. Un d'ells se'n
a rebre ordres, mentre els altres es queden

va

la casa, de vigiláncia.
Arnb aquestes havia arribat l'hora de dinar.
Varen asseure's a la taula el senyor Maciá, la
,eva esposa
senyora Eugénia, la seva fila Jo
sefina amb el seu marit Dr. Peiri, l'altra fila
a

del senyor Maciá, senyoreta Maria, i els tres
nets, Tarnbé fi havia en Ventura Gassol.
Es veu que les deliberacions sobre el que
calia ter amb el senyor Macilt foren llargues,
perqué el senyor Toríbio, Cap Superior de
Policía de Barcelona, no es va presentar fina
al cap de dues flores i mitja de la darrera en
trevista del senyor Maciá amb els agents. El
senyor Toribio va arribar mentre la familia
Maciá esteva dinat. Va esperar que acabessin

llpat, per?)

agent

coHocar-se de vigi
que varen ter
obrir. Havent dinat, el senyor Toribio va par
lar a soles amb el senyor Macih i Ii va dir
que s'empolles roba i diners, perqué possible
rnent bauria de ter un vlatge
Ilarg. El senyor
Maciá va acomiadar-se de tots els presenta i
va baixar
al carrer acompanyat del Cap Su
perior de Policia. A la porta els esperan un
eotxe de la «Jefatura». Els familiars del se,
nyor Maciá contemplaven l'escena des del bal

láncia

a

un

la porta del

I.'«Avls,

amb els

gueren tenir-lo

va

menjador,

aeus

neto,

a casa

per

que nomen
unes

po

hoz-es...

va

entornar
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Les atraccions més emocionants emplaçades
en el lloc més deliciós i fresc de la ciutat
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Totes de gran emoció 1 alegria- Provea d'anar-hl i hl tornaren
La millor forma de traslladar-s'hi és pel funicular de
Montjuic, estació del Parallel, xamfrá Comte de l'Assalt
Bffilets combinats amb el Parc d'atraccions

a
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cotice

prototípus de

Palau de Miramar de San Sebastián-- El monarca ha dedikat els máxims

producte de la Fábrica Nacional d'Automóbíls, S. A. (de Barcelona), en el
fabricado
espanyol Cha adquirit el primer exemplar de la serie que aviat es posará en

torísme Nacional-Pescara,

elogis

al

non coree
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"Azorill" eils parla de
1 dill que d'aqui
enclavadvol estrellarles sevesobres a Barceloila
n.

l'obra d'«Azorín•

a

la

seva

vida par

ticular hi ha un món. Quan pren la
ploma, esa dir, la máquina
perque escriu
—

máquina
inquietuts

és cada día més ple de noves
í del desig de seguir camins

—

a

nous.

En canvi, des que
tres de bon

es

lleva í obre les fines

matí, perque entri el sol, fíns que,

cap al tard torna a tancar les mateíxes fines
tres, la seva vida llísca sempre pel mateix
caniL Llegir, urgir, í urgir sempre... i després
teclejar perque els díts ágilment saltadors di
buixin el pensament...
I qaan el món, en aquesta hora clara de
les deu del matí, comenca a reviure, -Aso
ría' ja ha venut el seu tribut d'una jornada;
una escena dramática, un capítol novellesc
o algun article.
Llavors, «Azorín», pren la seva «maquilla
vasca.
un bastó que és engruixit cap a
terra i acaba en una virolla de ferro, més ar
dida que la llança del Quixot. Armat així, co
mena a passejar per les afores de la ciutat
fins a l'hora de dinar. Després la seva gran
diversió és seguir llibreríes, sobre tot Ilibre
i, cap al tard, arriba a casa
des de vell
seva,content de les seves compres llibresques,
a tancar-se de nou per llegir i tornar a llegír
a dormir
encara... Sopa d'hora i se'n va
avíat.
Aíxí un dia i un altre dia. En canvi, líterá
riament, mai no és igual.
A San Sebastián, «Azorin• es un deis es
tiuejants desconeguts de la ciutat. Ell no acut
a les testes, ni participa de la gatzara deis es
tiuejants ociosos.
He saludat el vell amic quan començava el
seu passeig matinal. L'he pregat de mirar un
moment el company fatógraf que volia fer
una placa per IMATGES. La fotografía de les
intervius, és un «conste y certifico» notarial.
Naturalment, ens hem posat a parlar de
—

—

Catalunya.
•Azorín•

es un

deis pocs literats caste

Ilans que segueix al día el moviment literari í

Catalunya.
Catalunya em díu

cultural de

—

innovadora

en

—

ha estat sempre la

primera línia regular
haver-hí a Espanya Va

tot. La

de diligencies que va
establir-se a Catalunya i funcionava mentre a
la resta de la Península el viatjar era un
mite.
Literariament--afegeix —sempre ha estat
també, la innovadora. Quan vaíg traduir al
castellá «La intrusa», de Maeterlinck, el gran
escriptor ja era traduit al catalá. Espanya ha
només dos grans poetes d'envergadura
lírica universal i tots dos han estat catalans;
Maragall i Verdaguer.
Di
•Azorín» cm mira i mm demana:
Jlieu-me, si saben un poeta de llengua caste
:ana que pugui comparar-s'hi?
I continua:
Ara acaba de morir Narcís 011er, que
ton el que portá la nova saba del realisme
quan a Madrid encara no hi pensava pas
—

—

Repanya nome-, ha tingut .!OŠ poctra d'env,rgadura
universal, 1 tots dos han unen catalans: Mara
gall Vordaguer —dio «Azorín, al nostre col-labodor
lírica

—

ningú.

Arribem a una esplanada meravellosa de
Ilum i 'e paisatge, que els donostiarres han

«jardí deis ínfants». Allí, voltats de
•Azorín»
centenars de quitxalla que rodola pel verd,
cm conta mis seus plans futurs:
dedicat

a

Totes les noves
S'acosten a Barcelona,
—

corrents
com

a

d'Europa

l'únic

mar

de

comprensió que ofereix la Península. El
meu propósít és d'estrenar en endavant
les

meves

vern cm

i el
que
per

obres

a

Barcelona

Aquest

hi

sembla que hi estrenaré «Judit

•

auto sacramental «Angelita•,
ha estat representat en la intimitat

meu

ja

grup d'amics de Monóvar.
Vaig a Barcelona tranquil, convençut

que la meya obra hi tindrá un auditori,
que encara que pugui refusar-la, hi va
amb l'esperit curiós i net de preju
dicis. Es tot el que pot esperar un
autor.

FELIX CENTENO

un

San Sebastián, setembre

El mestre Fonibernat
l'home que ha crea! més orfeons del món
No

us

agradaria cantar?

seva

En Fontbernat va pel món fent aquesta
pregunta al primer que troba:
—No us agradaría cantar?
Ho demana amb una veu metál-lica,
amb el seu posat de dolçor. L'interrogat,
com que no hi comptava, no sap com res
pondre la pregunta. Peró la bonhomía
amb que li ha estat formulada, el deci

batuta ha estat

a

tot

arreu una va

mágica.
No us agradaría cantar?

reta
—

Si un dia us demanen aixó al tramvia,
o al café el quí us fa la pregunta és En
Fontbernat. L'ha fet en tots els ídiomes,
sota tots els clitnes, en els moments de
bohemia, en les hores d'aventura, en les
amargues d'exili, en les d'heroísme i a
díntre de la presó í tot.

en el seu ram, tots els récords.
Demaneu
sinó quants chors ha creat. La
llista és
llarga: El «Chor Catalá», de Perpinyá; la
«Chorale Déodat de Séverac», de
Tolosa;
el ,Chor occitá», de París; «La Bourree»,

composta exclusivantent

d'ativernians i el

«Chor Popular», de París, cm hi
gent de tot arreu.
Els programes eren fets sempre,
de cançons occitanes,

havia
a

base

recollide5.jhrmo

e

a

a

p,
nl

Ci
nl
VE

fa

U
El

mestre

entusiastes

Fontbernat, en la eleva propia
constes.
Ací el tenim en un
—

deix a respondre, fínalment, amb un aire
d'excusa.
—No hi he pen'sat maí. No sé si serviría.
Aquest es el moment de l'apostolat d'a
quest home, que ha nascut per tenir una
batuta a la má, í tot de cantaires al volt.
Tothom serveix. La qiiestió és posar
—

s'hide gust.
Es la seva teoria. La seva teoria i el
miracle. Per ara, no lí ha fallat mai.
Un miracle que comença a practicar amb
un grup
de pescadors, a l'Escullera i
l'ha anat multiplicant com el del pa i el
deis peixos. Dintre del seu equipatge, ha
portat sempre un Orfeó. La punta de la
seu

salsa.
deis

París, Tolosa, Burdeos,

assaigs

de l'Orlen

fina la

de Llevant que

preso de Perpittya! l'han
presentará a l'Olympia en

Si ens descuídem converteix fíns i tot
en corista de l'«Orfeó de Llevant» al nos
tre

va

fotógraf.

—Així també n'apendreu, no Cases?—
dir-li després del primer dispar de

magnessiurn.
Vam creure que la informado no podría
acabar-se. Va venir de poc que En Cases
no s'asseu entre els barítons, per cantar
l'«Himne a l'arbre fruiter».

