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La meravellosa aventura del capita Blanco, el domador
de ilitlántic akt De Boston a Barcelona, amb balandre 1... acompanyat de la
familia * La triomfal
arribada a Barcelona
UN CÁTALA DE LA BARCELONETA

Aquesta
idea de
anar

al

dematí.

Colom,

!'autor

del

dit, transcendental, estés
sobre les aigües blaves de
seu

un

in&

barquet
gran

vers

la gran ruta,

la Mediterrénia,
de joguina, un balandra una mica
que el que aviat portaran ele

Port,

per feria,

i a mi. I sempre en teníern. Un dia vara
trobar-ne un de Jack London. No em recordo

Ah!

Mireu

:

sempre

Vet aquí l'Atléntic terrible, !'inexpugnable.
desencantat, vençut, amansit, do
mesticat, aquest famós Atantic per aquest
borne somrient, cándid i dolç que és el pro
fessor Enric Blanco.
Quan a les dotze del metí del diumenge,
l'«Evalú» entreve al port de Barcelona, l'ai

és inevitable. S'agafa que un no se n'adona.
Sempre davant la visió del mar obert i deis
vaixells caminaires. Tots els bornes que co
neixeu, a més a més, han vist terres diferents,

MAR DE LA BARCELON ETA HA
COL-LABORAT A L'AVENTURA

aquí

teniu Enric Blanco Alberich, el nos
tre borne, l'heroi de la Barceloneta, que ens
rep a la Residencia d•Estudiants de Barce
I

lona, on slostatja.
—Oh, oh!...—sospira somrient sempre, amb
aquella rialla seva: tan blanca, tan infantil:
rialla de criatura que no sap el que ha fet—.

l'aventura. Després, ja se cap, vi
vint en un barri de rnariners, com vivia jo
de petit—a la Barceloneta, figureu-vos!—aix6

estranyes i remotas, i

us

en

UN LLIBRE DE JACK LONDON ELS sUG_
GEREIX LA TRAVESSIA
—Als divuit anys

vaig quedar-me
tar-me

a

l'anglés.

vaig

anar

América. I

a

Nova York. Allí vaig allis
l'exércit nordamerich, per aprendre
I com que era l'únic soldat estran
a

ger del regiment, no em va costar gaire. Tot
i amb aixé, vaig estar-mli tres anys. I ja
esté...

La familia

Blanco al pea del

tizna,

Barcelona.

És

travesaat

aquestes

alegrías...

perfil, peró

no

parlen

sovint.
Naturalment. Aviat vaig embarcar-me. I en
tres anys vaig córrer tots els porte europeus,
en
ele velers espanyols.

puc més. Que és bonica Barce
lona! Que bo tothom! Massa alegries, massa
Estic que

arribar

la Porta de la Pan.

xé?—li diem.
—El vratge?

agradat

EL

l'entrada

en

torna a somritire, content i loquaç.
—Qué més?
—?Paró com us va venir la idea de tom,
al vostre país en un balandre?
—Va ésser llegint libres d'aventures. Fs la
lectura que més ens agrada, a la meya dona

accent

del qual un borne, acompanyat
d•una dona i d'una criatura, tots solets, ve
nia de les Amériques!

gua del mar, de tan plana, semblava que
s'havia aturat i tot. J'a no feia por. Feia
l'afecte que ja es podia anar a peu per da
munt seu, com si tal cosa...

a

parlar el catalh. Un
estranger, paró ple del to
de casa nostra, en la boca d'aquest borne que
ve de paisos llunyans i
que és com una figura
de Ilegenda.
--?Peró, com se us va ocórrer de fer si
Fa estrany de sentir-li

eatalh amb

Reis, dintre

Mira-tel

que

La reboda

per mar,

1

perfecta
volgué

una

gestada

rebrt

a

a

Diumenge

dóna

gran

fon trionafal
del

primer «raid» a través de 1•Atlántic, es de
via quedar de yedra, dalt de la seva estátil
de bronze, en veure aparéixer davant del

foto
la

aixf

cont

han

darrerea maniobres
l'ernoci6 de la

no

es entrar

hl harta

gran rebuda

al Port de

l'Atlántic.
l'enaoció
era

En
del

ben torta

Ens

-

del tito!, peró explica un viatge com aquest
meu.
La meya dona i jo ene vam entusiasmar.
«I si ho féssim?», vaig dir jo. «Ja seria bo
nic, ja—va contestar-me ella—, paré aixé no
és més que una novel-la..»
FAN GUARDIOLA PER COMPRAR EL

BALANDRE
—Paró ja des d'aquell dia ella

no

va

ter

.71.111

més que pensar en aquella novella, i jo en la
manera que es tornés realitat. Fina que ho
vaig &conseguir. Vuit anys vam,. estar fent

guardiola

per a comprar el balandre.
—Devfeu fer un bossot, eh?
—Tres mil cinc-cante dólars del vaixell i
mil einc-cents més d'aeondicionament. Cine
mil dblars, tot plegat, que vaig estalviar del
meu son de professor d'espanyol a la Univer
sitat d'Iowa. Llavors, un dematf vam sortir
boston.

de

A ALTA MAR
—Peró

—No,

no

por?

tenieu

no.

—Ni la senyora, ni la nena?
—Ca! No ene en deixava tenir la illusió.
—?Pero i quan us v"áreu trobar sois, a alta
mar, en mig de tota mena de perills :
extra
viaments possibles, temporals?
--Oh!

Ene

ha

anat molt bé. Maria, la
meya dona,
es posava de seguida nerviosa, i
la nena va marejar-se dos o tres cops. Paró res
més. Són molt valentes.

EL

CAPITA BLANCO MATA

—I els taurons?
uir de lluitar arnb
barca?.

?Es
un

UN TAURO

veritat que váreu te
de gros coi:ti la vostra

—Es ben veritat. Va ésser

veles al vent,

familia
es

escortat

marítima,

sirenes

de

amb

per

eta

a

sortir

més.

unes

O DONAR LA VOLTA AL MON O
DAR-SE A BARCELONA

QUE

—Molt bé, molt bé... I ara, ?qul penseu
fer?
—Jo voldria tornar al balandre... donar la
volta al món, com Alai
Gerbault. Paró Ma

capita Blanco llenla la corda per desembarcar. Eta
objectins fotográfica no es delaten perdre aqttest gest,
El

que és

un

doctunent de

tota

primer

ordre.

vol..., Está cansada de tant mar. Ja
Si no, em vull quedar a Barcelona.
Veuré si am donen una collocació en algun
ria

no

veurem.

M'agrada tant-la meva terra! Ahir ves
dissabte, quan vaig arribar al port de
Vallearca, en posar els peus a Garraf, em van
venir ganes de plorar de l'emoció de tocar
terra catalana, després de vint-i-dos anys
d'absáncia i més de dos mesos de navegació...
Aixf és que ja ene veurem. Ens tornarem a
-muro, eh?
Records als lectors d'IMATGES,
loe.
pre,

molts records... No sé, no sé... Tinc tanta ale
gris, que voldria abraçar-los i tot, com a tot

Barcelonal...
(POSOS

GASAS 1

IRENE POLO
GASPAR)

trtornfa

mentre

tots

Pero aquell semblava boig. Cada cop de cua
i cada embranzida! Noi, vaig veure que la
cosa
es posava seriosa, i jo que
si, agafo el
bitxer i li dono cop.
—El váreu matar?
—No sé. Vaig veure que es capbussava,
que donava dos o tres cuades i no el vaig
veure

cinc-can
tea mines de les Açores. No era com el nos
tre vaixell, pero almenys amidava set peus. Era
un metí;
feia molt bo. Jo esteva al timó, i
tot d'un cop vaig sentir bellugar la correde
ra. Vaig girar el cap, i noi, em veig un tauró
que rnossegava la corda blanca. Jo que l'es
panto, i ell llavors es tira al celtat del balan

L'«Evalus, el balandre
dor, entra al postre Port

dre i comença a donar cops de costat al case.
Paf! Plaf! I tenia força. Se'n va emportar
tota la pintura vermella de la franja. Jo pri
mer el deixa-va estar. N'havfem trobats tants!

les
la

sonen

vaixells

ta,

•""""",71

LES DIJES GRANS PRODUCCIONS

*UNIVERSAL*
DE LA PRESENT TEMPORADA:

sigui prbelic 1 modera alitilanbse alub

PASTA HIGEA
Una Irritado:: 1 graos que es graduaban amb l'as deis saben:
Dematil's en les Perfumeries

ENE

¦¦¦¦•••¦•

Preu del tub: 2'50 liessetes

PETROMAX

La millor pellícula de guerra, basada
en la novel.la del mateix títol, de Erich
M.

