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Al Brown
A restació, a rehre l'Al Brown, ens vá
tota una colla. Tots els empresa
rem trobar
ris del Palace, l'Artero—en mimigues de ca
misa—e-. una nodrida representació del perio
disme barceloní amb els corresponents repór
ters grhfics. i una pila d'afieionats a la bou
i admiradors de «la meravella negra». Hi ha
via, dones. fi:1Na expectació que no va pas
quedar -defraudada, per quant el eampió del
món del pes gall ene va saludar a tots amb
molt d'entusiasme i es va disposar a corres
pondre a aquesta atenció que havíem tingut
amb ell. A tal efeete tenia paraules per a tots i
eontestava gairebé totes les preguntes que li
tejen. I amb la mateixa amabilitat amb qué
de vint vegades que Gironés
va repetir més
ha de pesar cona a máxim 126 lliures, va con
testar que Barcelona és una ciutat magnífica
eompany que li va fer una pregunta en
a un
aquest sentit, ja abans de sortir de l'andana
de l'estació de Franela. Breu: al cap d'un
quart de la seva arribada, Al Brown, es trae
tava de tu amb la majoria, com si tots ple
grits ene baguéssim conaaut da rota la

del món, que té cinquanta
veslits, vint-i-dos parells de sabates
cada setmana
es compra un barret
el

campió

que l'es
El negre va sortir de 1-estació i ele
peraven a mora el van rebre amb aplandiments.
El xieot es va deixar retratar voltat deis en
tusiastes i en pujar al cotxe que l'llavia de
dur a l'hotel va donar una prova de la saya
ésplendidesa en repartir als moscos de res
mil,
tació i ale marrecs que també paraven la
considerable quantitat de pessetes i duros
una
i peces de ral.
Pretendre parlar amb l'Al Brown en aquells
moments. era poe menys que impossible. Aix1
és que decidírem anar a l'hotel. per posar
d'aeord per quan Ii semblés que podria
nos
l'hotel es
estar uns moments per nosaltres. A
va
repetir l'escena de restació. Al vestíbul
a trobar amb gairebé tots ele
ens vam tornar
mateixos de l'estad& i de més a més arrib
curiosi
altres que varen acudir atrets, per la
tat.
411h l'Al Brown va seguir prodigant-se
per acontentar tothom, sota la vigiláncia de
Mr. Dave Lumiansky, el seu «manager», que
el desemparava ni un sol rnoment.
no
Quan aquest va saltar del tren, sense espe
deis que el craleixien el presea).,ar que algú

Ro
se

dr
es

pl

ti

Diumenge
va

ter

una

al matí, a la Monumental, Al
maravellosa exhibició del sea
la

seva

Brown
art

l de

agilitat

dirigir a en Taxonera i u va dir:
sóc Mr. Dave Lumiansky, «manager
del negre Al Brown, eampió del món del pes
tés

es

va

gall. All-right.

Amb un senyor així, que tot ho arregla mi
dant i que té un gbuit qui-sapslo atapeit, IAl
Brown fa l'efecte que hi va cohibit i a esto
que ni goce respirar.
nes dirleu
Várem quedar amb el negre per trobar-nos
I exactarnent a
a dos quarts de tres a l'hotel.
aquesta hora, mentre el «manager» presentava
la documentaeió a la consergeria, i l'Al Brown
eontemplava, engrescat, una collecció de pos.
tals de colore, representant diferente moments
d'una cuma de braus, compareguérem a la
cita.
—Tinc unes ganes de tornar-ne a veure de
toros! Perb que hi hagi cavalls. Com en
aquesta postal que el toro fica la banya a
la panxa del cavall. Aixb és emocionant.
—Sí, peró és4 que ara ele eavalls porten
de «coquille», forta cona les que ha
una mena
portat Jeff Dick.son, d'América, per a evitar
ele cops baixos.
El negra va encarregar que li pugessin a
totes de
la cambra tres blocs de postals,
toros, per enviar a les amistats. Després varo
sortir al carrer, i mentre l'Al Brown es fe-a
Jim-el-Zaird, el
cirar les sabates, va venir
base americanitzat, i varo generalitzar la con.
versa.

—Al, ?no tens por de perdre amb en G'ro•
nes?
—Si ralagués pensat que perdria, ja no
hauria vingut.
fort.
—Peró •és que en Gironés pega rnolt
fort?
—I jo? Que potser no hi pego jo de
Que vols que t'ho demostri?
rho
home, no t'enfadis. Jo només
el ~deia per avisar-te. Has de pensar que
pió danés Knud Larsen no donare rabast a
rebre i que va sortir masegat, del ring.
—I jo, que no el vaig ben estovar?
er•
jo hi vaig boxar, a Copenhague, encara
guanyar
un
xiebt ben sencer. I el vaig
per k. o.
—No, Al: per punts nornés.
matar. El
—Per& si hagués volgut el podio
tenia ben aixafat.
Al.
—Aixó és una altra cosa. Escolta.
Girones?
quin concepte en tens forrnat den
Al Brown

té

cirabotes.

molta

A

la

atrapada

per ala nostres

de l'Orlent va
de velocItat entre
tot!
en metál.lic 1

terrales

organitzar un concurs
amb premis
• 'limpies e...
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Itecordea
§easpre el
eran licor

estomacal

—No, heme, ?no veus que no sé els que
t'has gastat?...
—Dones n'he guanyat... No ho sé. Molts.
—Eh que teas un Packard?
----Sí, i si mlagués hagut de quedar sis
mesos a Europa, tal com jo volia, l'hauria por
tat.
—Sis mesos? Per fer qué?
—Per boxar. De mornent une segur un
eombat amb en Bensa, després del de dime
eres, i potser també lluitare amb en Flix i
en
Kid Francis.
?Qué tejes abans
•

—Cap. Jo

faig

no

periodistes.

cap

eas

del que diuen els

no

aquel prestigi

-

—Gracies.

•

—Després

del

mal:varé. Jo

a

segou round ja sabré qui
Gironés no l'he •vist mai,
pue dir res.

en

per tant
—Es molt bo.
—Je tambo en sóc molt.
—Está be, borne, esté bé.
pel que es ven, el campió del món deis
galls paga els eirabotes a pesseta el servei, i
'després encara reparteix els céutims que li
queden entre els xieots que l'aclamen.
—Deixeu-me'ls donar diners, ara que en
tina. Quan era petit com elle i no en tenia
mal ni line, m'agradava molt que me'n do
nos:sin.
Després, passejant per la placa de Catalu
aya, reprenguérein la conversa.
—Al, ?d'on has tret aquests pantalons tan
amples q he portes?
--M'agrada molt•anar ben mudat.
—Dones, mira; portes ana corbata ben llet
ja. Escolta, quants vestits tens?
—Una cinquantena.
—I parells de sabates?
—Vint-i-dos o vint-i-tres.
—I barrets?
—No ho sé. Me'n compro un de nou cada
setmana i els vells, quan estic eansat de veu
rels, ele Renco.
—Que tens gaires diners?
—Saps que ets molt tafaner?
—Vull dir si n'has guauyat gaires.
—No t'ho vull dir, perqué aleshores sabries
ala que tinc.
i

vindrá. L'Uzeudun, a América ja no té
d'abans.
—Peré Camera el guanyaria amb facilitat.
—Creu-t'ho. En Paulino és vell, perb és
molt be. I pensa que den Camera no en té
ni per eorctencar.
1 Jim-el-Zaird, present a la conversa, con
firma l'opinió del negre
—Es que en Cantera no és pas tan be com
la gent es penas.
XAVTER PICAN YOL
(SOTOS GASPAR ¦
i

no

en

de boxar?

ESTATUA

-Anava a estudi i
el jazz. Vaig
anar
als Estats Umts
que tenia setze anys.
Ara en thic
vint-i
tocaya

1DE NIEVE
#

quatre.

—?Et quedarás molt
temps a Europa?

PRIMP•rni.

---Ja t'he dit que sí.
--Aixf, deurás venir
a veure el combat Car
nera-lizeudun, a 1 Es
tadi...
-Estás ben be de
broma.
--Qué vols dir?...

—Que aquest

F DIC S
P11:1 PY11/1:ifi
ti Mis
Milla
es
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eom

bat no es farh. En
Cantera hi té molt a
perdre i res a guanar

.

BI ~pió negre ha tingut
Interés a fer-se retratar da
vant
aquest cartell.
Per
demostrar que Gironés no II
ral pinta',
cregués que

fa por
«Si

guanyar-lo

ni

de debó.
Une de

no

ha dit
no
hauria pita vingut a Barcelo
na.s Falten poques ho
rca perque Al Brown
pugul demostrar les
seves atirmacione,,..
—

—
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LA VIDA DEL VOSTRE CUTIS
i la Ilibertat dels vostres pors
és el Sabé Heno de Pravia.
Renteu-vos-hi. Mercés a la
soya acció, el vostre cutis

transpira bé, viu, adquireix
formosor i el
únic, inconfusible,

suavitat i

perfum
d'aquest

sabó delitós.