Els "records" d'un

brac dret

Aquest braç dret que s'alça, rígid, díri
gínt l'«Himne a l'arbre fruiter», al moment
que entrem a la sala d'assaigs, ha batut,

ta

aiií,

voltio( clan. seto,
el gran festival pr•-presos
vist

ce

nitzades pel mateix Fontbernat; cançons
catalanes i sardanes. Tota aquesta gent
ha recorregut França per tots quatre cos
tats. No cal din el bon servei que ews han
fet aquesta gent amb la cançó als l'avis...
Val a din que Fontbernat ha estat també
el qui ha portat les cobles catalanes a

França.

és

Cc
Pa
Ilu
CO
na
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Un nervi d'acer
Míreu-lo, dret, al costat de l'harmó
nium, que a mesura que eh l s'alça, fa l'e
fecte que es va empetitint. És Josep Font
bernat. Ara fa de director de l'«Orfeó de
Llevant.»

Cr

Dirigeix l'«Emporda

»

—

amb

El cos i el bral formen una
nerviosa.
línía
Un nervi d'acer. Fa
sola
l'efecte que la batuta es vincla; el que es
víncla, realment, és el!.
El moment que en Fontbernat és més
mateix és ara que, alçat de puntetes,
manté dret el braç í el cos i el cap i
aguanta només amb els ulls Palé í la vi
brado deis seus cantaíres.

quina forçal

l'Escullera. El passeig de

mar els velé
cap a l'assaig. Més
la senyera enlaíre...
Peró
com en
les cançons populars
aquell minyó de les cançons va anar a
«servir al rei». Va estar-s'hi poc. Passá
la frontera. Creava orfeons, saltant del
tren. Els constes de l'«Orfeó de Llevant»
sal:sien que el seu mestre no perdía el
delít. I l'esperaven. Per aix6 el miracle
ha anat a mítges. Eh l ha trobat els seus
constes i els constes han trobat el seu
director. El chor s'ha ter sol.

primerament a grups
tard, ja els velé amb
—

—

Per grácia d'aquesta vibració els seus
cantaires no són pas com els altres can
taires. L'aspiració del mestre sembla que
es la de convertir el seu
chor en una
mena d'exércit. Ja ho és. Canten amb foc.
Diríeu que, durant l'assaig, els braus or
feonistes de l'«Orfeó de Llevant» es sen
;en encongits, asseguts a la cadira. Vol
drien allar-se drets per seguir aixi més
ridelment el rítme nerviós i inquiet del
seu mestre.

Clavé que

a

l'equipatge

Gairebé amb l'equipatge als dits, sal
tant del tren, Fontbernat arriba a Bar
celona i sense llevar-se la pols del víatge
crea un chor: L'.0rfeó de Llevan t», que
es una delicia de
sentir.
Com ha anat el miracle?
Part de la cosa ve de
Iluny. Amb alguns deis
coristes d'ara Fontber
naf havía fet les seves
Primeres armes de di
rector. Com que no te
nien local, assajaven
'La. la,
Un

la... Tothom

mornent
ritme

després,

vlbrant

1

a

a

ptint?,

emportats
nervlós del

;acetre Pontbernat, els cantal
'es de
PaOrfeó de Llevant»,

',Tan

veritables meravelles...

conquista del Senegal,

en

una

nit

<,,4 la ciutat de Lleida,
n'hi ha una preso...»

torna...

Costa d'imaginar-se, a través dels chors
que porten el seu nom, l'apostolat de
Clavé. Aquesta sala d'assaigs de l'«Orfeó
de Llevant» ens en pot donar, per?), una
Idea ben precisa.
Miren els cantaíres, si us plan: pesca
dors, descarregadors del moll, bornes de
:a Barceloneta de tots els oficis, uns que
voregen la quarentena í d'altres que no
lan entrat encara a la quinta. Tots vénen
puntualment, havent sopat, es prenen unes
flores de son i canten amb aquest delit
que engresca. Tant, que hí ha moments
que no sabeu ben bé si és en Fontbernat
el que els ho encomana o bé són ells els
qui exalten al seu mestre.
Fixeu-vos encara en els espectadors:
hi ha dones i criatures i vells. Les dones
amb criatures al braç miren des de la ba
rana o des d'un recó de la sala i escolten
amb un gran enterniment.
Fontbernat dirigeix í els sermona. Els
parla paternalment i els díu que ho fan
molt bé. I té raó. Ara, entre els vostres
cantaires (i aquest vostres té tot el sentit,
mestre Fontbernat) sou un Clavé més jo
ve, més neguitós (sou dels de Prats de
Molió) un Clavé, en una paraula, que no
fa pensar pas gens en el del monument.

Un Orfeó

La

•

De preso n'hi ha també una a Perpi
nyá on tampoc no hi man
quen presos. I per acabar
s'hi de semblar, els presos
també hi canten. Es a dir,
van cantar-hi una nít. Eren
un presos de bona
mena,
d'aquells que fan quedar bé
les presons. I cantaven de
primera. Tenien director í
tot, un director al qual no
Ii mancava ni la batuta.
Era
no podia ésser d'al
tre
el mestre Fontbernat.
A les presons d'aquí
i a les de
Perpinyá—cantar cançons no és pas una
cosa molt ben vista. A Perpinyá,
sobre
tot, en aquells moments podia tenir tot
l'aíre d'una provocació. Els presos hi
havíen entrat amb l'aire de gent temible
--i per segons qui ho eren, efectivament.—
Els senegalesos els ha vien reüllat, a l'en
trar i els vigila ven de la vora.
Peró, míreu, les cançons d'aquella nít
—que devien ésser molt ben cantades-ressonaven re ixes enfora a mb un
so
commovedor. Les parets de les presons
no n'han sentít gaires i els senegalesos
que tenen cançons seves no n'hi poden
cantar... «L'Emigrant», «L'Empordá», «Les
flors de Maig» els van arribar al cor. Els
ulls els espurnejaven. Van anar a trobar
als constes i van dansar al seu davant,
enternits, les danses de la seva terna...
Fontbernat amb la seva batuta havia
conquistat en una nit, el Senegal. Podien
donar el cop aquella matinada i amb l'a
juda deis tendres guardians de la preso
apoderar-se de Perpínyá, almenys un día.
En Gassol hauria e s tat prefecte i en
Fontbernat, baffle, amb la batuta plena
de borles, fent de vara...
—

—

—

Els Chors í els Orfeons
Fontbernat vol tornar els nostres chors
la seva tradíció magnífica. Els Orfeons
sempre
diu
han de comptar que les
veus
blanques donen tot un altre aire
en
les cançons. Els chors
afegeix
han d'ésser una cosa més baronívola, més
torta. I cal sentir cantar aquest chor per
veure que
aixó ja no és, simplement, un
projecte. Ara acaben d'oferir també al
a

—

—

—

—

Fontbernat, pressentínt probable
l'apostolat que es proposa de cara
als Orfeons, la direcció del chor •Catalu
nya Nova», nom pie de ressons, que es
mestre
ment

mereix ben bé aquesta batuta que sembla
que tindrá aviat.

Tots hem d'anar-hi

Deiná, a l'Olympia,

es

celebra

un

Gran

Festival benéfic. Tots
hem d'anar-hí. Per pri

vegada es presen
tará al públic de Bar
celona Fontbernat i el
seu «Chor de Llevant».
Feu-los una ovació llar
ga, llarga. Se la merei
mera

xen.

(FOTOS CAS2S)

BARCELONA

ELS ENCANTS NOILS DE
1111""r

—Ep, quant, alzó?
—Qua tre pessetes.
—Quatre pessetes?
—Quant en dona?

.)

•

ara!

oanal

—Dos rals.
—Dos rals? Quina bar
ra! Primer ho Ilenco. ?Qué

Qué?
Digui

—

dre,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

OTOMANA
-5inAJ'DOS Mi el 1)

Escolti?

—

—

UNA •it SA

pensat?

s'ha

—

UNA CAMA

l'últim.
Amb ganes de

ven

catorze rals, vaja.
No farem res.
Escolti?

Qué?
Tres pessetes, vaja.
Dos rals.
Vagi, dona vagí!
Escolti?

Qué?
Dues pessetes.

De cap manera. Ja Ii
he dit que dos rals i no
—

pujo més.

—Vajamí el seu niel meu.
Matem-ho a sis rals, vol?
—No; ja he dít dos rals.
La dona fa l'accíó d'a
nar-se'n i la venedora la
deixa caminar tres passes i quan
la crída.
Escoltí. Tingui!

veu

que

no

Després de Ilegir aquest anunci els nuvls
no podran donar l'excusa deis mobles...

torna

—

La compradora s'enduu ben embolicat l'objecte
de tant regateig í quan ha caminat unes guantes
passes ho desembolica. Sí, está bé, pensa, no m'ha
enredat de gaíre. 1 la venedora tira els dos rals al
calaix. Vatua
exclama
que rn'lla costat; que
—

práctica

i a més una cosa neta í fins de
vegades estética i tot. Ara, amb la nova marquesi
na, els Encants fan goig de debó.
una

cosa

S'havia panal d'instal.lar-hi taulells í de vestir
d'uniforme les venedores. Nortes que van trobar

—

n'estan de malament les coses!!
Els Encants són una cosa típica, tots ho sabem,

que Mito els perjudicaría els interessos perque
llavors la gent no li sernblarien els Encants i dis
mínuiden les vendes. Als Encants venen tota mena
de coses i a tota mena de preus. Trobareu vestits,
sabates, roba interior, máquínes d'afaitar, corba
tes, pintes, porta monedes, collarets, roba de Ilit i de

taula, stors, sastreria d'home, pisa, cassoles d'alu
mini, cadíres, pells, ventalls, mitges, samarretes,
vestíts de bany, cintes, joguines en fi: de tot. I no us
Una bata? De la

percal,

mena

de cretona,

que

fIns

vulgul: de
crespó!