Remarque. Una pellícula sensacional

EL REY DEL JAll
Fantasia cinematográfica impressionada
en color amb la reputada banda de Paul
Whiteman

i

tot

un

elenc

d'estrelles

DISTRIBUIDES PER

HISPANO AMERICAN FILMS, S. A.
Casa Central: Valtncla, 233

-

BARCELONA

Clarís

69411. BARCELONA

LES
MONES
DEL PARC
•

Aqnest

és

l'orangutan

més tractable del

«Isono» í ell s'adona que

es

din

un

nostre

nom

Parc. Es din
molt fi. No direu

que allarga, a través de la reixa, no
les de l'home. Amb aquestes mans ha arribat
a proveir-se de capells d'espectadors. N'ha
arríbat a tenir
de toles meses... 1 no hí ha pas manera de ter-los-hl tornar
que

aquestes

Vassemblin

mans

a

D'aquestes tres mo
nes els empleats del
Parc

diuen

en

les

«Tres Martes». Son
tres

xafarderes

renta

mala fama

tre

la

Es

vigilen

seva

les

ment

que
en

especie.
furiosa
racions f

els cacanets que els
visítants

ala

tiren.

1, sobretot, es pentl
nen

toles

hora 1
—

ml

—

tres

al

si gosessIn

passarien cay
pels l'avis 1 tot

es

menja d'acord amb els manuals
rigids. A més, bes' a galet. És
un orangntan
molt fi, peró molt gandul.
Quan sha causal de menjar, vol que li don
guin a la boca, de cullerada en cullerada...
«Isono»

d'urbanitat

Aquest

Porangutan

és
reconeixer que la

Fell

mes

ileig

del Pare. Peró cal

és de primera
digna de vestir una bellesa de més pren. El sets
posat da, tanmateiz, intel-ligent 1 els sena actes
se
gons e-ns din el seu guardia
eón plens de solfa.
fotografia
Aquesta
és presa al moment que escolta
si parlen d'el!, cosa que irrita extraordinariament
la vanitat ben poc humana
d'aquests animalons

que el vesteix

1

—

—

—

—

jClul

canten aquestes
dues mones, amb la bo
ca

tan

ment
a

dues

doldre
to»

oberta7

una

no

veas.

que

Segura

arta famosa
ben de

aqnesta «fo

sigui

«sonora»

FOTOS ESMELI

COM DESMENTEIX MUSSOLINI LES NO

TICIES OFICIALS DE
COOLIDGE, EL PERIODISTA
QUE COBRA MÉS DEL MON
ex-president deis Estats Units Calvin
Coolidge és avui dia el periodista més ben
pagat del món. La seva col•laboració lite
raria, que es publica simultánlament en
L

,

més de cent diaris
lí reporta un míním
anual de 125.000 dolars. En la foto vete=
Calvin Coolidge acompanyat de la seva
esposa en la seva nova finca de Nortampton.
,

LA SEVA

MALALTIA

El dictador itallá ha invitat darrerament
tots els periodistes que es troben a ROMA a
una festa hípico-intima
que s'ha celebrat
en el pare de la seva Villa Torlonia.
Musso
lini va prendes pant a la reunió en qualitat
de genet i va efectuar una quanta salts mes
o menys arriscats per demostrar
va dIr
que es troba en perfecte estat de salta i que
lotes les noticies que corrien dient que es
lava greument malalt, han d'ésser rigorosa
ment desmentides.
(FOTOS DELI115)
—

—

1

c

de

1

de

that
dan
II

FLA

Lii
hit

Pts.
TIA•16FIE APART

VOSTÉ

SALUDA

gO

ti pi

SENSE DESPENTINAR-SE

tteti
tase
de 1,

quan usa Fixol. Fixa els
cabells per tot el día, sense
empastar-los ni deixar-los
greixosos. Té el perfum
discret de les violetes.

aii

Dona distinció al

pentinat.

EL IALIIIRE,
L'HIERO'
1111

SETA"
Cada any. la Diada del Llfbre

Barcelona 1

a

proporciona.
Xenorgullir
mimo]

Cataltanya
Es

un

a tots.

unes

éxit que

(libre,

El

la civilitat d'un

de

agafa a
majors

ens

ha

símbol

país,

és

honienatjat amb tots els honora.
Aquesta testa anyal fa el atiranté
de ~visa*, per un Jis, la teso
mla

de la

clutat. Les Mbreries

presea per assalt 1 ele car
rera ofereixen la nota única I

El

són

joiosa

el

d'una multitud de clu

ndeutq que

paquet

de

Entre

porten tots el seo
Hilares, com un

aquestes quart
Iles, encara palpi

trofeo de cultura. La Jala
da

del Llibre ha

creat

tante

barcelonlna. 131AT

significar
sqltesta página
el geu homenatge
al Llibre, la ban
dera mes alta,
imb

noble

efleac
ira

i

de la

terialluar-se

més

nos

seres

ciutadania

renal

xe n

t

eananness~~~~11
ia citarla ha posat • la disposició
dC la
aquesta maquina mera
vellosa que es dita linotip. Aquesta meravella

bnpremta

de

l'enginy hum*, té alguna cosa de vlu, de sensible,
«aire la seva prectsio mecánica. Ariatole Frunce dela sil e,
4avant d'una Enotip, es sentia ternptat a llevar-se el bari et
'saludar-la, com si estractés d'una persona molt respectab e.
Lea quartilles
de Pescriptor són transformades per l'oper ri
tac maneja la linotip en formes de plom
alletra d'imprem as
que, Enes tard, la máquina d'imprimir podrá plasmar so' re
ti Paper, per mulera 1 milers d'exemplars. En la foto de la
'bola velem aquesta máquina d'imprimir, un a aura n e
rayana dc la citncia, posada al servei
—

-

de les
force*

més pares

'lerdea semore

els

Pescriptor,1 el
soltara, polit, acabat, a punt d'és
ser posat a mane del Ilegidor, hl ha tot un talón
d'esiorcos, de treballa, de dificultats a vencer.
El lector que saboreja les Mieses d'una obra, di
ficilment pot imaginar la quantltat d'energía
moral 1 material que s'h a tingut d'ea
merçar pertal que aquella Sor d'es
perit pogués arribar a ma

GES vol

mis

de la vida que

ha encomanat

un

delsespectacles mes vías
imés simpática de la vi
da

principi

final d'un

de

Pinteldecte

el araa !Icor estomacal

CAPRINET

POTOS
cksas

en

les

mana

XEMENEIES
gica. com seria per exemple, avui din, la del primer vaixell de vapor
aquell famós Clermont de Fulton
que a principie del segle possaf
la seva tornera va pintar de negre —1 per primera vegada
una 'len
ca de cel, damunt del do Hudson.
Sigui con sigui, penseu que ara com ara, les xemeneles eón el (In
finito més espectacular del nostre país. Tots haureu sortit un die
o
nitre de Catalunya. veritat? 1 si no, ?lié haureu fet alguna excursió pei
Pirineo? Recordeu, doncs, la tornada, 1 segurament a la vista de
les
primeres xemeneies, moltes vegades, haureu pensat: «ja sóc a casal.
En fi, la xemenela és tan essenclalment petral que fine la literatura
eclesiestica ha volgut honorar-la concedint-li el privilegi d'ennegrir la
santa imatge de la nostra estimada Verge de Montserrat.
Per alzó, nosaltres hem volgut, evul, fer-li un modest homenaige,
des d'aquestes págInes. 1, en
aquest sentit ara se'ns acut una
—

—

—

De primer s'hauria
de trobar la xemeneia més ve
Ha de Catalunya. 1 en un din
assenyalat
posem el din pri
mer de maig, (esta del treball
iniciativa:

—

—

delegacions representatives
dele fabricante, obrers i Cor
poracions Politiquee anlrien a
retre-li un homenatge en una
forma o nitre, que ara, de mo
ment no se m'acut, peró la s'es
unes

tudiarla.

Pero, maleuradarnent, la rea
litat es ben contreria a tole
aquests inofensius sentimentalis
mes.

Mlreu,

si no,

aquesta des

venturada xemenela llencada al
mar com
un sabed& vell 1 ria
ller. He dlt llenada, peró alxó
no és possible. Aleshores, ?com
enal a parar en un lloc tan poc
apropiat

per

treure fum? Mis

Imagineu-vos la tragedia d'a
questa pobra xemenelal: De nit
de din, o l'hIvern l a reino es
te condemnada a una eterna
mullena. 1 no es pas alzó el que
ella voldria; per més que les
once

refilin

aquelles

canon'

Les griatre nemeneies de la Central
Térmica de Sant Adriá del attell.

