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Després duna !larga estada a l'estranger, motivada per la seva ~tía, Don Francesc Combó ha
Jornal a Barcelona, completament restablert, i disposat a reintegrar-se a les EICfillíitlt5 públíques.
El

retorn del gran líder cátala marca

un

moment de gran interés

en

la sztuació política actual

L'avió gegant G. 38 que está
realitzant una tournée per
vá
ries capitals europees, va
arri
a l'aeródrotn
de
l'Areonáutica del Prat de Llo
bregat. Abans
va fer

bar el dissabte

d'aterrar,

unes

guantes

bre

Barcelona

evolucions

volant
poca altura que pogué
modament

admírat

per
a

ser

per

so

tan

có

molla

gent. Procedent de Marsella es
dirigí el diumenge cap a Getafe.
A la silueta, una de les quatre
hélixs del grandiós avió
,

(FOTO CASES)

probable trasliat de Samitier a
Madrid, ha col.locat novament la
figura del capitá del «F. C. Barce
lona» en el primer pla de l'actuali
tat futbolística.- Samitier va fugar
diumenge en el partit contra el
«Júpiter» í va marcar el primer gol
en la curiosa posició que lisa sor
prés el fotógraf,
POTO GASPAR
El

—

ti

'111 II I

II

de Tots Sants, la Diputació de Barcelona
portar, en corporació, una placa commemo

El día
va

rativa a la tomba del gran patríci Enric Prat
de la Riba. En aquesta ocasió, el senyor Maln
quer i Viladot va pronunciar un discurs casal
tant la memória del que ton seny ordenador del
catalanisrne.
(FOTO CASES)
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VOSTÉ SALUDA
SENSE DESPENTINAR-SE
quan usa Fixol. Fixa els
cabells per tot el dia, sense
empastar-los ni deixar-los
greixosos. Té el perfum
discret de les violetes.

IX01)

Dona distinció al

pentinat.

ELS FETS

DE BADALONA

15eldeat dele anomenats socials ha ensangrentat aquest cop els car
Un nutre
la vista parcial de la fábrica "Metalgrat"
pen de la edad elatat de bedelcusa. Heus aci
caten en vaga. El ungió de la dita fábrica amb senyals d'un ha
ele obren da te
1 el retrat de Ramon Bonjorn, obrer vidriar, que junt amb el
pacte ea el
(FOTOS GASPAR)
xoter del comió multa mort darant la Huila.

quid
penable'',

UNA FORMIGONERA MILLARS TREBALLANT
A

LES

OBRES DE L'ESTACIO SANT GERVASI
FERROCARRIL CARRER BALMES
-

MAQUINARIA

PER

A

CONTRACTISTES 1

OBRES

PUBLIQUES

MARIAN
NANA U
Corís, 537
Teléf.

30726

BARCELONA
Paseíg del Prado
Teléf.

10613

MADRID

De quan les bésties
parlaven

dock tea. L'hora més eiegani de l'alta
durant la gual hom pot gestr l'espec
tecle de les més graciosas belleses del món caní
Five

o

socletat i

L'hora de l'aperitiu en algun bar del
país deis gossos dóna loe a les més
tuitmedes escenes de camaradería

—

?Jureu dir la venda},

ritat

1

res

mes

que

Iota la ve
la venial?

POTOS
DELIUS

Un ichl'Ii

Algun personatge
de cinema? ?Un au
llust de circ dIspost a
entretenir le guitxallat
No. Un gas policía
en trajo
de cerrar

doints

Les grans 1 có
modas buteques
deis nostres se
tic.

lons,

1 I

serveixen pre

cisament per aixó

FONOGRAFS
PLAQUES DE TOTES LES MARQUES

1

DEMANEU ELS CATALEGS DE
LES DARRERES NOVETATS

Fonógrafs d'ampliació rádio eléctrics
Aparells de Rádio
-

Sigui m'Une 1 modera afallani-se andi

Agustí

PASTA HIGEA

Pianos

Evita irritarlo I grao que e: uraduelieu amli l'iís dels sabous
Demani's en les Perlumerles

-

Anloplanos

Rambla de

Pita del tub: 2'50 pessetes

Guarro
-

llarniOnituns

Catalunya, 7

-

Or§ues

ANGELUS-HALL

La cinta d'amiant per
a frez» d'automóbils
renal
nacional, tare garantew
Pruner.
Un
enérgic i insleolani. Sellen. Un desgall «Unan
i eonsegüentment longetdal marme. Tercer.
Une zaseruibilltel absoluta a l'nigua, a '01 1e
la bencina, ele, etc. Quart Una rensténne
Macana a les malora temperaturas de biselé.

E
F

Settn?uxari

gráfic

ABRICANT:

JOSEP SAULEDA
SANT POL DE MAR (DARCaom)

d'actualítats
Número solt:
40 cIntims
Predi de sub

ertpc16:

larttlogi, s'asta 10 Pta.
f o r a, ilustre 11.50 Pta.

MALLORCA
l'abast de tothom. Tres clics d'esta
da a l'ILLA i excnrsions per 75 ptes.
a

Admintitrac161veada

LLIBRERIA
CATALON1A

Claris 69-71. BARCELONA
4

?hila

Cate cuya, 17

TeL 12456

-

~cacead

VIATOES CATALONII
Rambla del Centre, 37
Bilometrics,

MtIlete

1

=

Teléf. 23252

passatges

a

l'acte

ENTRE

TRES

EL

AISPEI,"FEN

LA GRACIA

DE

I LA

FORÇA

L'ACTIVITAT

FEMENINA

nostre temps ha concedit al paper de
la dona un marge tan considerable
de Ilibertat, que faria senyar les nos
tres ávies una pila de vegades seguides.
Vialgen soles, van als camps d'esports,
un fan d'espectadores i de protagonistes,
etcétera.
Alzó a casa nostra. Pero sernbla que
cada clima, en el ram de l'activitat feme
nina, té una pila de recursos, més o menys
nacionals. Cada terra fa se guerra, i cada
país vol que les seves dones tinguin algun
tret inconfusible en lotes les (Wafles del
món.
Els americans han arribat a fer una pi
la de filigranes, per subratllar la nacio
nalitat del seu precios producte. Han agu
ditzat tan espectacularment com han sa
but les condícions natives de Ilurs filies i
han aprofitat lotes les troballes de l'época.
Els concursos han estat explotats fins al
grotesc. Concursos del peu més polit, de
l'espatlia més arrodonida, dels ulls més
verds i de l'ungla més remenuda del món,
etcétera, etc....
En d'altres casos ha calgut només que
una atracció de forasters,
amb una mica
de malicia, vigiles la permanéncia d'uns
costurns tradicionals, duna indumeniária
típica i, sobretot, que procures que fos
servir fot plegat com un piat de cada die
no com una raresa de museu.
Els tres gravats daquesta página, en
equest sentit són ben innocents. Tot ha
estat aconseguit per obra i grácia de

l'objectiu,

sense una

estrategia

prévia. Es tracia de dones
de diversos paísos,

copsades
moment

en

d'encertar una poma.
Per fer més decorariu
aquest exercici les
nostres holandeses
no han hagut de
mudar. se. Ha cal

cauria

un

de de

d'esplal, o,
simplement, en
pon,

Ilur tasca de ca
da dia.
Les tiradores
d'are rei nostre
gravat, són unes
holandeses que

practiquen

gut només

no

-

un

de diumen
ge el bell deport
de Guillem Tell.
A aquesfes Eves
amb molla més
indumentária
que Ilur mare del
Paradls, bé el s

que

desvestissin de
la toca blanca dels
maneguins p1 a n
xats i de les faldi
Iles tan folgades.
?Lis sernbla que la
mida de l'arc és
excessiva? Fixeu
vos bé en llur di
buix, en llur fruir,
en
llur fragilitat.
Dóna al cos de les
tiradores una acti
tud lleugerament tivant,
que, si no fa pensar, precisa
ment, en ala cupidells, és, tanma
teix, plena de grácia.
La rotllana admirable d'aquestes gírls
sobre l'herba no té pas una tradició tan
respectable com el deport de l'aire. ?Qui
li negará, pero. una foro plástica de
primer ordre? Es tracia duna rofIlana
perfecta, viva, dibuixada pel maillot
clar 1 per la pell colrada sobre el verd.
No és un joc a amagar, aixt• no. No sa
bem ben bé en qué consisteix, perb si
repareu en el número que porten sem
bla que es tracia d'una roda de la fortu
na. ?Pero quina será d'entre aquest be
de Déu l'encarregada de portar mals
es

matf

es

averanys?
Aquesta actitud de les dones de Rússia
és

tot el

armes

a

11

contrari

les

mans

d'un joc. Tenen les
unes armes feixu
—

i no les hi tenen pas per a una
gues
desfilada de revista. Tiren quan cal !tan
dret com saben. Llur indumentária per
judica enormement Ilur feminitat. Es !rec
ta desborrar o almenys de dissimular
llur condició femenina i aquest negre si
nistre, vora la Ilurssor de les armes, gai
rebé ho aconseguelx.
Posats a triar, doneu-nos la dona més
aviat frágil, si pot sser decorativa, mi
llor. És més amable el nostre paper d'una
protecció gentil, que no el d'haver d'ex
hibir els biceps 1 el gruix de la veu, per
qué coneguin bé els veins quin dels dos
és l'home.
R. M.
—