de

penseu que tot aíxó que us he anomenat ho po
gueu adquirir en mal estat, no. Perfectament i nou

trinca.Igualment podreu comprar-vos un renard
argentat, que una nina Lenci, que unes mitges de
cuína, que unes Iligacarnes. Només que als Encants
de

un joc
de cassoles per a la
tot arreu cal no badar, com se'n diu, i d'una cosa que ten demanen deu pessetes
oferir-ne tres rals amb la seguretat que us endureu alió cap a casa.
Les parades que més abunden són les de robes, les de mitges i les de bísuteria. A les de
roba podreu adquirir-hi uns crespons baratets que amb les llums i els sorolls de la música

gasa, que

1

com

a

no endevinará que són comprats als Encants.
A lea parades de mitges, la cosa canvia í oscil.la. Hi ha de tot. Mitges a tots els preus
de tots els colors i de totes les mides. D'aquí devia sortír aquella calicó popular «La Paula
en té unes mitges, comprades als Encants...v 1 amb les muges deis Encants passa com amb
les corbates de pesseta, tothom en compra, penó d'amagat. Gairebé lotes tenen una petita
tareta, peró bah! després de posades no es ven, i com que les mitges és una despesa tan

dels envelats ningú

a les dones!... De mitjons també
en venen. Ara que de mitjons no se'n
tants. És a dir, els mitjons que es venen als Encants els compren les dones mateixes
llur marit. Els homes a penes si hi van maí. De tant en tant se n'hi ven a Igun, pero

extraordinária per
venen

per
«

a

sovint. Més aviat quan hi van ho fan amb Ilur dona. Elles sels emporten.
Vína que anírem als Encants1 i cap allá... Per alzó es veuen tota mena de coses. Un guár

no

massa

emparaula un gibrell per a rentar plats, un
cobrador de tramvia que es compra una corbata pel dia de
festa, etcétera.
Una dona que s'entesta en fícar unes sabates al noí i no
Ii vénen bé i la criatura protesta.
Una altre que compra unes arracades per la filia que ha
dia civil que

Per noranta-cinc centlms,
un collar de fantasía. Gel
rebé es podría dír que la
fantasia está mes en el
preu

que

en

la

qualitat

1

AREE111•111111111111111•Elliffill

«La Paula
en

té

unes

mitges,
compra
desale En
cante....

protesten. Aircó és un absur9, diuén, nosaltres ncrrés venem,
gangues», coses d'ocasió i coses velles disfressades de no
ves perqué sinó el públic no les voldria. 1 s'agafen per aquí,
perqué diuen que són ceses noves. En aquest món es ven
que tot és l'apariencia... Sort que costa menys ter semblar
cosa vella que no pas nova, almenys en el nostre ram,
eh? I ter-ho sernblar vell, encara. Peró els que van darrera
les gangues també volen que sembli non.
L'Ajuntament té el projecte de construir un Hotel de Ven
des. Pero és un projecte, í l'Ajuntament en té tants, que
una

ve d'unl. A més alzó són falsos
rumors. Fixi's
que
precisament construiren aquesta marquesina no fa gaire.
I gairebé fóra Ilástima que aquesta marquesina, que prote
geix els nostres Encants del sol, del vent i de l'aigua no tin

no

FOTOS
ESAIEN

d'anar a resta major i pregunta si no li faran mal
pell molt delicada.
Una senyora que
muda.

adquireix

un

renard i

a

l'orella

l'espolsa

perqué

té una

per constatar si

Una altra que regateja un brodat per la camisa, d'un blanc dubtós...
Una senyora amb mantellina que gemega i crida i enssenya el
portamonedes que li acaben d'obrir enduent-se-li tres duros que hi
dula per ter compres. Tres o quatre dones més al seu entorn que
ho co
menten i cadascuna explica l'historia del dia que a ella li van
obrir el seu.
La venedora del davant que diu que Ora d'anar amb un pam

d'ulls

perqué sempre n'hí h3

que preguen pels descuidats.
Una dona grossa, meitat gitana, que passa amb una

plátera de bu
deu céntims.
Una altra dona amb una criatura al coll, bruta í r,quítica, que
ven
agafa-planxes a vint céntimá i que fa el seu borne que s'ha quedat sense
tema.
Un marrec, desvergonyit, que puja tres pams i que us ve al
nyols, popularíssims,

a

darrera

oferint-vos un manat de teies per encendre el foc o un forc d'alls per
trenta céntims.
Un home vell, amb gorra, que fa volar uns coloms de paper groc, i
els crida, a vint céntims, «pe] nen i per la nena
Els venedors s'exclamen, peró s'exclatnen sempre.
Si encara no fem pel que ens espavilen.
—

Vosté

sap les llaunes que hem d'aguantar. La «senyora Cate
rina,¦ que regateja fins a perdre la veo, i que quan gasta un
duro dispa
ren una canonada a Montjuicl
—

no

Es horrible]
Partem de la prohibició de l'Ajuntament de vendre

Elscenes
com

ta,

aques

en

pela

molt
sovint. La
sen

dona,

que

té

per
mís per a
no

vendre be
flanes,

se

gueia

dó

cilment

guardia
encara

temps

el

I
té

per

dedicar un
somriure
res nou.

Criden i

al

fothgraf

gués temps de Huir com
es mereix.
Fixeu-vos
que en un lloc en és pos
sible de vendre només

autenticament
bé oficialment

coses

Iles,

o

ve
ye

nes és recobert per una
marquesina fla mant, sen
se cap mena de dubte...
I qué dimonil ja ens es

pavilarem i recorrerern
allá on sigui. Nosaltres
els venedors deis En
cants

mica

som

una

gent,

importants

una

que fins
Reina í

tenim la nostra
tot, i doncs qué s'havia

pensat?
ROSA MARIA ARQUIMBALI

Una
amb
que

del

Encanta,
marque•in•
el* protegelx del sol,
vent 1 de
la pluja
vista

la

dele

nova

pel coet lluminós que crea una resplendor de dia al mig
el s soldats interrompen el seu avenl i
s'ajeuen sobre les

Descoberts
de la

nit,

alambrades per escapar

a

l'atenció de les ametralladores

enemigues...

ARAque la projecció

s'ha acabat, que vingui la llum de la sal
i l'estridéncia del jazz. Ens convé treure'ns del damunt la tris
tesa que ens aclapara. Volem sortir al carrer. Ens fa por que e
film recomenci i no respirarem a gust fins que hágim passat

Bodegé

de trinxera. De trinxera molt

confortable,

calcara.

RES DE NOU
A L'OEST
DEL MILLOR LLIBRE
DE GUERRA, EN SURT
EL MILLOR FILM

l'última porta.
Realment, aquest film ens ha deprimit. El seu realisme ens h
estat, efectivament, una tortura. Acabem de sortir de la projecci
del film «A l'Ouest rien de nouveau», es dir, la versió cinematográ
fica de la famosa novella d'Erich M. Remarque, realitzada a Nord
América per la Universal Films, que porta tot Londres al cinema
Ara sí que no voldríern de cap manera contemplar una desfila
da marcial. Tota manifestació militarista en aquests moments en
repugna. La projecció parlant d'aquest film, tan depriment co
meravellós, és presentada amb la seva versió integral, despre
d'unes terribles mutilacions de la censura.
Es tracta d'una maravella de técnica i d'interpretació. Hí ha
peró, uua dolor viva i penetrant. No costa d'endevinar que els rea
litzadors técnics d'aquest film, són homes que han viscut clics
dies a la trinxera, que contemplaren aquella visió de creus i mé
creus sobre els camps on ara
tornen a haver-hi ocells i la bon
herba. Tot aixó i l'afer de les liquidacions es el que queda tangt
ble en l'escenari de la Gran Guerra que, oblídadissos com sal
sembla ara que a través deis anys vagi empetitint-se.
El cas de Remarque és realment extraordinari. Fou un de tan(
soldats durant la guerra i ara ha estat el narrador que l'ha dít ant
més forla, amb una suggestió més punyent. El seu 'libre ha esta
d'entre els llibres de guerra, el millor. Per aixó aquest film és ta
bé el millor, d'entre tots els films de guerra.
D'aquest 'libre de Remarque ha pogut dír Pierre Bost: «Remar

La sensació de miseria és tan
en
aquest film com el
vessament de sang. Tant com el
soldat dessagnant-se a la trinxera
us commou
l'espectacle
miren la
nostra foto, bodegó crudel
del pa
rell de sabates esbocínades per la
suor i pel fang, la trista palangana
i l'escombra amb una barba com la
del Pére Noél.

punyent

—

—

?Quina será—repetím-ho—la lliçó
guerra?—no gosem dír la lliçó
d'aquest film- Sembla que la sensa
ció dolorosa que sent l'espectador
davant d'aquestes escenes, a desgrat
de la

de Ilur verisme meravellós no és su
ficient per a provocar l'esmena. Al
gun moment fa témer que, al revés,
esmola l'enginy per produir la des
trucció, amb més confort. Cal, diuen,
el nou gas, el gran canó, l'avió per
fecte.
No cal esperar que ni un llibre, ni
un film, ni una canló puguín posar
unes ales prou resistents
unes ales
metálliques, per exemple al colom
de la pau. Hem de refiar-nos només
que després de l'inventor de la Gran
Guerra, vinguí l'inventor de la Gran
Pau.
—

