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Teresine Boronat, la gran dansarína catalana, predilecta del
públic parísenc, emprén una «tournée» artística per terres d'Italia
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La tragédia del «R. 101»
Un

trágIc

commemoratin perpetuará, a Cardington el més
accídent de l'aire: el del «R. 101». Heroís d'una mateixa gesta,
sol monnment

tíndran la

glorificació sota

una

mateixa liosa. Hi

temible: l'estat de les víctimes no
Mentre els técnica esbrínaven

ha
les

permés la
canses,

ha, perd,

rad més

una

identificació.

mentre

hom

discutía si el

navegació ería, el món no vela sinó la
destilada de cinquanta tafits pels carrers de Bauvais, eximí de l'estació.
Sobre les causes 1 ádhuc sobre les revelacions del supervivents, era
aqnesta la dada innegable... No és pas una dada menys trágica la visió
del dirigible destroyat. L'incendi I la topada l'han reduit a un esquelet.
Recorda encara el dibnix del dirigible, perd tel amb filferro. Les ales,
aixi clavades en terra, us donen la sensació punyent de la caignda.
Tres deis supervivents han vial morir a l'hospital alguna ferits í han
assistít a l'enterrament. Davant els taftts, coberts de flora i de bande
res, la seva presencia tela calfred.
cop

era

mortal

o

no

per

a

la

Thompson, ministre britártic
l'aire, moments abans de pujar
dirigible on ha trobat la mort

Lord
de
al

L'extracci6 de cadávers
desferres del dirigible.

sota

—
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La bugadera somriu quan
el sabó l'ajuda i tracto] la
roba més acuradament.
Amb aquest sabó, les
peces de color no perden,
les blanques guanyen
tot és de més durada.

SA130

LACIBELES

Suau, compacte, molt es.
cumós. Dugues pastilles de
La Cibeles valen ben
bé per tres de les altres.

El bust

d'Ignasi Iglesias,

porta des d'ara el

marbre de Borrell Ni
colan, que presideix
la tomba definiti
va

seu nom

i la casa de la seva naí
xença té una lápida a la
f ala na que commemora
aquesta data inoblídable.
Al cementíri de Sant
Andreu les seves venera
bles despulles han estat
dípositades a la tomba
definitiva! una tomba
austera de pedra nua i
marbre blanc, amb un
fons de xiprers. El taüt
hi ha estat dipositat em
bolcallat amb la bandera
catalana i amb un ram de
flors de la vídua al da
munt. El poble, tot el
poble que eh l canta
en les seves
es
trofes i féu
vítire
damunt
els es
cenaris
ha a
porta t

del poeta al
de

Cementiri

Sant Andreu

4.1.1121 V:

IGNASI

IGLESIAS

-

a

a

quest
acte

la

se
va

pre
sen
cia
í la
se
va

fer
vor.

Al cap de dos anys de la
mort dr- poeta del poble
n¦L segon aníversari de la
d'Ignasi Iglésies ha estat
memorat

especial

mort
com

a la seva
barriada amb
fervor: el carrer on vivia

Després

de dos anys de la seva
mort, el mateix poble que una
tarda d'octubre l'acompanyava al
cementiri en un silencí impo
nent, ha volgut cobrír ara de
flors la seva tomba noble. Durant
aquests anys, doncs, el seu nom
no ha perdut aureola; la seva obra
té la mateixa exemplaritat.

Massot, parla al pob.c
ciutat, després de descobrír la

tinent d'alcalde Unís
en

nom

lápida

de la

que déna el nom del gran
al carear on vivía

(POTOS CASAS !GASPAR)

imponent davant
nasqué Ignasi
Iglesias, després d'ésser des
coberta la placa que comme
mora aquesta data gloriosa
La multitud
la

casa

on

dramaturg

Opisso, dibuixant

d'ofegar les

penes, amb un humor fictici, que al cap 1 a la Ilarga és el
de cada dio».
A cá l'Opisso és un vertader museu. Llibres, molla 'libres, obiectes
d'art, dibuixos, pintures
Un Ilevant de Mula en aquesta casa és un goig de no dir. El seu fill
Alfred, pintor i dibuixant també, és un gran aficionat a la guitarra. In
terpreta amb una meravellosa agilitat; els grans mestres de la música.
I cada dio el mateix. «La tranquillitat de la llar és un
«aperitiu»
segons diu eh l
per esperonar-me en el
treball quotidih».
nostre pa

de

-

multituds

-

En podría contar a dotzenes! Era en l'época deis
Quatre Gats o deis Peluts. digueu-ho com vulgueu...
Tots portávem unes grans melenes i unes xelines colos
sals. Ens avorríem molt perqué 'Cien-1 una broma molt
ensopida. L'únic que ens divertía un xic, era En Soto
petit que de tant en tant ens ballava alguna « petenera »
habilitat. que li havia valgut l'honor que En Picasso
el bategés amb el nom d'En « Patas» i que avui encara
l'explota amb els seus famosos Arlequins. Doncs bé,
deia, en aquella época, per no avor
com us
rir-nos tant, ens deixévem créixer la barba i els
cabells. Al meu pare, un dio se li va presentar el
propiciar de la casa, amenalant-lo, que si
no em tallava el phi de la barba i no
m'escurcava els cabells, ens
treuria a tots del pis. Ell alle
goya. que cridava massa l'a
te:vil:S No vaig tenir altre
remei que fer-ho.
-

Ophoso

Ricard

Provença

la

taula

ball.

acompanyat

de la

seva

360, quart, primera.
ens obre la porta. Va
-

persona que

de

en

seva

tre

mascota

cop

-

de timbre, un xic d'espera, i el mateix Opisso en
de camisa com acostuma sempre per onar per

en cos

Casa.

En veure'ns fa un gest de sorpresa.
-Ola!... on aneu?...
Mireu, ventem, per si (cm quelcom de vós
per a IMATGES...
L'Opisso té la condició especial, que sem
pre sembla que baixi de la Iluna.
IMATGES? Ah, ja... un dibuíx potser ?
No home... es tracta de...
Bé entreu, pel que pugui ésser.
-

-

-

-

Estic desesperat, creieu. Podeu fer-ho cons
Aquesta moda de les faldilles 'largues cm
desespera... El Govern no ho hauria de perme
tre. Aquestes pantorrilles, tan
cates
han estat
-

tar.

«

rencís

»

l'atracció més formidable de les nostres
dones, de la nostra Barcelona. Ni l'Exposició,
ha tingut tant d'éxit ! Vegeu si no... I mostra un
número de «Le Ruy Blas» parisenc, on hl ha
reproduils uns dibuixos de New-York. Londres
i Barcelona, representant la faldilla curta. Ja
no cal dir que l'Opisso
hl bat el «récord».
i

Un xic d'hísibrla

L'Opisso va comencar als tretze anys. Fou
ajudant d'En Gaudí, i va estar-hl fins als vint
i-tres. Ell en guarda molt mal record d'aquesta
época. Va freqüentar la penya d'En Picasso
«Els quatre gala» com en deien. La primera ve
fado que exposá fou en una Exposició
va del Círcol Artístic de Sant Lluc. Va tenir
molt d'éxit. Míquel Utrillo, ve descobrir-lo i It
féu de marxant i protector alhora. « Pél
Ploma» va reproduir un dibuix seu que va
quedar-se la Diputació de Vizcaya. Les exigén
cies económiques, II aturaren el pos,
comen
8 díbuixar en
setmanaris humorístics. El
«Cucut», fou el primer. Al cap de poc era co
negut a Franca i l'anomentiven «Sociétaire»
del Saló d'Humoristes de París. Cada any ho
venia tol. Col.laborá a «Le Rire », «Frou Frou»,
«L'Indiscret », «La Vie en Rose » i &tres.Els principals periódics humorístics del món,
han reproduit dibuixos seus.
Dibuixá una anys a «L'Esquella de la Torrat
», on s'acabé de fer popular. Al «Papitu»
lambé hi col laborava amb el nom de «Bigres.
Actualment, treballa per una colla de re
vistes i periódics, i és sollicital per toles les
aublicacions de catre humortstic.

L'OpIsto

en

la Inlimllal

En la intImitat, VOrasso

horn

es

és

abra

cosa

del

que

pensa.