LA BARCA DE REMS.—La barca de rems la recordem
amb jota. Un dia o altre hi férem un primer víatge, tots
amb el cor estret, com el que va a emprendre una gran

Turisme
dintre el

aventura...
Més tard

vingueren les entremaliadures. La barca de
n'ha hagut de passar moltes. Recordo una de quan
jo anava al col-legi i en la qual vaíg formar part com a
protagonista. Ara ja la puc dir; han passat uns quants
anys i m'atreveixo a descobrír-la per primera vegada.
Ens juntárem sis vailets, í acordarem ter campana.
Ens dirigirem al port, llogarem una barca per una
hora. El barquer era un bon horne. Tant, que va tenir la
rems

port

deixar-nos en la barca sols, amb la prome
solemne de que no faríem imprudéncies. Eh l mentres
tant se'n aná al bar.
Quina tarda d'alegría! Eren les tres. Que bé es vogava
díns el port, Amb quina suavítat s'esmunyia l'esquif per
l'aigua. Té, sernbla que no caminen' i ja som
a la bocana. I que bona mar que fal Surtim?

desgracia de
sa

Es forma un cónclave. Els més atrevits gua
nyen. Allá van, quatre valents i dos amb l'ai
al con un mig plora; l'altre, jura que mal més
l'enredaran; els restants riuen i fan moure

_
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La clássica «Golondrina», de regnst enitcentiata, que va Inau
gurar el tnrisme dintre el port, sembla tina mica cansada

...

Sha dit massa potser, que Barcelona viu d'esquena
al
Potser será qüestió de desmentir aquesta fama.
Feu la prova, sinó. A l'estiu especialment, us fará l'efecte que
no sois no
In viu d'esquena, si no tot el contrarí: tot Barcelona hi
está abocada.
Les platges deis voltants de la ciutat, semblen un fortníguer.
I el port? Aquest port de Barcelona que ha estat tel per embarcar
i desembarcar mercaderies, mica a mica, al pas que anem restará
convertit en estació marítima deis transatlantics italíans i en

PRELUDI.

—

mar.

latracció« immensa. Efectivament. Una série de Untes marítímes
«casolanes» travessa en totes direccíons. El barceloní í el foraster,
frueix amb intensítat les delícíes de l'aígua, sense mullar-se. N'hi
ha per tots els gustos. Anem a veure-ho:
El veritable instrurnent «degá» del turis
marítim deu ésser sens dubte la barqueta de rems. Peró, no
comprenetn ben bé per quin motiu, sempre que un barceloní vol
evocar els tetnps llunyans en que aixó del «turisme» era una rare
Real
sa, se lí presenta en primer terme la clássica «Golondrina».

LA "GOLONDRINA".

—

me

ment, als que avui som joves, la barca de rems ens sembla una
modem, la «Golondrina», ens dona
cosa molt natural en un port
En
la
«Golondrina»
vam ter els nostres pri
sensació
arcaica.
una
mers viatges marítims. En ella sentírem les primeres sensacions
del caminar sobre l'aígua i aprenguerem a perdre la por d'anar per
altres llocs que no fossin terra ferma. Els nostres pares lí havien

atorgat tota Ilur confiança, fíns que un día..,
de cop. La «Golondrina« calmosa, pacífica
i soferta com un cavall de guardia munidpal, demostrá que també era vulnerable a
la desgracia. Un barquet esbojarrat Ii
féu perdre tot el seu equílibri vuitcentista.

un

dia l'hí retiraren

—

de

«Notnés

es

nosaltres,
ta

al

recorden

ele atício
I són tan
lamenta

rtm...

poca!»
ea
el barquer
—

•

a

horca»

la barca per tal de despertar més por en els con:panys. Ens allunyárem. Delíciós. Colom restava
petit al nostre costat. De sobte un diu: Es fa tesc.
Mírarem un
ja deu haver passat l'hora—. Oil!!
rellotge vell, patrimoni d'un company. Eren les 510
—

lllllll

•

MY.

Ant

.41,11r

•

I

¦,1

diners. Entre tots amb prou feines 1)0diem pagar dues hores.
mateix
Com ho tarem? Un dona la solució. Allá
hi ha la platja de Can Tunís. Esperem que ningú

Recotnpte de

que

vegí i deixem la barca. Alguna consciéncia
repugna I... solució presa. Des d'aquell día sempre
veig un barquer el
ens

que

Patita, ágil,

la «Sirenas a' atreven amb cia « grana •...

miro de cua d'ull. AVUI
no, ja fa molt temPs

Partem amb un d'ells.
Feu molts passatges al

La

dia?
—

den

Psé. Per

—

un

terme

rnig

de

la

na»,

ocupa la

«

ir

ver

modernIbuda

.1•••
4••••

Golondrí

pies/a

ouagjlt

de tramvia marítim

dotze.

o

«Gaviota»,

sió

—

amb

imperial i

totl

Com ha anat aquest

estíu?
Molt dolent. Fa dos

—

hagué

anys hi

més

tránsit. Aquesta Exposiciól

Quantes barques

—

De

—

rems

setze

o

fan el servei?
diset. De motors divuit.

4.1

Esteu content d'aquest ofíci?
Quan hí ha tema, sí. Actualment no n'hi ha
gens. En els meus bon temps era una satisfaccío.
—

—

"LA GAVIOTA".— La «Gaviota» es la successo
ra de la «Golondrina». Está dedicada als víatges
de «considerado». Porta de la Pau
del Port. Parlem amb el revisor.

a

la Bocana

Totes les festes cada «Gaviota> fa dotze

—

viatges d'anar

i tornar. Els dies de cada

dia,

deu.

Mes

perqué

agitar

al davant. A la quitxalla l'entusiasma
guanya, i també perque pot tocar l'aigua
més joveneta, és més atrevida í a vegades

Ileugera, Ii passa
fent

«carreres.

amb la má. Com
surt fora del port.

a

Amb engíny, tot té uti
EL "RESTAURANT QUE FLOTA".
litat en aquest món. Ací tenim aquest excellent pescador vingut
d'Alemánia que es diu Pedro Garcia i que canviá la vida d'atzar
—

del

pescador

per la burocrática de cambrer

aixó els útíls de treball.

Quan

vella,

la barca fou

berenars i copes.
Ens hi atansem:
Fa molt temps que
Uns vuit anys.
—

us

sense

petítes reformes i

unes

canviar per
apa:

a

servir

heu ínstal.lat ací?

—

D' "ALTURA".
La navegado d'«altura», va a
Salvador»,
d'unes
300 tones. '-7a dos o tres
vaixell
cárrec del
viatges cada diumenge i arriba fíns al Llobregat..li barceloní
n'hí han més del que
que no ha passat mai de Sant Andreu
entorna
els ulls i es fa
puja
illusionat
al
<Salvador»,
sembla—,
exclama:
el pensament de que se'n va a Mallorca. Quan torna
Quina Ilástima que sigui tan curtl

NAVEGACIÓ

—

—

—

El turisme progressa a ulls vistos dins el nos
Ara hom pretén conquistar els aires.
niés.
Les torres de ferro s'aixequen, s'aixequen cada dia
Miramar a
Avíat unes vagonetes correran penjades, des de

MOT FINAL
tre

—

port.

