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Aquesta CZ/SZ1 destartelada és ur docurnent
fray* per a refer les hores de desolació que
passa Tarragona, en la Mi del 18 al 19
tPoto

esmeul

TARRAGONA DE

dela finada
gua

a

genoll.

fora,

Al

moment

barraca

la

cm

vaíg quedar agafat

a

que

va

anava

caurt

a

sortir

al

damun
sota des de
mig cos
passaren per allí, cm
Ir

aval]. Uns bornes que
gueren i cm dugueren a l'Hospital.
Havíeu víst mai aiguats com aquests?
Fa mis cinquanta-sis anys va ocórrer
rivada dita de Santa Tecla, per escaure's e
díes de la festa major de Tarragona. D'aig
potser en va catire mes, peró no féu pas tants e
tralls,ni de bon tr
—

—

Les excavacions

de les

ruines

de tabacs.

A la fábrica
tabacs.— Impos

ara

ble

romanas, al

que
de

costal

de la fabrica

L'aigua les cobri í
el fang ha emplenat tal el
s'havia descovert a forca

trevalls.

aigftes

El

corrent

de les

endugné amfores
noma. Se n'han perdudes moltes

A

a Tarragona en
l'exprés de Valéncia.
Són prop de les deu i encara el sol no s'ha
decidit a somdure damunt deis camps desolats i
de les hortes arrasades de les vores del riu
Francolí. La primera visita fou per l'amic An
toni Artal, distingit metge í Tinent d'alcalde de

RRIBEM

na

cama.

Avui

a

les

quatre

enterren

Josep

Fer

Gil, de quaranta-nou anys, veí de Vande
llós i que fou portat a aquest Hospital on
ha mort, víctima de torta impressíó nerviosa
soferta en el greu perill en qué es trobá. Ara
sois resten dos hospitalitzats per causes de
l'aigua; un home que es diu Blai Bartolomé
Expósit, amb magulladuras i contusions a les
Josepa Rostres Mas, de se
cantes i una dona,
rer

Tarragona.

Veureu coses desoladores... No us poden
imaginar l'horrorosa nit que passárem el
día de la tragédia. F,ls crits deis uns
demanant auxilí, el dels altres ani
—

se'n

anar

a

peu.

fang envaeixenca
tots els camin

Agafem

un

auto

cap al Iloc del sini
tre. El primer q
veiern és la fábri
de tabacs. L'a ígua penetra als baixos fins a u
alçada de cínquanta centímetres El que ha qu
dat més mal parat han estat les excavado
romanas, immediates a la fábrica. En efec
lotes les excavacions han quedat completare
cegadas pel fang i multitud d'ámfores i sepul
res han estat malmeses pel corrent de les aigii
Recorrent el barrí del Serrallo.

—

Entr

mant els salvadors, el soroll de l'al
gua, la manca de Ilum, el reflector
de la máquina de l'exprés de Valéncia,
que estigué més de dues horas para t a
la via per ajudar una mica als traba lis
de salvament amb la seva Ilum, tot, tot
contribuía a ter més tétrica la visir') d'a
quella barriada en la qual l'aígua arri
baya en moltes cases fins a primer pis.
El senyor Artal no podia acompa
nar-nos

paró

parqué els malalts l'esperaven;

la condicíó d'individu de la Per
manent va ajudar-nos molt, puíx féu
que es posés al nostre costa t el senyor
Miracle, ajudant de l'arquítecte, el qual
ens acompanyá per tot.
Amb la bona companyia del senyor
Miracle i l'eficac recomanació de l'a
mic Arta], hem de confessar amb agraí
ment que trobárem °hartes toles les
portes on anárem a trucar per a com
pletar la nostra inforrnació.

A l'Hospital.

La nit del sinistre
diu mossén Anton, el capellá de
l'Hospital, que ens rep amablement
entraren aquí alguns contusionats, al
guns infelieos atacats de torta depres
sió nerviosa i altres de lassats i retuts
—

—

ens

—

pels treballs de
salvament. Una
de les dones ferides ha esta t
traslladada a
Barcelona on Ii
ha

estat

feta

l'amputació d'u-

La llar

destruida

La

foro de l'aíguat s'endu
gué les portes í esbotza
els embans.
abandonada
la

Ara la

casa

evoca

tota

tragédía d'aquella

nit

tanta-cinc anys, amb fractura a la cama dreta.
Anem a veure el ferit. Blai Bartolomé es traba
encara enllitat a la sala de medicina general. Té
setanta anys i ha perdut les poques míséries que
tenia, quedant només que arnb la roba que duia
a

l'esquena.
?Voleu explicar-nos Blai, qué
—

va

és el que

per l'entrellat de carrers de l'htnii barri mar
de Tarragona. L'aspecte és lamentable. Ca
de
ses abandonades, munts de 1:nobles al tnig

hm

carrer,

tots

encrostissats

tauts

del lloc intindat

picas d'objectes
sola
guat.

que s'ha

d'as

vol
són

Estava dormint en
barraca de fus
tes, darrera la fábrica del
gel, quan vaig sentir uns
grans crits demanant so
cors. Vaig llevar-me i ja
vaig trobar-me amb ai

ca

endut raí

Els veins

cerquen

els objectes de casa seva
i els porten a lloc segur

la

nieva

fang, genl

qu

us

succeir?

—

Les vores del mart els

de

transporta ds restes de la seva llar maltntsa
els estén a secar pels ter-raplens de la vía. Vele
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algunes

enrunades amb
i els
ernbans rebentats com si ha
guessin sofert el bombardeig
duna infernal artilleria. Tot
el barri está empestat de
creolina i zotal i fa l'efecte
que passem pel mig d'un gran
hospital de catnpanya. Es que
han desinfecta t tot el pis per
tal d'evitar la infecció produi
da per gran quantitat d'aní
mals doméstics que hi ha
soterrats en mig del fang. I
el fang ho envaeix tot; els
carrers, les entrades de les
cases, les hortes, tot Les fa
çanes de les cases també són
de color de fang fíns a una
alçada de dos metres.
Parlem amb Fermí Roch
Caries, de trenta anys Joan
is

)

a

cases

sostres

esfondrats

Aixa, de trenta-cinc, dos sa
pats minyons que la nit de la
desgracia feren, amb els al

tres veins, treballs inaudits
per salvament de la gent que
estava en perill,
Quan ens adonárem
diuen
que el riu anava
—

—

—

Ehs

gament de mobies 1
de

fang.

Es diu Josep

Pastor. Es trobava a
dintre la caseta ehl
ami)

la

seva

restes

qual

sois

de l'edifict del Club
resta

en

saló de testes. Eta canotsi

comprat

reta

Nántic,

de

peu l'ala que conté el

poc, fiaren

un

.out-boarda,

tots

destrults

dona

ocorregué el fet. Eh l pot explicar-lo; la seva muller, la
pobra, morí ofegada a dins mateix de casa seva. El relat
que ens fa, és d'una força emotiva considerable.
Amb veu encara tremolosa ens expiicá com essent ja
al Hit el despena' el seroll de l'aigua ; com salta a obrir la
fínestra per veure el que passava a fora i que, en obrír-la,
Ii entra a dins un doll d'aigua que el retoté contra la
pared. Fent grans esforços, pogué obrir un forat a la
teulada que, era d'uralita, i prová d'ajudar la seva dona
a sortír per aquell forat, mentres la vivenda sels omple
nava d'aigua, que la seva dona, espantada i com
afo
llada. no consentí a passar i la tingué de posar damunt
d'un armad. Eh, llavors passá a la teulada i es posa
a
arrancar planxes d'uralita per tal d'arribar al recó en
quan

hi havía la

Fermi Roch i loan

Alza,

de tanta berois de
nit trágica, facilitant

una

la

interessants
l'autor

creixent, pensarem tot seguit en .es persones
que perillaven
dintre casa seva. 'Irobem una
Ponga ou ja tenien a prop un metre d'aígua.
Várem intentar obrir la porta i no es podia.
Ainb quatre cops d'esquena l'esbotzárem i po
guérem treure una dona amb dues criatures
i

un

pobre hotne

tot

xop i

enravenat

Els duguérem al terraple de la via

ti
a
e

3

on

de fred.
un

guar

dia civil eis deixá la capa per abrigar-se tots
plegats. Tornárem al lloc de l'aiguat i encara
várem poder salvar més persones, peró com
que ja teniem la retirada tallada pel cop de riu,
que anava creixent, várem pujar-los a un bot i
els traguérem mar enfora amb l'intent d'anar a
desembarcar a la banda del Club Nálitic. Al
punt que anávem a atracar, °bid un gran terra

bastan. L'aigua arrossegava
també el club i sort que fo
rem amatents a apartar-nos
amb quatre cops de rem, o
sí no ens trobem emboicallats
en aquell
munt de desferres.
Creguin que feia angúnía en
mig d'aquelles desferres. El
moment en qué es va negar
el guarda de seguretat, allá
a la vista de tothom,
sense
que ningú pogués fer res per

auxiliar-lo, feia feredat.
Seria llarg de contar tots els
detalls esgarrifosos que ex
plicaren i a nosaltres ens
convé a profitar l'espai.

Anem cap a unes hortes
una desolació. A dins
duna petitaca seta hi trobem
un h om e
que són

CAMISERIA

,A

o

GENERES

PUNT
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que s'en
treté en
a

rra

tríst
munte-

un
a

njar

Un

bodegó

sinis

gábla,
un
paraigua 1 un
citó tot brut de rana
ere:

Una

dades

d'uy:leal

a

article

seva muller que cridava
i es planyia de la seva dissort. Peró
quan ja estava a punt d'arribar-hi
sentí un gran tarrabastall i l'armari
es volcá i la seva dona quedá ofe
gada en mig d'un afros capgirament

ció i

seguint la nostra

anem

ruta.