—

MiQUEL CALVET MARTi

Ventimíglia, agost

Les

mana

soldat que
rega

el

del
car

canó.

sal
tris

Carl L. Laemm

le e

Universal Films

le,
La filmacid de l'escena máxima de Res de
el soldat alemany ha de passat tota la :lit

at

tenint per company

Aquest

h
cci

s

grá
Drd
ma

fila
en

)re
ha
ea
es
me
on

flp

moment

un

qua::

examiaa amb

forat d'obús

Erich María Re

moribund, que ell ha occit.
desesperada tragédia de la guerra

marque, l'esce

a

3m
r

en

un

i'oest,

nerio de Res de
non a

que

no havia escrit res; potser no escriurá mai més res i
gairebé gosem a dir que valdría més així. Ho ha dit tot. No
fóra un espectacle prou bell la repeticíó d'aquestes coses ni

que intentes dir-ne d'altres al marge. Aquest Ilibre—afegeix
—abominable i terrible, és verítablement el llibre d'un mort».
Efectivament, no hí ha en tot el llibre ni un alé de vida,
ni un bri d'esperança. L'espectacle ciar del món és vist a
través d'uns ulls emboirats.
No cal dir que en el film tot aixó guanya crueltat. És
d'un realisme, díguem-ne, més directe i encara filmat amb
una audácía sense precedents, amb tots els recursos, amb
tots els enginys que permetien els operadors d'actuar a pie
caí/1p en totes díreccions. I sobretot una instal-lació perfec
ta del micrófon. Convenía no perdre cap so, cap detall de

la lluita.
La vísió d'aquest film planteja

[nt

nou a

soldat francés

condensa tota la

director de la

a l'espectador el proble
de la guerra.
Hem assistit, de moment, grácies al film, a l'espectacle
impagable de veure com els londínencs, tant titllats d'impas
sibilítat i de fredor es trasbalsaren literalment davant d'a
questes escenes combinades hábilment a base de crueltat
de técnica. Ja és una aliança temible!
ma

de la

Hiló

l'oest.

Tots

estem

pluja dóna

d'acord
una

que

la

gran cali
El palsat

a les ciutats.
ge urbe, efinat pel vel de
l'aigua 1 per la brillantor
deis asfaltats agafa un
prestigi insospitat, que 1,o

tat

te

res

a

veure

'luminosa
horas del sol...
ciutat

amb la
de les

i de la
La Rambla de
Canaletes sota la pluja.

pols.

—

gratacels de la
Placa de Catalunya...
La pluja ha allunyat
Els

el trefec

1

ha

aconse

gult sobre el paisatge
urbe eh mateixos
afectes d'un dia de
vaga general... Sort
deis

ciutadans
en

passen

terme,

que

primer

que si no,

se

qüestió de creure
que la pluja espanta

ria

els barcelonins d'una
manera

exagerada...

La parida del fotógraf, afavorit per la sortosa
aparició d'aquest autobús, ha aconseguit donar
a aquest recó de
la Placa de Cetalunya una
perspectiva de gran capital. Este ciar que Bar
de
celona la ho es una gran capital, perto
comproba
tant.
e
calen
aquestes
tant
en
ns
cions

grhfiques

per confirmar-ho i

mantenir-ho.

Només la pluja ha
pogut aconseguir
l'espectacle, tan difi

cil, d'una Rambla
gairebé deserta. Des
de dalt el monument,
Colom deu con

templar l'esporugui
ment

amb

deis ciutadans
un

somriure

mofeta...
la gent del seu
temps els hagués fet
tanta por l'algua, les
si és

Si

no

és

a

Amériques encaraes
tarjen per descobrir.

Aquesta
amunt,

familia

que

la pluja,
els peus.

se'n

va

Passeig de Gracia

amb el mirall tremolOs de
l'asfalt sota
ens fa pensar que les coses
devien anar una mica aixt en aquells temps ven
turosos en qué els sants berons tenten el privi
legi de caminar tranquillament per sobre l'aigua
sota

i

•

EL CAIIPIONAT
DE FUTBOL •
capítans del «Barcelona»,
«Espanyol» i «Europa».— L'abséncia d'en
Zamora. Será campió el Barcelona?
Parlen

eh
—

amb

en

Zamora

eren

a un

preu, i

sense

ell

seran

a un

altre. I to

aquelles tournées que tejen, ara potser no las podran ter.
Aquest traspás den Zamora perjudicará molt a Catalunya?
No. L'interés del campionat el portaran altres factors.1
quan a l'equip representatiu de la nostra terna, com que fa tan
pocs partits...
tes

—

—

Parla lAlcoriza.

titubejar.

Trabal, capita
•I2. C. D.

dell

laspanyob.

? 'opinió general

deis aficionats al futbol de Cata

Iurrya, és que d'entre el Barcelona, l'Europa í
pa.-vol en sortirá e/ cainpíó de la temporada que ara
ha comencat. Evidentment, són aquests tres eqnips els
que damunt el paper tenen més possibílitats d'aren
seguir el títol de campió de Catalunya, i per alzó ens
ha semblat r".e interessaria coneixer l'opinió dels ca
pitans
s tres equips sobre un tema tan inte
ressant. De passada hem aprofitat l'avínentesa per
a demanar als nos
?s íntervivats unes paraules sobre
el traspás d'en Zamora al «Real Madrid F. C.» Repro
dirrm

a

continuació d que

ens

han dít.

Parla en Samlffer.
El capítá del Barcelona
dit com a primera providencia:
—

ens

ha

He advertít, ja, que aquest any no he vist jugar
eIs equips que han d'ésser els adversaris del meu en
el campíonat de Catalanya.
—

—

Així, dones,

la !lista que hem dernanal de la

classificació final...
No la puc ter. Amb el ben entés que encara que
conec la vaina actual deis equips de
primera categoría, tampoc no la tara.
Pero almenys el primer lloc...
—

em

semblés que

—

Aquest sí. El primer Iloc será pel Barcelona.
Ern sembla que estem Iré de jugadors í de forma, i no
saltres juguem sempre posant-hi tot l'interés. A mes
cal no perdre de vista un detall mort irnportant. El
traspás d'en Zamora ha debilitat extraordináriament
—

l'Espanyol,

que era l'obstacle que a nosaltres ens ha
vía costat sempre titéS de vencer.
Així l'Espanyol s-ha equivocar en traspassar en
—

Zamora?

Si, FEspanyol

sap pas el que ha fet. En Za
cquip, i sense dl tindrá
molts trebalIs per aguantar.se en el nivel] actual. A
—

mora era

no

ránirna del

sea

mes, económicament també aqnest traspás ha esta t un
disbarat. Tot í que díuen que en Zamora els costava
molts diners, calia que es recordessin que grades a
ell !den unes recaptacíons que ara no taran. Els bolos

$111.111111111—~2~

—

El capita de l'Europa ha contestat

sense

El campió d'aquest any será novament el Barcelona.
Així la classifícació final...
Entenc que els sis equipa es classíficaran per l'ordre següent:
2. Europa. 3."Espanyol.
1. Barcelona.
4. Badalona, —.5. Júpiter.
—

—

—

—

—

—

6.

Sabadell.
El campionat será ínteressant
—

o

—

no?

Sí, será molt interessant.
Peró el traspás d'en Zamora...
El traspás d'en Zamora ha tret l'interés deis partits que jugará l'Espa
T'yo!, peró hem de tenir present que no tot el món s'acaba amb l'Espanyol.
Aquest any sembla que el Badalona está molt bé. 1 a mes el reingrés del Sa
badell a la primera categoria amb els consegúents partíts al camp de la Creu
Alta, portará molt joc.. 1 recordem-nos també que al camp del Júpiter es molt
difícil anar-hi a guanyar.
L'Espanyol ha fet ben fet o no de vendre's en Zamora?
L'Espanyol no sap el que ha fet. En Zamora era mig equip. Sense ell no
será el que era í els davanters contraria xutaran a gol amb la mateixa natura
litat que ho fan quan defensa la porta un altre porter qualsevol. Diguin el que
vulguin, en Zamora era una coacció moral pela davanters que jugaven
—

—

—

—

—

contra ell.
1 económicament?
Amb tot aixó l'únic que hi haurá fet
—

negocí haurá

estat

en

Zamora,

que

Aleoriza, capita
del «C. D. Europa.

ha cobrat deu mil duros

nets que aquí hauria hagut
de treballar moit per guanyar-los. Pel que fa referen

cia a l'Espanyol, aixó de qué s'hagin venut en Za
mora, ablegant que costava massa de rnantenír,
és una aberració. Els quinze mil duros que han tret

d'aquest traspás ja seis han gastat comprant juga
dora nous. 1 a més ja saben que aquests diners en
dos partíts contra el Barcelona els feien, mentre que
ara...

I el Madrid ha fet una bona adquisició?
Em sembla que no. No és pas que vulgui dir
que en Zamora no valgui la pena, sino que em fa l'efecte
que els portará moltes raons amb els altres jugadora. La
—

—

veritat és que no fa gaire de bou veure que un de sol s'em
porti tots els beneficia duna temporada.
1 el Madrid será campió d'Espanya?
No. Nosaltres mateixos, al Guínardó, sí estem una
—

—

Sa niIt le

r,

capita

el

del

e

F.

miqueta be, els

guanyarem.

C.