Xzió HENO
DE PRAVIA,

És

el preferit de totes les
persones que es preocupen
de la finor i joventud de
la seva pell.

Un
éxii
de
'catre

cata%
FOTOS
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a
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rí
La corona

d'espines,

l'admira

ble poema dramatíc de Josep Maria
de Sagarra, ha portal a l'escenari del No
anténtic.- A dalt,
vetats el dring d'un exit gran i
intérprets de l'o
veiem l'autor rodejat deis
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principal&

poema, amb elssenyors
bra. A baja, l'escena final del
PER
Morera, la
Gimbernat iSunyerí lessenyores Fornés i
protagonista
creació
de
la
memorable
4ual ten una
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Una

és

cosa
una

camálic

un

altra

un

mosso

de corda
A BANS, quan us convenia trobar un
camálic, no teníeu més que cercar
a les cantonades de qualsevol carrer
cadira pintada de vermell amb Ile
tres blanques que indicava on troba
neu l'home que per quatre o cinc rals

una

us

traginaria

un

fonógraf,

una

máqui

de cosir o qualsevol moble d'un cap
a l'altre de Barcelona.
Ara, trobar aquest home es fa tan
difícil que resulta gairebé impossible.
Heu de preguntar als quioscos de
na

de diaris, als bars í fins als urbans.
Egcolteu: ?que sabríeu on hi ha
un carnálic7
Un camálíc?
Sí, un camálic.
Un home bastant jove, corpulent,
vestít correctament, gairebé elegant,
—

—

—

m'interromp.
?No voldríeu

pas dir

—

un

mosso

de corda?
—

Que

Sí, just,
no

mosso de corda.
és el mateix?
Veurá i perdoni
respon —; no és el
mateix. Els camálics
un

—

—

van

desaparéixer

juntament

amb la
brusa i la barretina
i les cadires vermelles
de les cantonades.
?I han desapare
gut tots?
Gairebé. Els de
l'Eixampla, tant els de
la dreta com els de
l'esquerra, Ii assegu
ro. A dins de Barce
lona potser encara
se'n trobaria algun. A
la Placa del Pi, encara
hi ha una cadira in
dicadora d'aquestes.
—?I per qué les han
tret les cadires?
Fan Ileig. Ima
gini's un carrer d'a
quests que ara han
urbanitzat, amb- tanta
Ilum i amb les cadires
vermelles... A mes
en els temps de l'Ex
—

—

—

•

—

Em

mundu,

'ladran

perque

a
esa

cercar

el

muda...»

Em
taxi,

perno

per

mor

que, anib

de

no

el temps,

t'ayer

de

m'hatire de Ver xéferde

peritar les dents

al

sostre....

posició, els turistes les podien

con

fondre creient-se que eren per a asseu
re's i vegi quin mal efecte per l'Ajun
tament I
I també passa que el nostre negoci
va de baíxa.
Els camions i els taxis
en
tenen la culpa. Treballen a preus
rebentats. Abans quan era qiiestió de
transportar un moble o de traginar
una maleta a l'estació o de dur el cis
tell a alguna cuinera, ja se sabia, ens
cridaven a nosaltres. Ara no, la cosa
ha canviat. Per dur un cistell o una
maleta o qualsevol altra cosa, agafen
un taxi i a nosaltres que ens mossegui
el dimoní.
Ja 11 dic jo! Quins negocisl Quan
van sortir els taxis amb la tarifa a una
pesseta ens van acabar d'esclafar. Era
l'única que ens faltava. Després la
David va fer aquella campanya i es
van tornar a regularitzar les tarifes;
llavors ens várem alegrar una mica.
Endebades, el públic, vatua el públicl,
vol la tarifa de pesseta, i a nosaltres
que ens torní a mossegar el dimoni
Jo encara penso que amb el temps

de guanyar díners. Llavors sí que no
anina com ara a la bona de Déu, cer
cant la pesseta del cistell per traginar.
?Vós no el devíeu conéixer el Pan
xo, veritat? Es ciar, parlo de molts
anys. Doncs era el camálic mes típic
més castís de Barcelona. Aquest sí
que bevia una miqueta. Imagineu-vos
que cada encárrec que traginava,
quínze de vi. I haveu de pensar que
el Panxo no parava en tot el día,
darrera d'un encárrec l'altre. Ara.,
Panxol ha anat a raure a la
du perqué em muduly «?I qué, pobre
quina Ilástíma! Com
de
ja tornes a canvíar de casa?». Casa Caritat,
quin z es de vi,
enyorar
eis
«Sí, veureu, la «senyora» que deu
Panxoll
pateix de maníes i ara s'ha pobre
Em fa Ilástima la sort del Panxo,
encaterinat en que li ciso».
sabeu, perqué els camálícs confrater
—I qué fareu quan
mundus? nítzem molt, í som bons amics. Els
no pogueu dur
pocs que restem a Barcelona, els que
Em mira somríent:
podré dur mun duem barretina í brisa, els que som

No gaíre. Ara com ara
em reí jo de les cuineres, i les
cuíneres d'anys, precísament.
Les joves, o bé les cambreres
són unes presumides, i es
I lueixen agafant un taxi.
Els hí canvío el mundo
de domicilí, els hi porto el
cístell, etc. En tínc de molt
bones clientes que es canvien
tot sovint de casa. M'avisen.
«Em víndreu a cercar el rnun
—

«

—

•.t"--

.

Jo

dus mentre visqui. Allá
on n'hi ha hagut, sempre
en queda. Veíeu el meu
braç, que és fort encara.
Molts joves el voldrien.

camálics de debó, vaja, ens apleguem
sempre que podem i les estones va
gatives. parlem de les nostres coses i
del nostre temps, perqué en el nos
tre temps es feien més coses; ?us re

Jo perqué vaíg néixer

cordeu de

massa
-

na

quina

a

manera

sí

nas

qués ara cm faria boxa
dor.Veuríeu Ilavors qui

-

s—Si tornes

aviat, que

—

manera

d'atipar-me

—

l'Espartero?

?...?
?De debó,

partero?

no

coneixíeu l'Es

ROSA MARIA ARQUIMBAll

néixer, em tara boiador. Venden
u•atipar-me de guanyar dinersl.

m'hauré ?e fer 'caer de taxi per mor de no haver de
penjar les dents al sostre.
Amb tot aixó el «mosso de corda» s'acomiada.
fa; es un mosso de corda molt fi í molt
Perdoni,
ja cm dispensará peró he d'anar a bus
ben educat
dur-la a una torre. A l'estíu, encara
car una gramola í
es va fent la viu-viu...
amb totes les Ile
Un camálic. Un camálic, camálic
ja
sóc un camálic
tres, que s'ho diu ell mateix
brusa
i
bar
debó. Amb
el tenim aquí. Aquest és de
corda.
penjoll
de
la
retina i el
de Barcelona í el
Es molt vell, potser el més vell
sembla que hauria
més típic segurament. Com a vell
sobta
de veure que no
pessimísta
í
d'ésser una mica
ho és.
Esteu content del vostre ofíci?
desgrat deis
Molt content, ja ho crec, i miri a
serveixo
per a tra
encara
meus anys, en tinc molts,
tinc
que
encara
ginar bagatges de tota mena. Vull dir
cansat,
des
forca, qué lí sembla? Aixó sí, quan estic
Vull dír que de tant en
canso i quan tinc set, bec.
anima í reforça; sort en tinc. Peró
—

—

—

—

—

—

—

tant un
no

es

traguet

quinze cen
vegada,
í avui
prou cada

pensi molt,

no,

tímets i
dia el vi está tan car que amb
quinze céntims no n'hí ha per anar
de tort, que díguem
Teniu gaire feina?

«—Els poca que

quedem

Barcelona, eta que
dnem barretina 1 brasa,
a

els que

som

camalics de

—

1

PETROMAX
El sol que mai
)

es

pon

Allumatje
dent conequt arreu

Sigui pritelle 1 modera afallani-se ami)

PASTA HIGEA
Evita atilden 1 grao 11112 es produeixed amb

Claris
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Demaul's

en

les Perfumerles

deis saben:

Preu del tub: 2'50 pessetes

Diccionari Enciclopédic
de la Llengua Catalana
de

Acaba

el

sortir

PRIMER VOLUM
relligat

amb tapes

especials

l'acabament de la lletra C.
Va il-lustrat amb 1.277 gravats, 11 mapes
en colors i 30 lamines en negre i colors

Comprén fins

a

Preu: 54 ptes. al comptat

Demaneu-lo

Es ven,

totes

a

Salvat Editors, S. A.