Tota aquella plana eren hortes i
petites casetes. Aquí vuit perso
nes es salvaren enfilatsen aques

figuera. Aquí

hi morí una do
i dues críatures. Pertot hi ha
records tragics. ?I l'aviram i el
bestiar arossegat? ?I les collites
malmeses? 1 les hisendes desapa
reg udes? ?I les barques estife
Ilejades per l'embat de la rivada?
Per aixó, quan els senyors del
Club Nautic ens ensenyaven, una
mica emocionats, la destrucció
del seu edifici i es planyien de la
pérdua de les copes, deis trofeus,
de la vaixella de plata, deis ca
nots picolats í de tota la destro
ca, ben lamentable altrament, no
podíem menys que somriure una
mica per sota el nas, tot pensant:
Vosaltres rai, que no n'heu de
viure d'aixól ?I doncs, els pobres
que han perdut la vida? ?I els
que s'han quedat sense casa? ?I
els pescadors que s'han quedat
sense barca?
?Quant creieu que s'ha per
dut en tot el que s'ha destruit?,
preguntem a una persona entesa.
Fa de mal dir
ens respon
ta

na

—

—

—

peró conteu-hi un grapat Ilarg
de mils duros Ultra les pérdues
que es veuen hi ha les destroces
deis edifícis, les avaries en les
maquines de les fabriques í en
els magatzems, sobretot en els
de vi que estaven abarrotats de
mercadería. Posem-hí uns cinc
milions de pessetes i encara ens
Heus ací el nu Francolí tocant a farragona. Les aignes arribaren
Agnest amuntegament d'objectes al peo duna casa enruuada,
quedarem curts.
ran de les bacanes del port. Ara el veiem, dos dies després d'haver.
ofit un document vivissim per donar idea de la enormitat de la
Amb el cor encongit manca
tan mansoi com abans
se enverinat,
catástrofe.
rem d'aquell lloc i retornárem a
amb
la
vísió
ina
Barcelona
d'octubre d'aquest any, data que perdurará du
movible d'aquella nit d'angoixa que devia
de mobles que suraven per cí i per Ila de la
rant molts anys en la memoria dels tarragonins.
ésser pels desventura ts habitants del barri
cambra.
J. VAYRKDA 1 AULET
( FOTOS ESNETI )
marítim de Tarragona, la nit del dia 18 al 19
Abandonem el Iloc amb el cor cobert d'emo
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Les dents serveixen per menjar
i per dure. Consevi-les fortes i
formoses. Eviti la seva ruina.
Deixi ben descoberta la seva
blancor. Usi cada dia
'

PASTA

ADENI

INSTRUCCIONS
I

Pasta

•

Guordeu

copsetes

Reuniu 12

(o

capsetes

dentiírica

Pasto
2

les

Durant aquest any fem present als con
sumidors de Dens d'un magnific collar
de penes de Manacor.
PER REBRE EL PRESENT
RETAL LAR
CUPÓ
PER

be lo

seno

deis tubs

de

Den%

de

del tomonv gron

equivalencia

o

24 del

7 pebres valen

per

petit
una

de gron.
3.'

de l'estobliment
4.

El

cupo,
5,

-

les

31

de

Desernbre

de

19.30

.01

Pobloció

cupo

anexe,

omb

el

Ho

nom

entregueu
les coplas

timbrara el

entregot en oquest estobbment:
copsetes del lonsony gran de Posta
dentifrica d• lo Casa Gol.
copseles del lomony perie de Polla
denlifrico de lo Coso Gol.

Isaac
us

Perol, 10, Madrid)
enviarem

el

collar

vio

el

postal (Perlueserio

cupo
de

1930.

de

d•

servit de trernetre-ns per

seguido
despeses.

el

Correr

retornant-vos-el.

Sigveu
Gol

os

proveidor guardará

vostre

.Coduco

PrOVirICIO

Entregueu-les al vostre proveldor, omb el
adressa,
omplenot omb el vostre
nom

para
1Os dientes

o

lEtiqueto Toga;

Gol

timbrar

perles,

i de
!iure de

Si

en

olgun cos
~seres

0,19,e les

el

vostre

proveedor

firebror el

clemonor•nos instrvcceon, per rnitiJ

occecks

no
us

preguern

Juno

lurio

cupo,

cueb
que

posta'

gusr
volgue

d'ésser comestibles, des del moment que les mi
noscules críes es tiren al mar dintre deis vivers.
Naturalment que el musclo també es cria stespon
tániament» en tota la costa, en mig de les roques o bé
arrapats a qualsevol objecte submergit, més per tal
de poguer assegurar a bastament el gran consum
d'aquest mollusc, es precis de criar-lo en vivers. Al
port de Barcelona n'ht ha 60 d'aquests vivers, que
tots haureu vist errenglerats tot el Ilarg de l'escullera
per la banda de dintre el port. Unes dades curiosas.
Aquests vivers, que són fiotants, pertanyen a la Unió
de Musclatres (Unión de Mejilloneros, és el nom
oficial)! paguen a l'Estat, pel dret de concessió durantt
20 anys, la quantitat de 40.000 pessetes anuals
conjunt, a més 10.000 per a despeses de la junta_
Reguladora, de la que en forma part l'Alcalde, el'
Comandant de Marina 1 el President de la Junta del,
Port, entre altres. Aquesta reglamentació fa poc mes
d'un any que está establerta. Abans, era un embolic :
tothom plantara els vívers allá on millor II semblava
sense ordre ni concert.
—Us va millor abrí, o preferieu quan anava de
l'abra manera?
Ii preguntem al musclaire de la,
concesstó número 39, qui arnb gran amabilitat ens ha
facilitat lotes equestes dades.
—Ens va millor aixt dio ell
Naturalment qua
ens resulta més can pels pagaments que hem de fer;
en canvi, pero, tenim més seguretat en la producció
i la garanfia que ningú no ens pot trauma del 'loe
que per subhasta tenim concedtt, almenys durant,
–

–

–

vint anys.

en vivar
cordes

veles,

de

tnusclos en

plena cria.

L'aspecte de pals

pensar quelcom en un veler. No hl ha
peró. Són eh s pals que aguanten les corrioles
fa

per

Hom

a

diu

llevar les

cordes

plenes

de museos

els barcelonins es desentenen una mica
de les coses del mar I és per alzó que ens
proposem anar fent passar per davant deis ulls
deis nostres Ilegidors tot el panorama de les diferentes
inclostries, deis ~jets esports, deis diversos especies,
ten tics 1 tan plens de poesía, que té el nostre pont
i Iota la costa catalana.
Avul II toca el torn a la cría del musclo, un deis
mariscs més populars í de més consum a casa nostra.
Ningú no ho dina que aquelles dues petxinetes negres
llarguerudes, que tan agradables són al paladar, quan
un bon cuiner les guise dintre una
cassola, necessi
tessin més de sis mesos per a posar-se en condicions
que

massa

La maniobra

d'arrancar
on

es

els

musclos

de

la

corda

crlen

Com es fa la cría del match).– El primer que
cal és l'adquisició de la cris. La cris del país, que es
fa en els mateixos vivers i se'n troba també per les
costes, no és pas la de millors rendiments per a la
recría en vivers.
La millor és la de les costes del
Cantábric, sobretot la de Bilbao, Santander, Vigo 1 La
Corunya, d'on l'envien en caixes especials. Le cria no
és res més que uns musclets menuts del tansany d'un
pinyol d'oliva I encera mes petits.
Després es fan les cordes. Aquestes cordes, amb
uns ferros travessers en angla recte, es cobreixen
de cris, talment com per les verbenes es fan les
enramades de boix I es fixa amb
unes tires de sárcia.
Ara
la teína
D'aquestes cordes, a cada viver
Es del, restre
en fan moltes; mesuren de 4 a 6
gadors. Així
metres de 'largada segons el calat
eta muscos
es
del punt on són posadas; cal
desteta el*
uns del* altres
*Ve no toquin
a terra per
tal

consevar
els muscos no agafin fang, 1 tenen un pes al cap d'aval' a fi de
que s'ha comprat, es
aquestes
amb
iota
la
cría
Peles
cordes
la verticalitat.
creixent poc a poc.
Fosen a mar i es deixen estar perqué els musclos vagin
Aquesta °pereció es fa pel desembre, cap allá ah s volts de Nadal.
procedent de La
En sser al mes d'abril, amb les cordes fetes amb cria
mar, les arrenquen de la
treuen
del
altra
°pereció.
.1.2s
Corunya. cal fer una
cordes, de cada
corda i d'aquesta cría, que en diuen a mig fer, en fan noves
Corunya, perque
una
dues. D'aixó en diuen doblar. Es fa sols amb la de La
els muscos no podden acabar
és una mena de cría que creix molt atapekla i
doblat,
altra volta a l'aigua uns
espessos.
Un
cop
s'ha
de crtixer de tan
quants mesos mes.
—Tarda molí a estar en condicions de consum ?
—Per Sant Joan ja pedem vendre la que procedeix de cría de Bilbao i
Santander. La de ,es costes gallegues, fins al setembre.

que

La «Mita.
Ja a punt de vendre els muscos, cada die s'arrenca de les
cordes la quantitat necessária segons la demanda del mercat. Els muscos surten
manca d'aigua
del mar oberts peró es tanquen de seguida que troben la
separar-los
uns deis &tres es remouen amb
desagromullonar-los
o
sia
a
Per
fusta que duu un h-avesser al cap d'aval!, que en diuen el restregador
una
Dintre d'uns grans cistells o coves es renten i seguidament a dintre d'unes
Mejillones que és la que controla
saques, cap a In societat La Vendedora de
—

assegura

la vende.