DESque

la benzina 1 l'electricttat han

gairebé, acaparet les funcione de 1
maquinisme, les
anat

perdent el

artistic. 1

alxó

han
prestigl industrial 1
este prou bé. Ele que

alroses xemeneles
seu

no

el maqu1nIsme (malgrat ene
falli l'encenedor 1 se'ns fonguin les bu
gles del cotxe) hem de considerar les
xemeneies com el ~bol més venerable
de les nostres creences. I si, e més de
estimem

tmaquIrdstess
neració

és

mentres

un

les

calalans, aquesta ve
deure de gratitud. Perque
sou

de les

xemeneles

.1>

tez
co

foi

ter

nostres

.re

fabriques vagin fumant, no passeu ?instai
que tole, rice 2 pobres, lambe segulrem

sor

len

fumani.

Jo
la

a

no

sé

quin pervindre

se

11

espera

xemenela.

És possible que
d aquf
posem
h1 un segle
es
devingui une
mostra arqueolo
'

—

—

ten

cAr
Usa neme:ida amb vis
tes

al tnrisme. Des d'a

plata.forma, els
casa poden
contemplar cómoda
vasta

amiu de la

ment

el panorama...

ree

que

rec

Or
wat
5.

i•
o

el
es

re

le
e

Le: xemeneles del
que donen

Parellel. Tres fltes

que,

una

a

Parallel, carregades de literatura,
popular barri

silueta Incontenible al

més

de la

tador, de les Ilampants Revistes,
jugo 1 treballa.
I ara que partem de diverslons,

que

feine, recorden a tole els espec
l'home ben administrat és aquel! que
seva

us aconsello
si no ho heu fet —que pujeu
Es molt més emocionant que anar amb aeropld 1 no
tIngueu por de cansar-vos, perque quan us trobeu fadlgal podeu descansar
cómodament repenjent l'esquena sobre la paret de darrera.
Quan sou dan de tot 1 treleu mig cos enfora, el moment, com us he

dan de

tot d'una

dlt, és duna forte
amb una mena de

mirinyac
s'acaba

que

sensacló:

no

1 si
esguardeu els vol
tanta, per mica de
fantasla que hl po
seu,

Ion ecredltades.

per mes que la Huna
sl'embolcalll clintre d'un mantel! de pla
ta* (cm sembla que aquesta és la frase)
com deu sofrIr 1 com deu
enyorar les
fottueres d'altres temps1 Ele seus bons
1

temPs;

quan de la seva boca calenta
trela una glopada de cotó flutx, 1 es pen
leva que tots ele ctImulus del cel balden
inrtlt del seu fumat estómac.
1 aquest espectacle fan enternIdor, el

ienim a quatre passes: a la platja de
Tunis.
Peró no tot han d'ésser tristeses. Mi
ren, en canvi, aquests altres exemplars
que
reprodulm. Ben segur que lot segutt

eeconeixereu

les

tres

grans xemeneles del

Una xementia de fantasía, que ta pensar
en

un

duna

be en el moviment
caramel o
bailarina de les 111e: Hawai...

mal.

sernblarb

us

que
Sols

sou un

antl.

aixa, be

per

val la pena d'em
maacarar

•

34

una

Creteu-mel,
pujeu-hl I no u*
mica,

en

penedlreu.

MAR1U5 G1PREDA
(Fotos Cases)

El ideo]

d'una

'mue

Tanta.

platia de Cdn
?Coa: es que ha

anal

parar

nda

tan

a

a

la

imprertst7

en

un

-

xemenela.

lloc

si

mlreu

a

beis.

us

fa l'efeele

que

aneu

vestit

Les

nostres

Institucions

bancitries

El Ilanc de I: atalemya

L'esforl persistent de l'estalvi; el cid de la previsto tet gota a gota
rapacitat dels malvats 1 de les conseqiiéndes del joc. Les parets metáltliques 1 la garantía

La tambre cnírassada.

amb

la

de les

aspirem a recollir en aquestes pla
aquella aspectes que fan compren
dre i remarquen la puixança de la nostra
terra o bé serveixen per a expandir el seu nom
des de tots els punta de vista, ja siguin polltics com
artística, literaria, culturals, económica, etc.
No podía dones, mancar entre els nostres repor
tatges, un que presentes a la banca catalana en
l'estat de florebtement en qué es troba, i hem esto
nes

tots

Hit,

és

ciar,

per sixts

porfldiosa perseverancia, estancat dina
grnixndes reixes, valent molt, encara

fer, el banc

de la nostra terra: El Banc de
Iota la significad()
Amb la

seva

1

el contingut de

actuad()

per?), oportuna

que

serena

sempre,

porta el

Catalunya.
i

cosa

té

nostrada.

enérgica alhora,

ha sabut

L'iniciador del Banc de Catalunya fou D. Eduard
una
mica d'história: l'any 1918 el

nom

Ella

aixecar-se per

aquestes 1nnombrables calzetes d'acer, libre de
valen tata com el crédit 1 el prestigi de la cata

no

Recasens. Fem

Recasens doné

senyor

b'ancari,

el qual

ram en

experfissim;

i un entes

conferencia de

una

és

tema

veritable personalitat
dita conferencia, que es

una

en

el Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria, entitat merittssima

damunt de les primeres institucions similars de Ca

celebré

talunya, destacant-se tambe ben visiblement entre
les principals instituclons bancáries de la península
espanyola.

avui, per raons ben conegudes, en un primer pie
de fragant actualitat, el senyor Recasens propugna

en

per la constitucié

del Banc de Catalunya.
en un moment d'en

La idea concebuda potser
tusiasme

oratori,

actIvissim

del

aná

senyor

germinant dina el cervell
1 arribem a l'any

Recasens

de Banca Fabregas
Recesens es transformava en Societat Anónima
sota la denominació de «Banc de Cataiunya».
1920 quan veiem que

la

casa

Comença amb deu milions de pessetes de capi
tal

que

primer

augmenta

despres

mes

tard fina

mtlions i mig

a onze

vint-i-cinc milions.
Actualment compte el Banc de Calalunya 0'h
1

a

capital de quaranta milions de pessetes en ce'
culació, completament desemborsades.
augmentat
A compás de l'augment de capital, ha
un

lambe el

radi d'acció

seu

sucursals
Catelogne,50*

creant 46

agencies, fundant la 13-enque de

francesa, que radica a París i
CI
l'associació amb el Banc de Reus, amb
fent
Banc de Tortosa i amb el Banc de
cietat anónima

establint
Palafrugell
un

total de

Salé de
questa
ques í

Juntes

91

sucursals, agencies

delegacions

d'Administrad(' DatTIIIIIt d
polida l'hl han escrit :Upes as1ron61'
guarden el record de negocia en 4-ia
;agrien molla milions

del Consell

taula tan
les parets

i

el

aquestes

que

tres

entItats aporten al Banc de

Catedunya.
Una de les

coses que fa més ll'Iusió, en passelar
Paria, és veure el réfol que duu el nom de Ca
talunya. Potser és iúnic que hi a la capital de
Frano; des de l'Avinguda de l'Opera, ja el podeu
llegír: Dengue de Cetalogne.

per

També fa bonic

0

veure

el rétol: «Banc de Cata

plena Avinguda del Comte
com també a Eivissa, a Les Pal

lunya a Madrid
de Penalver, aixf
»

en

i a Santa Creu de Tenerife 1 en una pila de
poblacions de les simpédiques illes canáries.
El viafger que es troba en terna forastera 1 veu
mes

pl

el

de la

nom

carrera, rep

pátria

escrit

en

els rétols dels

agradable sensació, molt més

aquests rétols

quan

cara

seva

una

són

en

distintius d'entitats

que per la

seva VállItt fan honor al seu país.
El Banc de Catalunya fou el que comen/á a Bar
celona l'expandiment urbá creant distintas Agén

per la Ciutat. Primer Sana, Grácia 1 Sant
Andreu; després Rambla del Centre. Estació de
cies

M. Z. A.

1 Born. Ara properament n'obrirá a la
Ronda de Sant Antoni, Collblanc, Sant Martí,
Poble Nou, Barceloneta 1 Sarriá.

El Banc de
Iloc

a

1

d'assolir el primer

d'anar

a

París

1

a

i

a

Colonització Africana.
L'economía i les

n

II
na

nb

Hall.