Parla

Trabal.
En escriure aquestes ratlles, l'Espa
no havia designat capitá del seu equip. Si
cris várern dirigir a en
Trabal fou perque ens indicaren la possibilitat
que fos ell el substitut d'en Zamora en comanar l'equip blau-blanc.
És ntolt (1.-Icil díu en Trabal establir la classificació deis sis
equips de la pri ,era .:_ategoria en acabar-se el campionat.
Peró bé pdem preguntar qtli quedará campió, no?
Barcelona»

nyol

en

—

encara

—

—

Alzó sí que ho puc dir. Encara que sorprenguin les nieves paraules,
confesso que estic convençut que el campió de Catalunya d'aquest any
—

l'Espanyol.

será
—

Sense en Zamora?
Precisament perqué

no hi ha en Zamora és pel que creiem que ju
garem amb mes entusiasme que mai. S'ha dit i repetit que en Zamora era
mig equip de rEspanyol i que nosaltres, sense ell, no farem res de bo.
1 aixó és senzillament inadmisible. ?Es que l'Espanyol no té cap altre
—

jugador
en

de válua?

?Es

que els

gola ala portera

contraria tarnbé els teja

Zamora?

Peró l'Espanyol hi ha perdut molt amb aquest traspás.
No negaré que en Zamora és superior a l'Aznar, de la mateixa ma
nera que ho es als altres portera de la Península. Peró en aquest mon tots
els mala tenen remei, i com que no hi ha ningú necessari...
1, económicament, l'Espanyol ha fet un bou pensament o no?
Tota vegada que jo sóc jugador d'aquest club, cm cree que valdrá
més que canviem de tema. Podent dir, per exemple, que aquest campionat
será tant o més interessant que els a ltres.
XAVIER PICANYOL
—

—

—

—

LA

pellteula ha estat filmada en tres sesstons. S'he treballa! en 'loes
distints, en Ilums diverses i en condicions bones i dificils. L'indole
especial de reportatge de la pel'Iteula, no fela possible un avenç
de guió. Per tant s'na Bullat sobre el terreny, improvisant 1 resolent
la filmad() d'acord amb la gent 1 el lloc.
En determinades escenes han treballat tres cámares. La presa de
vistes d'un film esportiu exigeix una facilitat de collocacil) de cáma
ra I generalment l'operador ha de treballar en situacions forçades.
tat

En «Barcelona Esportiva», la cámztra que ha actual més ha es
«Bell 11 Howell» automática, máquina portátil, que per

una

met

la

presa

amb

un

máxim

de vistes
d'éxit.

La multitud.

més

perilloses amb

un

mInim

de

risc i

Un factor esencial en el film havia d'ésser
la multitud, el públic emplena els camps i les pistes, que
s'apessiona, crida i apleudeix, és e dir, l'espedador, prota
gonista. Es cerca un perfil de futbol classificat com cul
minant que tingué lloc a l'Estadi. I s'enfocaren de cara
a

la gent les

–

cámares

filmadores.

de vistes en públic es sempre perillosa.
La gent observa el cameraman com si fos una bes
flota estranya 1 ten *vial com s'engega la manivel
la dad i d'allá s'alcen braços, salten barreis...
Peró une vegada ha comenlat el perfil l aten
ció es concentra al terreny de joc. Aleshores
La

presa

el moment d'actuar, encera que amb
discreció, car la reacció de l'espectador
és

ceda
que

espontniament s'ha deixat portar pel seu
entusiasme, en veure's sorpres per l'ob
jecliu, és immediata.
Una de les cámares fou exclusiva
ment
destinada a recollir les mani
festacions expan iives d'un grup

d'espectadors,

declaradament

E

par

tidaris d'un dels equips conter
dents. En esclatar el gol de la
victbria, aquesta cámara des
prés de tota una tarda d'es

FILM

recollf un espectacle
de magnífica realitat.
pera,

Momentt dfftclls.
presa

de

vistes

—

BARCELONA

La

més

Ileugera fou la de Golf
feta

a

Pedralbes amb la

intervenci0 d' un grup
d' aristócrates barce
lonins, els quals
eren

presidits

la de motorisme, realitzada a
l'encreuament de la Diagonal, ainb
el cerní de Pedralbes. Intervenía re
gulo de la Motosecoche. El said d'En

per

la senyorete Llo
rach. La pitjor,

Garriga, que després calgué filmar a la
Rabassada, en un viratge erran de la eh
rnarn,

hagué

•

A

bolea cid tot,
una

1 per

un

miracle

no

hi

desgracia.

l'endemá
féu un»

es

continua

la filmado. Gar

equilibris impressionents amb
moto a 70 quilómetres hora. A sernblant velocitat
con
es feia impossible seguir-lo amb les degudes
ete

dicions d'estabilitat. En Masferrer 1 En Sanromá que
presenciaven la presa de vistes restaren sorpresos
d'aquelles heroTcitats.
El personatge més important de tot el
s'ha fet d'aviad() ha estat l'Spirít of Prat el bene
mtrit Ford d'En Canudes. Féu de plataforma, de correu,
de guía i finalment d'artista, car surf al film a quilómetre
L'aviació.

–

que

Ilançat, pel tros pitjor de la carretera
En Canudes, Carreres, Xuclá, els Arxiducs, l'Aviad() Mi
litar. Aeronáutica Naval, intervingueren amb paciencia 'Ilimi
tada. Calla &conseguir un efecte de vol, erran de máquina
el» pilots aneven assajant les altures ~fines telment com si
es tractés de callarse les maquines i els operador». Pero el» el»
rells temien el» possibles sots d'aire i per altra banda, allá al fons
de l'aeretdrom hi havien un» arbres perillosos pe) remuntatge. Cal
i

gué anar al port 1 recórrer a l'hidro.
Tota le presa de vistes de l'aviació fou molt penosa pels operadors
El públic, al cinema, desitja els primer» plan» descriptius i sentir
le

imminencia

nal. després de

del perfil. Per altra banda.
tente»

pel'Itcules

americenes

fer quelcom
emb aquest mateix tema7.
2com

te:

En

surten de tot arreu. Entre tanta gent no es trobava un bícicle. El senyor
Sanromá ens resolgué el problema proporcionant-nos una auténtica má
quina d'aquestes.

Peró ens mancava l'home amb prou habilita} per passejar-s'hi. Un artista
de circ, catalá, que ha treballat d'august en gairebé tots els círcs de

Franca

i

Alemanya

entrenar-se
ciutat.

Era

aná
un

es prestá a fer anar el bielde. Aquest home per a
de nit, diverses vegades per diferents llocs de la

espectacle imponent.

Per obtenir certs efectes de cursa s'aprofitá la Cursa Internacional
de l'Exposició. Per tal de donar la sensació precisa de l'esforc
que els corredors realitzen en les grans pujades, els operadors
treballaren estirats a terra. Per filmar el lumulte de l'arribada
de ben a prop es situé un operador amb automática, entremig
de la gent. Aquella cursa fou pródiga en incidents. A l'arri
bada esclatá un veritable escándol. Un corredor francés
guanyava l'Albinyana
que és de Reus
1 aquest assistit
–

pels

–

protestaven amb máxima energia.
En aquestes, l'operador focá el guanyador francés 1 un
de Reus indignat 11 doné una empenta. Jo amatent vaig
respondre. Un fotógraf, cree que En Segarra, m'ajudá...
reusencs,

Amb penes i treballs
les cámares intactes.

várem

en

poguer

sortir

amb

En Gamper, Samliler, Zamora 1 els veliz Ju
gadora de futhol.–Hl surf molla gent a «Bar
celona Esportiva». Asos actuals, personalitats
del món esportiu, els vells jugadors gairebé

oblidats...Aquesta mobilització de personali
tats ha donat molla feina i ádhuc alguna
decepcló. Alguns es filmaren per sorpresa.
Aixf, per exemple Gamper, filmat mentre
a les proves darreres d'atletis
Samitier hi apareix dues vegades.
La filmació d'En Zamora fou per di

assistia
me.

!larga 1 difícil. S'adaptá
amb paciéncia extraordinária
Aixt mateíx es filmé un grup
d'antics jugadors portats per En

DE LA

verses causes

Perís. Comparegueren .al camp
de l'Espanyol. Mentres es ves

ESPORTIVA

comenelt a posar-se nú
vol. En sortir del vestuari

tien

plovia. Em va semblar que
els vells jugadors d'ahir,
sota una pluja grisa 1
Es treballa,

dones,

sempre

de

amb
prop,

vorejant les hélixs i sentint a free, el
de l'arrencar dels aparells En
aquesta mateixa part dedicada al motor

molt

.

rem

hi ha els entrenaments i regates d'out
boards. Aquest esport és practícat al Nbutic
pels senyors Coll, Nogués, Bafiló, Solá-Sert.
té el «Zas» d'inoblidable me
moria. En una de les filmacions, a pie port.
Prenent-lo en una virada, s'ens Ilencá a sobre.

Aquest darrer

aprofitar els darrers
bona claror.
per

1

a

seguir treballant
de

minuts que restaven

L'actor de més voluntat de tots els que
han intervingut en el film. Anal que és campfiS de
satis, es convertí en la figura principal de iota la Natació.
La piscina del C. N. Barcelona no reuneix les sufi
cients condicions de Ilum per a filmar 1 per tant fou pre
–

crs traslladar-se a la de Montjurc
en
la qual es treballá
dues sessions amb els equips del Femení. Atletic iBarcelona.
Els salts de l'Artal exigiren Ilarga preparació intervenint
hi el «ralenti». Del mateix salí calia treure'n vistes generals i
efectes parcials de llancament i caiguda 1 com que només ac

tuávem amb una sola cámara cada salt en representava tres o
quatre. Artal sempre Incansable, no s'h1 amornava. Es Ilancava
-ttnb furia, sortia de l'aigua i s'ens posava davant, preguntant-nos.