—És molí gran la producció

—Per terme mig cada viver produeix unes 3.000 arroves de muscos l'any,
D'aques
de manera que amb 60 vivers, vénen a fer un total de 180.000 arroves
tes, foro més de la meitat van a fora de Barcelona.
—Esteu tots associats?
—Tots, no. Som més de la mettat peró en queden alguns que es dediquen
a la venda lliure
—Una altra cosa. Els musclos al viver, passen malures o corren perills que
us

puguin perjudicar

la

producció?

ja restregats, poden netejar-se
separant el» dolents o el» massa

més od

generació de musclaires de Barcelona, ja

ha per

Els muselos,
modament,

menuts

en renou
dut la noció del tenor que un día posé
encara viu. Potser
a tota la ciutat. I tenim entes que
algun vell, d'haver-lo trobat se'n recordaria prou
nosaltres, hauria fet brillar els
i en parlar-n'ht
a
seus
ulls menuts i arrugats i hauria comenlat
,

contar-nos:
«La primera vegada
al Liceu...»

(

Fotos

que

En Manolo

va

cantar

Martt)

1
La tría i

elassitleació

deis muselos, segons

la

mida

—Com a malures, no; a l'esttu quan fa una calor
l'arrel i
excessiva, de vegades s escalden 1 es crema
que
desenganxa.
planta
parásita
Una
musclo
es
el
perjudica pern és relati
en diem moca, també eh s
vament fácil el netelar-la.
St, aixt passa la &da del món.
«Stc branstt...».
ah
s
dos musclaires que ens han
aquí
que
Heus
assabentat de lentes coses curiosas referents a llur
lltor «el
ofici, els hem parlat d'En Manolo
musclaire». :
que Manolo Utor era
els hem dit
—És cert
—

—

musclaire?
—L'Utor? han fet ells.
—Sí, bornes, En Manolo, el
célebre tenor de Marina..,
Res. Si els haguéssim pedal
del Gran Mogol no haurien
quedat més bocabaciats. L'actual

muscos,

El»

ja

ensacats,
a

punt

d'anar

cap

citan

al

mercat
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Pastilles

COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE
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RESPIRATORIO
COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN
RADICALMENTE

Aspaíme
Composició: Sucre llet, b., cinc cgrs ; ex
tracte regalésía, cinc cgrs.; extracte chaco
di, tres mgrs.; extracte medul-la vaca, tres
mgrs.; Gomenol, cinc mgrs.; sucre mento
anisat, quantítat suficient per una pastilla.

Curen radicalment la T O S

perqué combaten les

seves

causes

O

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

Catarros,

ronqueres,

Les PASTILLES ASPAIME superen totes les conegudes per llur composició, que

pot ésser més racional í científica, gust agradable í l'ésser les úniques

qué

no

está resolt el
transcendental problema deis medicaments balsámícs i volátíls, que es conserven indefini
dament i mantenen integres llurs meravelloses propietats medícinals per a combatre
d'una manera constant, rápida í efícac, les malalties de les víes respiratóries, que són
causa de la tos í sufocació.
Les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels metges.
Les PASTILLES ASPAIME són les preferides pels pacíents.
Exígiu sempre les legítimes PASTILLES ASPAIME í no admeteu substitucíons
interessades d'escassos o nuls resultats.
Les PASTILLES ASPAIME es venen a una pesseta la capsa en les príncípals
farmácies i adrogueríes i alhora se'n llíura gratuitament una de mostra, molt cómoda
per dur a la butxaca.
en

ESPECIALITAT FARMACEUTICA DEL LABORATORI

SOKATARG
Ofícínes: Carrer del

Ter,

16

-

Tel. 50791

-

Barcelona

NOTA IMPORTANTÍSSIMA
"S b,

Per demostrar í convencer que els rá

1
1
1
1

COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE

pids í satisfactoris resultats per curar la
TOS, mitjancant les PASTILLES ASPAI
ME, no són possibles amb les simílars, i
que actualment no hi ha altres pastilles
que puguin superarles, el Laboratori So
katarg, tramet gratis una capseta mostra
de PASTILLES ASPAIME als qui li enviin
el retall d'aquest anuncí acompanyat d'un
segell de cinc catims, tot dios un sobre
franquejat amb dos centran.

—

ps

4,4,7
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ALS ENCINTS VELLS..,

DOMINEN ELS LLITS 1 LES
SABATIS
ELS

Encants de Sant Antoni són
cosa
curiosa i estética,

una

Amb

apiests

elements, es podria formar una
Pinacoteca o bé montar un metí
•

peró els Encants Vells. estan dei
xats de la

Qnadros

má

de Déu,

com

vulgarment. Cada dia els

es

clits

enretiren

Qui ens assegura, pm:o,
que aquests Bits i aquests qua
dros no vingnin precisament d'un
blée,

«menblée. í d'una

Pinacoteca?

Ara per anar als
Encants Vells no solament s'ha
d'omplir de pols sinó que cal traspassar la vio del tren i tot. El shIc
és pie de rocs i desnivellet de tal manera que recórrer toles les pa
redes fa cansar més que anar d'excursió a peu a Les Planes, per
una

mica mes.

exemple.

El panorar,
1 tantmateix hem anal massa rápids en nomenar-los
tat deis En,
els Encants Vells, perqué no són pos vells del tot. Hl ha
paredes de h(011, parades que venen mutiles i cines d'alu
n'han proles
mint i joguines de noranta-cinc céntims per la quitxalla. Prou que
que n'han patit d'a
tal els de Sant Antoni de que venguessin objectes nous i prou
questes protestes els humus venedors de la carretera de Sant Andreu, perqué e
.

res que n
han posat moltes multes i els han priva! infinites vegades de vendre
compr
no
ens
fos usa! I molt usal. 1 és el que ells diuen: «si venem usat la gent
vendre. 5
deixen
ens
prim,
nou
no
perqué cada die tothom mira més
i si venem
vegada i no fas
és que volen acabar amb el nostre comerc que ho diguin d'una

sin més

romansos».

Els han concedit un termini de temps per vendre, o mal vendre, els obietle
vencut, fora molt fácil que ha
nous. D'aixó je fa molt temps; potser el terme ha
tot?..
Quin
mal fan després de
gués vencut, peró bah! no cal mirar tant prim.
marquesines
co
Darrerament els han promés que eh hi construtrien unes
el
promesa,
aquesta
les que els han construit als venedors de Sant Antoni. I amb
com
injusticies
de
lotes
les
rencorosa.
s.'han
oblidat
venedors que no són gent
i de tots els ensurts i els disgustos rebuts.
justificadament, Pe
De lotes maneras els Encants Vells en lenco el nom ben
lene
tantfssimes que no
n'hi
ha
moltes,
venen
objectes
vells
qué de paredes que
tan
vells
tan
punt de comparacló, en el nombre, atnb les que Yenen nou, I són
trober
arribin
a
mentida
que
mal
els objectes posats a la vende que sembla
set

comprador.
paredes el
Entremig de la pols i de la bruticia de la terra s'amunteguen a les
objectes més estranys 1 més diferents que mal us arribeu a imaginar.
water-closets, do
Davant nostre hi ha una parada que té exposats una pila de
Ilet tembé e
posar
escrostonats,
de
un gerro
o tres palanganers de porcel'Iana
«Diario de la Expol
molt mal estat u un munt de Ilibres entre els que hi ha, el
noche d
en su
«Abandonada
ción», al <Calendario del Diluvio», uns quaderns de
zafe
matalassos
bodas» i «La Historia de Espana». Molt aprop dels Ilibres, tres
clamo
al
oportunament
I descolorits i plens de taques serveixen per colocar-hl
parades de Ilits vell
dues clássiques «panderetes». Perb el que domina més són les
caminen 10
Voleu dir que aquests Ibis no
fástic.
pregunto amb una miqueta de
Aquista ruina, no és posa
editó que 5
1 ca, mireu-los pobres 11:tst, ni per desgrociat
cuina
a
la
venta.
Es
la
da
de
poseu serveixen, ja veieu si en son
del restaurant deis Encants
—

do

En efecte. aquests llits despin
i corcats de per tot arreu no
fan res més que 'lástima. !Po
bres Ilitsi qui sap guantes coses
no dirien si poguessin parlar.
Una dona crida: «Sabates a
dues pessetesl...» Una altre do
na s'hi atansa, les mira, les lo
ca 1 en fa escarafalls. Són mas
velles. La venedora II contes
ta: «?Doncs qué creieu, que sí
fossin noves us les donarla
dues pessetes?

per

Naturalment que tractant-se
deis Encants es regateja, i aixt de
les sabates que n'hem sentit de
manar dues pessetes en veiem
pagar vuitanta ctntims. Cal fer

negoci. Negoci rápid. Negoci
com sigui. Val més contentar-se
a

guanyar-hi

més

poc i

vendre

més que no pas guanyar-hi més 1 vendre més poc.
Un borne assegut damunt d'un tamboret plega
ble té al seu davant estés a terra un mocador de
ter farcells pie de borilles de cigar.
Perqué serveix alzó?
Per fumar, respon.

FOTOS
ESMEU

?Aixó?
Si, si, aixt>. D'aquest tabac triat una mica
pass& pel garbell se'n fa una picadura deliciosa.
Peró si aquest tabac és recollit de per ter
ca i n'hi ha de toles menes? Com pot ésser aixó?
No hi fa pas res. És més bo, té un gust va
—

dadtssini. Haveu de pensar que aquestes boriltes
tan estat recollides en terraces de cafés i en tea

simplement pels carrers de Barcelona. La
picadura de borilles ve a ésser com una mena de
cocktail de tabac perqué n'hí ha de toles menes;
Capstan, Abdulles, Kedives, Lucki Strake, Bod
man, en fi un assortit complert de marques.
tres i

Oh bé, les triavem abans d'apilar-les, es
dir seleccionavern les borilles triedes al Colón
a la Maison Dorée 1 les juntavem 1 juntavem

de

iota

oscilen

en

a

també les deis cafés del Paral'lel. Els hi donavem
categories, compreneu? Peró ens trobavem amb
les borilles recollides al carrer que ens feien vol
el cap. Aquestes borilles anbnimes era impos
sIble identificar-les donada l'extensa varietat que
lar

recolltem. Per aixt, vétrem optar per apilar-les
toles plegades I aixt ens estalviem feina i el tabac
no hi perd res, perqué encara resulta més suba
tanciós.
en

—

rifles?