Sant Sebastiá.
Molts barcelonins

contemplen cada diumenge els avencos

de
frueixen per endavant les sensacions d'a

les obres, fan cálculs i
questa modalítat de turisme encara
POTOS CASES

Ja

ho

veten:

d'una barca

en

surt

un

restaurant dernier cri

Funcionen tot l'any i normalment són tres els
,seicles» en circulació.
Quants viatgers den portar a l'any cada...
—

diemne «velcle».
Veurá... veurá...
ser dos-cents mil.

—

—

—Quant temps fa que
s'establi aquest servei?
Cinc anys.
Augmenta el pú
—

rumia

una

mica

Pot

—

El «Salvador», l'antíc
yetch de l'arxiduc Unís
Salvador,
la

es

dedica

a

navegació d'altura...

-

Surt del pon

t

I totl

blic?

Cada temporada.
La diminuta «Sirena», es
LA "SIRENA".
competencia
a la »Gaviota..
fent
la
passa la vida
—

—

NIMPPirn:

,

desconeguda.

S. M. RIERA

A casa,

l'oficina
i al teatre
a

EN la darrera
rona

Doménec

actor í funcionani

Sagarra:
d'espines», l'Aymerich ha
obra d'en

«Co
fet el

paper d'un criat de 25 anys. ?Quants en
té, realment? Males Ilengües diuen que, si
fa no fa, 60. La conclusió, després de mi
rar-lo ben de la vara, sota el Ilum impla
cable del «camerino», és que fa de mal
dir. I aixó que l'Aymerich es deis que té
més dret a envellír-se, si lí ve de gust. Fa
alhora d'actor i de funcionad, sense per
judicar ni l'empresari del Novetats ni
l'Ajuntament. És, ara com ara, l'únic ac
tor funcionan i
no dignen l'únic funcio
nari actor.
—1 doncs, Aymerich; ?són ben compa
gínables aquestes dues professions?
Si ho són? Gairebé us diría que són
fetes l'una per l'altra.
Peró la víctima de totes
dues deu ésser la son.
No ha cregui; dormo sem
pre set hores, ben tocades.
?Així sou puntual a l'ofi
cina?
A l'oficina i als assaigs.
Es ciar que us podríeu ter
valdre a l'oficina la vostra fa
ma d'actorás.
Més m'estimaria, en tot
cas, exhibir hi els meus (renta
tres anys de serveis a l'Ajun
—

—

—

—

—

—

—

—

tament.
—

—

—

Aymerich,

Més anys que de teatre?
I uns quants més.

Quants?

Miren: era l'any 1908 que
l'actor Capdevila se'n va anar
a América. Jo el vaig substi
tuir amb 9 pessetes de sou.
Peró abans bé havíeu fet
tomédia.
Com a aficionat, vaig co
mencar a l'Esquerra de l'Ei
xampla, sota la direccíó d'en
Santpere. Fonnava part de la
companyía de sarsuela
Encara quan canten cou
plets la vostra ven actual es recorda de
la seva edat d'or. De qué cantáveu?
Feia de baríton. Peró sí convenia
cantava del que fos. I ballava i tot.
Balláveu?
Un «can-can» que hi cantaven
els ángels.
Amb aquesta indumentária,
que us ha tret (renta anys de so
bre, no ballaríeu avuí?
Avui no, fillet, i aixó que
em sento ágil i que —mireu!-encara
tinc les galtes llises.
—

—

tres

Reculem

una

mica: tornen als

mal m'está el dir-ho
Al Romea
vaig ter-me l'amo ben aviat. No he tíngut
mai por del públic, d'aixó que en l'argot
teatral en diuen «anar de cara al toro»
i que em perdoni el meu públic la frase.
Així, doncs, ?qui us va donar l'alter
nativa?
En Rossínyol: va ter-me ter els seus
«Savis de Vilatrista» per veure si li agra
dava. Sembla que em va trobar de primera
i en acabar el primer acte, ja em feia re
partir el paper de més lluiment d'una seva
estrena: «La llei d'heréncia».
I ja tením el gran actor cómic!
He fet el que he pogut.
El punt flac d'un actor es la ma
nera de pren
dre'sel papen.
?Teniu cap in
convenient a
dir-nos qui
na es la vos
tra?
—El meu
punt flac són
els versos
Amb els ver
sos no hi cap
la trampa. I
jo no tinc una
mida d'alió
que en didem
infal-lible.
Mels he d'a
prendre de
memória si
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

illhimm""'

.

—

—

—

—

—

—

Fer

un

paper d'un miny6 de yínt-i-cinc

yant
una

anys

maguillatge minuciós. Da
del mirall, l'Aymertch arriba a donar
autemdca frescor a iC1
eves galte3

erigelx

un

vos

comencaments.

vull perjudicar l'autor amb un allar
gament o una escursada. Quan em veieu
estudiar ja podeu ben din l'Aymerich se
no

la carrega. Lí donen un paper de vers.
I la prosa, doncs, no l'estudien?
Em refio de la memória. Al cap de
tres assaígs ja em sé el paper passable
ment. A més em penso que tinc una mica
de práctica d'escoltar l'apuntador i aixó
em salva.
El vostre tipus de teatre?
Fet i fet, Joan Bonhome ». El vaig sal
var del «fosso» i ara em té un gran agrai
ment i m'afavoreix a cada representació.
No heu fet ni fareu mai drama, Ay
—

—

—

—

«

—

merich?
No podria fer-ne encara que volgués.
Encara que volguéssiu
El públic no em creuria. Així que
surto ja ríu. Si li parlés seriosament, creu
ria que l'estafo.
?Quines són dones, les vostres co
médies?
Feu-vos cárrec que he de terlir una
gran debilitat per les de Pitarra: («L'apo
tecari d'Olot», és la meya obra). Peró he
fet amb gran delicia diverses comédies
de Soldevila, Sagarra, Crehuet, Pons, etc.
Res de pallassades, doncs.
Res de pallassades. Fer de pallasso
una
vegada a l'any: per
Innocents i grácies.
Així en les
vostres comé
dies preferiu?..
—Un treball
de comédia,
més avíat fi.
Durant
33 anys
—

—

—

—

—

—

—

—

—

d'escena, Aymerích, us en deuen haver
passat de totes. ?Voleu recordar-ne un

parell, sí us plan?
Amb tants anys de teatre, míreu, sóc
home sense anécdotes.
1 modest com una viola.
Creieu•me. Hi ha una raó molt clara.

—

—

Quina?
Jo, per la meya situació de funcionan,
he hagut d'anar mai «per les roques».

—

—

no

?No recordeu

un

papen que

pogués

—

—

un

—

perjudicar-vos la collocació7
Ah, aixó sí.
Conteu.
Feia temporada de catalá al Princi
pal. Representavem «De la terra al sol».
Jo reía de regidor. Havia de cantar aque
Iles cobles satíríques contra l'Ajuntament.
Jo havia d'anar amb peus de plom. M'hi
jugava el cárrec.
—

—

—

Míreu:

«Els anglesos beuen whisky,
els de Prússia vi del Rhin,
xampany beuen els francesos
i els de Badalona anís.
Manzanilla els madrilenys,
al Penedés codorniu
i els edíls de Barcelona,
beuen aigua de Dos Rius ».
No us va passa res?
No hí havia perill. Ara, com
abans, el fer d'actor m'ha valgut la
consideració deis funcionaris i deis
—

--

regídors.
En definitiva,

els he fet la bona
obra de fer-los riure la dona, les
criatures, les cunyades i tota la fa
milia.
Posat a triar entre fer de fun
cionari í d'actor, ?per on us decan
—

taríeu?
Pensem-ho. La nostra professió
és de les més poc agraides. De l'au
tor, al cap d'uns anys, en queda l'o
bra. De l'actor no en queda sinó un
petít record. Jo he fet de funcionani
perqué en un moment que decorosa
ment no pugui presentar-me davant
el públíc —ja puc dir el meu públicl
pugui donar-me el luxe de retirar-me
abans de len pietat.
En teníu per anys encara!
—

A la
mic

tanta familiar, el gran actor cb
den descuidar-se de divertir al petit

seva
no

espectador

i admirador

que té

al

costat

Voleu aclarir-nos aquesta pa
raula d'argot?
Vull din senzillament, que no
he anat a fer «bolos». 1 és ciar, aíxó
treu totes les possibilítats i tots els
allicents d'anécdota i d'aventura de
la meya vida teatral.
Perá en els nostres escenaris
mbé en passen.
A mí, no gaires. Miren: M'arreglo
o mateix la roba: la tinc a casa i me
la classifico amb un tírabuquet i per
aix6 mai no m'ha calgut vestir amb
roba d'altri. Sentireu a dir sempre
que he estat un home seriós.
Fora de l'escena, sí.
I a l'escena, i tot.
I bé; ens deixeu sense
Deíxeu-mi pensar.
—

—

-

—

—

-

-

autor, amb un empresari, tní
pijocs, gelosies, urna bambalina que cau,
un incendi, un dia de desgracia...
Aixó deis dies de desgracia, en mi,
gaírebé no compta. De vegades, a l'hivern,
surto de casa amb un mal humor irresis
tible. Peró, posat davant el públic, em
dono compte que no tinc cap dret a fer
pagar el meu mal humor als espectadors.
1 aquell vesp-e, com sempre, tot va com
da amb

A

un

l'oficina, Doménec Aymerich és

que

un

funcionad unió» i puntual,

cosa

Teatre Catalá el» costará de creure. Les nutres
una gravetat que mai no ha tingut a les tantea
cara

als habitual» al

donen

a

la

uva

—

una

seda.