Eh l se'ns queixava l'altre dio. «Nosaltres som
els pallassos de Circ. Molts creuen, que
sempre hem d'estar de broma i no es donen
'cfrnpte que és una feina com una abra. Hem
'utn

A dalt:
meya

Op1sso

esposa 1 el

lent

un

nostre

deis

setas

dátiles dIbmixos.

redactor escoltant

un

A bale:

-

de

concert

POTOS CASES

)

una

guitarra

escena

a

cerrec

de familia;

Opisso,

la

del 1111 del dibulltant
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Composició: Sucre llet, b., cinc cgrs ; ex
tracte regalésia, cinc cgrs.; extracte diaco
di,

tres

mgrs.; extracte medulla vaca,

tres

Gomenol, cínc mgrs.; sucre mento
anísat, quantitat suficient per una pastilla.
mgrs.;

Curen radícalment la T O S

perqué combaten les
Catarros,

seves

causes

angínes, laringitis, bronquitis, tubercu
losí pulmonar, asma í totes les afeccions en
general de la gorja, bronquís í pulmons.
ronqueres,

Les PASTILLES ASPAIME superen totes les conegudes per Ilur composíció, que

pot

no

més racional í científica, gust agradable i l'ésser les úniques en qué está resolt el
transcendental problema deis medícaments balsámícs i volátils, que es conserven indefini
dament i mantenen integres llurs meravelloses propíetats medicinals per a combatre
d'una manera constant, rápida 1 eficaç, les malaltíes de les víes respiratóries, que són
causa de la tos í sufocació.
sser

Les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels metges.
Les PASTILLES ASPAIME són les preferides pels pacíents.
Exígíu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME í no admeteu substítucíons
ínteressades d'escassos o nuls resultats.
Les PASTILLES ASPAIME es venen a una pesseta la capsa en les principals
farmácíes 1 adrogueries i alhora se'n llíura gratuitament una de mostra, molt cómoda
per dur a la butxaca.

ESPECIALITAT FARMACEUTICA DEL LABORATORI

SOKATARG
Ofícines: Carrer del

Ter,
NOTA

16

-

Tel. 50791

-

Barcelona

IMPORTANTÍSSIMA

Per demostrar i convencer que els rá

•049›, DEL Ap49
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COMBATEN
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DE LA TOS
Y LA CURAN
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41.0

pids í satisfactoris resultats per curar la
TOS, mítjancant les PASTILLES ASPAI
ME, no són possibles amb les símilars, i
que actualment no hi ha altres pastilles
que puguín superarles, el Laboratori So
katarg, tramet gratis una capseta mostra
de PASTILLES ASPAIME als qui li enviin
el retall d'aquest anunci acornpanyat d'un
segell de cinc catims, tot dios un sobre
franquejat amb dos catims.
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1111 (ARREE DELS IIARRIS
"91111ETS" DE BARCELONA
molt

la quietud relativa
una careta que el
«barri» es posa per tal d'ensibornar el ciutadá
manyac qui cerca la dolça abséncia del soroll.
I arriba, com cada dia el nou metí.
A les set en punt la fábrica de filatura de la
errata

d'aquel'

d'osques;

moment

no

l'artl És fresca

1 barata'
criden estentória
ment, amb veu que fa tremolar els vidres de la
finestra.
I heu d'esperar que els peixaters es conven
cin que la gent d'aquell barri no estern per
sardina, per a poder respirar tranquil i sos
treure-us a la idea d'agredir-los des del baleó

que

és sinó

cantonada, engega la

sirena que xiscla rabiosa.
de cinc minuta justos. quan ja fruTu el
goíg de les parpelles que van cloent-se en re
prendre el son, al davant mateix de casa vostra,

Al

cap

mateix.

Paciencia no cm deizis, pero. Passa, després,
el drapa1re. I l'esquella infame del seu carro.
que no para de tocar, fa que la vostra desespe

arriba l'home deis diaria. Despenja el paquet de
l'esquena, l'estén a terra i comenla la seva Ile
tania. Duran! mig quart us canta tot l'enflIall de

ració

Aixf almenys han arriba!
creure

tots

aquella

amics

a

*

Una larda pujava
Dintre
Ni

de l'adoba
cossis: «E ado
ba cafeteras,
fiambreras,

—

per

fer-me
vós

una

casa,

al

tratnoies

amic

un

cap
ni

*

a

visitar-me.

d'una moments,
autos...
Abro

porcelanas,

meu

alguna

Iota

remaus

mena

1

fent

en un

barrí

quietl—da l'exclamado forcada del

fi

vi

sitant, abans de cinc minuta d'estar sota
el sostre que m'aixopluga.
—Ni tramvies, ni autos... Abro és
viure

(Fotos Cases)

tranquil.

Jo, natural
ment, ja
els vol
dria dir
que

van

...L'home del

diarís,

recita iota la

Iletaula de la premia barceloaina...
El ceguet
del»

bit

Ilets de la
lotería...

aluminio, regaoras e paellas». 1 aixó, sis, set,
deu vegades seguides. Pero, Meta meus,
abro no és tot, encara. A les vutt, en menys
d'un minut de diferencia, heu de sentir tres
sirenes que xiulen gairebé a la vegada.

as

escoltar tots els
desfiles del amor

temporada

...

exclameu.
peró; i sentint-vos
optimista, alceu els ulls al cel, feu un sospir
que us ve de dintre mateix del cor 1 dieu
-

Quin manid!

.El manubri que
fa

de la

Després

—

us assereneu,

esperanot:
—Ara, potser cm deixaran dormir una
horeta...
Evidentment dormirieu, peró...
«Se sortea hoy... De la Rambla de
-

las Flores...»
Mere de Déu! És el ceguet
que pregona el seus bifilets de
'oferta.
la cosa no sacaba aquí.
Dos peixaters, alta i bruna,
arriben arnb una panera de
sardina.

—Apa, noies,

...

El Tenedor

am

bala at de

melCeTia,
poc

tata

deiza

collaborar

d
ea

l'acostruaat

sardina de

deia:

és viure

varri matinal...

de
un

mar
som

pastat amb santa
resignació 1 tendra con
vaig din-li:
—«Voild».
MODEST SABATE
riure

visita.

sí que esteu

cm

tranquil.
En aquell moment, dos manubris. un a cada
cantonada, emprenien una furiosa competencia.
Jo, toi pensant amb les bateries d'altaveus que
tan bon punt fosquegés,
descarregarien sobre

tarda han pujad els graons del pis de
casa

el venedor de cargols

i

És l'estiu 1 vós heu tancat ja hermaticament
portes 1 finestres. Quin martiril

a

fer-m'ho

que

a

marisca...

xamporrats
deis barris quieta de Bar
celona vol dir un carrer d'aquests
on s'está 'hure del soroll ferro-IlaunIstic
del «trama
deis espetecs fibladors de
seixanta automóbils per minut.

va

da. I el vetes-1-fils,

l'abra
cantonada,
quan la us ar
riben els crits

carrer

desbordi.

passa

que

Encara sentiu
el ressó Ilu
nyd de la seva

UN

es

després, encara, el ramat de bous
l'escorxador. I ve l'escombrariaire qui
bufa, com un huracd, el seu corn a l'escala.
1 arriba el manubri que us engega, com cada
dia, tots els desfiles del amor de la tempora
I

la premsa did
ría. Finalment
l'home deis
diaria se'n va.

veu

—

LINS

PETITS

MESTRES

ELS GERMANS1 CORMA
VISTOS EN LA INTIAUTAT
UNA de les

coses que més admira els públics de l'actual se
segle, és la precocítat en les criatures. Tots recordem l'au
réola de qué es velé voltat Jackquie Coogan, tot just esvaida.
Com totes les coses grans, hom imagina que totes aquestes
críatures han d'ésser nades a Nordamérica. Peró, no cal anar
tan Iluny per tal de trobar-ne de valor insuperable. Ací Barce
lona mateix, al Guinardó, viuen els germans Caries K. Corma i
Giozasta K. Corma, els músics més petits del món, els quals han
deixat gran record a tots els qui els han sentit i que s'han fet
populars no solament entre els aficionats a la música sí no tam
bé entre el gran públic, especialment d'encá del memorable concert
donat al Palau de la Música Catalana sota els auspi

Giocasta
la «grano
tista de
somriu

Corma,
concer

aet

com

anys,
a bo

«vedette», ala
lectora d'Imotges
na

cis de la benemérita

«Assocíació Obrera de concerts».
El públic té un concepte rar dais seus prodigís.
Hom creu per regla general que son éssers de vida
anómala. Res znés lluny de la veritat pel que respecta
als nens Corma. Són unes cría tures com tantes
d'altres. Senzilles i simpátiques, sobretot la nena. Parla
amb una mica de «sesseig » que encara la fa més
atractiva. En res no es nota la virtut que posseeix; és
molt nena i femenina. El nen és molt seriós i a vega
des sorprén amb judícis i aprecíacions impropis de
la seva edat. Peró res més. El molesta sobretot que
Ii díguín nen prodigi ». Per renyar-lo, només cal
dir-li: Ja vols ter el nen prodigi »?, perqué tot seguit
és doni per reptat.
Mentr, s en Cases tren les fotos» que illustren
aquest reportatge, pregunten a la senyora Corma, la
qual ens respon molt amable:
—A quina edat comencaren a tocar?
—El nen als 16 mesos. La nena, també al voltant
d'aquesta edat... Caries tenia un piano de jogui
na.
Nosaltres l'hi van comprar per tal que
fes soroll quan no molestes a ningú. Peró quina
no fou la nostra sorpresa en veure que conjuga
«