--

Espaiosa

sala destinada

públic

,

que

certs moments

al
en

del

día resulta insnfi
cient

Despatx de

Eivis

la Gerencia

Canáries, ha realitzat

una política bancária
general intervenínt en els grans negocis plantejats
I realitzats a Espanya: Banc de Crédit Local d'Es
panya, Banc Exterior d'Espanya, Crédit Nacional
Peninsular i Americá, Companyia Arrendatária del
Monopolí de Petrolis, Tributa Nacionals, Hidro
eléctrica de Llevant, Companyia Espanyola d'Elec
frícitat, Companyla General del Sur°, Companyia
Espanyola de Petrolis i Companyia Nacional de
sa

a

Catalunya després

la banca catalana

en

per

ala

lada que hf

gen
acut

finan/es

estar ben

nostra

terra, poden

com

el Banc de

per

a

presentar

unes

Catalunya poden mos

és

un

casa,

fet

mentre

dubtoses.

el

En els temps presenta

en

qué tantes vegades

que

nom

de

Espanya,

a

Catalunya
acf,

aquests

sempre

de catalanitat

veure actuacions
nebuloses i no
adients amb la serietat que correspon

entitat bancáría, el poguer presentar una
executória brillant 1 neta com el Banc de Catalunya
una

favor dels gestora de la
li ha prestat el seu esperit.

en

que

Finalment havem de ter constar amb golg que
el desenrotllo 1 crebtement es feía i mentre

hom ha pogut
prou

diu tant

del país

com

un historial tan brillant 1 una actuació tan
neta.
Iliure absolutamer t de nubositats I de gestiona

trar

a

de

orgullosas de lenir

entitats que,

anys

com

passats
en

I

es

portava triomfant

una
com

organIsmes

catalana Ileglem el rétol

Catalunya en Ilengua

1

per a

íntima satisfacció, en
única expressió pública
i entitats ofíciala, els
la pissarra del Banc de

catalana...

dIK

Cada dimarts

a

l'Hote

CADA

dimarts a l'Hotel Rítz, tocant
dos quarts de dues, notareu una
animació desusada. Cap un centenar
d'homes la majoria amb una minúscu
la roda dentada al trau de la solapa,
després de conversar mis minuts al
hall, davallen a l'spanish room i ocu
pen nombre de taules. Al fons una tau
la més llarga, presidida materialment
per un inicrófon 1 un martell de fusta,
i moralment pel Doctor Casadesús, dó
na al conjunt un eire especial que us
fa adonar tot seguit que en aquella
cripta animada massa animada
per les pintures del senyor Marin, es
celebra alguna cosa mes que un aliar

o

—

—

vulgar...
Aquesta impressió s'enrobusteix Ila
vors que, a les acabalIes del dinar, un
cop de martell apaivaga més o menys
les converses i al costat de la presi
dencia s'aixeca un secretan que co
mença a donar compte de diversos
afers socials. Després és el President
qui saluda els forasters i els invítats.
Després és un altre senyor que parla
d'un viatge o d'una indústria, o d'un
problema económic, o d'un tema bis
tóric... Després un altre...
Qué és aíxó? ?Un parlament que di
na? ?Una secta que ha substituit les ca
tacumbes per la planta baixa deis
gratis hotels?
No, no. Res d'aixó. No cal que us
trenqueu el cap. Són els rotaris. EIs
gratace1. senyalat amb ama crea ha
el Sherroan, vaarter
gene
del Rotary latero/u:tonal a Clideago

Eu el

ha lrratati•lat
rad

•••

rotaris? Si senyor;
els rotarís de Bar

celona, membres

Rotary Club
International, in
del

venció americana
que a hores d'ara
és estesa arfen del
món (3.112 clubs
i 144.000 mem

bresl)
Aquests homes
que a América
són més o menys
titllats d'angelís
me

Gala,

Ball de
a

Chicago,

amb
de

lea

motín
noces

d'argent

del

Rotary
Internacional

mesocrátic,ca

ricaturitzats per
qué pretenen gua
nyar aureola d'i
dealistes tot res
tant

práctics,

en

les nostres lati
tuds han passat
una mala tempo
rada perqué hom
els feia una fama
tenebrosade cons
piradors. N'hi ha
prou d'assistir a
un sol dinar rotar
per

persuadir-se

de la santa inno
cencia d'aquesta
ínstítucíó que, de

sobretaula, predi

Aquesta dama, personifi

cant la ciutat de Chicago,
Val a dir que en
dona la benvinguda ala
rotería de tot el món
arribar a Europa,
aquella capital
gregats
per
Celebrar la XXV
el Rotary tot man
Convenció Internacional.
tenint la seva es
séncia ha perdut una part de la seva in
genuitat. Els clubs d'algunes nacions eu
ropees en lloc d'ésser integrats per Bab
bits
tipus equívalent al del nostre se
nyor Canons
representen una verita
ble selecció de professionals i d'especia
listes. Enlloc com a Alemanya
on el
club de Berlín compta amb el poeta Daü
bler i el de Munich amb el novellista To
mas Mann
s'ha manifestat aquesta ten
dencia ambiciosament selectiva.
El rotarisme, si mes no, estableíx un
'ligan' entre homes allunyats. El sol fet
de pertányer al Club constitueix, i gaire
bé sempre amb justícía, una garantía de
solvencia moral. En el progressiu isola
ment deis índividus, dins les ciutats mul
titudináries, el Rotary club esdevé un pe
tit oasi on la gent almenys durant hora í
mitja setmanal, cultiva les relacions... La
roda dentada que porten aquests homes
a la solapa, té un paper que no és sim
plement decoratíu. Implica deures ama
bles de complir i uns drets que no pesen.
con

a

a

—

—

—

ca

la pau entre

Harria. advocat de
Chicaco que fa vint-i-cinc
anys va fundar el primer
Rotary Club.

en els negocis, l'ideal
de servei, el culte de l'amistat... En fi, un evan
geli que no té res de nou, ni res d'herede i la
sola novetat del qual consisteix a combinar
els millors principís i les més pures aspira
cions amb un cielit d'eficiencia comercial i in
dustrial. Tot plegat, molt americá.

És

rurlosa banda de banal itat i de reallsme impressIonant I
conté
episodis admirables que II asseguren un lloc d'honor entre

una

els
grans films de guerra.
El drama comença runb la vista d'un zeppelln
que es diri
geix veis Londres amb la missi6 de bombardejar
falgar 8quare. Arnstedt, un jove oficial de bord,Tra
di
rigeix la maniobra sobre la ciutat on leía el seus
estudis I ha de donar el senyal del bombardeig.
Escollint entre el seu deure 1 l'agralinent
que
guarda a la seva ciutat universithria, condueix
el dirigible sobre Hyde Park I ordena que
es Ilencin les bombes,
A la primera ex
plosió l'alarma és donada I el zeppelin
aviar esté voltat d'una flota d'avions
brithnics. La situació és crítica. Cal
alleugerir el dirigible 1 guanyar al
titud. Es fa un sorteig entre la tri
pulació 1 quatre bornes son Ilenlats
al buld. Després, dos avions angle
sos cauen vIctimes de
les ametra
lladores alemanyes i un tercer des
apareix. La partida sembla gua
nyada, quan un altre avié apareix
sobre el dirigible crivellant-lo a

bales; després,

es

Ilença delibera

dament sobre el zeppelin 1 reventa
la immensa bomba. El moriste aeri
cau mental per les flames.
Aquest episodi sobrepassa en
realisme toles les escenes del ma
teix genere que s'havlen plasrnat
fins
ara a la pantalla.
Adolf

Menfou

Adolf Menjou acaba de signar un
Ilarg contracte arnb la Metro Goldwyn
Mayer per rodar films en anglés, fran

cés 1

en

espanYol

Adolf Menjou
1890.

va

Mixer

a

Pittsburg

bandlis al cinema
Després que els cineastes sovittics han
imaginat de prescindir en Ilurs films d'ac

Aquestes aojes
de
toles se les pen
sen. Mirra quina
finestra ha descobert
Clara BOW per emmar
cap
amb
una
gracia
nova la sera bellesa...

Hollywood

Cric
a Ilrac

cineematográfic
Mary Píckford no abandona el cinema
Els diaria americana anunciaven
darrerament que Mary
Pickford abandonava el cinema per dedicar-se
exclusivernent
al teatre. Com sigui que
aquesta noticia coincidís amb la
marxa
e Nova York de Rod la
Rocque i de *ama
la premsa va interpretar-la com una fallidaBanky, una part de
deis talkies i el
comencament d'un éxode de raristocrácia
del cinema vers
el teatre,
Hom ha sabut, després, que Mary
Pickford tenia,
un contracte amb Mr.
Selwyn, peró que
per alzó no renunciava a la
pantalla. És amb una In
tenció purament filantrópica que Mary
retorna a l'es
cena; el producte de
les seves representacions está des
final al fons de socors de la Motion
Pictures, de la qual
ella és presidenta.
Encara que els seus darrers films no
obtingut
rexit que s'esperava, Miss Pickford resta hagin
fidel al cine
ma 1 es prepara a rodar Ki
Ki. una comedia de Mr. Be
lasco, sota la direcció de Sam Taylor.

efectivament,

Un mitre film de guerra
Hell's Angels. el film de Howard
Hughes que va
costar al seu autor quatre milions de
dólars es prolecte
simultAnfament al Criterion y el Gaity de Nova York.

tors professionals, per a fer representar a
cadescii el paper que fa en la seva vida par
ticular, els metteurs en escena no reculen da
vant de cap realisme.
Aixl, en Up the river, una histOria de presó,
la filia d'un guárdia del penal de
Sing-Sing hl fa
un paper bastant important.
El conseller técnic del
film The bug house, que
lambe passa en una presó,
és un detingut que hom ha
deixat, sota paraula d'ho
nor, a la firma productora
Després del seu treball, ha
estat reintegrat a la presn
per acabar la seva
con
demna.
Rumors no confir
mats pretenen que hom
voldria prendre com a

?Qué

II detten dir per
teléfon a Manric e
Chevalier perqué hi
post aquesta cara
tan preocupada? La
noticia que !ad des
apartixer el somritt
re del gran Manrice,
ha d'ésser particu
larment gren..