?I qul són els

vostres

compradora de bo

Els

objectes

tats

confraternitzen dintre

Inés

insospi

miseria general de la
parada. Des deis atuells
higiénics fins als voltizas
de la Histórla d'Espanya
la

tre

—

—

—

que

mena.

—

—

—

Gent

—

Abans les triavem peró era una feina molt pesada.
?Com reconeixteu les marques?

captaires
jovenets

nents

d'amagat

men
seva.

apre
que

de

fu

casa

Hi ha de tot. De
venen homes

vegades
que

no

ment

són

aquests

ni

captaires

són

els

aprenents 1 precisa
bons clients perqué se
regatejar.
altra parada. A n'aquesta
ni

més

les enduen lotes sense
Al costal hi ha una
només hi ha quadros: aquarel-les, olis i pastells
que tant es podrien atribuir a Picasso com a Go
ya, no ve pas d'aqui. Ah/ si fossim
técnics avui
estem segurs que podrfem fer una bona adquisició.
Anem seguint paredes i més parades. Toles
s'assemblen mol!. Saberes

i

'lbs

és

el

que

domina.

Estem cansats. Per as
seure'ns una mica pensavem
al «restaurant deis En
peró el trobem pie
per dissort nostra. És llora

anar

cants»

de dinar

i

damunt la

culna

económica a,. tulant fumen
una colla de cassoles. men
asseguts a les taules del
voltant els venedors recla
tres

men

la

carta.

?La carta? El cambrer la
va

cantant:

«Fideus amb cap de cos
tella» «Tripas a la llauna»
«Bacallá amb sanfaina» «Cap
1 pote amb auca «Curadella
amb patatas» «Fetge amb
ceba».
Els venedors van triant.
Una curadella,
la cassola...

uns

fideus a

1 dessota la vela del

«res

taurant» ambulant reprenen

les forces. Després per pos
tres sempre tindran ocasió
de poguer menjar-se un ge
lat perqué hi ha un borne
o :ce
amb el clássic carretó
va voltant els
«Encants».

«hz‘ntecao, helao'
ROSA MARIA

De vegadrs,
objectes s'hl
valor.

Fa

en

MPAU

mig d'agvests

?roben coses de
pocs dies,
dintre

d'un

gnadro

del

marc

ren

descobrIr dnei mil ~eres

hl

va

La vkla deis pasfors
d'alfa munlanya
general, poc conegudes les activitats que

estan al
escollit.
tenen
nosaltres
hem
Totes
marge de la que cada u de
certament,
tenen
dificultats.
Totes,
els seus atractíus i les seves
enalteix
í
les
fa
objecte
un divers guspireig de bellesa que les
especial de les nostres preferencies. Per aixó és d'una altíssíma
importáncia educativa saber exposar a la joventut el «punt doly
de totes les arts i oficis, í és conclició indispensable, per a por
tar una existencia felíç, que cada u orienti la seva aczuació
vers la professíó cap a la qual es senti més predísposat.

Són,

en

pastor de les ramades del Llussanés. Porta al damunt
l'equípatge, pero Pempantanegament de farcells. mantes. pa
raígua i bastó, no Ii lleva l'humor per a somriure, tal co
Den mana, davant l'objectía fotografíe
Un

La vida deis pastors, és, potser, una d
les menys conegudes. Nosaltres, que he
víst de prop els costums de la brava gen
muntanyesa, hem pensat de dir-ne algu
bu
na cosa als lectors d'IMATGES i hem
cat, com a motiu, 1
cleda, al fons
vall, atapeída de

L'inmensa
de la

Ma.,111~..t

bestíar.

La

confort

és

manca

de

evident...

tria de les ovelle
que, a mitjans de se
tembre, retornen d

l'estiueig. Més con
cret, la tria de les ovelles de la ramad
de Rus, acte que es fa cada any a mítjan
de setembre, al Pla de l'Espluga de Go

breny (Ripolles).
La ramada de la muntanya de R
(terme de Castellar de IN'Huc) está fo
mada per més de sis mil ovelles. Ten
pa
cura d'elles un majoral i cinc altres
de
1
tors, un deis quals está encarregat
minestra iii diuen la «mestressa».
A les vigílies de Sant Pere arriben
l'Espluga de Gombreny els petits ramat
les s
Cada amo ha posat una marca a
ramada,
gran
ves ovelles. Aplegada la
bestíar
és hora d'anar a Rus on el
ha q
troba pasturatge bo í abundós. Hí

previament, compra aquestes herbes i e
és qui Boga els pa
L'energia del pastor ha
hagut de suplir la manca
de coqueteria d'aquest
paren de manyacs, que
no
vejen amb gaire
bona

ulls

enfoques

que hora els
la

máquina

tract
i fa els
I
amb els amos de

tors

ovelles.
intere
Un detall
sant: el bestíar, qu

el seu retorn, són celebrats
amb festes casolanes, en les quals no
hi falta la teca i el bon humor. Anéc
dotes, cançons, rondalles, acudits de
tota mena es poden recollir encara en
aquests moments d'intímitat. Els temps
actuals, peró, han canvíat bon xic
l'ambient. En els arxíus folklórics és,
ara, on podem trobar moltes de les
coses que foren.
El viure encimbellat, a més de dos
mil metres pel damunt de les díscór
dies humanes; ésser el primer de salu
dar el nou día; respirar l'aíre pur i
passejar la mirada altiva per la ratila
de vastfssims panorames... Heus ací
marxen i

bells

atractíus.

Guaítar, impassible, com s'apropa la
tempesta i com el llamp esquerda la

nuvolada; sentir el tro com rebot de
serra en serra i pertorba la pau de la
magna solitud; desafiar l'enorme pe

dregada...
Cal haver víscut en les altes solituds
de les muntanyes; cal haver-se partit
amb el vell rabadá el forrnatge i la Ilet
d'ovella; cal haver sentit el xiular del
vent per entre les pedres que formen
les parets de les cabanyes i haver vist
congriar-se les tempestes a sota els
peus, assotant la plana invisible per
l'espessa nuvolada; cal haver vist for

menaçador i temible,
apreciar
tota l'imponent
per a poder
d'aquelles
altures
on el sol
sublimitat
mar-se

el torb

escalfa més, la neu és més freda, el vent
més tallant, els aíres més purs í on el
pit s'eixampla més í el cor sembla que
vulguí sobtar empés per totes les ener
gies que lí dóna la naturalesa.
iSaludem el pastor, heroi de les

e

muntanyes I

J. JUDAS I P. CLIMENT
A dalt: Un detall de la tria del bestiar.— A bala: La irla ja és feta. Ara cap
va
a reposar al Pujo] de Llentes
Ii

va

e

de pas,

segueix el <,carní ramader».

Un pastor ens va assegurar que, del
sud de França fins a Barcelona, els ra
mats poden seguir el seu camí sense
necessítat d'haver de travessar cap co
rrent

important d'aigua.

Les ovelles que van
Ripollés, Vall de Ribes,

a

Rus són del

Bergadá, Llus

sanés.

e

a

1.

A les muntanyes compreses en el se
mícercle que va del Fresser a les serres
del Cadí i serra de Saragot de Gom
breny, es poden comptar uns 50.000
caps de bestiar de llana a més d'una
colla de vacades i eugasssades nom
broses.
Abans d'anar a muntanya es fa la «to
sa», les ovelles són
s'ernbolica... La
esquilades. I tant La
cabra está posítivament
la bro
aquest acte com el esverada davant
disposa
que
rival
gastar-li el ten
comíat de les que
cosa

ma

es

a

seu

a

casa...

Es la ramadá del LitlitaltéS que

FOTOS

JUDAS)

Visions
inIdites de
Barcelona
conegut com
aquest recé del

Tan
és

parc de-la eiutade

lia,

cal reconélzer

que el fotógraf
sabut copcar-ne
el

seu

encía

ha
tot

roman

pedrea po
gues,in parlar, pot
ser ens portarien la
remor d'algun peto
furtiu,que tarta en
rogir encara avul
les galtes d'alguna
tic.Si les

honorable

gonya? No;
cida

de

mere

familia. '?De

ver

de

plá

re cords

lusions eslumades.

...1 ens

fa l'eU
mes

accentua

pltal
sol

cesmop.

brtilant

totes
tres
ens

de

d'orgull.
ens valle

pertnet1 d
aquella

(ro

La boira
eiscarrers

envaint
de la

tat dona

Iloc

pectives

poc

desusades.

a

sin

pers.

vistes 1

Aquests

aspectes de la Pla
ca de Catalunya,
ens

por

ten

blement

insensi

a la

ria, aquella
ramos

IT

memo

~o

clásslcs deis

se:izares londinenca.

La

Manigua?

centre

d'Afrf

ylnareu
cap...

on és

És,

sen

disstrna del
la
de
placa

tu

la

nostra cintat

Ittat de gran ca
1Londres amb el
terra s'estntarien
dones que nosal
an

cop

la

boira

Barcelona amb

metrópolis.

tke tropical
que

no

del

ende

trenqneu més el

Crea
t,

visló

acerta

que hi ha

a

la

rencreuament
taller d'Urgen.