«

«

amb forca traça sons que havia sentir tocar!
A la nena l'ensenyá el seu germá quan ella tenia
tenia uns 16 mesos com ja he dit, i ell quatre anys.
—Quina edat tenen, ara?
—Actualment tenen II anys en Caries i 7 Gio
casta. Nasqueren a Barcelona.
—Quí ha estat llur mestre?
—L'únic mestre de piano que han tingut és
Frank Marshall, al qual estem molt agrafts per la
forma en qué s'ha portat. Actualment el gran,
cursa harmonia amb en Mas í Serracant i la petíta
fa el cm qué any de solfeig sota la direcció de la
senyora Davalillos.
—I quina vida fan?
—S'aixequen a les 8. Gimnástica sueca. Dutxa
tot l'any i esmorzar. De 10 a 11 11i0
1.'hora esporde francés. Jugar una mica al camP,
tiva deis ger
Corma
que el tenen a la porta. Dinar i des
va

mana

d'
te

P(
er

el

prodigís, són dos talents. Gíussepe Mule, director
del Real Conservatori de Santa Cecilia de Roma, els
ensenyá als seus deixebles i els digué pres/ntant-los
com a models que, no hi havia qui toques amb tan
ta musicalítat i amb tant d'art.
En tot aixó, les fotografies s'havien acabat. Gio
casta escoltava amb tota atenció la conversa. L'a
gafo per la maneta i lí pregunto:
—?Quin día de tots els que recordes has estat
més contenta? Aixeca el caparTó daurat. Es posa
un dítet al front amb gest graciós, rumia una mica
i díu:
—Molts. Pero sobretot el día que vaig tocar
amb l'orquestra Pau Casals.
Em dírigeixo altra vegada a la mamá.
—Quins plans, tenen, ara?
—Aquest hivern pensem presentar-los a París.
De totes maneres preferim que per ara estudiin. La
Reina Víctória vol patrocinar una presentació deis
nens a Anglaterra. Peró aixó, probablement, no será
fins l'any que ve.
La mamá representa amb molta discreció aquest
dificilíssim paper de ."mamá" prodigiosa. Parla deis
seus fills amb una complaença maternal, gens es
pectacular. Sap parlar-ne sense subratllar massa
les grácies, díu només de paraula uns fets, evoca
les dades imprescindibles, algun testimoni, si cal,
peró sobretot sense adjudicar-se, en el mestratge
deis seus fills un paper de protagonista.
Els germans Corma, amb una gracia ínsupera
ble han resolt el punt difícil, de deixar d'ésser
«infant prodigi». Es una conchció que se'n va de
pressa i de vegades no deixa temps de sortír-ne
airós. Hom exígeix el prodigi en l'edat, en les di
mensíons de les mans, en l'expresíó, en el gest de
la sabata xarolada sobre el pedal; ádhuc, en la ma
nera
d'acollír els aplaudíments.
aDespres de la 1110,
Els
dos petíts mestres tenen
ntnes...s
jugarem
unes qualítats que sí són mera
velloses pensant en els seus anys, continuaran
essent-ho després de la creixença
són dos petits
mestres d'un adorable mestratge. Una mica a taul
de joc.
A. M. RIERA
a

cans,

De 3

a

4

piano

una

altra

vegada. Esports

les 9 sopar i dormir.
—Els fa gaire impressió de donar un concert?
—Al contrari. El dia de concert els repre
senta un día de festa. Els agrada tocar davant
de com més públic, millor.
—Han donat molts concerts?
—El nen, quan tenia de 2 a 3 anys, entre pú
blics i privats, 150, en una «tournée» per Es
panya. D'aleshores ençá que estudia í donen
com a máxim un o dos concerts anuals per tal
d'apreciar els avenços. Un d'aquests últims
concerts el donaren a Roma amb gros éxit;
tenía el nen 9 anys i 5 la nena.
—Quins músics els agrada més interpretar?
—Al nen, Beethoven. A la nena, Mozart. La
peça més ímportant interpretada per Caries
en públíc, fou el Re Major de Mozart i Giocasta
el Sol de Bach amb acom
Panyament de l'orquestra
La
Corma,quen
tenia 2 anys,
l'é
Pau Casals, Frederic Le
que ya do
poca
niond, el célebre professor
concert
la
la

o

nena

en

en

nar

anglés, digué: Giocasta i
Caries Corma, no son dos

un

a

Sala Mozart.L'acom
panza el
senyor

seu

mestre,

Marshall

—

(FOTOS
CASES

ARKNYES)

L'obra
cultural de

er211101~11e
-"drer,

l'Alemitament
de Barcelona
?Ja heu
vínguin amb

matriculat els vostres fills perqué
nosaltres a l'escota?
Aixó pregunten tres vailets molt arrebeixinats
que l'Obíols ha píntat en un magnífic cartell edi
tat per l'Ajuntament.
Atrets per l'interessant tema que és aquest de
la matrícula deis ínfants, havem íntentat poguer
recollir alguns aspectes í algunes dades que pu

guin

donar idea de com és dut a cap el serveí de
matricules. A aquest fi ens dirígim al Passeig de
la Indústria, a l'edifici de l'antic restaurant de
l'Exposició del 88, avui conegut pel Castell deis

dragons.

tres

Ens rep el senyor Ainaud, cap del Negociat
de Cultura.
Dins l'immensa nau í presidits per la repro
ducció de guíx de l'estatua de la Maternitat, d'en

Viladomat, s'hi troba un nodrit grup de pares de
futurs escolars, la major part d'ells acompanyats
dels seus fílls.
El nostre intent
ens din el senyor Ai
naud
és de qué tots els ciutadans, qualsevulla
—

—

—

sigui

que

la

seva

compte de que

qualitat

no

1 estament, es donguin
duen els fills a l'escola del se

*?Ja

vostres lífls perqué vingun a
Aquesta Es la llegenda d'aqm
propaganda, eixit de la ina mes

hen matriculat els

nosaltres

magnific

a

l'Escota?».

cartell de

yola de l'Obiols

Delegat
que
ens

de Cultura, Lluis Massot, és un ho
desdíu mai davant de la feina i al
comunica a nosaltres energies tnés q
no

sobreres per a ajudar-lo en tot i per tot.
L'intent del senyor Massot i tots els

no

de cooperació van encamina
al mateíx: es de qué la ciutat de Barcelo
estígui dotada d'un servei d'ensenyament q
prepari per el día de demá una legió de c
tres

esforços

tadans ben
Una corrna d'escolar' d'avnl, clutadans de demá?
del

?Qui

seu

sap si d'entre ells n'hí

nom

nyor tal o del senyor qual, sinó que es un servei
que presta la ciutat i al qual hi tenen dret tots í
sense distinció de cap mena. Aqui se'ls rep amb
el máxim d'atencions compatible amb l'acumula
ció de gent. Faci's cárrec de que

en

quínze

ha al gua

que

un

día fará

parlar amb orgall

í del de Barcelona?

dies

passada. Creiem

arrivar a les trenta-míl. 1 pen
que aixó s'ha fet en sois quinze díes.
—?,1 per a plassar tota aquesta munió d'esco
lars amb guantes escoles compta l'Ajuntament?
si

—

Comptem

amb 210 escoles de

l'Estat,

8

hem demanat que ens canviessin dos guardíes
urbans, només que pel sol fet de que els bons
homes, potser una mica amoinats del trángul,
havien tractat a unes persones arnb menys con

escoles municípals 1 amb els 12 Grups Escolars
que estan a punt d'inaugurar-se. Totes aquestes
escoles representen una capacitat escolar de

sideració de la que nosaltres exigim.
S'han fet moltes inscripcions de matricules?
—A hores d'ara en porten unes vínt-mil de

servei de matrí
cules els deu absorbír moltes hores de treball?
Conti! Sortosament el Tínent d'Alcalde

—

places.
—?L'organització d'aquest

unes

—

trenta-mil

capacitats,

cultes i amb

pie

consciéncia deis seus deures com a barcel
nins i com a patriotes. Ademes, que el níve
de cultura en totes les classes socials sig
el més enlairat possíble. Aixó pel qué respe
ta als futurs ciutadans; en quan als pares,'
fills
lem que sápiguen que en dur els seus
l'escola ho fan en ús d'un perfecte dret q
els hí dona la seva qualitat de veins de Ba
celona i que el seu Ajuntament es capté d'u

fundó

trascendental cotn és l'ensenyan
base i fonament de les danés ens

tan

primária,

nyances í estudis.
—

?Vol explicar-nos com es fa í quins Ir
inscripció deis nois a les e

míts segueix la
coles?
—

Molt senzill. Venen els pares i

ompl

les tulles de sol.licitud demanant lloc per
al seu 1111 o fills en una de les escotes de l'Ajun
neo

tament.