«té
els

conseller per un film de bootleg-gers al farnós Al Capone. Sembla
que li han estat
fetes proposicions.
...De manera que si un día sentiu parlar deis berldits en el cinema, no penseu
que es tracti deis produceur.,...
La

importancia de l'ordre alfabatic

Notes que vulgueu fer de comparses del cinema,
tingueu cura que el vostre cognom comenci per AL.
4quest és l'ensenyament que !releí-ti d'una estadís
tica del cestíng-offi ce de Hollywood
L'extra Jane Arden, que ha tingut la sort
d'ésser la primera inscrita en el registre de
17.541 figurantes, deu a aquest avantatge alfa
bétic tenis oferiments de comparseria, que el
seu salar setmanal puja a 48 ddllars, mentres
que, per general, les figurantes, no
cobren més que un promig de
2 dólars 65 per setmana.
LILIANA

4r-ste

•
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SI d'alzó no se'n din
anar
ben acompa
nyat, ni mai! De to

tesmaneres,Charles
Rogers presenta una
de satisfacció
que no admet 'loe a
dubtes sobre els
sens
sentiments...
cara
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Terra de

moros

A nd a luda
eallit de l'Estret
TETUAN,

sí diguéssim un allargament
la banda d'Africa. La capital
del protectorat espanyol, mostrd encara avui
l'orígen de la seva época esplendent, quan els
aquella
moros de Granada cercaren refugí en
planície fecunda, on consolaven les penes vivint
amb l'etern record de l'Alhambra granadina, per
fumada per les flors més belles i de fragáncia
éS

COM

d'Andalusia,

a

exquisida.
Avuí, Tetuan ha sentit el pes del modernisme,
—rabie
Dones

mores

esperaut

el

És probable
que elles veg-in quina cara
fa el .Senyers. per?, és
imposaible velare la que
paz del Califa.

tan elles...

FOTOS GASPAR

Una llanca de sol fa
saltar la blancor

re,

perjudi

cada d'un narrar deTetuan

,

s.

com
una pinzellada de
la
ciutat
indígena.
poc
adient
malmet
la
grácia
de
color
Els carrers estrets, tortuosos, com a tota aquella banda d'Africa, res
plendents de blanc i blau, senten la befa, l'escarni d'una civilització que
allí decalent í pobre, que un di
no sap conservar aquell art, encara que
creá les fantasies de blondes d'Andalusia.
Tetuan té encara l'atractiu deis «zouks”; la nota pintoresca que recor
da prou bé la vida deis moros que a través deis segles no canvíen pas
les costums.
Els .zouks», si fa no fa, arreu de morería, és la part més animada de
les ciutats i vilatges El mot equival a mercat, i per aixé els llocs on es
negocieja s'anomena així. Com arreu d'Europa, a l'Africa, de nord a sud,
els mercats tenen una tradició i un segell singularíssim que caracteritza

aquesta «standartnització. d'edificis que posats

pobles.
Aquests tnercats que fan els moros són la cosa més variada a
sems que simple. Tenen el regust de l'antigor, i l'encís d'una cosa
els

litzada que tot d'una reviu. Está ciar que sense
el marc de carrerons i places creuats per some
retes i rocins perderien aquell cachet singularíssím que tan atrau al turista ?vid de refer la Ilegeoda o la história més o menys ben contada.

En

un

recé assolelat.

l'eamolet
neo

l'en
fosí

que

afila les et

han

d'im

mo

lar els zafa de Pasqu•

1TY4
#1 'IMY
W.7

¦N

,

tuosos i accidentats, una volta feta la venda, es reu
neíxen a un recó de la piala, esperant als homes,
que ajassats contemplativament es delecten amb el
brabatge perfumat, el te aromátic, entre pípada i
pipada, escoltant la cantarella d'algun xerraire in
fluient en la secta.
Allá al café, descalçades les babutxes, damunt la
catifa descolorida, es passen les hores mentre els
gossos, escanyolits i bruts els Ilepen els peus, que
abans de marxar rentaran a la mesquida, on donaran

grácies

a Alá, per la bona jornada
concedida.
Al mercat trobareu de tot, de tot; s'enten de tot
quant mengen i consumeixen els moros i també tras
tos i vestimenta usada, que els europeus han venut
als drapaires.

Els carrerons on fabriquen les babutxes, on treba
l'en els moblistes í decoradors, són envaits aquests
dies de mercat, per la multitud que negocieja amb

ademans exagerats

i a grans crits.
La vigilia de Pasqua, el «zouk» es animat com
mai. Remats de centenars de xaís i ovelles són

tronquen la belleata
l'encía d'aqueat recó de

Ella afiladora eléctrica que

poden trotare

del

tot

de l'art
anule

típic,

no

de Tetuan

El comerç deis moros és la cosa més pintoresca que podeu imaginar
A voltes una dona
generalment les coses de menys importáncia
ho duen a vendre les dones
fará cinc hores de camí per arribar al
vos.

—

—

«zouk»

on

vendrá la

seva

mercaderia

centims.

Aquestes pobres dones

que han fet tan

per quaranta

llarga

o

cinquanta

ruta per camins tor

Tornant del mercal,
din

contractats.

adquireixi

abans de

el

Pasqua

No hi ha familia que aquel] dia no
l'o v ella que sacrificaran a honor del

profeta.

Generalment, aquell dia,

el Kalifa, surt de palau
i vassalls. Ronda pels carrers
muntant un rocí i protegit per l'ombra d'un para-sol
de colors virolats.
Les dones s'arreceren esperant el pas del «Senyor,
que va de mesquida en mesquida irrplorant la gracia
amb la

pel

seu

en

un

seva

cort

poble......i mentre el corteig passa i s'allunya,
recó assoleiat, l'esmolet afila les emes que
l'endemá decapitaran les
:guiare gnomo hebillata
bésties en holocaust i major
típica 1 esparracadern t
glória
divina.
s'ealoresu
en

en

duna
nal

manara

un

bldó

trarinar
ben o. Igt

de

benaln•

MIQUEL JOSEP I MAYOL

fa 2
deu haver una explicació.
per airar que voleu veure Hércules
Poirot? ?No valdria rués deixar estar les co
ses tal
com estan, ja que la policia no pensa
en Ralph? S'orienta per una altra pista...
—No és així; i justament per sisó vull
obrar--cridá la noia—. La policía sospita de

—Qué
—?Es

Te-29
TXTI',.t¦S'i)

metí ha arribat un policia de
Cranchester. Es l'inspector Reglan. Es un
borne petit amb figura de lagina. Ha sabut
que ha auat als «Tres lndiots», abans que jo.
M'han repetit les preguntes que ha fet. Creo

Davis sobre Parker?
—Parker!—digué irimicament la

anterior)

segura—respongué Carolina—. I jo
mateixa l'acompany-aré si ella ha desitja.
—Vulgueu-me excusar, miss Sheppard—.
Prefereixo que sigui el doctor.
—I ben

Flora coneix la valor deis -cops drets. Una
no
hauria tingut efecte arnb

resposta evasiva
Carolina.

--Compreneu—afegí la floja amb tacte—que
el doctor Sheppard, que descubrí el cadáver,
podrá millor que ningú donar els detalls que
calguin.
—En efecte—féu Carolina amb sentiment.
Vaig donar un paren de tombs per l'habi
tació.

—Florao—vaig

dir tristament—, seguiu el
consell. No solliciteu ia intervenció d'a
quest detectiu.
Flora es dreçá damunt els peus i enver
meu

Pe

jo volt
Ralph

més que vós.

—Ralph?—pregunth

ma

?Qué

germana—.

hi té que veure Ralph?
No l'escoltávem.

—Ralph pot

sser

ver

quan

feble--reprengué

tornáveu

a

trobat el cadáver del
restar un instant

Vaig

Flora

casa
meo

després

d'ha

ancle?

confós,

car
creia
que la meya visita no havia estat remarcada.
—Corn ho sabeu?--vaig preguntar.
—Hi he anat aquest macf—respongué Flo
ra—perqué els «jets m'havien dit que Ralph

hi

era.