Vau cantar?
Vaíg cantar. Era el bo de l'aldarull
per les aigfies de Dos Rius. Abans de c?...a
tar-les vaig triar-me les cobles. Vaíg es
collir-les que no perfilessin Triassa la
—

punteria
—

.

Vinga la cobla.

Amic Aymerich, que us vingui primer
la jubilació de funcionani que la d'actor.
De tots dos llocs, per treure'm cm
sembla que hauríeu de fer-ne un expe
dient ben llarg.
—

FOTOS

BRANGULI

Petiiis
Es

a dir, «petites imatges», com vol dir la paraula: amable barre
ja de símplicitat i de sentiment. No tots els elements que ser
veixen per fer un bon bodegó poden suggerír-nos aquesta doble
sensació delicadíssima. Cal que hi hagí en l'actitud o en el veYnatge
una engruna de vida, una mica d'humana tebior. Fa de mal dír qué
pot dir-se própíament idil-li. No costa tant de dír davant unes
imatges, petites naturalment, aixó ho es i aixó no.
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Aquestes

cami

ses

prenent

sol,

totes

el

infla

des de vent, ?no
tenen
tesca
a

tina

gro

semblanca

mb

les

,stionibess?

en
el sentit precís de la paraula,
fa de bon trobar en l'estrépít de les grans
ciutats, on el temps és gairebé imperceptible i fa
de mal destriar la primavera de l'estiu í l'hivern
de la tardor.
El trobareu en els recons d'alta muntanya, en
per qué
un carrer perdut, en la carretera deserta í
no?
damunt una taína on l'atzar ha aparellat
diversos objectes que prenen un sentit, posats l'un
al costat de l'altre.
No és pas que la ciutat no puguí donar-vos el
seu ídiili. Peró els ulls atrafegats no tenen la plací
desa que cal per descobrír-los. Les meravelles de la
fotografía, que ens dóna filigranes noves, ha desco
bert, per exemple, la grácia dels botons d'una roda
amb prou relleu per suggerir-nos aquestes sen

L'idil.li,

no

—

—

pie giravolt qui pensará en
Sembla que una certa immobilitat és, sí
fa, indispensable. Diem una certa ímmobili
n13. Pzrqué conv? poder pensar que tot alió

sacions.

fa

tat,

no
n

Peró,

en

donat pot reprendre la seva vida.
En aquest sentit, gíarebé es podría afirmar que
la fotografía supera la pintura. Els objectes més
modestos agafen, davant de l'objectiu, una qualitat
en

un moment

tota nova.

Aquestes petites

coses,

pel simple

mi

racle de l'objectíu, agafen un halo prestigiós de
literatura i de poesia.
Els idil-lis d'aquestes págines, trobats feliçment
per l'objectiu fotográfic, són dintre la categoría
d'ídi-lis clássics. Entren (Bus el codi de les «petites
coses», del maeterlinckiá eTresor deis humíls». Din
tre un casolanisme de bona llei l'objectiu ha deseo
bert el diáleg sense paraules de dues botes penjades
a
la fínestra, el voleíar d'unes camíses plenes de
vent, la dormida del cavall al peu de la carretera i
el bodegó del whisky, amb la preséncia poc tranquí
litzadora d'unes sabates.
La grácia de
consisteix en qué no calgu
tracta
explicar l'argument. Es
d'una simple sensació,
que han de descobrír els ulls. Cadascú pot impune

Davant la carretera, que és el
gen

pa de cada

vall blanc
ter

una

es

dia,

becaina. Es

venía nç a

a

acinest

ca

permet el luxe de
tracta

tantes

d'una

indignes?

bodegó original:
l'ampolla de whisky, les
cigarretes í unes sabates
Un

que semblen

de

bona

qualltat. L'orgull d'a
questes sabates és de
caminar dretes després
de mig bnidar l'ampolla

Aquestes saba te s, per
Ilnr actitud, al pen de la
finestra, esperen proba
blemeut

nos

pens

els de Charlot.
sabates per

un

deuen pensar

com

idassa

pedal

tetes

—

&tes!

d'aquest mi
d'aquest gos no

L'U:111'11
co

1

és pnrament

senti
tuerta'. El mico es
llinra
cid

a

una

opera

d'higiene

que es
talviarn moltes es.

garrapades

al

gos.

ment atribuir mals

propósits

a

la saba

ta que presideíx, potser immerescuda
ment la taula, hom pot creure que el

cavall blanc té un cert cinisme de dor
mir en lloc d'anar carretera enllá com
els seus companys de raça; qui tíngui
més viu el sentit del grotesc podrá ex
ercitar-lo a base de les camíses amb cos
braços de vent;
amb un sentit
més dolç o més amarg, será
que
ha caçat l'objectiu.
Encara que és més normal i potser
més d'acord amb el taranná de la 'cosa,
la tendencia a veure'l sempre sota l'as
pecte més ten dre. No precisament supo
sar que les dues sabates esperen que
surti un caparro per la finestra. ni fer
córrer que el cavall contempla una pos
ta de sol. Peró guaítar aquestes petítes
imatges amb la mica d'enterníment que
implica í que gairebé exigeix ilur peti
tesa, llui bonhomia essencial.
R. M.

NORMA
SHEMEE111

deisa el cinema per dedicar-se exclus

sivament
fer de

REALMENT, els artístes de cine ja

—N'estíc molt de conten
ta, moltíssim. Irving i jo
este m disposats a ésser
extraordináriament feliços
i a treballar. Tením molts

saben com manegar-s'ho
fer-se els interessants. Hol
lywood ens envía cada «bomba»
que fa tremolar tot l'Atlas cine
matográfic: avuí es la Pola Negri
que es casa; demá és en Ramon
Novarro que es fa frare; demá
passat és la Greta Garbo que s'a
caba de morir; l'altre dia és Dou
glas Faírbanks i la Mary Pickford
que es divorcien. Sembla un con
curs de «bluffs».
Ara Ii toca el torn a Norma
Shearer. Peró la seva noticia es
de les que se n'emporten el premi,
sobretot perqué es verítat: Nor
ma Shearer es retira. Aixó, quan
la Bertini, la María Jacobini í al
no

per

El

a

seu

en

moni d'una artista de cine
amb un director de cíne,
sempre hí entren plans de

treball.
Ara que Norma Shearer
í Irving Thalberg, sels por
taven tan amagats aquests
plans, que per més que la
colónía cinematográfica de
Hollywood els espiés, no

una

pila d'anys
vida

projectes...
I, en efecte, tothom ja ho
sabia; Irving i Norma s'es
timaven, peró en el matrí

perfil ti

reservava

de

la pan

talla. Eh s seas

braços
una

donen

merave

liosa sensació

jovenesa.

de

Aquesta

Norma Shea
rer,

amb

unció admira

ble, sap
el

trobar

moment

retirada
sen

punt

símfonia

de blanc

í l'actitud

deis

braços ja

vol ésser

tota

maternal...

un

sentlt de di.