•

•

també,

les

a

terminis.

Ilibreries

Mallorca, 41-49

•

Barcelona

L'entrada d'una

explotació agrícola

nova

prop del Ilac

Genesaretb, fa

poca anys

ocupada

per les

arenes

del desert 1 aval

en

plena 1

exhuberant

vegetació

ESTRUJES
LLIERES
AMB
BASTIT
D'ISRAEL,
REONE
EL
de Promissió
ir A terrá
pels isrel1tea. Déu la promete al seu poble
pelegrinatge pel
el guiá durant quaranta anys de
seu profeta, els
cabdill
1
el
Moisés,
el
seu
desert.
inspirades pel Senyor.
concluí 1 dictá les seves Ileis,
fértil 1 ric 1 la
El país de Chaneen era un lloc
fecunda i els fruits mes saborosos s'hi
Palestina,

era

la

1

classe de grana

anys.
d'una Bulla sagnant 1 que durá llargs
dominaren
el
pata
i gosaren
per?)
Els israelites,
terre 1 de le («lintel deis
de
la
l'abundor
de
entre totes les hl
camps. I es repartiren el país
que els havia dicta! el
segons
les
regles
bus,
Senyor. per boca de Moisés, qui, altrament

era

terra

produien, abrí

com

també

tota

1

de

bestiar.

escollit, havie plan
La Ilarge comitiva del poble
Desert
de Pharan, en
tendes
el
en
tel les seves
representeció
l'Arabia Pétrea. Moisés enviá una
terreny.
explorar
el
tribus
a
de totes les
els digué
1 veleu el país com es
Aneu,
poblen
són forts o dé
el
tá; si els habitants que
do
bits, si són molla o poca, si la ferro és bona o
fortificades.
obertes
o
són
lenta 1 si les viles 1 ciutats
magre, embos
Veieu per fi si el temer es gres o
porteu-nos
ralos
1
d'arbres. Feu un esforc
-

-

cal

—

o

net

deis frults de la terra.
occiden
Els emissaris varen pujar per la costa
muntanyes,
pes.
les
1
arribaren
a
tal del Mar Mort
que anomena
saren Hebron 1 trobaren un lloc
de ralms, perqué d'allí
ren Torren! del brol
que
s'emportaren un gros cep, tot pie de raims,

tres

es
harten de dur entre dos homes, penjet en una
samaler.
pecie de
Retornaren vera on hi haría el poble jueu 1 els
mostraren els fruits que portaven de la terra de

promissió,
—

tot

dient-los:

Hem estat allá

1

hem vist

que

hi

jaca, cansat potser de córrer atén,
coldnia
bastir una caseta días la
fdlerachi a prop de lernsalem, tot espe
reialme d'Israel
ras«
el restabliment del
Un vell
es

fa

terra, com
la mcli tots els millors fruits de la
portean.
Mes
mostres
us
que
podeu veure per les
país
habitants
del
que
els
de
dar-vos
també hem
fortes i emmurallades.
són valents i les ciutats
Calgué, dones, conquerir la terra amb redor/

terra

corre

la llet

no

la
re

trepitjar
II fou donat el goig de poder
de promissió, que sois pogué veu
des de l'altra banda del riu Jordá.

terra

Passaren els segles; els israelites sofriren dite
l'estranger 1 entre
renta vicissitucts, guerres amb
testaren les amargors de l'exlli de
mateixos;
ells
de
Babilónia i ploraren ala peus de les muralles
Jerusalem per la destrucció del Temple de Salo
acomplerts encara 1 eta
mó. Els temps no eren
reedifi
jueus podten restar a casa seva 1 podien
poble
que
el
car Ilur reialme. Mes vingué un jorn
1 va llenlar la
el
Messles
recontixer
jueu no va
seus
Sang del Just damunt del seu cap 1 el deis
ila ma
deicida
poble
escollit
fou
un
Mis. El poble
ledicció caigué damunt d'ell.
Jerusalem, la ciutat Santa, fou destruidalen com

pliment de les profecies
bre pedra. Ni de la ciu
tat ni del seu Temple.

no va

quedar-ne pedra

so

El regne d'Israel fou destruit per sempre 1 el poble Jueu fou dispersat per
iota la filo del món, avorrit, menyspreat i perseguit.
La liegenda del Jueu errabund, personifica el desti de tota la rala. Etern
vagabund. el Jueu ha recorregut la terra sense parar me!, orle de pátria, sen
llar, sense afecte enlloc.
La Palestina, l'antiga terra de promissló, la que eta seus avis havien tro
bel tan esplandida 1 productiva, fou saqueiada, fou coberta d'oprobt i de sang
ciutais, abandonats eta seus campa,
en l'unes seguldes, enrunades les seves
envaint
poc a poc fins a feria estéril, poc
1 les arenes del desert l'arusren
menys que inhabitable, cremada pel sol, resseca, com un pit sense llet, com
un buc sense mel, com un arbre sense fruit.
El hieu, perh, escampat per ti 1 per Ilá, avordt 1 tot, era sovint cercen per
que en díverses
es fu l'amo de l'or I del comerç. No és estrany, dones,
se

qué

tpoques de la histbria els Jueus hagin provat de restablir el seu regne i re
deis seus passats.
construir la seva pátria en la terra que fou la tomba
de la rala proscripta
sempre
damunt
Mes la maledicció del cel ha planat
1 els seus treballa no han reeixit mal.
Modernament Lord Balfour, Jueu 1 sionista entusiasta, ha pretingut crear
que des de
una nacionalitat hebrea a Palestina 1 emparant-se en el domini
la Guerra europea exerceIxen els anglesos damunt de Terra Santa, ha repar
més
lit les millors terres a diverses colónies Jueves les guata es veuen a
aludades arnb les Incessants inversions de N'urea esterlines que els plouen
des de la metrbpoli.
D'aixtb es queixen els elements que fina ara tienden dominat a la Terra
Santa, els mahometana. Se'n queixen 1 fina han arriben a una protes
enemics
ta airada que es traduí en una sagnant colissió entre els dos campa
ben parats a no ser
1 de la qual eta Jueus no n'haurien pa; sortit massa
l'oportuna 1 decidida intervenció de les tropes de policía anglesa i les hábils
maniobres diplomátiques de l'AH Comissari, Sir John Chanceller.
Sembla que eta mahometana de Palestina no han queden pas quedat satis
fets de l'arrankiment que ha fet l'Alt Comissari Anglts 1 que qualsevol dia
tornaran a aller-se de mal humor 1 farán un altre extermint de testes israe
Mes. ?Són ara els mahometana eta instrumenta destinals per la má de la Pro
vidtncia per a fer ímpossible el ressurgiment del poble infidel, com ahans
ho foren les centOries de l'emperador Tifus per destruir la ciutat santa de
Jerusalem? Qui semi ?Reehdran els Jueus. aludats amb l'or anglts, a desfer
l'anatema que durant vint segles ha planat damunt d'ells 1 aconseguiran a tenir
una patria com la que suara tenien eta fills d'Israel? Fa de mal dir, perb és
de creure que vint segles és ben poca cosa perqut s'hagi esborrat Ja, del
farit
dm del calvari la sang vessada per causa de la maldat t vessánía deis
1 deis sacerdots
de la Ilei mosaica.
zeus

que culi la
Cal mirar la cara d'aquest heme
congas per a vence-hl expressades isi facclons
hebrea
ala trets caracteristics de la rala

~O

e.»
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(Foros

AULIET
DEVIUS)

1 d'es
La gran 1fértil colónia Rehovoth, amb cases modernes
d'a
til completament enropeu, no ros dóna pas la sensació
quells llogarrets de la luden de terrats plans 1 diputes cm
estampesde
Terra
Santa
blanquinade, que veiem en les nenes

La
nova

arquitectura de
l'Exposició de Stockholm

Els pabellons de mobles de

preciosos
l'Exposició de

metalls
en

ENCARA

i

del

série,
'are,

Sto ckholm

a fi de setembre hagi dos les
portes, l'Exposició d'Art Decoratiu
i Arta de la Casa a Stockholm, 1 que potser
horca d'ara no en quedi ja res del seu alegre
«decor», hem cregut interessant presentar unes
guantes imatges del que fou la seva moderna

que

seves

arquitectura.
L'extrema sImplicitat de les construccions
d'un aspecte quasi d'arquitectura naval, demos.
tren ben clarament que els arquitectes que pro
jectaren el seu conjuni, es proposaren tan sois
fer construccions per exposició, plenes de sim

qué amb els seus aire
viments 1 els seus tanteigs fessin propaganda
comencessín
e favor de formes i idees noves i
plicitat i d'atractiu,

per

sser

clama
Eh

per

elles mateixes

com

una

mena

de

re

vivents.

han sapigut donar a la seva expo
aleló un caire del tot original, que no tinguts
d'aprop amb els
res que veure ni de Iluny ni
divertits intenta d'arquitectura pomposa que
sueca

s'acostuma

a

fer

en

aquests

casos.

fácil oblidar l'especie enlluernador
d'aquella gran piala de festes, plena de flora
No

és

restaurant.
de banderes, amb el seu immens
dintre del qual campeja com una gran vitrina
tor
la monstruosa serp del Paradts, ni la seve
on
lluminosos
metállica
de
reclama
re
plena
als
hi havia installades cabines de treball per
boto
«casa
de
periodistes, ni la façana, de la
i

tota

de vermelló

i

El restaurant Paradi
set, unade les máxi
mes

atracclons de

Exposició

nórdica

blanc. Aquí

tot

s

metall

vidre; d'aquests mate'
rials se'n treu el máxim
partit possible (aixb pel
ab
que fa referencia
palaus d'exposició).