Fu-Chau-Fa,
en

fill de la casualitat
terres de Xina
únic salvador
del món sencer
Perol) ?qui és Fu
Chau-Fa ?
No eimpacientis
lector amic... Aquest
modern «salvador del
món enter» és, abans
que profeta, o al ma
teix temps, un perfec

«gentlemen»

te

un

home sociable que
usa targes de
vi
sita o comercials,
que distribueix entre
els que

el conei

no

xen.

Reproduint-ne

«Presidente de la República.
Bogotá, 8 de
mayo de 1919. Sr. Fu-Chau-Fa. Presente.
Mi estimado senor: Refiérome a su reciente
tarjeta con la que V. se ha servido enviarme
—

copla de una carta al Presidente de los
Estados Unidos y del cuestionario que acom
una

pana

esta carta, todo lo cual versa sobre la
obra que puede realizar la Conferencia de la
Paz a favor de las razas de Oriente. Le agra

dezco
en

a

esta

V.

ese envío

materia,

y le felicito por
actitwi que no sólo

su

actitud

es

patrió

tica sino humanitaria. De usted atento y esti
mador y amigo, Marcos Fidel Suárez».
La filosofía de Fu-Chau-Fa. El Kaiser,
leó i la Sociefai de Nacions

Napo

una

!aras cárrec de co
que significa.
et

Es pot dir que Fu-Chau-Fa és un filosof her
métic, incoherent si es vol, pero de cap manera
mancat

d'origina
litat.

?Qué o
pina%Tosté
dels pro

FU-CHAU-FA
HIJO

DE

ESCRITOR
OCULTISTA
LA CASUALIDAD EN LA TIERRA

ÚNICO

blemes
CHINA

humans?
—Ii pre

SALVADOR DEL MUNDO ENTERO

Conocedor del* causa del thtivereo y Fundador de la erdad, ra felicidad
merma Famoso Director de •La linta China.
Autor de la obra arnica
Salvación del Mundo entero. -En
República Colombia, 8. A.
Director y Propietario de
La Vida,
Diario civilizador.
Apartado
I9C7. Lima, República Perú, S. A.
Autor profético dr la Ciencia dr1 Pando.
Presente
Futuro, en el cuadro titulado:
Camino "natural de loa humanos

guntem

-

-

Bogotá,

•

Crec
que enca
ra vivím
—

Y

com

els

troglodi
tes.Amor,

Interés,

Pu-Chau-Pa,

al

baleó

del

seu

pis del cueree

Fu-Chau-Fa' No? És molt es
trany. De Fu-Chau-Fa s'ha parlat 5 escrit
molt. Per aixó hem persistit en la idea
de bastir un nou reportatge. A aixo ha contri
buit, el que Fu-Chau-Fa posés a les nostres
mans pecadores un deis documents més valio
sos, que ha concebut el seu numen filosófic.
Ens referim al quadro titulat 'Camino natural
de los humanos» que
i inédit.

reproduím

í que és

orígi

ginal

Necessitarem

explicar

el valor del

quadro?

Fu-Chau-Fa ha condensat en ell tota la seva
ciencia filosófica i profética. En ell
ens ha
—

assegurat
está continguda
deis problemes universals.
—

la

quintaesséncia

Altre deis documents que aquest fíll de la
casualítat a la terra xinesa ha posat a l'abast

de la nostra curiosítat periodística, és la

carta

que també veurá el lector reproduida, en la que
Fu-Chau-Fa es dirigeíx a l'alta diplomácia in
ternacional i a tota la premsa exposant els
seus punts d'albir sobre la firma que pertoca a

aquells

dos poders.
El lector jutjará per aquests documents de la
personalitat de Fu-Chau-Fa.

de

No és estrany que
Fu-Chau-Fa escrigui
en espanyol correcte,
ja que ha passat gran
part de la seva vida
a Sudamérica
í a

Sagristans

qué ningú

de

Fu-Chau-Fa
—

Digui'm;

no

és

Espanya per alió
profeta a la seva terra.

la Gran Guerra
?com

va

néixer

en

el destronament
del Kaiser Guillem II. Era jo a Colombia i
aquell succés va impressionar-me fondament,
tant, que durant vint-í-quatre hores no va ésser

possible menjar ni reposar. Per fi i després
primer ápat, vaig decidir escriure un article
que no va voler publicar cap periodic. Ales
hores, aprofitant el seu text i en forma de car
ta, el vaig enviar a la Conferencia de la Pau a
me

del

Versalles. Tractava la carta sobre els 14 punts
famosos de Wilson. Vaig rebre contestació del
secretani de la Conferencia Gilbeibt T. Classe i
felicitacions de destacats elements diplomátics
internacionals. Guardo una carta
prosse
—

gueíx Fu-Chau-Fa, ensenyant-me

—

—

Quan l'horne aconsegueixi arribar a
l'estat de perfecció a qué forcosament ha d'arri
bar, no será un partit ni un Parlament els que
imposin el regisme social, sino tots els homes...
luntat.

vosté la fal

profetitzar i escriure?
Fou a l'any 1918, quan

lera de
—

Política. Al redós d'aquests tres conceptes es
rnou la humanitat actual, ni IlléS ni menys que
com es mouen els homes de la selva... La hu
manitat es salvará de l'estat exótic en qué viu
continua Fu-Chau-Fa
per lleis univer
sals d'origen ocult. És inútil que uns quants
homes pretínguin imposar als altres Ilur vo

un

volum

on

estan arxivats tots els documents í retalls de
premsa
que va enviar-me el President de
la República de Colombia, felicitant-me. Llegiu
la, si us plau.

—

?Així

voste considera

inútil tot el que

fan els pensadors i sociólegs?
Completament inútil. Ganes que tenen de
perdre el temps. Ni república, ni comunisme.
—

monarquía ni cap altre sistema de govern
podrá portar la felícítat al món. Aquesta vin
drá mitjancant una evolució natural i obligada.
El desfíci imperialista del Kaiser, així com el
de Napoleó, no han estat altra cosa que efectes
d'aquesta evolució inevitable i ells instruments
inconscients i irresponsables... De la mateixa
manera
afegeix la Societat de Nacions és
un organisme absurd, puix l'home no necessi
ni

—

—

ta societats per viure.

Segona Fu-Chau-Fa, els hornea viurem com
a Xauxa, és a dir, menjarem bé, no 1reba
Harem

1 per

comble iindrem mol! ialent

—

?Així, voste creu que als humans ens está
reservada la felicitat?—preguntem encuriosits.
—

?

•
-•

•
•

Ja

—

ho

crec

—ens

respon amb naturalitat

?I per qué l'idioma universal ha d'ésser
precisament l'espanyol?
Perque sí. Jo ho afirmo.

—

Tao, Confía" Montesquieu

Jo profetitzo i afirmo que
a menjar bé, vestir bé, no

Fu-Chau-Fa,

—

1 Fu-Chau-Fa

Jo no intentaré reclamar res. No els
necessito. Ells són els que cm necessitaran a mi.
Prepara vosté alguna altra obra?
Ja no escríuré més. Tot el que es pot re
flexionar i investigar sobre la humanitat está

Creu vosté en l'existéncia de l'ánima?
pregunto a Fu-Chau-Fa.
Li respondré amb una frase de Tao, el fi

necessiten.

—

—

—

lósof, compatriota
guntar

Tao,
?Quina

A

meu.

certa ocasió:
l'ánima humana?
I Tao va respondre:

Déu et beneexi I

paraules

Les dues

en

—

li varen pre
idea teniu de

—

contingut en el meto quadro de profecies. Des
prés de feta aquesta obra, res més cm falta a
dir i considero que perdria el temps i el faría
perdre als altres escrivint novament.

Nosaltres mengem gallina i el tigre es
els homes. No sé sí el tigre í la gallina
tíndran ánima.

de Fu-Chau-Fa

—

menja
1.ra

Mentre no hí hagi un idioma universal
que el món será un antre de tenebres.
Mentre existeixi la cuina, afirmo també
hi haurá salvació possible en aquest

-

jo afirmo
2.n
que no
món.
-

peribdies

—

pobre. Sense propietat l'home és un miserable».
(Lector; el repórter ignora, si el gran pensa
dor francés ha dit efectivament alzó... Jo no faig
sinó recollir les paraules de Fu-Chau-Fa).
Jo dic: Sense propietat ni diner no s'és po

una profecia meya.
Lí explicaré el seu
Vivint jo a Colómbia, on he romás vint
i tants anys, vaig escriure una carta al gran
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Aquestes

bre de cap manera. Sense talent per a enganyar
als babaus, sí que s'és vertaderament pobre...

ANOS HUMANOS:

_

ICP015105
o
e

PROFECIA.

DE

ATROAI.

—

—

Es

no

a

—

—

origen.

ni llibret 1 se'n anirl

Llegeix í estudia molt?
Li preguntem aixó, perqué damunt la taula
veiem una pila de periódics i revistes.
Fa uns quinze anys que no llegeíxo abso
lutament res. Tot el que s'escriu són ximpleries.

véncer la vida: el diner o el talent?
Miri: deia Montesquieu «Sense diner no s'és

primera sentencia la compren tothom.
La segona será indesxifrable fins l'eternitat.
?Podria dir-me, mestre, per quínes deduc
cions ha arríbat vosté a la conclusió de qué la
cuina ens impossibilíta salvar-nos?