La

vaig interrompre :
sabfeu que
i en vaig

es

King's Abbot?
estupefacta. He anat

trobava

restar

a

i he demanat per ell. M'han
post, com ho donen haver fet amb vós,
petiso, que havia sortit cap a les nou del
pre d'ahir i que... no havia tornat.
a

l'hostal

Els
rneus

amb

sostingueren resguard
mena de repte.
Després,

ulls

seus

una

res

un

desitgeu

la

a

-

Poirot hi era.
Várem ésser
introduits en
petit saló, els

una

meya

relació

en

el

moment

en

qué

Fina.

—Ara—digué Flora—, conteu-li el referent
Ralph.
Dubtava, pero el seo esguard imperiós em
force a parlar.
—Heu anat a l'hostal deis «Tres Indiots»,
abans de tornar a casa? I amb quin objecte?
No vaig respondre fins al cap d'un moment,
per tal de poder escollir ele motos.
—Vaig trabar que algú devia informar al
capitá Paton de la mort del ---eu oncle, i refie
xionant, en sortint de Fernly, vaig pensar que
només Ackroyd i jo coneixlem la seva presen
cia al poble.

Carolina que nombro

immens

en

fets que

a

assassins han estat ben educats; paré
m'ho impedí la preséncia de Flora. La noia
esteva tan resolta, que vaig haver
de cedir
al seo desig, i sortírem de seguida.
un

es

parau

vespre del dia abans.

co

sos

Una vela, encofiada amb
net
brett5 ens abrí
la porta. El senyor

ver—, i

pactar Davis i jo deixávem Fernly Park el

cat.

Hauria volgut dir

meu

penedireu d'aquestes

he relatat.
Poirot m'escolth amb atenció, interrompent
me de
tant en tant per a fer-me una pregun
ta; peró restara silenciós la majar part del
temps, els ulls fixos en el sostre. Vaig acabar

néixer la veritat?
—N'estic ben segura, pel que fa a mi.
—Ralph no ha comes certament el crim
—féu Carolina, que havia guardat silenci amb
gratis dificultats—. Es un despenedor, sena
dubte; per() un bon noi admirablement edu

bo

in
un
mo

del qual eren
disposats am b mol.
ta etiqueta. De se
guida, el meu in
bles

terlocutor

del

dia

cop de peo

a

terra.

—Senyor doctor...
—digué somrient
senyoreta...
Saltan amb el cap
davant Flora.

—Segurarnent

co

neixeu el drama que
va
pasear ahir al
vespre...--vaig dir.
—En efecto. Es
afro:5s. Senyoreta, to
ta la meya simpa
tía. ?Us puc ésser
ésser útil en alguna
cosa?
—Miss
Ackroyd
voldria que vós...
—Descobríssiu

ves-.

l'assassí!—amb veo
forte digné Flora.

deis

gué

com

la

em

—Comprenc--di

respongués a una mena de pregunta que
Ilegia en mi. prorrompé:
—I per qué no podia so.-tir? Podia aliar a
qualsevol banda... fina a Londres.
—Deixant el seu equipatge?—vaig demanar.
si

Flora doné

ben segura que

us

abaneo, comparegué.

fins l'ayer comés en el seu passat actas cen
surables, peró no assa.ssinaria ningú!
—No, no. Mai no he pensat en eh.
—Aixi, ?per qué heu anat auit ala «Tres

Indiotsr,

?Esteu

no

Així compromés em vaig endiosar
explicació circumstanciada de tots ala

Flora avançá cap a mi i m'agafá pel brac.
--Doctor Sheppard, enero de seguida a veu
re aquest senyor Poirot.
Ell descobrirá la ve
ritat.
—Estimada Flora—vaig insistir afectuosa
ment—.

es

les. Ara, doneu-me detalls.
—El doctor Sheppard us posará al corrent,
car en
sap inés que jo.

mana.

número

mellí.
—Ja sé per qué em dieu
r?, és justarnent per aquesta raó que
obrar ahí. Teniu por. Jo, no. Conec

--Així, accepto--declará el
pero que

ger

meya

Flora,

—Tota la veritat?
—Tota la veritat.

ben bé que Ralph és Fautor del crim.
—Si és sial, les coses han canviat des
d'ahir al vespre--vaig dir amb lentitud—.
?Aquest inspector no comparteix l'opinió de

amEmnunirtfrri
del

licia local treballar sola.
—Vull saber la veritat—digué
guardant-lo a la cara.

Ralph. Aquest

TrEkii: 1 MI
(Corainuació

(i els seus ulls lluirei), zoesspre
hi he pen.sat; pero si ern fico en aquest afer,
compreneu-ho be, aniré fina al eapdaeall. Un
gas no abandona mai un rastre, i potser arri
baren a deplorar que no tágiu deixat la pa
pas ele diners

hi

l'home—. Peró
se'n deu

policia

ocupar.
—La policia pot cometre errata. N'ha co
n'él; ja. Senyor Poirot, no voleu ajudar-nos?
Si... és per diner...
Poirot aixecá la má.
—No parlem d'aix6,

-

senyoreta.

No detesto

Poirot assentí.
—En efecte, ?loo aquest el sol motín de la
vostra visita?
—El sol motiu—vaig dir breument.
(Seguirá en el número vinent)

Pels

carrers

lloc del món no es menja el peix més
fresc que a Berlín. Miren sí és vil' que s'ha
de matar abans de coure'l com un pollastre o
un colomí. Bol ja sento un que diu: Bola! ?Qué
hí farem? Cal explicar les mateixes veritats
perqué síguin cregudes. Som-hi: Berlín és una
ciutat Iluny del mar, que té un petít riu. Se les
tima amb enterniment, com les dames d'ací
estimen els gossos i les flors. Es pot dir que és
riu que porta manta, cadena, MOrrió i llacet.
Passa per la ciutat manyac, ungit per una dis
ciplina exemplar, educat i respectuós com un
collegialtímid í ,sense fer remor com si cami
nes de puntetes. Es un ríu canalitzat, que po
dría passar per un carrer estret: no és com el
Sena que hauria de menester tota la nostra

Diagonal! Per aquest riu,

arriba el peix

en

vi

ven. i va a les botigues que el tenen als a para
dors en uns aquáriums molt ben preparats on

poden contemplar nedant, amb els ulls
oberts, inastegant l'aigua i Iluint les seves agl
litats davant dels badocs, com jo, que vaig pels
es

d'aquesta urbs

amb pas de cómic tronat
que espera un bolo. Vols menjar peix? Com si
estiguéssim davant d'un galliner duna masia;
tríes la bestieta que t'impressiona i l'assenya
les amb el dit. El pobre peix sent una esgar
rifanca de... fred, í el botiguer agafa un sala
bret que hí ha damunt l'aquárium i comenla la
Iluita amb el peíx que no es deixa agafar, per
qué no bada. A la fi cau al salabret, que es
igual als que usen els pescadors de la costa
brava, i el peix esbufegant és posat a la ba
!anea, es canta el seu preu com si fos un des
venturat esclau, í, si dieu que el voten, aquell
home abans de posar-lo al cistell famolenc que
está amb la boca oberta entre les vostres mans,
li dona un cop per matar-lo. Si viviu a prop i
teniu entranyes haveu d'esperar que la bestiola
fui el darrer sospir per escatar-lo sense come
re una tortura esgarrifosa. A més cal assegu
rar-se ben 'oé que ja és mort, perqué una dar
reta extremitud podria produir una esquitxada
d'oli bullent, que és mala taca i mala cremada.
Qué em dieu ara del peix fresc de Berlín?
carrera

***

Un altre. Ací si passessin aquells ramats de
vedells com pels carres de Barcelona, amb els
ulls moixos, camí de l'escorxador, i de sobte
no volguessin seguir els homes, podrien viure
dies i mes díes pels carrers de Berlín sense pa
tir gana. Ara no direu: bola, veritat? És clar:
gat escarmentat... Hi ha carrers llarguíssiims on
davant de lotes les cases hi ha uns quatre me
tres de !ardí. Les voreres són amplíssimes com
els mateixos carrers, i hi ha una part destina
da als vianants, í una altra als jardins que hi
ha davant dels entresols; és a chr que per a
entrar a les botigues i les cases s'ha de

de Berlín
pissar entre una vegeta' ió esplén
dida. En alguns d'aquests petits
jardins, els Ilogaters de l'entre
sol hi tenen una tanta 1 les da
mes surten a ter ganxet i da ma
rits a llegir el diari. Sí passa un vei,
es saluden i si els vianants els mi
ren no en
fan cabal. En un altre
carrer els jardinets estan entre
les
cases i el rodal, amb aTbres i
par
res, que formen unes garlandes de
soca a soca com fan els camperols
d'Haba. Finalment a tots els carres
més amples, els trattivies tenen un
Iloc propi voltat d'una barana de
ferro discreta elevat per una vorera
sembrat tot el trajecte d'herba
curta í maragdina, estalviant la vi
aló de la sr,Ava de les nostres vies

ferrisses.
Hi ha un barri que té dos rodals,

típica rambla i al
veritable bosc d'arhres
centenaris, una sembradura d'herba
i una mena de tancats amb sorra
fina i neta perqué els infants hi ra
da muntanyes i foradades. A toles
les places un xic grans, hi ha jar
dins, i a tot arreu aquesta herba de
prat pirenenc verda i tremolosa amb
el vent.
No puc ter el calen] just, pero po
deu ben creure que tot un ramat de
vaques amb ilurs vedells el pastor
i el gos d'atura podrien víure molts
com

mig

a la
hi ha

nostra

un

pasturant pels carrers oe
Berlín. Peró ací no es ven cap béstia
cami de l'escorxador ni cap home
mesos

desesperat garrotejant-les amb la
de freixe per allunyar-les dels
prats decoratius... Suposo que van