La

na

multicolor de la
playa de lestes, ple

nota

gran

de flors 1 de banderes

Ara, quan passeu a la
secció d' exemples de

l'habitad(' veur e u com
aquesta arquitectura
slumanitza, veureu com
surf la mamposteria amb
el seu equillbri de buits
I plens, I encara que si
gueu enemic de l'arqui
tectura « fimcionaliste»
de fer vos
no deixará
-

un

xic

d'enveja alguna

d'aquestes

casetes amb
el seu lar& la seva sala
d'estada moblada amb

confortable

simplicitat,

la seva cuina perfecta
ment resolta, el menja
dor d'aspecte rialler, els
dormitoris i la cambra

pels infants on canten
alegres colora.
I per sobre de tot al
xt>, un culte fervent per
les plantes; per tot les
trobeu. Per les grans fi
nestres veieu constant_

que entrem

en

un nou

pertode

en

el

ram

de la

construcció.

L'aspecte del conjunt de l'Exposició de Stock
que seria
holm ens dóna una perfecta idea del
una

urbanització

a

base deis elements construc

moderna.
Construir, es precisament

tors més

una

activitat ele

Intimament

mental de l'home que está lligada
amb l'evolució I el desenvolupament de la vida
humana. La missió deis arquitectes deu consis
l'orientacló
tir en saber-se posar d'acord amb
expressarres
deuen
época.
Llurs
obres
de llur
perit del seu temps. Deurten pr tant refusar
absolut d'enyorar en les seves construccions

+le

en

que hagIn pogut inspirar les socie
passades 1 afirmar-se cada día més en la idea
de la necessitat duna concepció nova de l'ar
quitectura, apta per a satisfer les exIgencies
esperituals, intellectuals i materials de la vida
present. Deurien tenir plena consciencia de les
transformacions preferides aportadas a l'estruc
maquinIsme I reconél
tura social moderna pel

els principis
Casa per una

familia,

de

Schmalensee, exhibida

a

Parquitecte

tats

l'Exposició

ment tot el jardt I en els interiors les
plantes ho decoren tot. Aquestes ca
setes humils, on fallen els mobles lu
decoradora suecs,
xosos deis grans
els que han cuidat d'aquesta secció, els
han posat quelcom de millor, que és
la fresca alegria de les flora.
Les perspecfives que poden obser
var-se en
passejar per les diferents

avingudes

que

l'Exposició,

travessen

de les
són certament ben diferents
fina
que estavem acostumats a veure
les
altres
exposi
sobre
tot
en
ara i
cions cellebrades en diferents llocs.
La pesornbre

1 grandiositat deis im
edificis, de les grana naus 1 de
molla pavellons, ultra representar un
capital de despeses importaniíssIm que
feia que moltes clutats havien d'empe
nyar-se per a fer una exposició (exem
ples a casa nostra) en la de Stockholm
mensos

oolt en for
d'una gran
simpficitat 1 amb

esta

metálli

La

torre

ca

coberta de re

clame lluminosos
a

l'entrada de la

piale

de testes

í

ma

una

elegancia

moderna,

podem

que

tan

bé

creure

la transforrnac1ó de l'ordre ide la vida de
l'actual socletat, requereix fatalment una trans
formació parche en els fenómens arquitecturals.
Damunt L'Esprit Nouveau 1 en un arfide ti
tulat «Maisons en series, Le Corbusier, el gran
xer

que

artista del segle, no per més discutit menys ge
nial, ve e dir que aixi com les cases Renault,
Citrotn 1 Le Creusot, es dediquen a construir
maquines en serie, es decidissin a estudiar el
problema de la casa feta també en serie, cons
truida als tallers amb elements standard, la

qtiesfió de la vivenda quedaría resolta 1 aquestes
firmes industrials trobarien un magnífic camp
per a les seves act1v1tats, 1 une font de riqueses
Immensa. Potser trobarem la cosa una mica
forte. aixt> de les cases en serie. Cal per6 tenir
present que es refereix als elements construc
fius,

no e

s'usen els

les

cases

meona

bones

que

no

i

fetes. Aixi

com

ara

són més ni menys que

fabrIcants
peces vanguarditzades, els
podrien fornir una serie variada d'elements
essencIals 1 emb ella l'arquitecte podria fer-ht
R. R.
jugar le saya fantasia fina a l'infinit.
unes

Paris
mosa

une blonde... dele la
fa
canco del mestre Padilla.

est

Aqu esta blonde podría ésserperfec

la MistIngueti. El paral'Iel
entre Parfs i la famosa artista cada
dia agafa un valor simbólic
més
acusat. París és vell, Mistinguett
és
veIla; peró cada dia porta un nou
aire de rejoveniment a la clutat
i a
la vedette. Les grácies 1 la tradició
de París, com les grácies 1 la tradi
ció de la vedette, estan embolca
Hades amb una preocupado de
modernitat d'esboiarrament, no
més epidermiques. En el fons. París
és una gran capital burgesa, com
és burgesa, en el fons, l'anima de
Mistinguett. Finalment es pot dir
que tant París com Mistinguett són
una gran atracció de forasters,
un
esforc constant, un blincament
tament

d'esquena inInterromput davant la
forla tot poderosa del turisme In
ternacional

Els amadors del vell París retrob
en les rIves del canal Saint Marb
les grades insubornables de
vella ciutat

PA'

L'or amerIch he iravessat l'Atlántic amb
un salt Ileuger
s'ha installed, amb
aquella fanfarroneria que té el diner
Jove, sobre les rIves del Sena... Tea
tres 1 cases plens de tradició. han cal
gut, 1 sobre les seves runes s'hi han
aixecat les poderoses banques ameri
canes. Els vells cafés, perfumats d'his
toria í de literatura, han desaparegut
sota l'empenta deis
novissims bars
arnericans, amb olor de jazz 1 de cock
talls... El «Moulin Rouge., que durant
uns anys va resumir les grácies més
pures del París auténtic, tampoc ha
pogut resistir l'avalanza de l'or ame
dirá 1 avul el veiern converth en un
gran cinema americá. una fila més que
s'administra des d'un gratacels de
Manhatan...

-

'
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a la religió de Mont
parnasse, és un element de primer ordre dintre el món
confós 1 bigarrat de la dolo extravagancia de París.
Fujita és un b1belot de luxe que la clientela de la Rue
de la Paix vetlla amorosament. Fujita és un ciutadá de
primer rengle de la cosmópolis que si-la format sota el
signe del reclam liuminós 1 de l'extravagancia. En aquest
aspecte, el pintor oriental és un producte clássic del Pa
rís, capital d'Europa 1, en ceda manera, capital del món

Fujita, el pintor japonts convertit

pescador més vell de la Barceloneta
explica els seus tractes amb el mar
El

1
L

La

LA guía de Barcelona
verns de la
volten pels seus

no

Barceloneta,

s'ha fet pas pels
ni pels que

Barceloneta,
carrers.

—?Podríeu dir-me demanava —on viu
el pescador mes vell de la Barceloneta:
Pau Freixes?
—Vagí cap al carrer de l'Alegría i abans
de travessar la Maquinista, demani-ho a
una botiga de fruites i verdures.
La resposta que em feien a la botígueta
no era pas mes exacta.
—Tiri carrer de l'Alegría amunt í dema
ni-ho a una Ileteria que hi ha abans d'ar
ribar a la plaça. A la Ileteria m'orienten
millor.
El trobará, en tombant, a la meitat
del carrer.
On es el pescador més vell? L'esceno
grafía era que ni pintada: cases d'un sol
pis, persíanes roíg fosc o verd negre í xar
xes que pengen a les finestres i als bal
cons. En açuell moment, Pau Freixes no
era a casa. No era tampoc mar endins,
—

—

el barrt mariner de

Barcelona,

ha

homenatjat

els

sena

podríeu creure. Feia de guardia en un
despatx. La barca no assegura una velle
sa prou plácida.
—Quants anys teniu?
—Vaig pels vuitanta-sis.
—Sou el pescador Inés vell?
com

—Per tenir aquest títol encara me'n so
bren.
—I sembla que us sentiu valent?
—Encara ara... Quan en tenia setanta
sis no envejava cap minyó de trenta.
—?A quina edat vau començar a fer de

pescador?
—A catorze anys.
va venir-vos la fallera del mar?
—Em venia del néixer. I un bon dia vaig
sentar piala a l'exércit que viu del bé de
Déu que li ofereix la Mediterránia.
—Un mar pacífíc.
—No tant com sembla.
—Que en teniu res a chi.?
—Jo no, peró per companyerisme n'hi
ha alguna que no li perdono.