Qué, com ha anal? Mi torno?
Li tinguérem que dir prou, perqut hauria saltat fins
fins al darrer metre de pellícula.
—

a

l'extenuació

La complicació del ciclísme.
El dia que vulguin saber (luan
entitats 1 corredors hi ha dins el ciclisme oficial facin una pellícula.
–

claror de

bonic. Cobri
les cámares
tirarem endavant.
CARLES GALLART

vent

Crits, esverament, dutxa...

una

crepuscle, podria fer

—Massa clar2—murmurá el meu company
Es que hom sospita de Parker? ?Haurem de
lliurar les nostres empremtes. digitals a l'ins
pector Davis?

SWAX111 I
ti

,~1~21MMTrn

(Continuació del número anterior

--?Com

váreu poder saber que es tractava
de la tapa de la vitrina?
Vaig veure'm obligat a explicar l'incident
detall. Les mayas explicacions foren llar
gues i complicadas, i hauria preferit no haver
de donar-les. L'inspector m'escolté en silen
ci. Després pregunté:
en

Després prengué dues targes de visita, les
eixugá amb el seu mocador, me'n doné una
i guardé l'altra. De seguida, prenent-les tetes
dues, les passá a l'inspector amb un somriure.
—En recordança. Núm. 1, Dr. Sheppard;
núm. 2, vostre humil servidor. El major Blunt
us donará les seves de
seguida.
La joventut és lleugera. Ni l'assassinat del
seu amo
i amic no podia ensambrir per molt
temps l'esperit de Geoffroy Raymond. Potser.
és bo que les coses es presentin alai. No ho
sé pas, perqué fa temps que he perdut la fa
cultat d'adaptar-me.
Era molt tard quan vaig arribar a casa.
Creia que Carolina fóra ja allitada. No la co
neixia prou! M'havia preparat una xocolata
1
mentre la prenia, m'extreia el relat de tots
els esdeveniments d'aquell vespre.
No vaig dir res del xantaig i em vaig con
tentar de donar-li els detalls de l'assassinat.
—La policia té sospites de Parker—vaig

dir-li, preparant-me

a
pujar l'escala. Sembla
contra d'en molts cárrecs.
—Parker !—digué ma germana—. Fuig, ho
me ! Cal que aquest inspector sigui un imbé
cil! Parker ! A mi no ralo farleu creure mal.
I amb aixó ens n'anivrern a dormir.

que té

en

—Está molt empenyada
pera fa maja hora.
Carolina em precedí cap

instant

més

trobava, asseguda

en

lent del seu rostre ene xocá; peró
ho féu amb la calma rnés greu.
—Doctor Sheppard, he viugut a
que m'ajudeu.
—Us ajudará, certament,

un

posat

pobra criatura—.

—Per

veure

aquest home estrany?—dema

ná Carolina.
--Sí. Em penso que ja sabeu qui és?
--Suposávem que era un perruquer retirat.
Els ulls blaus de Flora s'obriren desmesu
radament.
—Perb com! Si és Hércules Poirot, el de
tective. Hom conta que ha íet les coses més

meravelloses, tal

com
passen a les novelles.
any que es va retirar i ha vingut a
habitar aquí. El meu oncle el coneixia, paró
havia promés no dir res a ningú, car el se
ny-or Poirot desitjava viure en pan.
—Vet aquí el misteni esvalt—vaig dir jo

Fa

un

sentenciosament.
-

Begurament

que

haureu sentit par
lar d'ell?
—Carolina pretén
que jo sóc un vell
fbssil.
Tanmateix,
he
sentit
parlar
d'aquest home.

cercar,

anab

demanar.

téu Carolina.
No creo que Flora desitgés que Carolina
assistís a l'entrevista.
—Voldria que vinguéssiti arnb mi als «Ce
dres».
—Ala «Cedres»?--vaig repetir estranyat.

tard, miss

Esguardá l'inspector

parlar

en

vos

Russell, que
entré.
no em vaig acostar a la
l'inspector li hagué fet
la pregunta—. Només vaig guaitar si les flora
encara eren
fresques. Ah! sí, ara me'n re
cordo. La vitrina esteva oberta i vaig abai
zar la tapa tot passant.
Parker havia anat a
—Em sembla que
vitrina—digué quan

t5.

al saló on Flora
el divá, prop de. la
finestra. Anava vestida de negre i es carago
lava nerviosainent les mans. L'aspecte maci
es

—4'estilet era al seu loe quan heu exa
minat el contingut de la vitrina?
—No ho sé—vág respondre--. No em re
cordo d'haver-lo vist, paró hi podia estar.
—Val més que cridem la majordona—de
dará l'inspector, tocant la campaneta.
Un

veure't i

a

—Es

extraordina
ma
ger

ri—digué
mana.

No sé pas qué
volia dir. S'estra
nyava, sens dubte,

com

de no haver deseo
bert la veritat ella

ressentida.

—Comprenc—digué aquest--. ?Poden pre
cisar si el punyal era al seu lloc?
Miss Russell esguardá l'arma.
—No us puc respondre--replicá—, car no

sola.

—Desitgeu

anar

lo a veure?—vaig
dir lentament—. I
per qué?
—Per a, pregar.li

he fet més que passar. Les senyores estaven
a
punt de baixar i jo desitjava alluny-ar-me.
—Una mica irritable, em sembla--digué
Davis, seguint-la amb l'esguard, com sortia—.

que faci investiga
cions a propbsit de

A veure, aquesta vitrina es troba davant
d'una de les portes finestres, veritat, doctor?
Raymond parlh per mi.

digué
l'assassinat
vivament Carolina
—

siguis estúpid.

—Sí, davant de la de l'esquerra.

—no

—Esteva oberta?
—Estaven mig obertes tetes dues.
—Cree inútil que tractem d'aclarir

James.

Jo

no

estilpid.

més

pf)::

era

Carolina

no

aquest punt. Algú, no diré qui, podia agafar
aquesta arma a un moment qualsevol, i l'ins

sempre comprén ele
motius que ene fan

tante
exacta
no
té gaire importéncia. A la
matinada tornaré amb el cap da Constatacions,
i fins aleshores guardaré la clau de la porta.
Desitjo que el coronel Melrose ho trobi tot
com
estava.
Sé que passa el vespre i la nit

obrar.

a

l'altra banda del comtat.
L'inspector prengué el

vas

de

la

Xina

declaré.:
—Cal que emboliqui aix5 amb tota cura, car
sera una important pega de convicció.
Alguna mínuts més tard sortia de la sala
de billar amb Raymond. Aquest m'estrenyé el

braç, mig
va
i vaig
a
propósit

Vaig mirar allí on ell mira
Davis que consultava Parker
d'una agenda de butxaca.

rient.
veure

tor

CAPITOL VII
M'ENTERO DE LA PROFESS10 DEL
MEL: VEI
L'enderall al metí vaig fer les meves visi
medicals amb una lamentable pressa. Pue

tes

dir,

per a excusar-me'n, que no tenia cap
malalt greu. En entrar a casa, Carolina vin
gué al meu encontre en el vestibul.
—Flora
animada

—Qué?

Ackroyd
veu.

és

acl—m'anunciá

amb

--?No teniu con
fiança en l'inspec
Davis, potser?—vaig continuar dient jo.

—Esté clar. Ella no hi té confiança--digué
germana—. El Mateix que jo.
Hom hauria pogut creure que la víctima

ma

el propi oncle de Carolina.
—?Con' saben que voldrá ocupar-se

era

de l'a

fer? No ha abandonat la seva professió?
—Aquí esté la dificultat--digué Flora sim
plement--. Cal que el persuadeixi.
clan. Ella no hi té confiança
arnb gravetat.

—

digné

preguntar-li

(seguirá en

el

número

vinen()

La Moda

París

a

Cenim el

gust

d'oferir

a

l'atenció de les nostres
lectores quatre models que
la casa Bernard et Cíe.,
de Paris, va a Mancar per
la temporada d'hívern.
(Croquis inédits, tets ex
professo per a IMATGES)

LE BOURGET.— Abric de lla
na, blanc
negre. Bonic em

EXPEDITION. Abric de llana
blau reial. És un abric com
pletament esportIti, duna U
nía impecable. Coll d'astra
kan negre. Cinturó de llana i
cuiro. Butxaques decoupées
1 guarnides, igual que les má
amb botons de corozo
—

piecement que baixa cap a
les mánigues. Un coll-dret
molt graciós

1

decoupe

a

les

butxaques. Coll 1 mánigues
guamas d'astrakan negre

MELISANDRE.
Trajo de ni}
molt elegant, confeccionat amb
georgette blava 1 puntes. Cal
—

PLEIN MIDI.
Elegantisstm
abric de vellut de llana cha
—

admirar aquesta forma tan no
va 1 d'una distinció rebuscada

mois. Gran coll,
xos

PROVEIDOPS EFECTIVA
DE LA RETAL CASA

der211.

onifical k Trir2inPe
Ilaz

1

\t 1111 I

H

amb forma,

punys
tot

1

bel

de m'arta

MAHC5

•S

•

-

molts d'ella hom hi pugut albtrar bontques pera
pectives parcials del seu poli, un deis més bo

isadelmaópno.