I. Roig 1 Raventós, amb la seva filia
Mana Angela, en el jardi instal-lat al
terrat de redifici mes gran d'Europa

vara

a

l'escorxador amb el metro.
*

*

*

Un altre encís de Berlín són els
esperen un
els cornpri per edificar,
estan convertits en hortes amb una vegetació
exuberant com la célcbre horta valenciana.
Veureu que tot caminant carrers enllá, de sobte
trobeu una illa buida de cases i voltada d'una
paret rudimentaria. Us aboquen, i quin bé de
Déu de verdor! Tot el terreny está solcat per
petits camins i dividit en parcelles per unes es
taques humíls, i ací es ven un petit tros sembrat
d'unes cols morades, allá s'atea un bon esplet
de mongeteres, més enllá un esdat de flors vi
rolades, i al capvespre i els dies de testa es
veuen els berlineses regant amorosamí nt el
petit hort urbá que creix entre les remors de
la circulació: la
botzina deis au
tos, la fresa deis
cavalls, les cam
panades dels
tramvies i el ronc
deis avions. L'al

solars, que, mentre
comprador opulent que

diumenge en
deis petíts

tre
un

horts hi ha vía
una
taula para
da amb unes
tovalles blan
quíssimes, al da
munt un gerro
amb unes flors
acabades de co
llir, al costat
la muller vigila
va l'infant inva

Karstadt,

1'edi ti c1

mes gran de Berlín
í d' Europa. Ocupa
una

lila sencera 1

metro satura

tació

en

especial

la immensa

el

res

riablement daurat de cabell i el marit espor
gaya una rosers mentre de la Ilunyania ar
ribava la ven dolcíssíma de les campanes.
Molts hortets tenen una caseta per a les emes
que acaba d'arrodonir i ter més acollidora la
visió poética deis solars de Berlín.
Més coses? No acabariem mai més. Badant
pels carrers de Berlín es podria fer un llibre,
i jo sois he de fer un article per complaure
l'amic López Llausás, í no goso abusar de la
paciencia deis lectors. Quatre detalls i ple
guem.
Un aparador que está a mitja Ilum, després
de les set del vespre, i tu vols veure qué hi ha
exposat. Es pot prémer un botó; s'illumina
una estona i després s'apaga. Cobres una quan
titat després de les set i tens compte corrent
amb un banc important. No cal capficar-se. Et
donen una clan que obre una mena de bústia
que hi ha al carrer. Obres, tires el que tens
por de perdre o que et pispin (les joies de la
muller en sortir del teatre) tot, posat dula d'un
sobre, amb el teu nom. La bústia un cop oberta
té un xuclador i s'ho emporta, i el dia que veis
ho vas a recollír. Hi ha una sabateria, que té
un parell de raiga X i un cop estás calcat pots
mirar si els ossos deis teus peus, estan con
tents dins de les sabates. A les vuit del vespre
es tanquen toles les portes
de les cases. Els
diumenges si bades no pots menjar pa: tot és
tancat. No hí ha vigilants de portes amb re
mors de claus í cops de bastó, veus que respo
als nostres picaments de mutis.
nen
No hi ha Iladres de terratst Mai la policía no
ha d'intervenir en aquestes desaparicions de
roba estesa pacientment davant del sol. Es un
gust. Sense vigilar-la sempre torna a les mana
deis amos. Qui ha estat robat com jo, sap
quina tranquillitat no representa aixó. I el
sistema és ben segur i senzill, i és que aci no
hi ha terrats.

J.

de

casa

Berlín

-

VII

-
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ROM

I

RAVENTÓS

deixarla l'escena
p e 1 Cillellia

Blanca ROM
VAIG

conéixer Blanca Negri ara fará un any als estudis Laya Films. Estaven
impressionant una cinta en la qual aquesta artista feia un rol magnific, frívol
i amable. fugava les escenes amb una cálida expressió.
L'argument era el d'una d'aquestes delicioses comedies en les quals Madge Be
llamy vessa a dolls la seva gracia picant i ágil. Es tractava, en una paraula, de
filmar quelcom per damunt la vulgaritat folklórica nacional, de condimentar un
cock-tail, a dintre un ambient netament esportiu.
Peró per fer tot aix6

mancava

una

artista de tremp. Amb la troballa de Blanca

Negri joveníssima i extraordináriament dúctil l'empresa aconseguí els seus
propósits i es comencá a rodar el film que, si Déu vol, veurem aquesta temporada.
—

—

•

• ,

Per María de la Paz Díaz de Liano y Valavazquez
nom quilometric que evoca,
Ilegir-lo tota una illustre genealogía perduda en rancis pergamins—respon lora
de l'escena, Blanca Negri. És jove
18 anys
í de procedencia andalusa.
Va debutar a Barcelona a quinze anys. Els seus familiars que ja de menuda
observaren la gran facilitat amb qué imitava les artistes que actuaven al eshores als
nostres teatres, Ii cultivaren aquesta afició. María cantava sempre amb una grácia
excepcional tot el que sentia i acompanyava els seus alegrois adolescents amb les
—

en

—

evolucions més arrauxades. Era

com

—

si el Ilevat que portava dins, maldés per cris

La seva breu actuació a Barcelona, que no es mogué del clos del Talia, pot ben
dir-se que passá desapercebuda de bona part del públic intelligent o mitjanament
cultivat de Barcelona.
Des

Negra,

paret, Blanca
té l'aire de riure's del mort

de dalt de la

eglrli,

1

uniforme de
el vetlla

en

de

/1%11

Insospitadament

la sabérem a Buenos Aires, d'on ha re
tornat suara amb tots els honors d'un triomf definitiu. La
que com
premsa d'aquella república va plena d'elogis
partim a la seva personalitat excepcional i la consagra
com un sólid prestigi dintre el seu genere, frívol, excen
—

—

tric i sentimental alhora.
•

• •

Blanca Negri s'ha presentat, doncs,

a

Barcelona

con

artista inédita.
L'hem vista aquests dies a Novetats,a 1 Espany ol í dar
rerament al Principal Palace, on actua encara, abans d'a.
nar a Madrid i Sevilla,i novament l'hem tornada a admirar.
Té una personalítat mes formada, tota intensa potser
perqué s'escau en l'esclat de la seva jovenesa. Canta en
un to patetic, mentre les seves faccions juguen duna ma
una

singularment expressiva, que no arriba a traspassar
gust. Baila també i tot el seu cos és un
trontolls,animat
i suaument ondulant.Dona
ambreig sense
ritme...
la sensació que es mou sota l'impuls viu del seu
passió
treballa,
paraula,
amb
una
en una
Blanca Negri
vehement. Es lliura al seu art fins a subjugar l'auditor
nera

mal els límits del bon

mb la seva tasca harmoníosa í sobria.
Blanca Negri, és una artista dotada d'unes facultats
que coronen eficacment en
bellesa, expressió, agilítat
a

—

el

éxit.
un
Els tangos que canta Blanca Negri a dquireixen
sor
sentimental,
realisme tan col oidor, tan amargament
tits de la seva boca són tan terbols d'expressió, que us
semblará estrany que siguin interpretats per la rnateixa
artista, que veureu després, per exemple, en la deliciosa
seu

Pluja,

ingenua, o bé en Break
una
01.1» americana.

infantil i

i alada

com

away,

optimista

«

• •

,

inti
aixf l'anomenen en la
disposa
acabada de llevar-se i quan es
mitat els seus
gimnástica. Ens
va a fer la seva mitja hora diária de
paiarna,
rebut cordialíssima, habillada amb un escaient
Hem sorprés

e

Pachin

—

—

japonés,
tada,

una

entenitnen
tota manyaga i amb aíres de doneta
altra caire que desconeixíem de la seva múl

tiple personalitat.
projectes,
Hem parlat de la seva anada a América, de
final
del públic de Barcelona, del qual está encisada, í,
ment, de cinema.

darrera
En arribar a aquest punt, hem fet a Blanca la
pregunta inevitable.
Abandonarla el teatre per a dedicar-sea' cinema?
rapid
Ella l'ha contestada sense respirar amb un <sí»
pERE puiot
—

L'artíatica 1 retocada embriaguesa
de María de la Paz de Liafto 1 Va
lavazquez, o sigui de Blanca Negrl

(FOTO MASSANA)

pie

de decísió.