?Com

pescadora més

0,1f

vells

—Com ara qué?
—Mireu: companys

meus hi han entral
fe en la seva bonhórnia i en
cara és l'hora que els espero.
—Peró, a vós, personalment no us ha
fet cap mala jugada.
—Me n'ha fet un rengle, peró per sort
puc contar-les.
—Doncs, conteu-les.
—Us diré el més gros. Es tracta d'un
gran temporal que la gent de la Barcelo
neta, quan en parlen, en díuen el de la
Puríssima. Fa cosa d'uns quaranta-set
anys...
—No en tinc memória.
—Ditxós de vós.
—Continuen, sí us plau.
—Ah sí... Les onades tan aviat s'alçaven
ben enlaire com s'enfonzaven fent un abim.
Gaírebé totes les barques pesqueres, en
voler guanyar el port se'n van anar a fons.
El port í la platja eren coberts d'una hor
rible muralla d'aigua i d'escuma.

amb

aquella

—I la vostra barca, doncs?
—La meya barca, que era d'un regular tonelatge, vaig
poder mantenir-la a unes milles del Port, esperant que
amainés el temporal.
—I aiicí vau poder entrar al Port?
—Al Port, pero no al Port de Barcelona. Les onades
tarragonines, des d'on vaig
van portar-me a les costes
guanyar
el
Port
d'aquella
ciutat.
poder
—Recordeu algun altre fet?
—Un d'inesborrable: la catástrofe al vapor «Express»,
ocorreguda en aquest port, ara fa cinquanta anys. Sóc
l'úníc supervivent d'aquesta horrible explosió. El vapor
havia estat fletat pel govern espanyol, quan la guerra deis
carlins, per al transport de municions, destinades al setge
de la Seu d'Urgen. Estava a punt de fer-se a la mar. Ha
vía de desembarcar la cárrega en un deis ports de Llevan t
En aquell temps no 121 havia la punta de l'Escullera i
l'«Express» era fondejat al moll del Rebaix. Les muní
cions van explotar. Tots els tripulants i els que estaven
a la vora van ésser víctimes de l'explosió. Jo, voltat de
flames, vaig poder saltar en terra, grácies a l'auxili
del meu germá que, a grapats, va arrencar-me les ro
bes flamejants per poder salvar-me. El foc va socarri
mar-me els cabells í va deixar-me el cos convertit en una

llaga

viva
—Gíreu la

teu-la

a un

conversa

que és

massa

aspecte tríomfal. ?Qué

en

esgarrifosa.
penseu del

Decan

professor

Blanco?
—Encara que tinc entés que es jove, ha d'ésser per
força gat vell. No es pot negar que és un home valent.
Per veure tot el coratge que implica la seva gesta, cal
estar acostumat a bregar amb les onades.
—Així, creieu merescuda la rebuda que se lí ha fet?
—Mereixia aixó i molt més.
—I de l'aspecte técnic de la seva gesta?
—Per mi, abans de la seva travessia, ínnegablement
heroica, devia haver navegat una pila de temps en
una barca de vela per l'Atlántic. Per força ha de sa
ber molt de náutica.
—Hí hauríeu anat amb en?
—Deu anys enrera, sense pensar-m'hi gens.

JOAN

CARRANZA

(FOTOS GASPAR)

Pau Preixes,

el

més vell de la
neta.
torze

Ara

anys que la
en

té

acompanyat
!leva

Barcelo

de l'edat de ca

Des

l'olicl...

vultanta

Pan Frelxes,

la

pescador

de

esposa

sis.

FÁBRICA
D'ARTISTES LÍRICS
UNA

LICEO

F1C4RMONI-CO
hfS

quatre filia

Mig amagada entre uns casalots, tro
bem, fínalment, a la Via Laietana, la «Sala
Capsir». A dintre hi ha un gran estrépit
de veus. Entre totes, triomfa una romansa
cantada arnb una ven tota viril.
Un grup d'alumnes que hi ha al vestí
bul ens orienta :
—Assagen «Mefistófeles». El fan diu
menge a Sabadell i convé apretar.
lí demanem.
—Sou alumne?
--Tenor, per servir-vos. D'aquí un any
acabo la carrera, la meya il.lusió es debu
Saragossa
amb
tar a la nieva terra
Marina.
—Així preferiu l'ópera?
—M'agrada molt, peró, fillet!.. la sar
suela dóna mes. Míreu Marcos Redondo.
El cas és que la nieva dona...
—Casat i tot ?
Amb quatre fills com un sol. Peró
l'art se m'endú, qué voleu fer-hi?
—

—

—

—

Tiple Ileugera

a

perdndes

estones

Ara parlem amb una joveneta catalana
espigada, amb uns ullassos negres i un
ca be II negrís
sim, partit pel
Quadro oficial dele *Mistes
proc edents del sTeatre Líric
míg.
Pritctics. ?Quanta d'aqueste
Sóc tiple
—

balaran

arribat

a

celebres?

Ileugera

lírica. La meya
iHusió fóra debutar a

Milá,

com

totes.

dedica única
estudiar cant?
—Les ganes prou hi
són. Peró he de glatir
encara. De día m'estíc
a un despatx. De set a
nou dono la Iliçó. A la
nit ensenyo de llegír
als meus germans.
—I unóvio»?
—No en parlem, per
ara. Fa de mal compar

—?Es

ment

BARCELONE,

M
-

Enterad°
el

Un futur tenor amb

DmwmATren

consentimiento de

\latos

que le

su

de

atenta

en

ofrecen

esta Junta para
los

de

teatros

la que solicita

aceptar

los

Y

contra

Gerona y Gran

Teatro

,

me

complazco

en

participale

que

tengo inconveniente

en

acceder

lo

solicitado,

si bien

del Liceo de

esta

debo manifestarle

que á mi

a

juicio

hubiera

sido

—

no

preferible

a

y

quizás

mas

terminado
dc

nuestro
De

sus

conveniente
estudios
Teatro

Gran
1

ut°

S

antes

de

carrera

artistica haber

producirse

en

la

escena

.

S

Presidente

El

tir l'amor i l'art, encara
que no ho semblí.
Setiorita

su

para

Capsir

Mercedes

.

per

Una instItució
evitar l'emigrad('
d'artistes

Enllestit l'assaig de «Mefistófeles»
se'ns acosta el mestre director Vidal
Nonell:
Ja ho veieu aquí no estetn ni un mo
—

ment

parats.

—Ja tenim

unes excel.lents impressions
l'actuacíó del «Teatre Líric Practic»
peró, digaeu-nos, si us plau, ?com va
acudir-se-us la idea d'aquesta fundació
Va decidir-me a fer-la el veure que

de

—

permito

La carta que concedí el
divnit anys, per a lar el

meta

a

Merce

tambo debut

1

Capsir, quan aquesta tenia
al Liceu, amb «Rigoletto.

tants d'estudiants amb facultats iracas
saven

dalt de l'escena per mancança de

preparació i de práctica.
Té gaires deíxebles.

actualment?
Avui com avui, seixanta-cinc. !I
creieu que donar Hiló a tots ja és un
—

—

problema!

—?Quantes óperes

o sarsueles ha re
el
Teatre
?
presentat
vostre
Tres-centes vint, justes. Precisament,
—

sortints del «Tea tre Líric
Práctic»?
Mercé Capsir, Fran
—

Marlet, Margot Rey,
Josefina Blanc, Felip San
tagostíno, Joaquim Alsina,
Bertran Aifonso i Joan
cesca

Fonoll.