Aquí es rep la sol.licitud
tutor i vista la sítuacíó del

signada pel

pare

o

domicili i les
demés característiques expressades en la tulla
de petícíó, nosaltres placém els escolars en l'es
seu

tudi Inés adient, ja sigui per la

seva proximitat,
alguna altra de les característiques
apuntades i que requereixi alguna especialítza

ja sigui

per

ció. Un altre dia tornen els pares sollicitants i
se'ls dona la tulla d'admissió díent-los-hi l'es
cola on deuen presentar els seus bits í en la

qual seran

admesos.

nota interés per part deis pares en
inscriu-re els seus fills a les escotes municipals?
El fet de que en quínze díes s'hagin fet
vínt-mil admissions, em sembla que ja és una
dada eloqiient 1 es comprén; car els pares sa
ben que l'Ajuntament es preocupará de que l'en
senyament tingui la máxima eficacia; saben
també que els escolars fills de pares de posició
modesta i que per altra banda la seva salut ho
requereíxi, aniran durant l'estíu a ter salut en
algunes de les colónies escolars. Per cert, que
en aquestes colónies no es sois salut el que hi
van a cercar els menuts, sinó que lliguen l'es
—

?S'hí

—

barjo propi

d'uns díes de

vacances

amb

Presidlts per l'estatua de la

els pares acuden
a

que

—

Justament un
d'aquests dies s'inaugurará l'Exposició de tre
balls reatitzats pels deíxebles de les colóníes
d'enguany, en els quals hom pot veure coses
ben remarcables per la seva traça i fins pel seu
bon gust. Una traça i un gust una mica primí
bus, si voleu, una mica infantils, es ciar, peró
el de l'adestrament artístíc.

matricules ha estat
—

1 tant

com

un

éxit?

Ja
proporció. Que

ho ha estati

ens

a

ho créiem

públic vagí
peró no en tanta
agafant confiança en l'obra educativa de l'Ajun
tament, í ja veuran el dia de detná quin esplet
el

de ciutadans eixirá més assenyat, més educat í
instruiti No hí hauran apenes analfabets í la
ciutat de Barcelona será un model de ciutada
nía entre totes les ciutats del món.
1 en dir alzó, els ulls del se
nyor Ainaud guspirejaven d'en

Passeig
Municipals

l'eclifíci del

les Escoles

senyalen en els seus joves autors unes dis
posicions ben remarcables.
?Aixi, doncs, podem dir que la primera
part del programa, o sigui la presentació de les

l'apli

cació al treball i a l'estudí. Un treball altament
agradable, entretíngut í no gens cansat, com
es

Maternitat,

de l'Indústria a matricular els

seas

fills

tussíasme. Decididament és un apóstol, abans
que un funcionan, aquest bon home de senyor
Ainaud.
lí
Té més anécdotes per contar-nos?
preguntem.
Anécdotes? No; en absolut. Tot s'ha des
enrotllat amb el major ordre í la més gran
placidesa. Dades curioses? aixó sí: Una dona
ens presenta un vaílet de 13 anys í demana que
el matrículem com a párvul. Pels anys i per
l'estatura la cosa ens repugna més no podem
—

—

—

menys que atendre'l; l'infeliç no coneix encara
lletra. Intellectualment és un párvul de
una
debó.
Un altre fet he notat,

l'espécie de vergonya
instintiva que tenen mottes mares en declarar
una
família massa numerosa. Sembla com si
els féssíu declarar un crin o quan menys algu
deshonrosa. Alzó és una mostra deis
corrents massa estesos en nostres díes i que
sembla que fan deis que no els segueixen com
d'éssers d'una raya inferior, d'un
una
mena
na cosa

atrasament quasí troglodita. Aquell orgull jus
tificadíssim amb qué els pares d'abans decla
rayen una
prole nombrosa, ja no exis
teix. El tenír fills és un pecat. Les bones
dones quan no poden menys que cedir a
les reiterades demandes deis nostres
empleats, per tal d'omple

degudament els docu
ments que són del cas, tot
és excusar-se i quasi ens en
nar

id
o

demanen

perdó.

Perdó? De qué? Si el
que volem nosaltres són
deixebles, que siguin el
e

dia de demá ciutadans,
força cíutadans. 1 sobre

ve

tot, bons ciutadans!
Aleshores Barcelo
na

1 els ulls del senyor
El siste
ma
es

que pot

és
donar
un

ments

L'expedient escolar del noi
o noia s'encapsala amb la
soPlicitud d'admissió om
plerta pels pares o tutors

de fit

emprat,

resultat

en

arrua de docu
E dades que abarca

més de vira-mil escojan. El
finer ben ordenat, permet en

qualsevol

moment

davant tota
ció referent

la
a

tenlr

Aínaud, encesos d'entu
siasme, d'un entusiasme

apostólíc,
obres de

J.

VAYREDA Mitin

al

escolar

diuen

pedagogía...

documenta
un

ens

més, molt més, que cent

FOTOS CASES

CIUTADA DAVANT L'OBJE T

EL
ENTRE

pila de coses, el nostre segle té el gust
fotografía. La gent té cada dia més tirada
fotografíes mig
a retratar-se. Fotógrafs de carrer,
per
fotográfiques,
galeries
aficionats
i
automátiques,
d'ésser
d'admirar-se
i
tots hi ha feina. ?Aquest afany
admirat no implica un fons de narcisisme? És evident.
Fixeu-vos que hi ha un rengle d'homes í de dones i,
una

de la

quítxalla

que, en trobar-se davant l'ob
jectiu, adopten posats que res ponen als seus ídeals i,
sobretot, a les circumstáncies de moment i de vestít.
fins i tot de

Els

passavolants

Atureu-vos a observar un moment el treball d'a
quests humils industríals. Fixeu-vos en la seva clien
tela: Criades, soldats, pagesos í alguila senyoreta que
vol perpetuar l'estrena d'un vestit que li escau...
Fixeu-vos amb el posat marcial d'aquest soldadet
davant l'objectíu. Coses de l'uniforme!
desembarcat
Té també clientela estrangera. Han
aquest
Barcelona.
Tots
faran
un parell de (líes a
meravellats
posat rígíd que s'adiu amb els seus ulls
i els seus vestíts

E

plens de pols.

"Vost1 ha estat filmat"

Els afícionats

Fa cosa de dos anys, sorgiren els primers fotó
grafs amb máquina de cine. Per bé que operen al
carrer com els d'abans, són menys del carrer i més
ambulants. Tenen parada en algún establiment, peró
per al treball no tenen un lloc fíxe.
Davant d'aquest objectiu, el gest del ciutadá és
també influit per la vanítat. En veure que us van a
enfocar ?no us heu portat instintivament la má al

Fet i fet són aquestes fotografíes
d'aficíonat les que s'acosten més a la
naturalitat voluntária. I diem voluntá
ria perqué l'única naturalitat de debó
és ínconscient. Són aquelles que la
cámara recull sense que la persona
fotografiada se n'hagi adonat.
Davant l'objectiu de l'aficionat, el
gest del ciutadá és desímbolt i com que

nus

de la corbata per

perfilar-lo?

la

majoria de vegades

casa, sempre s'hi

veu

ría. Peró sovint, molt 5
d'afectació.
El

llarga, que acaba d'alla
poder

bon dinar

sota

ele

pías

de Les

tamnia té l'humor inficient per
ter ern• totogratia «humortetica»

Planeo, la

at
la

fotbgraf seriós

En diem seríosos per
d
car. Entre els retrats
retrat
el més seriós: El
1,
les preocupacions de

Despee* d'un

sa

del fotógraf

en

ele
Pe

col.locar

aquests
l'afectado
tolerable!—i
obra d'art. En

a

es

hi
1é

Per molt ben feta que

TIU

sigui

la fotografia, gairebé sempre
la parella fa ríure de tan
seríosa i de tants esforcos que
fa per fer florir un somriure
de postal.

Ua ~amable
Ar

e:cm

fotogratia

repórter gráfic
El repórter gráfíc, heroí mo
dem, es probablement el que
caca fesomies més autentiques.
El

Peró no massa sovint. El ciu
tadá digne d'aquest objectíu,
composa el seu gest, perfila la
seva actitud, accentua la posi
ció en qué vol exibir-se. Els
uns altius, els altres respectius,
els altres amb una elegant

fotbgrat
ionat 1 el
tema

alt
sen

predllecte.