en

de
el

(1011

mimare

«estan en edat», no solament no es retiren, sitió que s'hí po
més de ferm que maí, és sensacional. Norma Shearer deu tenir uns
vint-i-vuit anys, í ara és més bonica i més artista que en tota la seva
de tenír un fill.
carrera. Peró Norma Shearer es retira perqué acaba
pantalla,
que
és
l'ésser més es
I vet aquí com l'artista famosa de la
que
ens fa l'efecte
aquell
ésser
pectacular í més deshumanítzant del món,
art» i es
la
glóría
del
«seté
cel-luloide,
abandona
que té ránima de
quedar
decoratives,
per
pules
seves
sedes
i
les
seves
despulla de les
bíberons...
clara
í
preparant
una
bata
seva,
vestida
amb
se a casa

tres, que ja
sen

a • •

casada amb el cone
recordem encara d'a
quelles fotografíes que van publicar els diaris, en les quals
Norma, agafada de bracet amb un jove, de jaque, somreia,
tota blanca, en míg d'un estol de noies i de
Abans de deixar la panta
flors. Mentre dinaven, solemnement, des
lla, Norma Shearer, mb
díu
que
la
de
les
noces,
la complícitat d'un vestit
prés de la cerimónia
ceityidIssim, vol dir-nos
Mary- Pickford Ii va preguntar si estava
és
que la Huía del
tant o més fina que sempre
ben contenta, i que Norma va respondre:

Feia

uns

dos anys que Norma Shearer

gut director d'escena Irving Thalberg. Tots

era

ens

a

seu

cos

~test oval perfecte del rostre
aconseguia l'entreveure'n res. Els van
de Norma Shearer í la claror
deixar passar la Iluna descansadament.
deis sens ulls
verd gris
dei
Peró després, la productora esperava d'un
de pertányer
la pantalla
per abocar-se sobre
bressol
día a l'altre el resultat de la collaboració
deis seus dos empleats.
Norma Shearer, no obstant, seguía filmant i Irving Thalberg,
dirígint, cadascú per la seva part. I quan algú els preguntava com
anava la seva obra comú, contestaven amb una mítja rialleta
misteriosa:
No podem dir res encara...
Fins que fa un temps, Norma va formular la primera
concreció:
Si tot va bé, dintre d'uns mesos haurá quedat acaba
da la nostra obra.
Norma va demanar llavors permís a la Metro per una
temporada, i va tancar-se rigorosament a casa seva.
La intriga augmentava per moments a Hollywood. ?Qué
en sortíria de tot alló?
A casa seva, Norma no rebia més que algunes comp
tades visites (la de Mary Pickford, especialment), que en
sortien amb cara de guardar un gran secret.
Fins que un d'aquests dies va arribar Irving Thalberg
a l'estudi, emocionat.
Ja está! anava díent entusiasmat i plorós, i es
trenyia mans i més mans.
En arribar a la del director, va exclamar:
Hem acabat, senyor! !Si vol
ja pot anar a casa, a feli
citar la meya dona!
—

—

xen

a

un

—

—

—

—

—

I Norma Shearer va rebre el director deis
al Hit, molt pál-lida i molt feble, peró
radiant.
Vull ensenyar-lí la meya darrera i la
meya millor producció
va dir-li, somríent.
Va sonar un timbre. I va aparéixer davant
els ulls astorats del director, una infermera
que portava als braços una criatura acabada
de néixer, fresca com una rosa.
En aquest cas la submissió als deures ma
ternals donen a la gran actriu una avinentesa
única, elegantissima, de deixar el cinema.
Sembla que les altres s'hí pensen i van ajor
nant la decisió fins que els hi empenyen
inexorablement les arrugues o la feixuguesa.
Norma Shearer troba el punt dolc de la seva
beutat i de la seva maduresa artística.
Es un comiat sense melangia, per part d'ella
almenys. Per part deis seus adtniradors, el
moment no té una oportunitat tan falaguera.
Norma Shearer és una de les flors més delí
cades que ha produít el jardí de Hollywood,
jardí ben prestigiós per flors d'aquesta mena.

estudis,
—

—

Un gran
demana

capell

un

gran

somriure. Nor
ma
es

Shearer

no

fa pregar. Les

radies del capell
acaben de
lar la

ulls,

de les dents

deis
•

perfi

Urda deis
ha vis

I. P.

La casa més gran i la
més petita de Barcelona

Després d'aquesta
La casa més gran.
visita a la casa més petita, de la qual hom
podria dír-ne alló de qué quan el sol hi
entra va, els estadants n'havien de sortir,
perqué no hi cabien alhora, ens en aná
—

altres hi ha lloc de sobres í ara no em
canviaría d'aquesta casa per res del món.
—Fa temps que hi estan?
la fa uns quants anys. Quan el fort
de la crisi de l'habitació a Barcelona, vaig
—
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La

ca.a

mes

d'Espanya.

troba sltuat a la Gran-via, passada la Plaea
gran de Barcelona. En tibien Edificio Ld Concepción tea
revista
fotógraf 11 va faltar entré per fer-11 cabra ben bé tota 1 a nosaltres quasi ens hauria mancat

Al

Un conte per a nens... Una vegada hi
havia una caseta petita, petita; tan petita
que no més In cabía una rateta...
I bé; aquesta caseta tan fantástícament
petita podem dir que no és una caseta il
lusória. Es una caseta real que tothom
podrá veure al Paral-lel, n.° 102. Té la fa
çana entremig del teatre Talia í una altra
que
casa amb uns grans porxos que, com
avancen molt, quasi se la mengen.
Es molt fácil que hí hágiu passat per
davant moltes vegades i que no l'hágiu
vista. Es tan petita!
Té poc més d'un metre de façana i l'al
çada de dos pisos. En veure-la per primer
cop, un es pregunta com pot ésser possí
ble que aquell niu tan minso pugui servir
d'habitació a persones humanes. Una mica
més informats, peró, començárem a com
prendre-ho. La façana de la casa més xica
de Barcelona és un truc. La casa s'eixam
pla per dintre com un embut í les dimen
sions de les peçes interiors són una mica
més enraonades. No massa, peró. De totes
aquestes condicions es fa
en
maneres
possible que hí puguí cabre una familia
mentre no sigui nombrosa i renunciî a
donar soirées a les seves amistats.
ens
Estem encantats de viure aquí
deia l'actual estad ant i ocupant de tot el
Cregui que per a nos
mínúscul edífici
—

—

fi]

quedar-me
aquesta

caseta

a

pis

en

i

la

vaig poder trobar
qual l'estadant que

sabater, estava dis
deixar-la, mitjançant una quantitat

l'ocupava,
posat

sense

que

era un

pel traspás.
Una quantítat petíta com la casa, no?
Home, no tan petita com aixó. Vaíg
—

—

pagar-ne tres mil pessetes.
Quasí el valor de tot l'edifici.
No hi hagué més remei; peró no em
requen. ?Vol una dada curiosa referent a
aquesta casa?
—

—

Encantat!

—

Doncs ja pot dir-ho ben alt. No fa
gaire més d'un any que una revista madri
lenya duia un reportatge títulat: La casa
més petíta de París, amb una infinitat de
dades de construccíó i emplaçament í amb
la fotografía de la seva façana, que no
era altra que la d'aquesta casa.
—

en una reunió es conta
que dina el general Despujol,
massa gros, hom recomana que s'obrip les
finestres perqué pugui passar, aquest
és de tals dimensions, que ni per la porta
i la finestra juntes, les úniques dues ober
tures de la façana de la casa, hauria po
gut passar i segurament que hauria re
bentat per la teulada. Una mica més fluix,
senyors periodistes madrilenys.

Res, que ni quan

un

bulo,

Inines

la seva contra-partida o siga
més gran que hi ha a Barcelona.
Es troba al carrer de Corts, passat la
Plaça d'Espanya. Pertany al magatzemista
de draps senyor Fornt i d'aquí ve que Si
per
gui coneguda per la casa del drapaire,
amb
el
batejá
mes que el seu propietarí la
nom de «Edificio La Concepción«.
El fill del senyor Fornt ens dóna ama
interessants.
blement una serie de dades
Per qué li varen donar aquest nom?
ens digué
Es el nom de la mamá
í
i per aquesta raó es posá a la part alta
Pu
de
la
estátua
la
façana
una
í central de
ríssima que mideix uns quatre metres. la
?Presidí algun criteri especial en
a veure

rem

la

casa

—

—

—

—

seva

construcció?

ter una
—Sí. El papá tingué la idea de
econbrni
serie d'habitacíons relativament
i de
ques i al mateix temps presentables pri
del
des
proposá
cents. A aquest fi es
que hi
mer moment que les dotze tendes
a
serveís
els
completessin
ha als baixos
compon
es
utilítat dels llogaters. La casa
perso
de 242 pisos, que a un promig de 5
poblací6
representen
una
nes per pis,
arnb as
1210 persones; sis porteries, totes exclusíu
vigilant
un
censor de dia i nit;
escala,
per l'edifici; teléfon (2 aparells per
cinqué Pis)
un a la porteria í un altre al
clínica-con
per a ús deis estadants. Hi ha

sultori médíc, farmacia, escola i
tendes de fruites, verdures, pesca
salada, olis í sabons. Carboneria,
una perruqueria per a senyors i
per a senyores. Carnicería í
Bar-restaurant.
La recollida de deixies es fa per
compte del propietari i uns renta
dors edifícats al darrera de l'edifici
es captenen del serveí de
safareig
per als veíns que no vulguin ren
una
un

tar-se

a casa.seva.