nic

blació de Menorca vivia en els
temps prehistórica en coves overtes en els cin
gles deis barranca que envolten la costa i del'
torrents que hi desenvoquen. D'aquests mo
numents prehistórica se'n han conservat una
bona munió essent un deis més importants el
grup anomenat Cales Coves a una sis kilome
tres de Sant Ciernen!, Ilogaret proper a %tu:1.
També hom trova a Menorca les sales hipostiles
talaiots, tautes 1 navetes, restes tots, pot dir-se,
quasi quatre vegades milenaria. 1, aixó és, un
deis millors atradius de Menorca.
Nosaltres creiem que deurla intensificar-se
el turisme vera la lila
de Menorca, ja que sen
se menysprear per res
La ciutat de Malló,
les belleses de la ger
desde la cohorte del
vaixell presenta un
mana gran de les Ba
lears, les altres lambe
amante gautent
mereixen especial aten
de
cases
netos
Ció per les moltes co
canblanq u tnad es
-

EN

parlar de les illes Baleara, la mirada es
dírigeix seguidament vera la illa de Mallorca,
la més gran i la més poblada de toles
N'hi han peró d'altres de ben oviradores
d'una importancia ben remarcable. Entre elles,
es destaca i la que segueix en írnpor
la lila de Mallorca, és la de Menorca, la
capitalttat de la qual és Mahó, la bella ciutat de
caient anglés, que un temps es pogué dir el Gi
braltar de la Mediterránia i de la qual n'oferim
avui algunes vistes ala nostres lectora.
Avans no s'arriba a veure la ciutat de Mahó,
ta fa estona que el vaixell solea, empresonat
per les muntanyes que envolten el brete de mar
que va des de la punta de La Mola a l'entrar
fina al torrent de Gorn al
fons, passant pel Llat
zaret, la lila del
Rel, la de les
Ralea i al
tres de

la

que més

táncia

m e

a

-

nor

Importáncia. En alvirar per primera vegada la
clutat, el vapor ja está quasi a punt d'amarrar al
moll

i

hom

blanquea
rera

veu

tot

polides,

poc menys

escalonat de

un
en

un

cases,

amuntegament de

toles
car

que inaccessibles.
la ciutat de Malló,

Conté, peró,
belles expla
nades com la placa Miranda i el passtig del Doc
tor Orfila que avans en deien de les Moreres.
La ciutat serva per l'especial construcció de les
seves
cases, el segell marcadissim de la domi
nació británica. No és extrany que eta anglesos
cobejessin aquest magnlfic redós marIfim, que
ben guarnit i cómodament defensable i plantat al
bell mig de la Mediterránia, podria ésser la clau
de la dominació del mar !latí 1 el perfil constent
per les ruies del nord d'Africa. Degut a aixó
els anglesos se'n apoderaren, sixt com de fofa
la lila I any 1708, sobirania que quedé, confir
mada per el tractat d'Utrech i que amb
pernea interrupcions conservaren fina a
firmar-se la pau d'Amiens l'any 1802.
D'aquell temps en serva Menorca
encaro el record de ..a seva proa
perítat i floreixement.
La particular configuració del
terreny on está sentada la
ciutat de Mahó i els grana
desnivells que oferetxen
la major part dels seus
carrera, fa que des de

e

L'estretor deis carrera, creuats soyint
per pones ilanquejats de torres co
ronadas d'almansa. recorda als yiat
gota que es troben en una placa torta

e

u

enclouen i d'entre elles la de Me
norca pot dir-se que és la que en té en mejor nombre
per més que sigutn d'un ordre ben diferent, que no
deixa, pero, d'ésser ben curtós.
ORFILA
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Calce
len

Coves,
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'<grato,

arnb

<1.

del ba

cobertes

asp

de

selles habi

tacions

trogloditas
L'encimbrollatnent
dele veliz

carrera,
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perspectivas
parciala del port
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!ter

Mies
FOTOS RITMA

chrry,

Zamora

tocara

explicaper quéva plch

el día del
de les Corts...
rar,

comía!, al camp

seu

Un equip ben temible.
—1 l'Espanyol?
Tots els elements excellents
—

Una clásica estirada
de Zamora, defensant

vegada el
catald,emel

marc

match de

nuen

seleccions

«CataInnya

-

que hl ha conti
essent-ho. Anant-me'n no prenc pes facultats
ning0.
Peró us sera ben violent d'encarar-vos-hi, no?
Penseu que hi he jugat una pila d'enys. Hl
—

per darrera

a

Centre.

—

fine bons mies.

Si hi fóssiu

a ternos, recularleu?
Voleu que ho repeteizi. Si m'hagués adonat
d'estar 42551Atit de l'afició de casa meya, probable
—

—

no m'hauria calgut recular.
Només probablement?

ment
—

Dones treieu el probablement... Peró m'a
consola pensar que a Madrid m'espera un bon
nucli d'amics i un cert embient de simpatía...
—

Un bon tialge/ Us oferim les nostres pagines
voleu dir uns mots de comiet.

-

per si

Digueu

que no me'n vaig.
I doncs aquest equipatge?
Digueu que no me'n velg. Unicament
absent un ternos.
Un l'erg temps, semble.
—

—

T-NIMECRES,
"

des del mig del camp de les Corta,
va acomiadar-se de l'afició catalana

Zamora

amb !lagrimes als ulls. L'oveció era massa forte
no
commourel Era, sobretot, una ovació
inesperada. Va sortir del camp 1 entreve als vesti
dors vlsiblement trasbalsat. Aquesta vegada no es
per

seves habilitats, ni del seu estil. Era
auténtica. Plorave de debó...
El seu traspas és absolutament voluntad. ?A
qué ve, dones, aquest comiat fan commogut?

tractava
una

de les

emoció

*5*

—

seré

—

o menys llarg. peró tornaré.
?Teniu con de venir a coronar la vostra ac
fueció de jugador en un equip nostre?
Tornaré quan hagi debrat el futbol Tornaré
a Barcelona, que és on he nascut, on m'he encar
rila', on m'he enamorat 1 m'he fet home.
Hl ha jugador per anys, creieu?
Em sento fon 1 egilfssim, alzó si. I, a mes,

Més

—

—

—

—

—

Ara, al

cap de quaranta-vuit horca, Ricard Za
voltat de maletes I maletins, sembla que no
ha oblidat encara aquells moments del Camp de
les Corts.
No els oblidaré mal més
ens diu.—No ho

estimo el futbol

mora,

—

—

esperava.

-

-

—

com

anys

mica d'estalvi fan une zifra respectable
A propósit de zifres, sobre el meu traspess
s'han tel sumes fabuloses.
1

una
—

Potser no us esperáveu aquella ovació. pero
Palie no compfava tampoc amb les vostres
—

el

quan valg comencer.
compteu jugar, més o menys?
Fa de mal dir. Qué voleu, cinc, sis set.
Tres mil pessetes cada mes durant set anys

Quents

—

!lagrimes.
Vaig plorar;

—

La quantitat exacta, doncs?

Deu mil duros.
Déu n'hi do! És una zifra record?
Ho sembla. M'han dit que era la fibra Méb
cara que s'ha signat.
Una fibra que representa a l'Espenyol un be
nefici de...
—

no me
n'amago. I us diré que
remoció més forte de la meya vida futbolísti
ca._ Al capdavall, jo m'he fet
entre els que m'a
Plaudien en aquell moment.
?Esperáveu que el públic feria sentir-vos el
seu despit?
Qué us diré? Ni alzó ni l'ovació, peró més
aviat una indiferencia ben visible. No cm creía,
francament en la simpatía de l'efició catalana.
"l'he equivocat 1 cm dol d'adonar-me'n ara.
?Aixf voleu dir que si us n'haguéssiu adonet
abans..?
No vull dir res. No cm feu penedir de res.
Paró, qui sapl
?Aixf, dones, el móbil del vostre trasllat era
—

15

—

—

—

—

—

—

—

Cinquanta

mil duros en números rodons...
Heu comptat quant us ha valgut la portería,

d'enea que jugueu?
Mig minó de pessetes, aproximadament...
Xifres e part. amic Zamora, hom acusa la
vostre mullen d'ingratitud amb el nostre públic.
—

—

—

—

No
Fet

us

I

entenc...

fet, ella

tres camps

1

ara

us

va

coneixer

hom Ii etribudz

jugant als
una

nos

part ben

—

el veure-us mal acollit per l'afició
catalana?
Alzó no és tot, és dar. Peró tenia la sense
Cin, la tenles» la meya muller ib. d'actuar en
fl amblent
aproximadament hostil.
I a parí d'alzó...
—

—

No

—

us

asPirave

a

ho negaré. Fela
fer-me

una

una

altuació

pila d'anys

que

ben sólida fora

clintre

del Futbol. Are mlen vingut a la má tot
tt rengle
de facilttats que probablement no tor
44rien. No sóc un noi. He de treure tot el rendi
mInt de les meves facultats actuals. 3.Óc casal 1
40

seré

jugador

Digueu.

dfinecres
Me

us

en

que

anaveu

n ersavei sense

en la vostra decisió.
Hl ha influTt certement. Tenia com jo, o més
que jo, la sensació d'hostilital. Crela que jugant
en un altre embient, el meu
estat moral millona
ria. Pensa, és ciar, en la meya actuació 1 lambe
en la vida (ore deis camps de futbol...
—Hom parla d'unes negociacions de darrera
—

hora amb el Barcelona.
Podeu desmentir-ho.
Peró si les negociacions haguessin vingut...
No han vingut. Alzó és tot.
Per?, el comiat de dirnecres fa creure que hi
—

—

—

--

heurteu

sempre.

doncs,

considerable

sense

equest

comiat

perfectament trenquil.
tanta recance.

de

—

—

estet

ben rebut.