Á
\l•

Quan menys hl pensen,
lambí taz persegnelx
la totografia... «Vosté
ha

estat

tilmat

distinció. Tots volen aparéixer al ulls
del món en l'actitud més cavallerfvolal
la posició més
en el gest més bell, en

simpática.
D'aquest desig no ens poden' allib
rar ningú, ni el cirabotes, ni el cap p
lític, ni l'aristócrata.
No és solament en el néíxer i
morir que son' íguals els homes!

fi

en

ANTONI LEFLI
(FOTOS

CASES,

GARR1GOSA I

GASPAR)
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Isa al camp,

abandó
l'actitud

en

la platja o a
la índumentá
a

encara es

recent

els que ho fan pagar més
artistes seriosos escollim
L'emoció del moment o
elebrat els fa fer una cara
per l'excessiva

preocupacíó

produír una
hi ha la pose obligada—in
ésser transcendental.
Per arribar

a

La bandada dala repbrters gritics, gua
as !lascan sobre l'actnalltat amb una
mena

de

ferocltat

tota

protessiona'

Ha estat,

a

Antoni Lbs,
un deis més

estones, marffier,

aviador, militar, diplomittic,
capella, jurisconsult, literat,
Conde, Marquls, Duc, Baró,
Príncep í Reí

dci mén, ac
casa del

voleu? E a més, casal una pila de
recIamat
per lote els jutjats del món,
vegades,
finalment.
habttant de presons 1 manicomis, 1
automó
tres
amb
umt senyoras comme ilfauf.
própies
i enter
és
dir.
cases
prápia,
bits, casa
segona
enterreurient
de
rat diumenge, ami) un
capellans,
un
anaven
deu
qual
desee, en el
deu acompanyanfs i vint-i-cinc cotxes.
fer
1 encara s'Eta permas el luxe pósturn de
dubtar si la seva morf era autentica o bé
M'edil que II quedava per posar en joc.
Qué

més

Sant Sebast18, Intenté empenyorar un mo
neder, present de noces. No va po
der cloure tracia perqué no era d'or con
va
dl es creía. A Sant Sebastia
ésser ben curt. Va empenyorar lotes les
mil pessetes que
va deixar a la taula de joc. Abandoné la
muller cense deixar-li ni diners pel bitllet

joies de la núvia

recurs

seu
A honor seva cal dir que ha estat en el
infallible. 1
d'un virtuosisrne, si fa no fa
dinfre la relativitaf de l'ofíci, ha jugat net. No
ha vessaf ni una gota de sang i ha fet vessar
pogul. No ha dut
tan poques Ilágrímes com ha

de tornada

rarn

maí
cia

set

Barcelona.

1 sentia repugnan
un ganivel a la butxaca
pele afers de «menor quantía». Aspirava

de tothorn
aIs afers que no estaven a les mane
és el ras
El que perjudicará més la seva fama
Les
aventures
d'altre
desfets.
tra de casaments
ordre II han valgut, adhue per part de la vícti
evident.
ma, una admirado inconfessada peró

El

a

en

nom

fa la

%J/145#/ /0
La darrera fotografía drAn
toni Llussitt. teta pegues set
manes abane dele cesa mort

,

cosa

Atacó, fa une anys era molí difícil de saber
exactament. La llista dele noms que ha utílitzat
no
té fi ni cumple. No aren noms friats a la
frobar-lo.
babalá; cada gesta exigía un nom mes o menys pompós 1 ell sabia
de les se
ceda
idea
Mireu una !lista molt incompleta, peró que dóna una
Nogales,
Joaquim
Aribau,
Llusia
Ráfols,
Pere
ves facultats: Antoni Vilamil
Arena
Ramírez
de
Josep María Hurtado de Mendoza, Antoni Villaurrutia i
Lozano
de la
Cerda,
Isidor
de
la
no, Josep Gómez Hidalgo, Enric Ráfols
Arellano, Francesc
Ramirez
de
Caries
Caries
Portolés
Satrústeguí,
Puente,
Ordina, Misfer
Martínez Canabate, Joan Martínez Magro, Antoni Cador
Caarnano
Ferran
Llupla
Bussef,
Busset,
Antoni
Harrison, Antoni Aribau
Samoza. Orland de la Riva, Josep
Danilo
de
Guevara,
Bonilla.
Lluís
de
de
de Urquijo. Marqués
Maria de la C' esta, Marqués de Capellades. Marqués
d'Abramant,
etc.,
etc.
Pickmann.
Duc
de
de Guevara, B,.
a canviar de nacionalltat.
Ha canvial de nom peró no s'ha pestsat gens
suís, espanyol, america. 1 val a dir
Ha estat, alternafivament, rus, anglés,
idlomes.
perfectamenf
tofs
aquests
parlava
que
MI de Capellades,
Es tracia, en definitiva d'Antoni Llussia Bussef.
era un perfecte
bibgraf
i tot!
ja
té
bibgraf
un home que segons el seu
personal que
suggestió
«gentleman» d'aspecte i de tracia. amb un do de

4‘Z vten.,zai
a-w4á4ctAAttm
"44 laittjui4 rea,M codeda,c-,z/.
mi4i4444&acr./ 4/,(z4uí
1 Íti
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Plem,

frktzsulli

—

—

mal

no va

a

desaprofitar ben bé.
-

El «casament per

força».

a

l'inrevés

perdudament era inesgo
La Imaginació de Llusia en saber-se enamorar
l'Havana
va casar-se com a
pepers.
ele
A
tabla. En aquesta farsa va fer tots
madi tres dice, cobrant-se
costar-li
fer
de
casament
va
vaixell.
El
capita de
pessetes. Al Brasil, fent-se pasear pel novel
el sacrificí amb une Infiere de
emb la filie d'un gran navier. Va desaparéi
Nervo,
va
casar-se
lista Amado
amb les joies. Com a aviador militar
xer a l'endema amb ele diners del dot i
Harrison
va casar-se al Perú amb
Mister
es dele
de la marina anglesa
aquesta
seva desaparició,
de
braus.
La
d'una
placa
l'empressari
la filie de
Montevideo,
arnb
folla.
A
tornar-se
vegada va ésser més trágica. La núvia va
Agnés
Prieto. Aquesta vegada
casar-se
arnb
la
Riva,
va
el nom d'Orland de
muller les
mil pesos. Com a record, envié a la
va guanyar-hi les joies i vint
casar-se amb la filie d'un
Venezuela
volia
l'empenyorament.
A
paperetes de
seda.
pescador de perlas, pero la C058 no li va pee anar com una

2ff4Wte(g,/

a

,4v

—

Una carta

presa.

—

no

Hom

Barcelona

s'alura
L'any 1917, cancel de rodar per América aquest gran aventurer
aleshores el seu fort. Fent
Debuta
amb
un casament. que era
Barcelona.
a
les més nobles famílies de Guayaquil 1 amb el
veure que pertanyta a una de
Bonilla, va casar-se amb lotes les de la lid
Caamano
de
nom fals de Ferran
ciar, per la mi
un casament principesc, pagel, és
a l'Església de Betlem Fou
de noces a
de
fer
el
viatge
mel,
abans
la
Iluna
de
via. El mateix día, al bo de

111g

Picktnann, en la qUal es demastra que, malgrat
escrita
bitoque* ti toren brillante. Aguaste carta tou tse"
talsif.car signaturas
remarca que el gran especialista en
una caligrafía impecable

autógrafa del

/anuloso« «negocies,
des de la

La primera «gesta»

feh7.4A,
‘bet

—

a

cibtuvi

mi 16,

guanyat

ei. sed

famós

totes

loa

amb

un

disgulf
CaSat atub

de les més inofensives, sobrefot pel desenllac.
viat9r
pel comte de Romanones, durant el
Dato
i
apadrínat
una neboda d'En
aconsegwa
51
mulier.
d'assegurar la vida de la seva nova
noces va acudir-se-li

Aquesta feta

no

és pos

o

11
l'ac
La
la,
rno

Va
No

fill de Capellades,
famosos aventuren
ha ole morir en una
de Grácia
l'acceptació per pant de la Companyla d'Assegurances era un negocl rodó.
cardiaca fins al cap d'amunt. Un petit trasbals podio matar
La mullen era
Celia fer, dones, una asseguranca forte.
Al mateix hotel de Madrid trobá una dona que s'assemblava vagament,
molt vagament, a la seva mullen, peró que tenia un especie ben envelable.
la,

Va utilitzar-la per portar-la al reconeixement medie de la Companyia.
No hi haría, cap mena de tara. L'asseguranca fou closa a 500,000 pessetes.
Peró el mig millo per a Llussiá era un afer urgent i la crísi cardíaca

de la

seva

mullen

no

s'eceentuavo. Feu desaporeixer de la seva cembre

Llusslá sorprés
tres

pe.l

ha estat filmats, einan anawn a pujar cm un deis seus
foto, presa davant del Teatre Barcelona, es molí recent

«miste

automóbils. Aquesta

les joies. El disgust fou decissiu. Llussiá cobrá el mig miliá sense
Aquesta és potser la taca més negra de la seva história

lotes

immutar-se.