—Un

poble

en

petit pel

que

es

veu.

Aix6 mateix. Heus ací més
dades: La facana té 84 m. i 44 d'al
lada, ocupant un perlinetre de 200
m.2 Pisos d'alcada: 10. S'empraren
en l'edifici 3.200.000 peces de terra,
entre totxos, rajoles í mahons;
1840 carretades de sorra; 584 tones
de ciment; 270 de calc í guíx; 357
de ferro, en jácenes í bigues, í 57 en
—

lerl"

:1111'cl:cap avall I sentireu
el

fotógraf

la sensació
en

del

vertigen. Pend,CU, peró,

que mes havla de seattr.lo

fer la foto enfllat damunt de la batalla del

terrat

columnes de fundició. 290 m.3 de fusta; 16.000 m.2 de mosaic; 46.000 m. de fil
eléctric í cable i 16.000 m. de tubs de plom de díferents diámetres.
Férem els treballs per própía administracíó emprant-hi 150 operarís i fent
els treballs de fusteria i ferrer a la mateixa casa. Sols haguérem de lamentar
un accident una mica greu que pogué curar-se; els altres, no molts, tots Ileu
geríssims i sense importancia. Aixó es degut a qué anávem allant les plantes
posant els sostres, de forma que els paletes treballaven per la banda de
dintre í quan més a una alcada, practicament, de quatre meres.
Dura molt temps l'obra?
Uns dos anys. En una setmana aixecárern tota una planta la qual cosa
representava un edifici vertical de sis pisos. Teníem el treball organitzat de
tal manera que no es perdía ni un mínut de temps. Durant la nít es treballava
amh reflectors per acumular els materials que s'havien d'emprar el día següent.
I el cost de tot aixó?
Pot dír-se que l'Ajuntament va cobrar per impost sobre l'edificació (una
manera com qualsevol altre d'estimular la construcció) la xifra de 120.000 ptes.
N'hi havia per ter-ne un altra caseta, més modes
ta. I el cost total de l'edifici?
L'edifici pot valuar-se en uns 5 milions de pessetes.
La casa rnés petita de
Barcelona. Os al peral.
Aquest edifieí, lector, és el gratacels ajegut que et
lel al costat del Teatro
Talla. La facana té
presentarem un dia parlant deis gratacels de Barcelona.
metro t n'aguanta
J. V. A. (FOTOS 113MEI)
tímetres 4'a tapiada
—

—

—

—

—

un

cen

dia Ii llauraven, l'altre lí sembraven í quan havia trobat el
verd el sol ja Ii tornava groc el camp i quan tenia el groc a
punt llavors u segaven.
L'organització deis marxants d'art, organització essencial
de les grans capítals de l'art, era fins ara desconeguda a Bar
celona. Les galeríes exercien un paper de comissionistes sense
responsabilitat. Així els pintors pintaven
amb la vaga esperança de trobar uns ulls
Pintura de Domingo
que s'enamoressin de llurs teles i amb la
(col•lecció Monton)
temença, ja més real, d'haver de guardar
indefinidament la tela en el taller, insufi
cient per a pintar i més insuficient encara per fer de znagatzem.
Hi ha a casa nostra més d'un marxant. Hi ha unes galeries,
les galeries Maragall, que han donat a aquesta organització
un ímpuls, si fa no fa, decissiu. Joan Anton Maragall, que és
el quí en sap més coses, i de més bona font, ha respost les
nostres preguntes:
—Així quina és la confiança básica de la nova organització?
Es mes fácil de dir que no d'adquirir aquesta confiança.
Es tracta en dues paraules, de la confía/11a en l'artista i en la
seva obra.
—Voleu dír-nos el mecanisme de l'organització?
—És ben senzíll: comprem en ferm la producció d'un grup
d'artistes. Sobre aquesta producció hi posem no tínicament el
un

—

ELS NUTRES PINTORN
TENEN AIAIMANT
r

A

desaparició

de la xelina, per dir la pela més represen

tativa, ha canviat la situació del pintor. És ben ciar
que no es indispensable la miséria per a produir. Els casos
més il.lustres demostren, al revés, que un cert confort es
decidídament favorable a la produccíó. Som Iluny del pintor
de diumenge a la tarda. D'aquell pintor del conte de Carner
que no podia acabar de pintar un camp de blat perqué si

Pintura de

Mompou (col. Plandiura)

capital sínó l'organització,
dir, l'eixamplament del radi

és a
d'ac

tuació dintre i fora de casa.
—,Quin fou el primer artista
que contracta la «Sala Parés »?
—Fou

Joaquim Vayreda,

el

malaguanyadissim.

Amb ehl férem
que ha
contracte
l'estudi d'un
servit després com a base de molts
d'altres. Francesc Vayreda morí
pocs dies abans d'obrir la seva
primera exposició, que ja entra
va

din

—?I

el contracte establert.
a hores d'ara, quants en

s

teniu?
—Tenim sis pintors i un es
cultor. Mompou, Benet, Serra,

Sisquella,

Humbert i
L'escultor és Ernest

Maragall.
—?Teniu fe
en

Pintura de Serra

(collecció Trias)

Domingo.

la nova

organització?

—Absoluta. Cree que els nuclis de marxandisme que hi ha avui a Barcelona
niran creixent i multíplicant-se sempre. Crec, a mes, que tant el comprador com
I pintor trobaran en la nova organítzació no solament uns avantatges en una
ila d'aspectes, sinó una forma d'adquisició que els privi de tenír desil.lusions
mb l'obra que passa a les seves mans.
—Ara ve la indíscreció indispensable :
Creieu que els artistes estan
ontents?
—No hí ha cap mal en respondre-us: cree, és a dir, em consta que els
rtístes estan contents. També sé de bona tinta que el nostre clíent ho
stá cada día més. ?Voleu una prova que la nova organització plau a tot
om? Mireu: alguns contractes, en vencer han estat renovats amb nous
•

Pintura de R. Benet

col-leccions barcelonines d'art modem més
de cinquanta obres.
—Així els artistes han cobrat...
—Ja us ha diré. D'ençá de la cre
ado de la casa, en concepte de contractes
hem lliurat als artistes més de vint-i-cinc
mil duros.
—Amb aquesta xifra envejable clourem
la informació.
—Em sembla, que, fet i fet, aquest aca
bament és el mes optimista.
La categoría social del
ft, tt/P VII
pintor ha estat a casa
nostra de les més difícils
d'adquirir. Un fill pintor?
Era una cosa, sí fa no
fa deshonorable. Hom
no
estava per estimar
la qualitat de les seves
teles, ni la robustesa del
seu temperament. La pa
leta a les mans era un
• •

•

Pintura d'Humbert

tatges. Per a qui? Per
1s artístes.
—Heu parlat d'exten
ió a dintre i a fora de
van

asa.

—No es un simple pro
la próxima tempo
rada les obres deis nos
tres artístes visitaran les
capítals d'Europa, Lon
dres, París, Berlín i Bru
sel.les. La nostra casa es
tablírá un viatge que du
rará uns dos mesos. Així

jecte:

la

nostra

mençará

produccíó co
arrenglerar-se
de la produccíó

a

al costat
mundial.
—Unes guantes xífres,
us

plan?

—En els dos anys í
mig d'aquesta prova les

aperacions han augmentat
d'una manera molt consi
derable. En aquests dar
rers vuít me
sos han pas
sat a formar
Pintura de
part de les
Sisquella

estigma.
La nostra pintura, que
com
ha dit Francesc
Pujols, el nostre art nacio
nal, ha saltat aviat a la
categoría del professiona
lisme més auténtic. La
gent s'ha avesat amb una
facilitat més aviat rápida
a saber que una tela era
una cosa que calia pagar
i a han preu.
Per arrodonír aquest
procés mancava només
el marxant d'art, que
permet al pintor una se
guretat decididament fa
vorable a la producdó.