M'afelega de pensar-ho
Creieu el Barcelona

temporada?

1 prou.
gran

equip aquesie

Acabat el partit, "Zamora abandona le porta de l'equip
de Cataluny•
É.s un moment hiatóric de la leva vida
de futbolista. Per alzó, la formidable °vació amb
que
•a

acomiadar-lo el

páblic

II ten saltar

les

Illgrimes,..

Aixt haurteu d'atluixar les facultets aquell
die..
Alx6 és dificil, gairebé imposible. Ve
la pilo
ta 1 un no es recorda de qui l'ha xutat.
Mireu: una
vegade jughvem a Hospitalet un perfil, a
canvi
d'un Jugador que acabaven de cedir-nos.
Tenia
ordre de deixar-li marcar un gol. Seprissa
l'anava
a entrar per0 Jo veig dir-li que me'l deixés.
Va
—

ato

londrar-se i xute tan suaument que per
deixar
entrar la pilota vaig haver d'ajupir-me. Ja us
po
deu imaginar l'escendol...
Reilllem el bé de Déu de maletins per
descobrir
el que conté el centenar de Jerseis que deu
tenir
Zamora. Per ara, tot és equipatge de la muller:
un equipatge d'estrella de cinema...
Zamora, un bon viatge i una bona sort!
Despediu-me deis lectors d'IMATGEs. Digueu
—

—

los

en nom tneu:

arreveure!

MELCIOR FONT

Diumenge

al

tats, Zamora
seas

basca. El

jugador

Aquesta

Zamora ha

de

del Frontó

la mateiza

que el del camp

Corts...

cor

de

Les

cordialitat

que

trobat aquests dies per

flarcelcnsa ha fet que mames

tot
a

com a

pdblic

tractar-lo amb

dialitat

al Frontó Nove

acomíadar-se deis

va

admiradors

pilota
va

metí,

Madrid

cor.

una

En la

—

mica

foto,

a

contra

Zamora

FOTOS

ves-

tint-se per al combat de pilota basca
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seu
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aquel

Les dents serveíxen per menjar í
per rítire. Conseviles fortes í
formoses. Evítí la seva rifína.
Deíxí ben descoberta la seva
blancor. Usi cada dia aquest deno
tífric de confianca: Den s. Es un
bon desínfectant de la boca í un
exceblent proclucte per conservar
blanc í formás el clentat.

Pasta

ccr/

para

IN dientes

PASTA
(-rho

pfs.

TIMBRE

APART

DEN5

Dísol totes les impureses que
entelen les dents. No ataca ni
radia l'esmalt. Refresca la boca.
Té olor í gust de menta.

SENYORES:

NERi
"Excelda"

Si proveu les

cigarretes
refrescants,
les preferireu a toles les
altres cígarretes orientals.

MALLORCA
a

l'abast de tothom. Tres dies d'esta
a VILLA 1 exeursions per 75 ptes.

da

El míllor fomigraf petít
í el més elegant
Completament metál.lic
Garantía absoluta
Per al camp i la platja

Pes: 1,500 grams

VIATGES CATALONIA
Rambla del Centre, 37
Kilométrica,

Us

bitIleta 1

que

—

Tel. 23252

paaaatgea

a

l'acte

uliUL

no

NAFTALINA
en

botes

UNA AUDICIÓ DE PLACA DE
QUALSEVULLA CASA DE FONÓGRAFS

DEMANI'S
30 CMS. A

PRELI

ÚNIC

A TOT

ESPANYA

I 0 0 pessetes
vet.ten

cunb

Uurs robes

es9icti

ara

A. GUARRO

ANGELUS
Rambla

-

HALL

Catalunya,

La cinta d'amíant per
frens d'automdbils

a

nacional. que garanteix:
Primer.
Un
renal
entrgic i instantani. Segon Un deaftend minim
consegnentment longevItat máxima. Tercer.
Una insenubtlitet absoluta a motor, •
'oh
i a
etc., etc.
la benxine.
Quart. Un* resistencia
máxima a lex majors temaeranmex de fnedé.

JOSEP SAULEDA
SAI.4T

POI. DE MAR

Bainbla del

(DARCELONA

Nlig,

INSTITUT

FÁBRICA

FILL D'A'

7

(clavara del Liceu)

DE MASSATCE

ORIOL
..CIUTAT 7 PRAL

El món de les estrelles

Qué ht fuera
contesta la
Baker
després de tot, és sobre
l'escenart 1 no pas dintre el came
rino que s'obté l'exit... No troba,
senyora ?
* * *
—

-

—

De Mistinguett
JOSCIIIIII 1:alter
Mistinguett

Mistinguett, que té
Bcugival, parla ala
seus amics de les desgrácIes duna
noieta per la qual ella s'interessa:
la peina Joana de Bougival. Tot
hom va donar alguna cosa per la desheretada.
Quan va haver recollit 800 franca, Mistinguett

de treballar al Casino de Parts

cessá

placa a Josetina Baker, l'artista negra
va Ilencaridesprés ha oblidat una mica.
Doncs bé al Casino de París Mistinguett hi té

1 cedelx la
que París

seva

dir
La peina Joana de Bougival. sóc jo I (Ella es
diu, de fet, Joana Bourgeois). Tenia genes de
comprar-me una camisa de puntes i m'empipava
de pagar-me-la...
—

vol deixar ocupar a ningú,
encara que ella no treballi
al featre. És com una
mena de castell históric que hagués habltat Cate
rina de Medicis. Josefina Baker, que está assajant
la próxima reviste, ve tenir, no obstant, l'atreví
ment de demanar-lo.
Mei de la vida 1
va dir la Mistinguett,
que

no

--

vespre,
torre a

va

:

camerino

un

Un

una

Mistinguett,

és

clar,

es

immensement

rica

paga ni una sola peca de vestir. Sabates, muges
trajos, capells, vestits, perfums, tot II
oferebten.
les cases comercials. Naturalment, sempre compta
un
superávit
de
amb
guarda-roba. I aleshores fa
una cosa molt bonica : revén els presenta que
II han
fet a una preus no pos sempre modestos.
L'Ilnica cosa que Mistinguett paga
observara
Henry Duvernois són les seves dents. Perqué,
naturalment, no pot pas posar sobre eh
progra
mes:
«Al carrer l a l'escena, les dents de Miss
sen
de la casa Four-Emall ..»
-

-

*

* *

Henry Varna, el director del Casino de París,
dóna una cancó a la Baker.
L'heu de cantar en la próxima revista. Fixeu
vos que és bonica... quina intenció que té
La Baker la llegeix, la rellegeix, reflexiona una
estona, 1 després diu:
No pot ésser.
—

.

—

«as

—

Com lotes les grana «vedettes», Mistinguett

—

no

—

Com s'entén ?
No pot ésser perqué
en

no

petit négre...
*

l'entenc. Está escrita
*

*

La vida de la gran «vedette» no és pes
flors 1 violes. És qilestie de ter
de «vedette» tan! a l'escenarl comal car
rer. El teatre seis fica d1ntre la vida pri
vadai aquestes elegides deis déus arriba
un moment
que ja no saben distinglr
entre la comedia 1 la realltat. La vida és
per a elles una successió Ininterrom
puda de quadros de gran revista. I
elles sempre al centre de l'espectacle..
? Si no fos aixó, creurteu que josefina
Baker es passejaria per Deauville por
tant una pantera en lloc de gos? ?O bé
que la Mistinguett es creuria obligada a
assistir a toles les festes mes o menys
nacionals, a acomiadar ciclistes mart
tims o be a donar cada dos per tres
publiques explicacions sobre el bon
estat de les aoves carnes ?
És ciar que no I Perqué tant la Baker
com
le Mistinguett. malgrat Ilurs dife
rencies de raça i de condició tenen un
fons cornil en el qual estan perfecta
inent d'acord : un amor desesperat al
diner i un sentit burgés portat fins a
les darreres conseqtlencies. La Balen
i la Mistinguett, que ala ulls de la gent
sensata poden aparéixer com dues es
ctntriques, dues esbojarrades, no sen
res
mes que dues dones de se casa que
s'han de guanyar la vida fent precisa
ment
tot el contrart del que fan les
dones de sa casa
A. DAtii
sempre de

...

Josefina

jant
la

seva

amb

Baker

patita

Abatino.
que Deauville
les

favorable

a to

excentricitats,

pantera de
Baker

la

uyoreta

la se

deixa

no

1

Pepi
Malgrat
sigui un

senyor

el seu

escenari

amt

puntera

to

tes

pasme

per Deauville

de

cri

dar l'atenció delta pan
santa, com es pot veure.
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Mistinguett, Ea a Paris
una mena d'institució,
si be no tan solemne,
almenys tan popular
com

la del President de
¦_

la

República.

la

nostra

ella

Li dtuen

Mi3.5 nacional, i

actua

com

tal.

a

Fora

de l'escenari,

seves

activitats, la

&asistencia
tea

alcafa

cialesc.

alguna

a

un

ho

tarta el

localitat.

la

un

srecordmans,

a

ac

sabor ofi

Aquí

acorniadant

les

seva

•

velera

aspirant
tal

com

baffle de la
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