?I Mercé Capsir, com
deixebla?
Vidal Nonell evoca un
record llunyá :
Mercé comenlá -al
Conservatorí quan tenia
tretze anys. No era alió
que se'n díu una deíxebla
aprofitada peró esmercá
a favor del
cant tota la
tenacitat i així debuta al
Liceu amb »Rigoletto»
quan tenía només dívuít
anys. Per cert, que vaig
haver de sollicitar un
permís especialíssim del
President de la Directiva
del «Teatre Líric Práctic »,
perqué Mercé Capsir en
cara no havia acabat els
cursos
reglamentaris. 1
podeu ben chr que fou la
millor «Gilda» de la tem
—

a

—

—

Corxeres,

d'aquí

uns

en

caben

anys,

vuit

a cada

algú d'aquests

cornpas

será

un

a—explica la professora a aquest grup d'alumnea. Potser,
1 cobrará quinze mil pessetes per fundó...

artista ramón

porada.
fapoc

yarnent del públic de l'ópera popular ?

respecte.

preparació de les companyies, que es
dediquen a aquest génere. Poca selecció
en
les primeres parts i cap mena de

que hem commemorat la repre
sentació que feía tres-centes. No em ne
gareu que és una xifra que fa un cert
—1 al marge de la vostra obra, quins
projectes ?
El primer, nacionalítzar l'épera a la
Península. És a dir, que els nostres can
tants, sense necessítat d'anar a l'estranger
puguin estudiar tot el repertori estranger,
—

traduit.

Així avitaríem
deis nostres
artistes, que ja ens hauria
de comencar a ayer

l'emigració

gonyir.
--LI quíns mitjans creieu
més eficalos per aconse
guir aquesta

nacionalit

zació ?

—Primerament, és ciar,

l'ajut

oficial

del

govern

subvencionant les acadé

líriques, en les quals
sigui ensenyat el repertorí
mies

traduit.

?Quínes óperes ha
traduit i prepara a hores
d'ara ?
«Tosca., La Africa
na», «Pescador de perlas»,
Lakmé ». He adaptat
també «La guerra domés
tica», de Schubert, i, ac
tualm e nt treballo en
Aída» i II Pagliacci ».
«

—

«

«

«

—?A qué
us

sembla

que

es

atribuir
cert

pot

El. alumnas
del 'Teatro

Li

rio Práctica

un

allun

un

assaig

en

de

•MetistOfeles

»

—

A

una

raó molt evídent. A la mala

classifícacíó en els elements corals. I es
hora d'adonar-se que a Barcelona hi ha
un criteri molt format sobre la música
vocal.
Quines són les figures més sobres
—

El «Teatre Líríc Práctic»,

va en

camí de

produir «Gíldes» excel.lents i revelacions
a dojo. Es aquest el somní daurat de tots
els que hi entren. I val a dír que d'aquest
somni molts se'n desperten, si no amb la
gloría a la má, almenys, amb una pila de
probalitats d'aconseguir-la.
LLUIS SAINZ

DE

MORALES

El Reí Boris

III

AMORS

de

Bulgaria, el prome
tatge del qual amb la

El cas del Rol
Prillcesa Jo

Princesa Joana de Sa
volaba

estat

anunciat

La princesa Joana de Sa

veda, filia deis Reís
lia

Reí

futura
Boris

d'Ita

esposa

del

Bulgaria

de

DE

quedar-se sol amb el seu p
finl veneut i errant, fins a caur
poder dels macedonis sublevais él
de 1923, comerle8 una era de violen
de la qual havien estat anuncls assassi
com el de Dimitsof, ministre de Sta
lInski.
El 31 d'agost fou assassinat el cap
cedoni Fedor Alexandroff pchs extre
tes de la seva regló aliats dels com
tes. Per resposta els partidaris d'Ale
droff mataven l'assassí I, a més, P
Tzienleff, cap dels dissidents.
Poc després, els comunistes matar
periodista Mileff, designat per a Min
a Washington 1, desseguida quela el
arriba
agrari

H"parla

per tot el món del prome
el Rei Boris III de Bulgaria i la Prin
cesa Joana de Savoia, filia deis Reis d'Italia.
Naluralment que hi ha motiu. Apart de que les bo
des reials escassegen, perqué eh s pocs reis que avui hi
ha eren gairebé tots caseits el dia de Ilur coronado, les
particularitats del Rei Boris 1 la Princesa Joana formen
1 alzó no
un cas dificilíssim, tant que ja una vegada
és gaire sapigut
renunciaren al casament, per creu
re'l impossible.
Rüssia en ajudar Bulgaria a escorre's del jou de Tur
quia I en recontixer Ferran de Sexónia-Coburg per so
birá del nou Principat, imposá la condició de que el
príncep hereu pertanyés a la religió ortodoxa o cismá
tica grega,
El Princep Ferran, al qual els bülgars havien recone
gut el dret de permantixer, ell 1 els seus fills, en la re
11106 católica, acceptá la imposició de Rossia, malgrat
l'oposíció de se muller Marta Liase! de Borbó-Parma,
que era católica fervent. Abro dona lloc a baralles, en
una de les quals. la princesa amb l'orgull de neta de
Lluís XIV i recordant que el seu marit també era de la
familia pero de le branca cabalera. II digué, despectiva:
«Tu no ets més que un Orleansl».
La usó d'estat prevalgué i el Princep Boris, que en
netxer l'any 1894 havía estat batejat segons el rife cató
lic, en 1896 ho bou segons el ríte ctsmátic grec.
El resultat del piel fou l'excomunió de Ferran i l'allu
nyament de Maria Llursa. creixent Boris sense el calor
de la seva mere, la qual morí en 1899.
Proclamat en 1908 el Regne de Bulgaria, seguí Ros
sla projectant-hi la seva ombra, 1 un deis artides de la
Constitució Búlgara diu que l'hereu de la Corona he de
pertányer e la religió grega.
Enfront, el Dret Canónic diu que eh s fills de mere ca
tólica 1 pare d'altra religió deuen ésser batejats i edu
cats dintre del Catolicisme.
La dificultat del cas de Boris de Bulgaria I Joana de
Savoia és evident I el record de la Princesa borbónica
i italiana els ha flagel lat com un vent de tragedia.
Per 8i/ro. Ilur prometatge fou deixat correr en 1926
abans de fer-se públic.

tatge

a

i

aquests dies

entre

—

—

Boris III
El Rei filbsof d'un pala de violénclel.
tenia 24 anys en 1918, quan el seu pare llagué d'abdi
car e consequencia d'haver pres part a 1i Gran Guerra
—

,

general de Asia,la cintat de San t
Prancesc, on segons diuen els diaria
Vista

de Roma,
Rei

sera

celebrada la boda

Boris amb

la

Princesa

del

Joana

al costal deis Im
peris Centrals. La
pespectiva de go
un poble
empobrit i menys
vernar

preat aparegué a
la seva joventut com un Calverl. El »ve sobirá, humilment,
coratjosament, aná sortint del seu comes, demostrant te
nir consciencia de la seva situació trágica fins al punt de
guanyarse nomedada de «Rei filbsof».
Essent la situació de Bulgária un carrero sense sorbida,
no és estrany que la política interior resulti un ieixit de
conflictes de tota mena i que Boris, malgrat haver treballat
sempre amb la millor voluntat en l'erdegament de les difi
cultats, hagi vist la mort Tierna.
Fracassada la política de force de Stambultski el qual

qu
comunista Stratximiroff. El Rei
moral
serenitat
de
via donat mostres
gué de donar-ne de valentía 1 decissi
amb el n
14 d'abril de 1925 tornava
botánics e
lista 11txef de fer estudis
mecá
per e la
ti
!n
afióque
tal

te
e
ni

sqeunalsa igua?mollmenett
a
,

una
A 50 kilometres de Sofia, en
a la ca
da de la carretera d'Orhanie
pararen el
els trets de cinc bandolers
el por
tor de l'auto retal, trencaren
anava
que
Rei,
el
xofer.
El
1 feriren
costa aval
l'auto
ferit,
mená
vora del
telegraf sota
a recolzar-lo e un pal del
cobre amb
del
pluja de bales, salto
amagar-se
corregueren
a
companys i

o
a

lnt

t

1.

e

IRS DE PRINCESA

lgária 1 la
Savoia
uris

arbustos. Utzef

1

un

criat

paró

el Rel
ueren morts,
ar-se fins a sortir de

pogué
l'abast
treta 1 corregué carretera avall
a trobar un autómnibus que
a pujava parqué feia poc ells
vien ultrapassat. El feu girar
a Orhanie on prengué 30 sol
posant a pressió son espe
butomobilista, forma amunt a
seguir els agressors que no po
trobar.
to tarda del mateix día dos des
uts mataren a trets pels car
de Sofia al general Constantf
'eff, president del partit de

El Re! Boris sortint amb

pot adquirir colónies perqué arriba tard al repartiment. Pel seu cantó, Bulga
ria també ha dallar-se amb Italia, com abans de la Guerra s'aliava amb els Impe
no

Centrals.
El casament del Re! Boris amb la princesa Joana donaria un aire históric
un vernic familiar a la conjunció d'interessos 1 a la fatalitat política.