Ilegetx
Síngapore

Fu-Chau-Fa, fa quinze anys que

Pregunto aleshores a l'expatriat filósof xinés.
?Qué considera voste més necessarí per a

La

—

la intel-lec

meto

—

tot el món arri
treballar en ab
solut i tots tindran molt talent... En el meu
quadro de profecies hi ha la clau i l'explicació
d'aquesta veritat.
bará

de propaganda de
país.
suspés la subvenció?

tasca

I li han
Sil Hi han influit els actualsconflictes co
munistes de Xina. Creuen que, davant la pers
pectiva de qué el cornunisme triomfi, ja no cm

—

anant tots despullats no hi hauran jerarquies...
Peró aquest comunisme no l'accepten els ho
mes.

atendí') a la
tualitat del

—

El veritable comunisme creuen alguns que con
sisteix en qué tots els homes treballin i mengin
igual, sense preocupar-se de vestir, perqué
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poeta i aleshores candídat a la presidIncia de
República, Guillem Valencia, en la que li
deia que els conceptes «pare» í «fill» eren la
la

els mals que pateix la humanitat.
Guillem Valencia va contestar-me ínstant-me a
de

cercar

tots

una

a

I tra causa,

trobava

puix aquella

no

la

molt encertada. Aleshores reflexio
al cap de quinze díes vaig
obtenir la conclusió de qué tots els dolors del
alón tenen la seva causa, a la cuina...
nant
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Quadro sinoptic en el qual Fu-Chau-Fa condensa tota la seva Illosofia, que ha de portar la fellcItat ala hornee. Si aquea
la felicitat no pot venir fina que haguem entes el quadro, no ena queda més remei que renunciar-hl detinitivament...
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profundament,

Fu-Chau-Fa 1 el Comunisme

•

la Xina. Ja

no

emitirá més.

—

—

mestre, dir-me quines són les seves possibilitats

económiques?
—

Res d'indiscreció.

Jo rebia,

fins fa

uns

me

subvenció de la Legado de Xína a Co
lómbia. Els meus compatriotes m'ajudaven en
sos una

Quina

edat té ara/

anys.
altra. Qué

una
significa el seto nom?
Fu, professor; Chau, milions; Fa, brillants...
Fu-Chau-Fa, l'estrany filósof asiátic, cris ob
sequia amb una cigarreta i accedeix a deixar-se
enfocar per l'objectiu del repórter gráfic d'IMAT
—

Ara parlem de qüestions económíques.
Encara que sembli indíscreció ?podria,

Una darrera pregunta:

Quaranta-cinc

—

Ah...

—

GES

amb la deferencia per a la

qué és la primera vegada que
periódics amb bata de casa.

revista de
retrata per als

nostra
es

JosP.P MEIlA

Cilla Gámez
diu 4111C MI es fiará

monja

Gámez,

Celia

voltada de les

«Cris».

seves
en

un

final

d'acte. Val

a

dír que l'am
bient
vida

no
a

con

les

idees con
ventuals...

EN pie
—

—

—

batibull de l'escenari demanem
Celia Gámez.
Quatre preguntes, si us plau.
Són només quatre?
Quatre de justes.

Si es així, m'hi resigno. Primera...
Primera? ?Qué lí plau mes de la nos
tra cíutat?
Tot per l'estil. Gairebé no tínc pre
feréncies.
—

Aquesta resposta gairebé no val, pe
comptem-la.
Segona...
Qué li plau més de Madrid?
Tampoc no sabría dir-ho.lot té punts

—

—

ró

—

—

—

—

admirables i el que no ho és tant passa
més desapercebut. En resurn: la im
pressió total és de primera.
Passem a la tercera pregunta: ?Si
fos
artista de teatre qué li faría més
no
—

goig d'ésser?
ros artista... Qué us diré? Es
tic tan contenta del meu art que no pen
so en res més.
pregunta, la més
Ara ve
difícil.
Indiscrecions no...
Es tracta d'una indiscreció que con
vé aclarir discretament. Qué hí ha del
Si

—

no

—

—

—

suposat ingrés a un convent...
Del convent? Doncs
—

Ná?
Atacó ja és la pregunta que fa cinc.
Aíxó és només un aclariment.
Dones repeteixo: del convent,
ná.

—

—

—

—

•

•

•

Quatre preguntes no poden satisfer
repórter menys exigent. Cal, doncs,
completar l'interrogatori. Triem la girl
el

més eixerida.
Aquella
m

ent

quadro oriental que dificil
perdonará cap autor de revista

mica de

ni

—Qué lí sembla

Barcelona?
—No n'hem vi t gens.
—Com ha anat aixó?
—La nostra vida no ens
permet el luxe de veure la
ciutat.
Un luxe molt relatiu.
Doncs ni aquest. ?Voleu
saber com vívim?
Estic
real
—

—

—

tuent.

Doncs, escriguí: Del Ilit
la taula, de la taula al tea
tre, del teatre
corrents!
altra vegada a la taula i de
la taula al teatre de nou.
—?1 el temps que hí ha en
tre el menjar i el dormir?
Ens el prenen els
assaígs í més que n'In
—

a

—

—

—

hagués.
Val a dir que aquest
treball tan abassegador
no pren tot el bon humor
aquestes noies. La meya
interlocutora, sense esperar
la pregunta, es decideix a
dir-me:
Digui als lectors d'ImAr
GES que
em moro de ganes
d'anar a Hollywoo
A fer cinema?
Més concretament, a fer
de Greta
Retallada sobre l'apoteosi de
Garbo. No
la revista, Celia Gámez al
torn lambe apotebsica, escolta
faria pas
gaire convicció els mots
d'esprit de Faustino Bretano mal paper.
—

—

—

sen

sense

És l'amic Cases, amb els
clixés el qué ha de res
pondre aquesta pregunta. 1
seus

no

es

cosa

fácil de feries

col.locar.
—

?Voleu recular unes pas

demana el fotógraf.
Ningú recula ni un pam.
Qué pass& Misten! És a dir,
ses?

—

misten... Són les segones
tiples que volen sortir una
mica més endavant que les
terceres.

Misteris d'entre bastidors.
A més dels misteris hí ha
els diálegs d'entre bastidors
que tenen molt de carácter:
—No puc caminar. Les
meves sandálies són almenys
dos números més curtes que
els meus peus.
—Amb les meves puc ca
minar perqué ja sé doblegar
el peu dintre la sandália.
I pensar que sobre l'es
cenari han de caminar Tuna
manera gairebé alada!
Peró totes les petites mísé
ríes de les sofertes girls, des
aparéixen quan les banya la
llum crua de l'escenari. Així
com el maquillatge accentua
llur bellesa í elimina les Ilet
jors, la responsabilitat de
l'escena fa desaparéixer tots
els mals, fíns els deis peus.
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Facsímil de la folla de treball del Foro
de Sant

Jaume corresponent a una
segle passat

Festa de Tots Sants del

particular

que

ens

uneix

amb el gerent del Forn de Sant
Jaume, Sr. Colom, fu que un día tin
guéssim a les nostres mans, una fulla
antíquíssíma del Diari de treball de la
casa, la qual pertanyía al segle passat.
Ens interessárem per la históría de la
casa, í perqué la trobárem tan digna
d'esment, ens vingué la idea de fer-ne
IMATGES.
una ínformació per

El millor auxiliar

per una

rápida

cocció: el fom

a

vapor

La fulla de qué us parlávem, corres
pon a una díada de Tots Sants. Segons
el facsímil, que presentem en la foto
grafía, la quantitat de producció en
aquella época era de 325 quilos, pro
duíts en tretze hores de treball, o sigui
nou í mitja al matí, í tres i mítja des

prés de dinar.

El document és per al ram de pastís
i com és curiositat per tots
seria
ben ínteressant. Parlant del particular
fet
amb perits en la matéria, ens han
en
veure l'esforç que representava
jor
aquells temps, arribar en una sola
—

—

nada a una producció semblant,
aquella
s'ha de tenir en compte, que en
de
força
tot
a
época s'havía de fer
car

braços.

La nostra curiositat ens dugué a fer
treball
una comparança amb la força de
amb qué compta avui la casa. I heus
ací el que n'hem pogut treure.
En primer lloc, cal fer esment, que hí
ha una creença un xic equivocada de
certes índústries.

L'elaboració deis

panellets

Molts creuen que per muntar una
l'art
gran industria cal remuntar-se a
molts
te
téxtil, puix que tan sois amb

exportacíó poden arribar-se a fer xífres fa
buloses.
Aixó es pot aconseguír, doncs, si els que porten la di
recció d'una indústria estan atents a dotar-la de tots els
mitjans amb qué avuí día es pot reduír l'esforç humá.
La producció que abans necessítaven al Forn de Sant Jaume,
tretze hores, avui la fan en una. Es ciar que els seus obradors
estan dotats avui de tota la maquinaria adequada que la indús.
tría crea per a simplificar l'elaboració. Nosaltres que hem pogut fer
nos cárrec de la precisió i delit amb qué es treballa, no ens ha estra
nyat gens malgrat tractar-se de tones de produccíó, el que es pot fer en
una jornada de treball.
Si l'elaboració crida fortament l'atenció, no ho fa pas menys
la preparació i l'empaquetatge.
L'any passat, en aquestes festes de Tots Sants, fórem convi
dats a veure prácticament el que havíem sentit a dir que sois
feien els americans per a simplificar el treball, amb l'interés
d'aconseguír resultats económics.
I ací van les fotografíes d'alió que veiérem.
L'empaquetatge es fa en dues seccions d'onze dependents ca
da una. Cada u está encarregat del seu treball especialitzat, és
lers i molta

-

Máquina

per

pastar

pastes dures. Té

una

i

barrejar

tota

mena

eabuda d'uns 100

de

quilos

paperina de dues lliures representava un
treball excessíu que calla suprimir, car
s'omplía la botiga de gom a gom i els que
estaven servits, tenien necessitat d'obrir-se pas
entre la gentada. Es veu que la preocupació de la

geréncía d'aquesta casa exemplar, no és altra que
el fer grossa la produccíó, car és la única manera de
salvar els negocís, sobretot avuí que els jornals i les
despeses de tota mena arriben a xifres fabuloses, no ha
vent-hi altra defensa que contrarrestar-ho d'aquesta ma
nera: és a dír, l'estandardització a
qué són tan aficionats els alemanys
í que tan bons resultats dóna.