Ara fa vid-

cinc

tA)

ami% que

Josep Nantpere fa

tea

tre catalá tarda i vespre

PER

la (unció

commemorativa d'aquest ani
Josep Santpere ha triat «El Barber
Sevilla»,
de
de Baumarchais. Davant del
mirall, dóna el» darrers tocs a la caracterització.
e

versad,

—És

cm fa massa por de traspassar el mar.
—O és el barcelon1sme que, entre les da
lles de dues generacions, se us ha menjat viu.
—Tot pot ésser. Vaig néixer a la Barcelona
més rancia: al barri de Santa Maria, en un
cinqué pis de l'Are de l'Isern...
—Escamotegeu la data de naixenea...
—Diguem-la dissimuladament: ere un
any després de la restaurado borbóni
ca.
L'any de l'Exposició centava
a l'Escolania de la Merct.
d'on vau treure l'afi
ció al teatre?
—El meu pare,

que

treure-us vint-f-cinc
de sobre, amic Santpe
re, que heu triat aquesta
obra?
Per treure
mels o per

per a

anys

—

posar-mels-hi...
Ja ho veurem.

per

—Unible que us
al miran
més que de cos
mlreu
tum.

—Compto les ar
rugues d'aquest
<Don Basili», que
és, (el 1 fet, el per
sonatge que va do
nar-me la
credencial
d'actor, ara
fa vint I
tres anys,
-

Aixt és per
agrarment
—I per prendre
el pols del públic.
—En quin senttt?
—Vull veure si ha envellit més
aviat 'el gust d'una pant del públic
o jo.
—Creieu, doncs, que aquesta obra
és una pedra de toc.
—Ho és efectivament. Les noves cor
rents del teatre han perjudicat un aspec
te d'aquest art 1 que és ben de
doldre.
Voleu dir la farsa?
—Exactament. Una bona patri del public no
vol farsa. S'hi ensopelx, no acaba d'entrar-hl

apuntador
caixista df
dies se nVert
dula
ah
saigs. Les prime.
res quinze pessetes
de «bulo» vaig co
brar-les cantant la
pant de bartton de la
sarsuela «Jugar con
fuego», a Sant Feliu de
Codines, ara fa frente
anys...

el vostre debut com
comediant?
—Va ésser a final» de l'any
1903, al gTeatre Intim»,
amb l'obra d'avu1. La critica
cm va tractar bé...
Em va fer
tot un cartel!.
—I eixt comerle/2 la vostra !larga i va
riada fulla de serveis.
—Realment. el» que m'han conegut e
les taules del» teatres alegres no podrien
sospitar-la.
—Dediquem-los-hl un resum: «Teatre
Intim» a final» de l'any 1903.
Apunteu: Temporada oficial 1 pro
fessional l'any 1905. Debut el 30 de
setembre de 1905. 1906 I 1907
Audicions Granen al Principal.
L'any 1908 al mateix teatre
«Sherlock-Holmes» «Joven
tut de Princep» etc. L'any
1909 Opereta al Teatre
Nou L'any 1910 vode
vil el Nou amb la Xir
gu, Lamas, bozzo, Pe
a

Reprenem

la Interviu després de la repre
$entació de «El Barben». A la sala s'apaguen
les darreres ovactons.
Ja ho heu vist —d'u En Santpere. Per la
meya banda no puc pos queixer-me. Peró el
pobre Baumarchats
—La nit ha estat realment més brillant per
vós que per ell. La llum artificial 1 la pols
us
han conservat la frescor, amic Santpere...
—I me la conservaran vint-i-cinc anys
Ja heu vist que he citat el palie. I estevames.
a
punt de fer sobre aquest punt una jugues
ea, pagable, és clar,
d'aqut a vint-i-cinc
•

.

—

anys

—Jet

és

un

termint enraonat.

tot

perque la gent fan
us creuen milionari.
—Encara no ho sóc.

Sobre

números I

—Encara?
—

-

tinc per

en

dies.

Suposant que ho fósslu

vindrIeu tarda

i

l'Espanyol?

nit

—No.

—Dones,

la nit?
—Ni

a

la

gust.

—Voleu

gil,- no farteu vodevil.
—De tant en tant al
gun, de ben triat i grácies.
drola, Berogui. 1911Aixt en feu exclusivament
12-13 opereta 1 gé
per exigencies
de taquilla.
nero chico al Nou.
—Digueu per imposició del públic
El 1914 al Teatre
i sereu mes just.
Principal. El
—I val a dir a honor vostre que, de tant en tant, invadiu el pro
1925 opereta
grama d altres generes.
i género
—Si pogués ho feria molt més sovint•
---?No hi ha manera d'encarrilar per nitres camins aquest públic incondicio
nal que us omple el teatre?
Per mi no.
—Aixt sacrifiqueu el gran actor.
—O aixb o fer le- maletes, com han fet d'abres. Peró jo no sóc aventurer.
—Foro d'aqui no farteu teatre?
—No. Primer cm quedarle a fer d'impresbor. Aixt he pogut aguantar-me al cartell durant vint-i-cinc
anys. En tinc un orgull ben legitim. He fet comedia tarda i ni t. No he (el durant aquesta
quart de segle
ni una festa. Per mi mal no ha deixat d'alcar-se el tetó.
—La qüestió d'honor ha estat, dones, per a vós, no delxar el nostre teatre.
—Exactament.
—Peró no us han faltat sirenes, sembla.
—No, peró no rn'han fet trontollar mal. NI les d'América ni les de Mallorca, que són més de casa. Potser
és
—

només
nit.

—?Alta no farteu
tcatre?
—Feria teatre al
meu

a

dir

a

-

.

4••

chico a la «Sala Imperio». El 1916 «L'auca del
senyor Esteve», al Victoria. El 1917 opereta al
Nou. 1918-19-20 vodevil al Nou. Del 1921 al 1930
vodevil a l'Espanyol.
—En aquesta llista costa de destriar les vostres

prefertncies...
—Ja us la diré jo. La tragicomédia. La tragédia
fent riure es el génere que faig més a gust; cm
sembla que és el meu fort.
—En vint-i-cinc anys, peró, heu aprés de fer
tots els géneres amb virtuosisme.
—Alzó no ho sé, peró el que és ben cert és que
sóc un artista de temperament, no pas per estudi.
Assajant, per exemple, sóc una calamitat.
1, tanmateix. sabeu fer assajar els cifres...
—Sabeu per qué? Només hi ha dues menes
d'actors. Els que amb una insinuació en tenen prou
o els que cal fer-los-hi el paper. En els primers no
ht ha dificultat. En els segons els ho faig 1 alesho
res ja no escajo. Ja cm sento davant del públic.

—Sernbla que el palie us és un gran estimulant.
Són famoses una pila d'improvisacions vostres.
Si mal he fet troballes, les he fet de moment.
El paper el veig sempre un cop estic vestit i amb
el teló enlaire.
—?Recordeu improvisacions de les que es poden
-

explicar?
—No sé si en trobaré galres d'aquestes...
—Ara no som a l'escenart, amic Santpere.

—Teniu raó. Mireu: una vegada havia d'explicar
hacia arreconat 6.000 rals per pagar la quinta.
Com que sempre en sé només l'argument I no ks
paraules, en comptes de 6.000 rals vaig dir sis
ras. Ja podeu comptar que amb aquesta mistria
no podía pee salvar-me de servir al Rel. Vaig sor
tir-ne citen' que guardava ele sis rals per comprar
paper sellat I fer instbncia com a fill de vtdua. Pel
que

cas era

igual.

que un dia vau improvisar uns versos?
—1 van salvar-me d'una xiulada. Félem una peca
molt dolenta. Ele xiulets es pressentien tela estona.
Un del galliner es decideix, finalment, a xiular.
Abans que els abres el seguissin, m'aveno i dic.

Diu

-

EL pare sempre m'ho deja;
Si vas a veure fundó,
si no t'agrada no
perqué aixó no fa senyor.
No cal continuar perqué per aquesi
camt no acabartem mai.
—Vós, Santpere ?creieu també en la
nostra crist d'actors?
—Hi ha crisi d'afició al
teatre. Ni els aficionais no
ho fan amb afició. D'actors
que pugin jo no en sé veu
re
Potser és per mor del
cine. És clar que el teatre
no
pot morir mal, pero
amb aixó li poden ben do
nar una

punyaladeta.

—Per acabar, creleu que
durant aquests vint-I-cinc
que us queden de vida de
teatre, segóns vós, podreu
ter el vostre génere?
—Com que no estic dis
posat a deixar Barcelona,
am temo que no 1 m'Id re
signo.
M. R.

Una
casa

escena

d'En

de

lamina,

a

Joaep Santpere.
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