ris
1

de les clIflcsdiats religloses.
obstacles de la religió semblen arranjables. Po
dria molt bé ésser que la solució estigués en
la promesa que el Rei Boris feria al Sant
Pare, verbalment, que els fills serien
educats dintre la Religió católica,
malgrat el manament de la Consti
lució búlgara. Per de prornpte,
els Reis d'Italia feren palie el
día 9 el prometatge de la seva
filla 1 no és fácil que negli
gissin els sentiments del
Sant Pare, amb el qual
mantenen tan bones re
lacions. Els diaris de Ro
ma han assenyalat dates
diversas peral casament,
han coincida en la pro
babilitat de que fos cele
brat a Asis, naturalment
segons el rifle católic, dei
xant per a més tard la
celebració segons el rite
grec a Sofie. Peró... en
mig de lentes negociacions

L'arranjament
lii

polttiques

i

diplornetiques,

les alternatives de l'espe
ronca i el defalliment, quants
plors ha d'haver costat a la
Princesa Joana
el Rei Boris és
un estotc amb llarga experiencia de
la vida de !tulla
aquesta insegu
retal del seu des«, &tuesta intran
quilitat del seu cor? Perqué és
una dona que encare no ha fet
23 anys 1 ja l'ha turmentada
el dolor de viure...
ANTONI ROMNACH
en

—

—

16 mentres t'elan els
la catedral de Santa Medilia, una bom
fl
caure un tros de paret, ferint el Prest
Consell Trankof, el Ministre de la Guer
kalfoff i matant 20 deis concorrents a l'ofici.
mateix temps fou mort a Ada el diputat co
sta Apku.
sa

sis

Democrática. El dia
e

Inca de fatalttats.

La fatalitat que presi
la política internacional deis pobles, ha re
el conflicte sentimental del Rei Boris III i la
cese joana de Savoia.
empessa per la necessitat de viure i as
nada pel desig de grandesa que li ha comu
el feixisme. cerca palsos on exiendre la se
Ilautncia 1 lligar relacions comercials, ja que
—

La Ilarga soltería del Bel
Boris ha donat lloc

parlant

a'aztés

casarnent

amb

princesas.

A

a

del

que
sett

aquestes

dait de

tot

Princesa Joana d'ha
lia que efectivament se
la

rá la

Reina

de

Bulgaria.

La Hila

del Gran Duc Cirfl.
La Princesa Liliana de Rumania.
La Infantesa Cristina d'Espanya. La
Princesa María

Josse de

Bélgica, jet ca
d'Espanya

sada ila infantesa Beatrlu

—

Els

la

seva

germana Eudoxia
de Bofia des

de la catedral

prés

de l'ofici celebrat amb

ocasió del

prometatge

punt d'apagar-se, senyor.
Després re
—Ah !—exclamit triomfalrnent.
prengué : —Mireu al vostre voltant, Parker.

?Aquesta carnbra está

exactarnent

ales

com

hores?
teren el tomb i
Els ulls del maitre d'hótel
romangueren fixos en les finestres.
l'electricitat do
—Els stors estaven tirats i
nada.
—No hi ha altres diferencies?
una
mi
—Si, senyor. Aquest cadiral esteva
ca mes endavant.
cadiral situat a l'es
I assenyalh un gran
guerra, entre la porta i la finestra.

--Poseu-lo

estava—digué Poirot.

com

una
El maitre d'hótel avanch almenys
i el tombá
santa centímetres el cadiral
esteva de
mica, de manera que el seirrt
a

meazzaziamert
(Con tintiació

pregunté

Poirot

encara

d'aixb, ?tota

no

del

,,,r)

r,.

está

al

seu

mateix loe?
--Cree poder afirmar-ho.
--Coronel, ?voten tenir la bondat d'asseu
cadira? Grácies. Ara, senyor
re-us
en aquesta
doctor, indiquen la posició exacta del pu

nyal.
Vaig

donar

tit, que

ara

el ressenyanaent a l'home pe
6stava dret a l'entrada de la

carnbra.
—El pany de l'arma
Vós i Parker el
—Sí.
Poirot aná cap
rant el cap :

d'aquí?
distingíreu perfectament?
era

visible des

la finestra i

a

Pregunté

gi

—?La llum eléctrica estavri donada, suposo,
quan heu trobat el cadáver?
--Sí—vaig respondre. 1 vaig anar vera el,
mentre examinava les petjades, que eren ben
l'ampit

de la finestra.
—Els talons de goma eón del mateix model
que els del capitá Paton--digué poc a poc.
Anit al mig de l'habitació i des d'allí el seu
esguard agut féu el tomb per la pega.
—Sou observador?—ern dernaná per fi.
visibles damunt

sí—vaig respondre

--Em penso que

estra

nyat.
—Veig

Un xic vexat,

vaig

posar a riure.
--No.., no us puc informar. No hi he fet
atenció. Pote« el senyor Raymond o el ma
em

jor

Blunt...
—Cal procedir sempre amb métode, i he co
mes un error de judici fent-vos aquesta pm.
gunta. A cada u el seu ofici. Vós podeu, Se».
escapi res, dir-me l'aspeete del
se que se us
cos.
Si volgués saber alguna coas sobre ele
papera que estan apilats damunt la taula,
hauria d'interrogar el senyor Raymond. Per a
conéixer l'estat del loe, he d'adreçar-me a
aquel que n'está encarregat. ?Voleu perme

senyor—respongué

massa

trastornat de

sinat.
Poirot

meu

amo

assas

m'esguardá.

--Heu estat vós?
Vaig fer que no amb el cap.
—Estava en el seu lloc quan he vingut amb
N'es
la policia—declará el »mitre d'hótel—.
tic absolutament segur.
--Raymond o Blunt

poden haver-lo

--suggerí jo—;

no

té gran

en

efecte—digué Poirot,

—No
tornant

aixb
té cap,

en
a

Després afegí

poc

a

tocat

importáncia.

el lleve

primitiu.

poquet : —Es

per aixb

posar el cadiral

en

que la cosa és tan interessant.
—Excuseu-me un instant—digué el coronel
Melrose, sortint de la cambra amb Parker.
—?Creieu que Par
diu la veritat?

—La finestra

aleshores closa i

estava

la

porta no estava tancada arnb clan. Entre un
quart i dos quarts d'onze, quan l'assassinat
ha estat descobert, la porta estava tancada
i la finestra oberta. Qui ha pogut obrir-la?
el senyor Ackroyd, i aixb per una
dues raons : o bé la temperatura
de la cambra es teja insuportable, i aquesta
hipbtesi sha de rebutjar parqué el foc estava
quasi apagat i la nit era fresca, o be ha fet
entrar algú per allí. Si ha deixat que una
Només

d'aquestes

persona entres per aquella via, aquesta perso
na
devia ésser-li molt coneguda, car abans
slavia mostrat inquiet per aquesta mateixa
finestra.
—Aixó sembla

ben

simple—vaig

dir.

—Tot és simple si encavalleu metbdicament
els fets. El que importa ara és determinar
qui estava amb el senyor Acsroyd a dos quarts
de deu. Tot fa creure que l'home que parlava
amb ell aquell moment penetré per la fines
tra, i per bé que Miss AcIrroyd hagi vist el
oncle viu una mica més tard, no podem
trobar el mot de l'enigma fins que sapiguem

seu

aquest visitánt.

qui

era

ra

animada.

La firestra pot haver

estat deixada oberta després d'haver-se'n anat
i donat pas a l'assassi, o bé la mateixa per
sona pot haver vingut una altra vegada. Ah!
vet aeí el coronel que toral
El coronel Melrose arribé, en afecte, la ca
—Ha
qual la

pogut

ésser

precisat

el lloc des del

comunicació telefónica fou demana

da—digué--. No és aquí. Varen cridar el doc
duna cabi
tor Sheppard a un quart d'onze,

ker.

—vaig preguntar.
—A propósit del

eadiral, sí. De l'altre,
ho sé. Si
béssiu sovint

en

ca

aquest,

com

sos

tro

us

no

venden
que
tots
s'assemblen en una
—En

quina?—vaig

interrogar
riositat.

amb

qué

eu

tots els

que s'hi troben

te

alguna

que

nen

cosa

amagar.
—Fina

jo?—vaig

preguntar

sornrient.

Poriot

miré

em

fixarnent.

—Vós tarnbé, em
penso
digné im
—

paasiblement.
—Perb...

—?M'heu dit
el que sableu

a

tot

pro

pbsit d'aquest jove

Caminh cap a la xemeneia i toar. Un o dos
minuta després Parker arribava.
—Mleu cridat?—digué vaciHant.
--15ntreu, Parker—digué el coronel ~o

Paton?

El senyor vol fer-vos

Parker esguardá
Aquest digué :

una

pregunta.

respectuosament

Poirot.