ANGEL PONS
1
GUITART
FOTOS
GASPAR

Palieres de

panellets dísposades per a

la venda

dir, que el primer obre les capses, el se
gon hi posa sis panellets d'una mena, el
tercer els hi posa d'una altra í aíxí successí
vament fins arribar a la comprovació rigoro
síssima de pesar les capses, í seguidament un
altre operarí que les acondiciona en unes llau
nes capaces de contenír-ne vint, que les preser
va de l'aíre
ambíent per esperar l'hora de la
venda.
ens ha dít el
Anys enrera, sobre l'any 1908
procediment: Feía
Sr. Colom
no es feía aquest
a

—

Ilástima veure que per falta 'de temps material, no
podia aprofitar la grossa venda que hi havia, puix

arreglar davant del client una capsa de quilo

o

es

que

bé

una

Poesía de
Tots Sants...

—O Parker—féu Melrose.
—O tots dos—digué Poirot, somrient.
El coronel sortí a la rece-res de Raymond
1 jo vaig tornar a picar per tal que vingués
Parker.
El primer torné aviat acompançat del jove
secretan, que presenté a Poirot. Geoffroy Ray
mond, amable com de costum, semblá con
tent de conéixer el detectiu.
—Mai no hauria pensat que visquéssiu d'in
entre nosaltres, senyor Poirot—digué--.
Seré molt interessant de veure-us treballar...
Perb, per qué em demaneu?
Poirot seguia dret a l'esquerra de la porta.
Se n'aparté de sobte i vaig 'retire que mentre

cbgnit

estava d'esquena devia haver posat el ea
diral en qué morí Ackroyd en la posició que
havia dit Parker.
—Voleu que m'assegui?—digué Raymond
amb bon humor—. I per qué?
—Aquest cadiral estava en aquesta posició
ahir al vespre, quant el senyor Ackroyd fou
assassinat. Després algú l'ha tocat: ?Heu es.

jo

(Continuaciú

del ntintero

anterior)

tat vós?

CAPITOL VIII

El

L'INSPECTOR RAGLAN, PLE DE

CONFIANÇA

esguardérem els
—?Es ciar que fareu
Ene

ció?—vaig

uns
una

als altres.
enquesta a l'esta

dir.

—Naturalment; per?) tinc poca fe
resultats. Coneixeu l'estació?
seus

en

Hing's Abbot no és més
vilatge;
per?)
al mateix temps és un
un
portant encrenament de vies férrie,s. La
jor part dels grane expressos s'In aturen;
La coneixia.

els
que
im
ma

shi
que hi esperen hores i hores i
tres cabines telefbniques. A aque
locals entren a l'estació,
hora,
tres
trens
lla
Nord que
en correspondéneia amb l'exprés del
i
marxa
a
les den
i
dinou
arriba a les deu
formen trens
hi ha dues o

Hi ha molt de moviment i per
i
tant poques probabilitats que una persona te
lefonant o muntant a l'exprés, pugui ésser

remarcada.
—Perb per qué han
Melrose—. Ho trobo del

telefonat?—preguntb.
extraordinari i

tot

inexplicable.

inspeecionava

Poirot aixecá el bibelot que
i

digué, girant-se lleugerament :
—Estigueu segur que hi havia
--Quida podia ésser?

una

nava

qüestió

la

des d'un

punt

de mira molt

especial.
Se n'alié cap a la finestra i esguardé enfora.
—?Dieu que eren les nou, doctor quah hen
trobat aquest foraster a l'entrada del pare?
Va preguntar-me Macé, cense girar-se.
—SI—responguí—, vaig sentir tocar el re
llotge en el mateix temps.
--?Quant de temps Ii hauria calgut per a
arribar

a

la

casa...

a

aquesta finestra,

per

exernple?
—Tot el més cinc minuts. Dos o tres no
més, si ha pres la drecera de la dreta i ha
vingut aquí directament.
—Perb per fer aixb hauria calgut que ro

negués

topants?
—Es veritat--digué el coronel Melrose.
—?Podrem probablement descobrir si el se
nyor Ackroyd ha rebut la visita d'un foraster
els

durant la darrera setmana?
--El jove Raymond podrá

suggerir.

sense

~Atar

—No. Ni em recordo d'haver-lo vist en l'in
dret que dieu: perb devia ésser-hi, quan ho
afirmeu. Algú el deu haver tocat. ?Sla des
truit un indici fent aixb? Seria una desgrácia!
—Aixb no té cap importhncia. cap impor
thncia en realitat. El que us volia preguntar

Raymond ?algun desconegut
ha vingut aquesta setmana a visitar el senyor
•ckroyd?
—No—digué per fi Raymond—. No em re
és aixb, senyor

I vó,. Pa ”l< e r ?

cordo d'haver vist
—Demano
perdó

de sis

no Higa
Aquest s'adregii.

—Abel)

en
a

res.

Grácies, Parker.

Raymond.

—Acaba d'arribar el seny-or
a oferir-se i voldria

Hanunond—di
parlar amb el

gué--. Ve
vig

sen_yora.

veure'l de seguida—digué
apressadament.

el

jove,

de coustatacions

anda

a

que sortí

Poirot miré el cap
interrogatitt.
—Es el procurador de

aire

la

família—digué

Mel

1138e•

—A aquest jove senyor Raymond se
girat feina—mormolh Poirot—. Sembla
al corrent de les seves tasques.

li ha
molt

—Cree, en efecte, que el senyor Ackroyd
el considerava com a molt útil.
—Quant de temps fa que és aquí?
—Dos anys justos.
—Estic conveneut que treballa concieneosa
ment.

QuineA

son

les

seves

distraccions?

esport?

Fa

—Els secretaris particulars no tenen gaires
lleures—respongué el coronel Melrose amb
mitja rialla—. Em penco que Raymond
una
juga al golf i també al tennis a Penal.
—Va

a

les

—No. No
Poirot va

de eavalls?
penso que li agradin.
semblar desinteressar-se de

curses
era

la

qiiestió.
—Em penso que ja he vist ael tot el que
calia veure.
I doné un esguard circular per la peea.
—Si aquestes parets poguessin parlar?—vaig
mormolar,

al senyor. ?De qué
es tracta?
—El senyor Ack

royd ha rebut
sita d'algun
ter

en

la vi
foras
aquesta set

mana?
El maít re d'U
tel es recollí.
—Hi ha el jove

vingué dime
cres—digué--; Cree
que

que venia de la ca
sa Curtis
i Troute.

gest

coneixerem,

la

respondre

va

tenia prop

Raymond féu un
d'impaciéncia.

raó.

ho sabrem tot.
Aquest afer és molt curiós i interessant.
Va pronunciar aquests mots d'una manera
indescriptible. Vaig comprendre que exami

—Quan

secretani

—Si—vaig respondre—;
peus.

dir-nos-ho—va:g

—Ja

me

'n

recor

do, paré el senyor
vol parlar d'una
persona
d'aquesta

no

mena.

I es giré cap al
senyor Poirot :
—El senyor Ack

royd havia pensat
comprar

dicté

un

fon—explich—, la
qual cosa ens hau
ria permés de tre
bailar més rápida
ment. La casa en
vié un representant,
pero?) el sençor Ack

royd deixé córner
projacte
Poirot esguardé

UN BEL'.
TRAJO BLAU

el

el mait re d'hétel.

—Podeu descriure aquest jove, Parker?
—Era petit i ros, senyor. Portava un bell
trajo blau. Era un home que es pregentava
molt be.
Poirot es

giré

cap

...cadsz DE
moitAsP.5

PoRTAvA,

a

mi.

—L'home que heu trobat

a

la reixa

era

alt,

—Caldria que tinguessin no solament una
sinó a més ulls i orelles. No obstant.
no
creieu que aquests objectes siguin sempre
muts. Sovint
ens
parlen. Les cadires i les
taules tenen la seva manera especial d'ex

'lengua,

pressar-se.
I es dirigí cap

veritat?
•

a

la porta.

(Seguirá

en

el

número

vinent)

senyor Manuel

lí

I

i

Peretio.

paciencia
tut per

el

el record de

tent

cartulina de!
na

poNtal

Redondo
amb

7.8(

entrar en

una

tantany 4, u.
patatales. Ha

L'ha batui
que viu

llosa de

Segura degueren
era

creure

prou

que

l'alemany,

el del
passar la
usa' per la
ite

noves
—

—

capitel]
policromes

de pedra, que us dibuíxaven amb
tonalitats la vida de tots els após

tols o de les onze mil verges dintre una D
dominica] d'algun Ilibre de chr.
Mes heus ací que en pie segle vínt ha
retornat la fallera de fer coses microscó
Ara els hi ha

donat, peró,

superacions.
heu emprat gaires hores

en

dm--lo

—

nes,

Unes seixanta hores. En diferentes esto

peró.
Quin

fi us ha mogut a ter aquest treball?
El de demostrar que els catalans estem
també en condícions de poder Iluitar en el
terreny de la calligrafia miniada i de la pa
—

Marc
Cecilia
que s'estira fins a les 6.347. Finalment un altre
caporal de la Guardia Civil pel que es veu
es el Cos on s'hi aprenen més filigranes
des
tacat a Girona, s'ha pensat batre tots els re

—

ciéncía
--Sobre tot de la paciéncia. D'aixó ja fa temps.
Doncs, per qué no ho féieu amb un text catalá?
Home, no hi vaig atinar. Peró veureu: Ara
tinc ganes de provar si arribo a les 10.000 pa

—

—

cords ten les 6.338 paraules.
1 diem «sha pensat» perqué al senyor Agustí
Hernández, que així es diu el benemérito
miniaturista, se li arrugará el tricorní quan

—

raules i ho taré en catalá. Vós inateix
triar-me el text que us sembli millor.