és,

(

FOTOS &ERRA

)

—A un grau més o menys gran—rnormolá
Poirot—. Hi ha igualrnent diferencies de qua
cal
litat. Després la psícologia d'un crim que
estudiar.

—?Esteu, donas,

imbuit de totes aquestes

idees de psicoanidisi?—pregunth rinspector---.
Jo que sóc un home ordinari...
—Estic segur que la senyora Raglan no és
un
de la mateixa opinió--digué Poirot, fent
salut.

1¦111
iMM"Itti
agerziammertaii
(Continuad()

del número

anterior)

—Quina manera? Que us han dit avui?—
vaig demanar.
Em Ilança un esguard indefinible i digné:
"

tancada,

—Una finestra oberta, una porta
que sla mogut tot sol... He de
un cadiral
i no
manat per qué a aquests tres objectes

m'han respost.
Va bellugar el cap, gonflá el pit i ens miré
obrint i tancant els ulls. Em va semblar ri
diculament infatuat i vaig preguntar-me sí
saya
gran re
era tan hábil com es deja. ?La
putació no recolzaria .damunt d'un seguit

L'inspector Raglan, un xic desconcertat,
somriure.
torné el salut i afegí amb un gran
com
Volia
explicar-vos
—No m'heu compres.
he arribat a un resultat. Abans que tot, el mé
tode : el senyor Aekroyd ha estat vist viu per
darrera vegada a les nou i quaranta-cinc, per
la seva neboda miss Flora Ackroyd. Aixb és
punt, veritat?
—Si ho creieu aixi.
—Aixi ho cree. A les deu i trenta el doctor
ha declarat que el senyor Ackroyd havia mort
feia almenys mitja hora. ?Manteniu l'afirma
un

ció, doctor?
—Certament : una mitja hora almenys.
—Molt bé. Aixb ens dóna, amb un quart de
diferencia, l'hora en que el crim ha estat co
mes. He fet una llista de totes les persones
que estaven a la casa, fixant-me en l'indret
l'ocupació que tenien, entre tres
aren
o
on

quarts

de den i les den.
I don á al senyor Poirot un tros de papar
detectiu,
en el qual per damunt el muscle del
escrit
que
hi
havia
en
poder
llegir
el
vaig
una

lletra molt clara:

firmat

per Parker i

»Se receta :
»Parker : Ha anat directament a l'«Office»
(confirmat per la majordona miss Russell, qui
ha baixat per a parlar-li cap a les 9 h. i
47 m. i que ha restat amb ell deu minuts).
»Miss Russell : veure el de damunt. A les
9 i 45 -parlava amh Elsie Dale al primer pis.
»Ursula Bourne, eambrera : A la seva cam
bra fina a les 9 i 55. Després a la sala deis
criats.

Cooper,

»Senyora
eriltsi.ady

cunera :

Jones, sota-cambrera

seu

está a la casa des de fa set
Ursula Bourne, des de divuit mesos.
Parker, des d'un any. Els altres servents són
nona; pecó amb l'excepció de Parker, que fa
paper estrany, els altres observen una
un

actitud irreprotxable.»
—Vet

aquí

una

llista molt ben

és

culpable.
—Igual que

la meya germana—vaig inter
rompre—, i ella s'equivoca rares vegades.
Perb no feren esment de les rneves paraules.
—Les nieves constatacions disculpen bas
tant
les persones
que es trobaven a
la carnbra continué

l'inspector—;

temo

que

no

11S

podré

Mary Black,

i adreçar-se
la casa.

ra?—jo
guntar

en

--Ah! SI. Pecó
servim tots.

em

petiso

que

d'aixb

ens

vivament.

demank Poircit, la
del qual ro
manis impassible.
—Les nou i vint
1-cinc en punt—res

pongué l'inspector.
FE hagué un si
lenci, i Raglan re
vengué després;

érsit

sinats.

prés fer treballar les petites rellules grises.
--Cellulea?—pregunth I 'inspector.
—Sf, les patitas eéHulea grises del cervell.

segu
pre

"ara

altra

—Ben segur que sf—respongué l'inspector—.
Per començar cal el metode : és el que sena
pre die, de primer el rnetode!
—Ah!--exclamh el seu Interlocutor—. Tara
bé és la meya divisa—. Método, ordre, i des

vaig

a

de la dreta que me
na a la terrassa.
--Quina hora era?

gaire

—Fíen reeixit amb una promptitud mera
vellosa—digué amb un to que sernblava d'ad
miració--. ?Voleu dir-me de quin procediment
heu servit?
us

cap

—Del tot, perque
d coneix bé. Pasas
rnolt de presea i
prengué la drecera

vegada será--respongué Fina
pector--. encara que en aquest país tranquil
d'ocupar gaire sovint d'assas
no
ens havem
—Una

tanca

anit els fines
trons, quan va ven
Ralph Paton
re en
traspassar la reixa
va

rostre apa

ésser

perb

arribo a un fet greu.
La portera del pare,

i aatisfet a la vegada.
reixia
—Ah! heus aci, senyor Poirot--digué—.
Aquest afer no serh gaire complicat. En sen
to molta pena de veure acabar malament un
tan gentil xicot!
La figura de Poirot esdevingué ombrívola.

—Aixf,
útil.

feta—digué

Poirot, tornant-la a l'inspector. Després afe
gi —Estic absolutament segur que Parker no

sever

Reepongué dolqament

la sala dele

anys.

Poirot?—preg,untir de sobte.
—?Voldríeu tenir la bondat d'ensenyar-me
la vitrina d'on l'arma ha estat apiada? Des
prés no abusaré més de la vostra complaença.
Ens dirigírem cap al saló, pecó pel cami
l'agent de policia parlh baix al coronel i aquest
al
ens
deish sola. Vaig enaenyar la vitrina
dues
ve
una
o
aixech la tapa
meu ved, qui
gades. Després obrí la porta-finestra i pasaá
l'eixida. El vaig seguir. L'inspector Raglan
a
feia el tomb justarnent per l'angla de la casa
nesaltres. El

: a

deis

deis criats.
»La euinera

senyor

vers

la sala

a

criats.
»Elsie Dale, al pis, en les habitacions pri
vades (vista per miss. Russell i miss Ackroyd).
»Mary Tripp, ajudanta de la cuinera : sala

d'atzars feliços?
Em penso que el coronel Melrose pensava
la mateixa cosa. Vaig veure-li-ho a la cala.
—?Voleu veure encara alguna altra cosa,

i s'adreçava

carnbrera, Elsie

j er la

Dale).

ciarnt,i
A les

eMajor Blunt : a la sala del billa arnb el
Raymond (confirmat per aquest).
»Senyor Raymond ; a la sala del billar,
»Senyora Ackroy-d a tres quarts de deu,

senyor

:

esguardant el partit de billar.
cinquanta-cinc mimas va a la
acompanyada fina

a

,k les nou
seva
cambra,

l'escala per Raymond i

13Iunt.