--Quan váreu esbotzar la porta, ahir, arnb
del doctor
amo

s'as

Estava

Parker—.
l

veure

tre 'm?

costra

no

amic meu?

—En

quasi apagat?

l'ajuda

Ningú

així?
--Sí, exactarnent.

Cosa.

que hi hafia foc i l'escalfapanses
quan heu enfonsat la porte. i trobat el senyor
Ackroyd mort. Com estava el foc? ?Estava

se—.

curiosa.

en

—No,
/esta

cosa

una

cara

aquest cadiral tal com esté i- ern
pregunto qui l'ha posat així. ?Heu estat vós,
seuria

:

la

la porta.
--Vet aci

sei
una

diré?... La qüestió del foc, per vemple...
--Oh! és molt simple. Heu deixat el se
nyor Ackroyd a les nou menys den, ?no és

mort,

Sheppard
com

i váreu trobar el
estava el foc?

Somrigué, mentre
jo envermellia.
—Oh! no tiugueu
por.
no

No
pea i

us

ja

El CORONEL MELROSE
LA
CARA ANIMADA...

ARRISsA,EN EFECTE

agullo
ho

sa

bré tot quan calgui.
—Voldria que em doné.ssiii alguues indica
cions a propósit dele vostres métodes—vaig
din per a disimular la nieva confusió--. ?Qué

na

pública

•

vuit

pool.

surt

vint.
l'estació. A les deu i
a
Live
cap
vespre
l'exprés del
(seguirá en el número vinen
de

de la llana i en més fi, cheviots !tetes d'amazona.
Els colors de moda són el marron fose i el negre;
sobretot el negre. Bah abrics de feixit negre guarnits
tis

QUINA

será la nova tendéncta de la moda eques
tardor? Tot just retornats del mar o de la
-nuntanya o si voleu una d'aquestes belles finques
)n les elegants franceses hi passen els darrers dies
ta

restiu hom es preocupa ja deis nous vestits.
Els colors seran foro més foscos, les Untes cada
egada aparenfment més simples, amagaran a pri
pera vista els mil i mil detalls de découpés 1 de
factura que adornaran els vestits
abrics d'hivern.
En la silueta seguirá dominant la Urna recta, acam
panada en els baixos 1 els vestits llares es portaran
en els tes, recepcions 1 soirées. Pel correr, les curses

l'esport, es dura encara el vestif senzill,
ensemble de llana més curt que els altres.
1

El nved es portará

menys 1

en

canvi

es

sastre

o

fará foro

de pchs

sobretot l'astrakan, la pell favorita de la
temporada. Es portará també el verd molt fose i una
mica

Els

el yermen.
vestits de nit

més

elegants,

seran aixt

mateix

en

negre. Alguns d'aquests vestits, per raó de la gran
amplada i 'largada de les faldilles, necesslten una
ben notable quantitat de roba, malgrat de que el bust,
ben dit, la quasi total abstricia de bust, fa la
de ben dificil justificació.
Faran l'aparició vestifs !planes com a toilettes de gran
etiqueta, en nits de gala o sopars elegants. Les lotes
o

més

cosa

poden dur-se en tons adequats als vestits. Per tant us
podeu posar amb un vestit de georgette blanc, saba
de salí verd i un collaref de vidre també verd.
Poden completar el conjunt amb un petit abric de
vellut verd. La fanfasia més personal
tes

pot escullir aquests conjunts a condi
ció de que siguin sempre dins d'un
gust molt sobri i exquisil. Mai coses
massa cridaires ni dos fons oposats.
Cal
riors.

pensar

Es

també en les robes

tornaran

a

inte

dur els dé.shabi

llés. És un contrast, després d'aquesta
exhibició de paiames extravagants a
lotes les platges de moda? Potser sí;
el cas és que els déshabillés prenen
de nou molla importáncia en el trous
seau duna dona chic. A propósit

d'aixó, ofereixo a les

meves

volgudes

lectores d'IMATGEs dos magnIfics mo
dels de la més importan' casa de
roba blanca de París.
El primer, anornenat «Princesse
lointaine» és fet en finfssim sal( blanc
vori, creuat com un abric i adornat
amb

découpés

girada al

revés.

de la mateixa tela,
És d'una simplicital

deliciosa.
El segon model, més que desha
billé, hom podria dir-ne Iré, habillé.
Realment, amb qualsevol vestit de
nit, s'ensenyen forla més d'encants

personals

que no pes amb aquest
deshabillé dit «Madrilegne».

En efecte fa recordar quelcom la
forma d'un bell mantón espanyol
per l'acamponament que ti dibuiza
la part inferior. Ea de crépe de )(I
n* groixut 1 de color rosa salmonal;
ls randes de color

tiwooteliat 119. (111121
Ile(§ qieniwe

.

la

teta

a

casa

mš

(exclusius per 1211ATGEIS)
Champo Elysées.

Routt deis

un

ginals. Les caderes van envoltades
amb una découpé incrustada de
randa en deguda forma, mostrant
i

de

formen

mánigues, amb els seus grans vo
lants, resulten certament ben ori

Iota

Croquis

ocre

guarnit veritablement seductor. Les

la grácia de llur Unta flexible

grácil.

La vora formada per uns plecs,
completa aquest elegant vestit de
roba interior amb el qual podrieu
ben bé rebre-hi un prIncep.
HUGUETTE DE PARIS

ESCORNALBOU
Será

visitat

diumenge

vinent per

VIATGES CATALONIA
Rambla del Centre,

Tel.
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Miss Romallia hapassat ulles hores a Barcelona...
...I diu que la representan! del Brasil
fouelegida Miss Univers per fer con
tenis els revoluclonaris de Sao Paulo
r

senyoreta que amb el títol de Miss Ro
mania ha representat el seu país en el
concurs mundial de bellesa celebrat darrera
ment a Río Janeiro, torna a la seva llar i em
prén el camí per la ruta d'Itália, a bord del
,Giulio Cesare».
Divendres, el vaixell va ter escala a Barce
:Jna. Per una veritable casualitat ens assa
bentem que porta a bord Miss Romania i fem
cap a l' Estació Marítima. El Giulio Cesare»
e anunciada la sortida a les dues en punt.
Manquen només deu minuts i Miss Romania,
zinc ha baixat a donar un tomb per Barcelo
na, encara no ha tornat a bord. La seva mare,
.,ue l'ha acompanyada en el viatge, e.,tá impa
cient... Per fi, una fina silueta, amb un trajo
au mar puja amb un trot lleuger l'escala.
No cal dír que Miss Romania és tota una
bellesa. Peró el temps corre i no ens podem
A

desfer en homenatges.
—Una intervíu? Perfectament, ja hi estíc
avesada. M'anomeno Zeica Dona i tinc vint
inys. Sóc filia de Bucarest. El meu pare es

.;eneral.

—L'enhorabona.

—Quan

em vaig presentar al concurs de
'ellesa havía de lluitar amb més de set-centes
'.spirants. ?Vosté es fa una idea del que són
,ct-centes belleses reunides? Dones endavant.

aig

tenír la sort de sortir-ne elegida, i ja
té fent les maletes i cap a París; després,
ap a Río Janeiro on s'havia de celebrar el
c;ran concurs mundial.
—El títol de Miss Univers fou donat a la
-cpresentant del Brasil. ?Vosté creu que la
.ría fou justa?
—De cap manera! La varen triar perqué
era de l'Estat de Sao Paulo, que es el lloc on
hi ha els revolucionaris. Ho varen ter per
tenir-los contents i apaivagar-los un xic.
—Doncs cm sembla que la maniobra no ha
pas donat uns grans resultats 1
—Té raó. Ara per ara, malgrat el que es
digui, la bellesa encara no té influéncia en la
?ni

política. No obstant, també varen premiar
Miss Portugal només per acontentar la nom
brosa colonia portuguesa. En fi, tot va anar
així... Si no em vol creure, pregunti-ho a la
Srta. Pla que representava Espanya.
Creiem prudent canviar el tema de conversa:
—Qué li ha semblat Barcelona ?
—No he tingut temps de veure gran cosa,
pero m'ha fet una gran impressió. Es una gran
capital. He vist l'Exposició, peró digui que el
que m'ha agradat més de tot, és la Rambla.
Es el carrer més bonic que he vist mal.
—1 ara, quan torni a Romania, ?qué pensa
fer?

—Seguir estudiant la
el tercer any de Dret,

meya
a

carrera.

Faig

la Universitat de

Bucarest.
La sirena del vaixell engega el tercer i

darrer avis,

cambrer que es passeja amb
dient amb un italiá molt dolç:
•Qu'. no e passagero, in terra
Es qtiestíó d'acomiadar-se.
—Bon viatge, Miss Romania.
Un mínut després els mariners treuen l'es
cala. Hem estat a punt d'haver d'enviar aquest
arrice des de Génova.
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