'1 virluosisme

en

accló

príncep alemany, va guanyar-se les
el
qual
va
autoritvar-li el cobrarnent a Béjar,
~palies d'un banquer,
d'una lletra de cinc mil pessetes contra rembaixada alemanya a Madrid.
Fa uns tres anys, amb ractual bisbe de la Seu d'Urgell, doctor Guitart
i en companyía de dos capellans, vestit de capellá feu un viatge en auto
A Salamanca, fent-se

Y

41.
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passar per

a Una, on va aprofitar el viatge
A les Termes Orion, de Santa Coloma de Farnés, s'hi exhibía com a
militar adiete a Don Jaume. Es presentara amb cartes de recomanació de
Vázquez de Mella, que es feia eh l matelx. Així cacá diversos capellans.
Un dia Antoni Llussiá va comparéixer, vestit de capellá, a la Resi
dencia deis Pares Maristes. a Madrid. Després de conferenciar llargamer t
amb el director sobre ti suposat ingrés d'un lantástic nebol seu a aquella
_Residencia, va quedar que hl tornarla a rendemá per precisar detalls.
Des de la Residencia deis Maristes, el capellá improvisat va anar-se'n de
clret a una de les millors joieries de la Carrera de Sant Geroni- Els va dir

cap

enviessin totseguit al domicili d'aquells relligiosos
de rellotges d'or per triar-ne quaranta o cinquanta

que
trad

un

magntfic

que havien

mos

d'em

portar-se'n a la Patagemia uns misioners.
A la porta de la Residencia Mossén Llussiá esperá els rellotges, els
prengué de les mans del dependent de la rellotgeria per pasar-los a mans
del director. Perb rellotges el van desaparéixer...
Reí d'Espanya

unes

hoces

A Saint Maurice arribá a fer-se passar per Rei d'Espanya. Es caracte
el qual reeid
es disposá a fer aquest paper tan compromes en
cosa era pe
unes
hores.
La
Va
fer
de
Rei
només
a gust deis especiadors.
ensibornar l'amo de
rillosa Havia de fer-ne el temps indispensable per
l'hotel i algun dient de tradició mordí, quica insubornable.
La sera «real» presencia no ha deixat un record massa falaguer e
fabulós, que al
!'amo de l'Hotel de Saint Maurice Va deixar-hi un compte
en
voldran
respondre...
ni
al
de
Pedralbes
no
Pedan de Madrid
ritztt bé i

Un artista
—

en

el

seu

ofíci

són
deja Antoni Llussiá
Eh s millors moments de la meva vida
banc, on he dul
guixeta
d'un
minuts
d'espera
a
la
tres
o
quatre
aquells
Valen més
Mentres examinen la signatura, —vuli dir.
un xec fals.
les
pessetes
aquests minuts que
Val a dir que la falsificaciá de les signatures era el punt fort d'aquest
va fer-ho al Jutjat de Man
home fantástic. Des d'un altre cap de taula
—

--

—

resa

—

Imitara

a

l'acte la firma

que veta escriure

a

l'inrevés.

Eh, altrament era un gran enamorat de l'ofici. Detingut al Banc His
fals, 68.000 pessetes, feu la
pano Americá, després d'haver-hi cobrat, en
segaent confessió, que és la chau de la sera vida d'aventurzu
Si cm posessiu la clan de la calza a les mans. creieu que els diners
estarien ben segurs. No m'agradada apoderar-me'n d'una manera tan fácil.
La sera fortuna rhavia invertida tota en cases.
el capital
deja
i ho sabia per experiencia
En aquests iemps
no está segur enlloc.
Ha mort, casal amb la filia de l'escarceller de Cervera. Van conéixer-se
entre reixes. Aquest casament, que
La policía tenla pocs documents grá
és el m é s romántic ha estat el
—

—

—

—

—

fica de l'estafador internacional.

Aquestes
andas de

dues fotos
'lotes les

consten

policies

en

del

els

món

més

perdurable.
R. M.

VÁIGA111111115 DE BARCELONA

ELN
ENCARA que

ho semblí, Barcelona no té un coniunt de des
aureola
vagats que es prestí als folletínístes. Tota aquella
literária
de no
invencíó
passíons
és
una
de crims i de baixes
desvagats
no hí hagi els
vol
dir
que
gust.
Aixó
no
massa bon
dormen en un banc.
que ronden pels passeigs i parcs públics o
cadires
de la Rambla,
Els molls de Barcelona, les glorietes í les
gent.
És ciar que
mena
de
d'aquesta
ara a l'estíu, són plens
qualsevol
a
que
dorm
hi ha el vagabund de mena
lloc mentre sigui al ras. Hi ha també aquell des
vagat felíç que s'acontenta de llegir notícies endar
no

rerídes amb trossos de díari que pot arreplegar.
Peró sobretot hi ha el vagabund per la illusió
d'ésser 'hure. Són els d'aquesta mena els que donen
considerable. Aquesta mena de
un contingent més
vagabund és un home content i orgullós de la seva
professíti. En certa manera compadeíx als que han
d'escarrassar-se tot el dia per
El »Gran Hotel» deis
guanyar-se el pa. Després de
t
vagabunds, dav
les dues de la matinada, per les
de Llotja. Una mena
cadires de la Rambla de Santa
de classificacio regla
menta les entrades
Mónica hí veureu una pila de
sortides d'aquest «ho
aga
el
son
ben
vagabunds amb
so.
tel», el quaL
la nit, ha allotjat més
fat. No fan pas alió que se'n
de vuitanta persones
diu cara de Pasqües. No abu
navalla ni del sastre
sen de la
i el seu posat és miseriós...
uns que dormen amb
El meu company fotógraf en veu
Placa
?
demana
:
fotogenic
em
í
son més

n'hí ha prou.
Madrona. Tot són carrers que
I anem avall, avall cap a Sta.
'luminosos,
la majoria vermells,
anuncís
donen al mar, tot són
la façana posterior
París.
Al
peu
de
de
Berlín
o
importació de
ensopeguem amb un home. És un
Draçanes,
les
caserna
de
de la
coixí i dorm sobre un munt
home vell i malalt, que té un sac per
—Com va aquest somní?
preguntem
de papers —Qué hi ha?—li
—

Sí. Peró amb

una

an

en

—

una

un

mirar, pero,
De moment ens pren per policíes. Ens torna a
perjudicar-lo.
i es convenç que no hem de
Qué us diré? Hí ha somnis de tota mena.
—I a qué us dediquen?
—Sóc mallorquí i em
dedico a la cacera de
paper, de draps vells i
de tot el que em ve a má.
—I dóna aquest °fiel?
—Qué voleu? Día per
altre em faig unes dues
pessetes. la estaria con
tent que sempre fos així.
—

aquest

En

temps els

molls de Barcelona són

desproveits de

ben

vaga

bunds. Costa de trobar

aquelles
plátans o sota

algun

ne

entre

caíxes de
les Iones. Hem recercat
en

va.

De

cara

al Palau de
en els
pedra de la

comunicacions, í
bancs de

Piala d'Antoni López
n'hí ha alguns que dor
al cel. Hí ha
Anem
familia.
tota una
el
a interrogar-los, peró
sereno ens barra el pas.
men

—

de

cara

No

els

pobra gent.
ber alguna
dir.

la puc

Les

idees

tístiques

totógraf

ar

del
han

alterat nota
blement

figura

la

d'a

quest dormi

lega
vi»

de

la

pública

desperteu,

Si voleu
cosa

jo

sa
us

Es tracia
d'un matri
moni amb
tres fílls. Fa
mesos
uns
que vingué
de Vallado
lid. Van te
nir casa

fins que l'amo els en va treure perqué no podien pagar
l'habitació. En veure's al carrer, ell va ter tot el que
humanament va poder perqué no faltés pa als seus fills,
peró ja ho veíeu. Els seus esforyos no li han estalviat
d'haver de dormir al ras, amb els seus.
Quin ofici té ?:
Un bon ofici: pintor decorador.
I no troba treball ?
Avui es precísament el primer dia que treballa del
ofíci després de sis mesos de buscar-ne en va.
seu
Ja comencávem a tenir la sen sació que la nostra re
cerca no era afortunada quan vam fer la gran troballa
de píntoresc. Davant de Llotja vam trobar allb que
podriem dir-ne el «Gran Hotel» del vagabundatge. Hi
víuen una cinquantena de persones d'alió méš extrava
gants. M'U) que en diem «hotel»
perqué ho sembla
consta d'unes cínquanta casetes, fetes amb Ilistons í
taulons de fusta, classificats humorísticarnent pels encar
regats de guardar-los: Hi ha nabitacíons de primera i de
segona. És a dír: el gran edifici es dívideix en dues par
tions: a l'un hi viuen els vagabunds més fi:lustres; als
altres els més perduts. Seguim un camí entre fustes,
peró un deis guardians no ens deixa passar: —On aneu?
Lí ensenyem la máquina del nostre company iii diem
que el nostre intent és pacífíc: només un parell de
fotografies i saber quatre coses.
Quants dormen aquí ?
demanem.
Una pila. Hí ha dies que n'hi han dormit vuitanta
més i tot.
Quina mena de gent hi abunda mes ?
N'hi ha de tota mena. La majoría són bona
gent que busquen reina i no en troben.
—I no ve gent de representació per aquí?
—Mireu. Precisament fa poques nits va
dormir-hl un persona tge portugués molt
illustre al seu país Havia estat professor
de la Universitat de Coimbra, i res, per
cosa de faldilles va haver de fugir.
—! ara no n'hi ha cap de categoría
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A

id

Placa

Retal.