»Senyoreta Ackroyd : ha anat direotament
del despatx de seu Únele al primer pis (con.

nou

i

vint-i

cine el capith Pa
aI
pare;
a dos quarts de
és
vist
entrar
ton
den poe mea o menys, el senyor Geoffroy
Raymond sent algú que demana diners al se
nyor Ackroyd i que aquest Ii ho nega. ?Qué
surtí oom
va passar después? El capith Paton
havia entrat, per la finestra. i es passejá fu
riós i fora de si per la terrassa. Va arribar
la porta-finestra
quarts de den.

davant de
ser

tres

(Seguirle

en

el

del

saló, podían

número

ulnent)

FIN HOTELS IIE L'ESPOSICIO

els
Grans
Hotels de
Taules
m22
ríem

ESTEM
una

1

tauletes do nit. Si

ens

los per..

buscar.11 un qualificatiu, titula
aquesta loto: «Palau del mobles

tan acostumats a l'abús que els pos
tres comerciants han fet deis Molo, la foro
desacreditats, de «Liquideció verttat» que
liquidado més o menys no en* feria ni fred
ni color. Pero la
noticia infiel
lit• que

l'Exposició
liquida ven
les existéncies de mobles
1 robes, va
fer encaminar
els nostres passos cap a l'Ho
tel número 1, on ens havien dit
que hl trobartem Don Miguel
Regás, ánima I cor, a la vegada que
cervell de la més gran organitzadó hote
lera que s'hagi fet no sois a Catalunya, sinó
que quasi ens atrevirtem a dir en tot el rnón.
El senyor Regás ens surf a rebre amb les
mana Meses,
conv1dant-nos a una afectuosa en
caixada 1 amb el sornriure als l'avis, disposat a
acompanyar-nos per aquell bat-i-bull de sales que
abans eren menjadors, salons de lectures,
etc. Nosaltres, 1 com nosaltres la majorta deis bar
celonins, havtem vist aquelles dependéncles ple
nes de Ilum, creuades en !oh sentits de
grooms, cambreres, interpreta, I altre per
sonal d' una complicada máquina hotelera
moderna 1 d'altura; havtem vist els forastera

passelant-se sattsfets per aquells passadissos 1
sales plenas d'animeció 1 vida; heviem. en fi,
vist tot allá en plena mana, en mtg de la fe
bre de les gran» diades del magne certamen
barcelont. Ara, en veure tots aquells 'loes
abarrotats de coses,
plens de mobles
de toles me
nea, de tau
les 1 taule
tes, d'estives
de Ilencols 1
tovelloles

flassades, en
fi, de tot allá
que hi ha

d'haver
una

en

empre

que entre
tots quatre e
Mida comp
tova a la rat
Ila de mil
sa

cambres,

Una

provessó

d'armaris de Huna. Fóra

cu

riós si en un moment donat el» miralls ens
retornessin tots els rostres femenina cine
s'hi han mlrat durant l'any de l'Exposició

hem de confessar

que

de

depriment,

moment

ens va causar

duna cosa que es
desfá. Naturalment que no suposávem pes que
alió hagués de durar per sempre mes, perú vul
gues que no. no ens sabtem treure del magí la idea
d'un embarc o d'una gran casa que es troba arnb
els mobles al carrer. Reaccionárem, pero del nos
tre pesstmisme, 1 en aleó ht contribuí en bona
1)&1 la cara riallera sempre, 1 satisfeta, del senyor
Regás, que amb gest amable ens explicava:
Facl's cárrec que hl havia invertIts aquí a la
railla de tres milions de pessetes de parament, de
les quals n'hem amortftzat aproximadament prop
d'un cinquanta per cent 1 el posem per tant a la
venda a meitat de preu. És el rematament lóglc
racional d'una empresa feta amb carácter Inferí.
Perú fot alzó sois deurá Interessar, per a
comprar-ho, als hotelers 1 fonclistes, perqué a nin
gú deurá convenir quedar-se amb tanta balumba
de material capee per a parar mil cases.
No ho cregui, no; nosaltres ho venem en pe
tites partides lambe a particulars. Han passat ja
per aquí Infinitat de senyores de se casa, empor
tant-se'n qui mina dotzena de tovalloles, qui una
dotzena de Ileneols o de tovallons. Tothom qut
vIngut aquí, trobará generes usats en molt bon
esta! 1 a un preu molt enraonat 1 per nitre banda
nosaltres ho adinerarem mes que venent-ho a grans
sensació

una

com

—

—

—

partides.
Anem recorrent peces 1 més peces. abarrotades
de material. Aquí Ilits 1 més Ilits. a un eltre lloc,
coixins, edredons 1 fundes de cohclnera; més enllá
Uencols. tovalloles de 51 1 de coló; allá tauletes de
ntt 1 cadires de tota mena I niel fins a cansar-nos
la viste de tan veure coses
que talment dirleu que aca
Una estiba de coiben de sortir de la botiga.
Está sattsfet del resul
eles cap:ay de ter
venir ganes de
tal d'aquesta empresa? II
preguntem nosaltres.
dormir sobretot..
—

tinguesssin l'amabili

si

de

tat

aquests

manjar-nos tots
llits per que pogues.
el no és chmod

triar

sim

1 quen

bien

hi

eren

no

se'n

sa

anar.

En general, marxaven
satisfets de rExposició?
Sí Tant els nacionals
com
els estrangers es feien
grans bocades de l'esplendor
del nostre Certamen. Ah s que
eis costava més reconeixer
ho, eren els francesos, ahs
quals és sabut que els és di
líen de declarar-se superats
per ningú. Malgrat tot, aca
baven per dir que els loes
d'atgua eren meravellosos.
En el que es refereix
l'orgenització administrativa
d'aquests hotels, n'he quedat
també satistet?
En absolut. S'han fet ve
ritables miracles de treball,
Faci's compte que els conse
Ilers diáriament coneixien
totes les xifres d'entrades,
sortides 1 estáncies de passat
gers, recaptació 1 despeses.
Aixt s'ha pogut aconseguir una xifra de beneficis
equivalent al 60 0o de la recaptació. Šs a dir,
que les despeses generals de l'empresa, pujaven
sois al 40 ° o del que recaptava. Crec que és una
xifra record.
1 amb un ample gest d'entusiasme, prossegul:
Ara, a liquidar tot alzó de la mIllor manera
possible 1 de seguida...
férem nosaltres.
A reposar?
A reposar? No, no. A cercar noves activitats
i iniciatives per poder fer pujar la nostra estima
da Barcelona per damunt de tot. És el meu ideal.
J. V. A.
—

—

—

—

—

Completament satisfet. Em

der dir

que

ha

estat

passada Exposició. 1

consti

el goig de

cap

el negoci
que

més
no

sanejat
em

po

la
refereixo
de

sola al que hem tet nosaltres com a entitat
concessionária, sinó el Comité de l'Exposició,
ja que la xifra global d'ingressos que nosaltres ti
hem proporcionat, es deis més importants. per no
dir el més important de tots.
?Quants visitants calcula que varen allotjar
en aquests hotels ?
És una xifra que fa de mal precisar. Tots
aquests llibres d'aquí són els duplicats de les fac
tures emeses. Una mes, una menys, calculo que
n'hi ha cinquanta mil. Ara post
correspongui
que cada factura
només a tres hostes
i crec que
cm quedo curt
ens anem a la
xifra de cent-cinquanta mil per
sones, hostatjades durent els me
sos de l'Exposició.
Quin va ésser el temps de
mejor afluencia?
Octubre i novembre de
l'any vint-i-nou. Durant aquells
dies várem trobar-nos moltes ve
gades amb toles les habitacions
tan

—

—

naixement. Un infant que el primer cop d'ull
fan
que va donar al món, va veure les mágiques
tasies de l'aigua 1 la Ilum i degué quedar encantat
d'haver arribat a un món tan bonic. Ja s'ho trobará
més endavant. Encara més desagradable que el
mort, va ésser un pobre home que se ns hi va tor
manicomi.
nar boig t va tenir d'ésser reclós a un
?Podría dir-nos quina fou la factura més
alta que s'ha cobrat?
Fou la del Grup Navarro, que puja a la ratlla
de seixanta mil pessetes. De particulars en troba
pessetes.
riem que passen de les vuit i deu mil
Molts venien aquí per un número limitat de dies
—

—

—

—

—

—

—

—

—

preses.
—

gers

Quina

mena

de

passat

?
Des de prInceps de
sang retal, fins als modestos pe
cantaires
ró simpatiquíssims
deis orfeors de Catalunya, el dia
de l'homenatge e en Millet, po
seu-hi tota l'escala social
Incidents desagradables,
se'n varen registrar?
No gaires. Un diplomátic
estranger el várem trobar mort
e la seva ~tara, a causa d'un
atac al cor. Com a compensa
un
ció també hi várem tenir
—

acostumaven

De

a

venir

tot.

.

—

—

11001
de l'Hotel número
!pat. En
poc adlent perter-hl un
C1145
sa
canvi una bona mestressa de
hl podrá trabar un assortit de
terel pa
1 flassades que
El

menjador

ara

rament

d'un

lleneolg
podría cambres
grapat de

POTOS ESMEll

el

Aquest pilot de llibree són
duplicat de los factures
mil i pu
ha cinquanta
dares
gen un grapat de mil.

este"hi

FAIXES

SOSTENEDORS
COT1LLES
ESPATLLERES
MITGES
TOT DE CAUTXL, UNA

Rambla
de Catalunya,
•(
entre Corts Catalanes

i

PER A APRIMAR
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