podeu

per la

mania de la lletra menuda, cosa més
adient als corrents deis nostres temps en
els quals és més fácil de triomfar amb

forca Iletra menuda

que

no

pas

pintant

vides de sants. Aíxí veiem que en poques
setmanes han estat diversos els personat
ges que han fet parlar d'ells per assaben
tar-nos que han fet entrar un nombre

realment

extraordinari de paraules en
tros de paper del tamany d'una targe
ta postal. Creiem que al noranta-nou per
cent deis nostres lectors, maí no se'ls
havía acudit de ter sembiant oroya í que
un

en

llegir aquestes

munt

interessants noves da
deis diaris, els haura envait, com a

nosaltres mateixos, una Ileugera ombra
de dubte. ?Es possible que en una super
ficie de paper d'uns 14>( 9 cim. s'hi pu

gui ter cabre no sabem quants anides
del Codi, o bé alguns ca pítols del Quixot?
Va obrir el foc un alemany anomenat
Freischlader, que va fer anunciar a so de
bombo í platerets (ai las» que havia en
taforat 3.587 paraules en la cartulina
duna postal. El que no dejen els telegra
mes, era si les dites paraules eren d'aquelles
a les quals els alemanys
hi són tan aficionats,

aquella de: Ogotterlófeunívomfibelund
vergibunfunferefchulden.
D'ésser així, caldria reconéixer-li mérit, peró
del contrari, ha quedat força desmarcat. Un tal
Perales, d'Alcalá d'Henares, ja va trobar la
manera de posar-n'hi 4.760 i als pocs dies ens
assabentem de que un caporal de la Guardia
Civil de Sucina, hi havia escrit un grapat
d'anides del Codi, fins arribar a les 5.205 pa
raules. L'ésser caporal de la Guardia Civil no
Ii va servir de gaire, perqué al cap de poques
hores un tal Torregrosa, de Málaga, va ter sa
com

sápiga

que el record,
per ara, ha estat batut
a Barcelona per un ca

tala, fill

L'obra del senyor Percibí, en tamany natu
Hi ha sts cuates de L'a floja sencers.
A la rodona una ampliacló de la miniatura,
ral.

que

si

de Cervera.
Ens hem dirigit a les
escoles parroquials a Santa Ama

tos

»encera

tindria

hem dema

pel professor auxiliar de les mateixes.
?Com us dieu? hem preguntat en tenir
al davant un jove fornit, de cara intel-ligent
i rostre apacible.
—

—

Em dic Manuel Redondo i Perelló
ens
ha respost.
D'on sou fill?
De Cervera, de Lleida i de pares catalans.
—

—

—

un

metre

d'amplada

Podrieu

posar-hi el

projecte d'Estatut regio
nal, que aixi

com
aixf
el Ilegirá mai ningú.
1 escolteu: ?per ter
heu servit d'algun a parell
no

nat

a

terme?

un

nomena

que els treballs tninia

11

entrar-me ganes d'avancar-los
vaig tenír de recomençar alguns
perqué cada dia anava llegint

varen

tots. Ara que
cops la tasca.
a

senyor
que s'a

turístics eren privattus de Fedat medieval,
quan el matelx us brodaven tot un poema mis
tic
i a vegades no pas massa de místic
en

?Diuen

en

7.986 paraules. Falten molt poques per a les
Ilegir la gesta de Perales avancant

ren sor

SEMPRR havíem cregut

Mol bél

vuit mil. En

no

digne

tir

cerverí

que heu fet un treball de
miniatura?
Sí, senyor. Aquí el té. 1ii he copiat sis contes
complets de la collecció Calleja. Conté unes
--

cal'ligrafía

xar-se

cara

un

Barcelona

a

ber que n'havia escrites 5.235; un estu
diant de Melilla va creure's ter mérits aca
démics arribant a les 5.260 i un altre estu
diant de Salamanca, per no ésser menys, va
fer un punt í ho allargá fins a les 5.618. A Ca

piques.

minlada

l'es

propuse arribar a les dota mil

un

calígrafia

El record de la

una

de benedictí ha ba

ara,

criptura,

qual

aquesta tema,

us

óptic?
Sí, senyor. D'aquests binocles que la
em va regalar quan em va posar al tnón.
1 una lupa?
1 un be negre!
Que Santa Llúcia us conservi la
--

mare

—

—

—

ta

vis

per molts anys.

—
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Dos dies d'excursió en autocar
per l'EMPORDÁ, COSTA
BRAVA 1 GAVARRES
Díes 1 í 2 novembre

Vía tges Catalánía
Rambla del Centre, 37

SENYORES:
Si pro veu les

cigarretes

-

Telf. 23252

MER1

refrescants
les preferireu

toles les

ä

altres cigarretes orfenMls

Setrnanart gráfir
d'actualítats

mobles
interiors
teles DeTeKu

Número son:
40 céntíms
Preus de sub

crlpc16:

cerámiques

!mala, semestre 10 Mes.
f o f a, madre 1050 Ptes.
Adus`nistracló

LLIBRER1A

pte4.1oe eomplet

CATALON1A

llameas

assortit.-Preus

Pede 313

FEARRET'ERIA PL_A
BARCELONA
Taller:, 66 í 68

Playa

sala

venda

JOCS PORTIER

diagonal,

d'exposicions

460

-

tel. 73963

-

barcelona

Cata s'aya, 17

Tel. 11456 -Barcelona

-

AFA1TAR-SE
AMB

e
AFAITAR-SE
AMB

PASTA XIX
significa afaitar-se hi
giénicament i cómoda

PASTA
ha

estat

senyal

Abrics fets, com els de
mida des de 90 pessetes

XIX

sempre

un

de distincio

F. VEHILS VIDAL
7, PLAÇA UNIVERSITATI

familia de Soler! Rovirosa
yat

presideix
en

un

Pacte

d'inauguració del monument al
més exquisita de Barcelona

gran

escenograf, empla

deis indrets

131

1

Soler

a

rnonumeut

Roviroaa

Mares,
tnaugurat dlutnenge, comença
a ter
quedar bé a Barcelona,
tan
perjudicada en aquest
l'encultor

de

El

ram.

Prederic

monument

bé

amb

Ele

nostres

l'indret

presos

s'adía

políticsieocials

passeig al pati
Preso Model.Detinguts com
el

duran t

ments
—

Iles

seu

temibles

deien

—

la

parets

tan

de

eeva

ben

erigit

Es

on

de la
aele

avançats

estada

en

aque

allargant-se
per ara ningu

ha

anal

inexplicablement 1
ha parlat d'alliberar-los.Notenen
més remel,
dones, que anar-se
dvesant a aquelles parets I aquel'
regitn. És aquest posat d'anar-s'hi
que ha

el

habituant

recollit

la

primer aPreguerra
es Granier Barrera, que ha passat
emmanillat pele carrera de Barce
nostra

lona

—

foto.E1

en

temps

per ésser

A

bala,

a

seu

concordia!
a

l'entació

l'esquerra:Ricard

ra saluda

del

de

condult

els admirador§

ex-club.

l'aparell que 11

És

ben

Zamo

1

andes
visible

braç le
Canyar
dé, en el moment d'aconsegulr
Montero a les Costes de Garrat,
durant el Campionat d'Eepanya
de velocitat, del que bou vencedor
•Iona

t.

A

la

aguanta

el

dreta: Manten

Els cemeniírís
de Barcelona,
vistos des del cel
És a dir, des d'un avió de l'Aeródrom
Canudes. Aquesta visio era, fins ara,
absolutament inédita. Era hora de reve
lar-la ara, en vigilies de Tots Sants. En
aquesta diada,

que té

a casa

nostra

una

tradició que no minva, Ilur tracat será
literalment cobert de flors. La geometría
ben aprofitada d'aquestes vies és invadi
da d'un peregrinatge constant, que cum
ple de corones les plataformes deis
tramvies i eta interiors deis taxis.
Vistos des del cel, els cementiris en
aquesta diada es veurten pintats del groc
de les semprevives. A vista d'ocell, en
qualsevol dio de l'any, els cementiris
perden Ilur aspecte macabre. El dibuix
deis carrers i les taques de verd dissi
muten eta pica negres 1 blanca deis nin
xols. Des de lluny, l'arquitectura de les
sovint felil
té
tombes
no gaire
molt mes prestigi que de la vora.
El cementiri nou que des de l'avió és
imponent, perjudica la contemplado
deis altres que no resisteixen de la vora
ni de Iluny la comparanca.
—

—

"le

L'avió permet de veure com el cementtri nou ha anat invadint
la muntenve, amb successtus gravaments, que e llores d'ara
toquen gairebé el din. Aquesta situad() el fe molt por macabre.
Es tracia d'un cementtri que no deltra d'ésser una muntanya
vora

el

mar

El cementiri de Sent Andreu. si
mal ben be ala efores d'aqueste bar
riada bercelonina, té unes avingudes
amplísstmes que li donen una enaren
o de grandária que. en realitat. no té

Barcelona,
El cementtri de Coll Blanch es deis més idtPlics de
1 l'abundor
Ilevat el de Sent Gervesi. La sera estructura simple
rural
cementirI
de verd el converteixen, si fa no fa, en un

queva
El cementirl de Les Corts,
una
voltant-se credlficectons amb
el
presse que no podien sospitar
mi
Amb
una
qut varen bastir-lo.
el d
pretenstons
que
més
de
ce
carácter de
Coll Blench, no té un
cididament monumental ni ten,
d
poc idiIllc. És un cementiri
suburbt, ben be

Des de l'avI6 el clibute del cementirt vell fa pensar
mtg
més en un estadt que no en un cementtrt. Al
mes vell d'especte
de le Ciutat. el cementtrl vell
envellInt cede die emb le
que d'anya
es va
competencia del nou
—
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