Un banc ben

aprotitat

Aneu a saber. Com que a penes parlen, fa
fa de mal din i de mal saber qui són, qué han
estat i d'on vénen. Heu de saber, perb, que n'hi
ha de totes les naces i de tots els icliomes.
Ara compareix un home petít, nerviós, que
dóna al guarda el seu barret de palla espelli
fat i una pila de revistes, tot dient-li:
Els
habituals
—Tracteu-me'l bé i crideu-me, com cada dia,
de les cadlres
de
a les cinc.
la
Rambla
Ara el guardiá ens documenta :
És un home molt original. Sembla una mica trastocat.
La seva gran obsessió és que no li faci malbé el capell
de palla.
1 a quina hora comencen a venir els estadants
Hi ha díes de tot. A vegades a les nou ja es pie.
I com van en aquest «hotel» els robatoris
Aquí no es roba res. Si entre ells es roben alguna
cosa, ho fan fora d'aquí. Saben que a aquest recinte hi són per
sser
les Ileis de l'hospitalitat. A més són agraits í voten
—

—

—

—

—

—

nosalties.
Resseguim sala per sala aquest «hotel». Fa angúnia de
arriben a ter per enquibir-se.
veure les filigranes que
tros
com
un
palmen
hi dormen sis persones en les ac
un
lleials amb

tituds més incbmodes.
I a quina hora toqueu diana?
A les cinc. N'hi ha que ja es desperten
Aquest bon borne
sols i no cal cridar-los.
ha trobat el
Illt sobre
munt
Aquests pensem no tenen una vocació
de diaria vells.
decidida
de vagabunds.
inespres parlaran
—

--

seu

—

un

de

la

de

la

Inelicicia
Premsa:

—
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EL NOVA YORK D'AVUI I EL DE DEMA
Coi+

si el Nove York d'avul no (es rodar prou el cap, hom
Ja parla del Nova York futur, que será una multiplica
ción de lote ele deliris que han bastit le meravellosa 1 mons
truosa clutat.
No es tracia d'augmentar ele pisos dele gratacels, 311.16 de
dcnar a tota la clutat una organització de cara al maquints
me 1 la velocitat, que sembla que amb
els anys no perdran
pes el prestigi absorvent que Unen avul.
En la foto de dalt de la página, hom veu a vista d'ocell,
1 no ht ha
cap altre procediment per veure-ho, un especie
característic de la clutet; gratacels cense cap més fallera ar

qultectonica que enfilar-se amunt 1 el frac& dele carrers duna
geometria cense contemplacions
La visto de la segona foto de la página és una visto del
tullir que no h1 ha cap reo per creure absurda. En el rem
dele vehicles, el Nova York del demá no podrá quebar-se.
Entre les dues vies cel tren, el pee dele automobils I, a banda
1 banda, une trens colgants
Els clutadans tenen Ilur pee
comfortabilissim
per sota.
La generado de la Joveneta que es Mima tan graciosa
meni entre el Nova York d'en!' i el de demá, haurá cone
gut tole dos aspectes I passará de l'una a I altre amb un
—

sotrac

—

galrebé imperceptible.

a
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—Veig

misten, que el meu nom no
retnarcables re
—He sentit parlar de certs
coronel.
heu obtingut--declará el

damunt d'ell.
que us equivo
vivanaent el coronel—.
inspector—digué
quen,
vull creure
-Conec Ralph Paton de petit i no
una mort.
arribar
a fer
pugui
que

cerchveu pes, com bo diré?...
quillitzar-vos respecte del jove?

a

trata

—Per

compreneu
—Em penso, senyor doctor, que
veure el con
feo
encara
que
el que vull dir,
haurfeu
trari, i am permeto de creure que
haguéssiu
sabut
si
estat molt més tranquil
esta
i
tot el vespre
Paton
havia
que el capita
a la seva cambra.
—Res d'ahí&
senyals
_El petit detectiu m'esguardá i féu

les nou; bu
—Va sortir ahir al vespre a
Park cap a dos quarts
vist prop de Fernly
que després s'ha
de deu i ningú no sap el
fet. Sembla que es troba en grane dificul
de sabates
tats de diners. Tinc aquí un parell
vaig
a com
goma,
que
de
talons
caves
amb
amb les petjades que hem vist damunt

manera

de

veure.

les

Conec

a

la

mejor

glbria

de

parar

—Us ho

pard

l'inspector

Shep

agraeixo; el meu a.mic doctor
parlat de les sospaes referente

plegats.
L'inspector,

que volia

al

riclicul—exclama Reglan—, aquests
criats de casa gran es posen de tal manera,

despatx

del senyor

Ackroyd.

amb l'inspector, senyor Poi.
rot, o voleu de pri
l'ha
mer examinar
bitació?—el coronel
Melrose pregunte.
El detective es
decidí per la sego.
alternativa. Par
na
ker, amb les seves

anar

en

deferents
no

insistí més

policia encarregat

en

la

qüestió

i s'ole

descripció

por que el domina
va el vespre passat.

El coronel tragué
but
una clan de la
xec-a i després d'ha

de l'afer.

de Flora

com

petit

ene

féu

pasear al

despatx.

ahir al vespre.

--On

—L'afer será molt simple—digué Reglan
és convenient que s'hi barregin anejo
no
Qualsevol aprenent ho hauria comprés
nata.
aliir al vespre i no hauriem perdut dotze

seva

la

seva

posició

rament

poder.
Vol)
Pr.

Vt.51-

PROP

Dé.

conec

Aixb no
la gran

policía no pot, desgraciadament,
prbpia rerlam—digué Reglan.

encara

da

l'escalfaran.

vant

anh

a

asseure-s'hi.

seguida obren anortnalment gense que
ho justifiqui.
insinuar.
--I les empremtes digitals?—vaig

que de
res

s'assemblen a les de
prés d'un breo somriure afegí
—No

fer

la
chi

çaig
eadiral e;

Poirot

mena.

tan

COM

El

trobava

FF-1¦1114

AVIRAtEs

placidesa.
coronel

—

gunth
Vaig descriure

cap al pobre Da
aire de completa

—La familia del senyor Ackroyd deu, evi
útil—digué el
dentment, fer alié que cregui
Ilelrose--, perb cal que l'enquests, ofi

trobave
pre

Poirot.

tot

—La

es

cadáver?

el

i

cial no trobi dificultats de cap
obstant—afegi amb cortesia—,
reputació del senyor Poirot.

obert

—El cadáver ha
estat tret; perb la
cambra és exacta
ment com esteva

l'inspector Reglan,

dirigí un ssever esguard
qui l'aguanta amb un

el

vestibul,

ver

de Cranchester, eren amb ell.
presentar a
Coneixia bé. Melrose, que vaig
Poirot, explicant-li la situació. Aquel! semblá
esdevin
vexat d'aquesta intervenció i Reglan
Davis s'alegrava
mentre
que
ombrivol,
gué
manifestament de veurels enutjats.

hores.

porta. Semblava
passat 1%

la

Partfrem, dones, i trobarem l'inspector Da
malmirrós. El
vis que tenia un posat molt
coronel Melrose, cap de constatacions, i un
fácilrnent per
altre home que vaig reconéixer

I
vis,

calmes i
obrí
ens

maneres

contacte amb
rf a entrar immediatament en
Flora
Aconsellá
a
localitat.
de
la
la policia
pregá a mi
qua se'n tornés a casa seva i em
l'oficial de
que Facompanyés i el presentés a

la

directament al

anar

trobaven les petjades, va baixar
lloc on
dreta, un sere
prop de la reixa, can, per la
la finestra del
terrassa
a
conduia
a
la
deró
es

tnaitre
—És

que
mi la mateixa confiança
té
impor
isixb
no
Miss Flora—digué--. Perb
ai
tancia. Amb el que hem de pensar és en
desaparegut en cir
xb: el capita. Paton ha
cumstáncies que seria convenient d'esbrinar.
carrec contra
No us amagaré pas que aquest
que pugui
accepto
d'ell és seriós. Tanmateix
simple.
explicació
ben
haver-hi una
Flora, viva
—as el que jo dic—s'exclamá

agent

de la finestra. Ja hi he posat un
tal
que ningú les toqui.
per
el coronel
—Marxem de seguida—digué
Melrose. Doctor, vós ene acompanyeu amb el
senyor Poirot, veritat?
Responguérem afirmativament; partfrem tots

l'ampit

Raglan—diguf jo solemnialment.
—Bé, bé--íéu el coronel en ven alta—. Cal
nostres darrers
que us posem al corrent deis
Poirot.
descobriments, senyor

dubitatius arnb el cap.

ment.
Poirot

seva

creure

guntar.

persones interessades més que no pee ell.
Aquest detectiu no sembla pee afamat de re
treballará amb fosal
clam i és probable que
us sembla?
tres sense ostentació, no

—Tranquillitzar-me?

—No teniu

la

mans

—Es possible--digué l'inspector, sense con
vicció.
—Qué trobeu en contra d ell?—vaig pre

home
m'han contat, aquest petit
ineravelloses. Es
ha fet veritablement coses
d'anar a consultar
dar que no volem haver
sembla molt segur
Reglan
Scotland
Yard.
a
no acabo de com
de les seves deduccions. Jo

partir

perdeu pee el temps, senyor
plaer de treballar amb vós.
empremtes d'aquest jove, aixj

un

que podrem posar les
—No pue deixar de

sultats que
tranquil
—He treballat molt--digué Poirot
meus
deis
mejor
part
la
lament--, perb dec
policia anglesa,
éxits a la collaboració de la
consent a ajudar-me,
i si l'inspector Reglan
honorat.
orgullós
i
sentiré
me'n
L'actitud de l'inspector es torna més fa
part, i
vorable. El coronel Melrose en'agafh a

anterior)

Paton:

no

Sera
Agafarem les

digné:
—Segons

del número

que

Poirot.

em

çl'ont,ii,,ació

capitá

Poirot amb calma.
Vaig sentir certa admiraeió per el!, veient
cosa, i vaig distingir una
com anava dret a la
flameta de respecte en els ulls de l'inspector.

guntá

sigui pronunciat.

0,312

del

—S'asserublen

situació.
Fou Poirot qui salvá la
veritat que m'he retirat de la meya
professió--digué—i que tenia la intenció de
cap més afer. Sento, per da
no ocupar-me en
horror
de la publicitat, i us pre
tot,
munt de
a aclarir aquest
contribuís
go, en el cas que jo

tres, ni

a

les de

Raymotid.

Parker.—I des
—Si

a

lea

vos

Ein demana de seguida:

--?On

parlat?
—El senyor
munt

qul m'he,i

esteva la carta blava de

Ackroyd

aquesta tauleta,
(Seguirá

a

l'havia

deixada da

la dreta.

en

ej

número

riner"

NERi

SENYORESI

Serie O

No.1

Sí proveu les

cígarretes
refrescan ti,
preferíreu a totes les
altres cigarretes orienials

les

MALLORCA
a

l'abast de tothom. Tres díes d'esta
a l'ILLA i excursions per 75 ptes.

da

VIATOES CATILONIft
a

la cuina, amb

Maggi.

Així estalviará

preparar el caldo necesari

Rambla del Centre, 37 -,-- Teléf. 23252
Kilométrica, bitilets 1 passatges a l'acte

els cubitos de Caldo
carn

tan cara

i també temps i treball, doncs

els cubitos de Caldo Maggi proporcionen,
tirant-hi tan sois aigua bullenta a sobre,
un

caldo que

res

enveia al caldo casolá.

EL CALDO MAGGI
JOCS

fa valuosos serveis

PORTIER

bancas assortlt- Predi; desde

390

etes. Joe complot

FERRETERIA PLA
TALLERS,

66

1

68

-

BAIX

BARCELONA

D'HOMOLOGACIÓ

RESERVA
per

part del Retal Autornabll Club d'Espanya
que ha controlat oficialment aquesta prova

propiciad d'aquesta
condult pelo excellents conductora Esteve Tort 1 Francesc Roig, a l'Autbdrom de Terramar (Sltges),
Socielat, establi en els diez 4 1 5 d'octubre actual
LES

24

HORES AL PROMIG DE 111'078 QUILOMETRES PER
RECORRENT

2665'875

HORA

QUILOMETRES

La regularitat del cotxe durant la prova fou absoluta. malgrat la pluja que dura unes horas, comportant-se com un cronometre, segons es
despran deis promigs assolits en els temps intermitjos, i mantenint-se el promtg total des de 109 fino 111 quilómetres hora. No fou neceo
27 minuto 36 segons.
sarta cap mena de reparado, totalitzant-se el temps de les paredes per a aprovistoruiment i canvi de neurnatics en
conatruit per
PROTOTIPUS
1Día:
80°
C
El
~cha
COUC,
Primer
Temperatura mítja de l'aigua al radiador (gente
«FÁBRICA NACIONAL DE AUTOMÓVILES, S. A.», amb el
) Nft : 700 C
ventilador)
mateix motor, balé anteriorrnent el Record absolut de la
Temperatura rutila de l'olí al Carter motor (sen- Día: 450 C
Categoria Sport, lotes les cilindradea, a la VIII& Carrera
1Nit
:
40°
C
radiador,
especial)
se
Internacional en Costa de la Rabassada (Barcelona) 1 establi
Constara de benzina : 16 a 17 litres per 100 qtfilbmetres
el Record Aboolut de la matelza Categoría a la Carrera
Internacional Costa del CHO (Bilbao)
REGIM DEL MOTOR: 3.300-3.600 revoluciono per minad
,

El lubrificant que contribuí poderosament

a

l'éxit de la prova

Fábrica Nacional
41•11¦11111/

era

de

procedent

de l'acredltada Marca Nacional "FA BIO L"

Aulomóviles, S. A.

Mande CaStisbOY&I,11

Barce 10 1111

PAPERS

FOTOGRAFICS

1.11.11MONA
PER

LES

VOSTRES

PERE IV, 179

•

MILLORS FOTOS
TELEFON 51391

Martorell compta amb una nova i espléndida
piscina. La inauguració, celebrada darrera
ment, fou particularment brillant. Hl assistt
nombrós públic i hl prengueren part impor
tants figures de la natació de Barcelona

I

T-T1-0~

La novetat del Campionat de
Fútbol de Catalunya és, aquest
any, la desgraciada campanya
que ve realitzant l'Espanyol, el

qual encara no ha guanyat
partit. Sembla demostrat
I abséncia de Zamora
tir. Mentre

la primera

es

fa

cap
que
sen

l'Europa s'apuntava
victória

del

cam

pionat, precisament sobre l'Es
panyol, el Barcelona guanya
Sabadell,
va el Badalona i el
vencedor del Júpiter, passa a
segon lloc de la classificació
(FOTOS

GAREIGOSA, CASES

I

GASPAR)

FÁBRICA E.
FILL
JOIER1A PLATERIA
CD

ORIOL
-,CIUTAT 7 PRAL.

...I LA

LA LLETJOR...
La vida está
trastos.
no

plena

BELLESA
Leila Hyams

de con

El que aquí oferim,

és pes deis rnenys

no

impor

de

Wallace Beeri s'estor

tante

ça, a cdpia de caracterització
de bona voluntat.
s« un

que

bon troc

realment

per&

és

que per

de ireballs ha
rit• per la

a

(val

a

aquesta

estat

del
dir,

grafs

mena
ene

ben .afavo

neturalesa),

maquillatge
amb

iota

la seva graciosa bellesa. Des
d'un punt de vista pertodIstic,
aqueste3 comparacions nornts
tenen un perill: que ele ept

esperéi

mes lleig

té pos necessitat

cap

per mostrar-se' ns

surtin

he

maleta

mentres...

trabucets,

passat.
número,

en
en

com

aquest

el repor

tatge de l'aventurer Llussiá.
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EFECTIVS
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IE

roffificalllei
eviiltaL 1k cauriLe°
1 INIBBE

AIRT

CASA

tiarceiona,
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LLIBERTAT

DE

Li tracta duna Ilibertat ben en
noma
tests. En el fons. ha candat
de
el procedlrnent. Sota el regim
censura, den els diaria que ana
Ara
és
el
Go
ven al Govern Civil
ala diaria: a les
vern Civil que va
redacctons 1 ales impremtes res
pectives 1. si he (el tard, ah s quios
visita.
cos. Es, dones, un esas/1 de
anys
I per tornar les visites de sis
1 mtg. calcuteu eh s mtlers de din
dique cal recollir cada dta.
En equest pes. la cortesia no
queda,1 maiament. Prenem una
setrnana per mostra: Del die 1 al
die 7 d'octubre veten els que han
estat recollits:
Dia 1 d'octubre: «La Publici
tat,.—Dta 2 d'odubre: «La Neu,
Die 3
«Solidaridad Obrera..
d'octubre: «La Publicitats,«El Pro
gte.,» 1 «L'Opinló». —Die 4 d'oe
Obrera. I
tul», «Solidaridad
•Ac •5o..—Dla 5 d'ochibre: s3o
iidari.lad Obrera.. —Die 6 d'octu
Catalunya,
bre. •L aRambla de
—

LA

PRENSA

Día 7 d'octubre: «Solidaridad
Obrera.
La mejoría han estat recollIts
per suposades injOrtes a l'autori
tat gubernativa, ala policía, a Pe
xércit I a les institucions. La pri
polides ten
mera visita la fan una
generalment un pa
seuniforme
rell —a la impremta. liccullen els
exemplars sobrers, fan un es
corcoll per trobar la ~tu de
l'esterotipla i no es mouen fins
que ha estat (eta a bocina ben pc
Després cap a la redacció t a
la impremta. Hl van amb el deslg
de no trobar-n'hi galres 1, en sor
11r. no acostumen a anar masas
carregats. I comencen les visites
ala quioscos. Dos exemplars aquí
tres ahIo i els bornes ja justifiquen
la

a
1808

Jornada.
dry

—

14

44979de cota

01,

.801

' '44^4411
4

.41in,
*rz

t
0

Elp

O

?s,

'1111her
"ww

penódies d'un
1 Moment de la recollide de
trepittant
quiosc. Siluetats. a l'esquerra,
emb
r.: ..L'Op1n16•, els dos agents s'en ven
exemplars recollits, que no pesen gatee
•

el«
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