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la gran bel.esa de Hollywood, ha declara!
celona abans de fi d'any. Els seus admíradors barceloníns,
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en un
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ínterviu que pensa venir

que són

a Bar
molis, están d'enhorabona...

Del 30 de la Vía Laíetana

a

Esplugues.

...Ala cacera de quatre paraules ambelSr. Cambó
No val que II digueu que sou periodista,
parque us treuen; ni que no ho sou, parque
és igual.
—Ocupadtssim... impossible...
—?On va aquest vespre, o dema al matí,
a la tarda?
Misten. Tenen prohibit de dir-ho,.. no ho
saben, que aquí, que allá... Inútil, en fi.
No cal pensar a intervivar en Cambó. A
l'entorn d'ell hi ha dreçada una terrible bar
rera, alta i sólida de reserva, que no podreu
pas franquejar.
o

SORTIRA? NO SORTIRA?
Tot i amb aixb.
veure

en

Cambó;

i per aixó rnateix, calia
calia intentar el que fos;

nostres lectora no podien quedar-se cen
fotos i unes paraules de l'home que
aquests dies interessa a tot Barcleona.
I diumenge al dematf, desenganyats pela
'fracassos d'altres collegues i per les nostres
els
se

unes

própies gestions infructuoses, perb disposats
jugar-nos el tot pel tot, el fotbgraf,
a
una provisió elevada de paciencia i una altra
més crescuda encara de decisió, ens planta
vem

a

les den amb

un

taxi davant la por

de

preguntavem

Una

mirada inquisidora, de guardia, del
Paró una resposta Iluminosa:

la «casa encantada»; i
al portar:
—Ha sortit don Francesc?
ta

portar.

—No encara...
Tan poca cosa i ja estava dit tot. No ha.
vissortit «encara». Aixb significava que ha
vis de sortir. Dones, a esperar-lo.
Dos quarts d'onza, les 0117.e, dos quarts de
dotze...
--Ja no surt...—vam fer impacientats i des
alentats—. Vés a saber si no se'n va linar
ahir vespre, si ens ha enganyat el porter i
ja ha sortit, si no sortirá aquest dematí; a la
millor s'ha trobat malament...
Les dotze.
--Ja no sortirá... Perb no hi fa res. Sha
de lar una cosa o altra...
I efectivament, l'Esmeu retrata la façana
massissa i impenetrable de l'edifici, i el seu
reflexe dintre del palafang del nostre cotxe.
Un quart duna.
EL PREMI A LA CONSTANCIA!
el
A l'últim, les portes de ferro s'obren, i
l'entrada
«Bolis Royce» d'en Cambó surt de
amb un ocupant a dins.

A delt: De les deu fins

reportatste
ta

curiosa

cotxe.

A

per

poder

e un

Vellif

quart duna

el

aenyor

ven

CamhO.

haver d'esperer-se eh s autor& d`equest
Per pasear restone, varen fer aques
.

d'En CarnbO rcflectida dintre el peiefanc del
dels «Rollss de Don Francesc...
bate: Correr de Mula amunt. a le cacera
foto

en

le

qual

es veu

Ir

cese

d'actualitat a
Fa vuit dies que la figura
Barcelona és don Francesc Cambó. Don Fran
Cambó, que acaba de tornar del seu
cese
que
Ilarg i discutit viatge per l'estranger,
porta una cua impressionant de prestigis i
que arriba en una ocasió política especial.
Expectació. Expectació unInime i extraor
famo
dinaria. ?Com estará Cambó de la seva
projectes deu portar? ?Qué
sa malaltia? Quina
moments?
és el que esta. fent en aquests
quedat
Perb tots aquests intermgants han

l'expectaci6
enlaire irresolts i enigmatics. I
ha atigrnentat.
paraula. Tot
Camb6 no diu res; ni una
just se'l veu; va sol i de presas; es negaquea
més
la publicitat i a la premsa i no rep
algunas visites importants relacionades amb
com
la seva feina sospitadament intensa, perb
pletament desconeguda.

in
No cal dir que aix6 ha augmentat les
quietuds informativas de tots els repórters de

Barcelona. Peró Ilurs temptatives han resul
deixa veure: im
tat frustradas. Carnbó no es
possible de parlar-li ni retratar-lo, ni acostarni
se-li. No hi valen trucs ni estratagemas,
recomanacions, ni combinacions. A la por

teria de la seva magnífica casa del 30 de la
descon
Gran Via Laietana, ja us miren -amb
fiança. Pugeu al seté pis i un uixier estirat
examina de cap a peus i us interroga tot
us
el que pot abans de passar-vos a un deis
dos secretaris del gran home, i aquests ja us
barren l'entrada declaradament, amb molta
dolçor, molta diplomacia i una fermesa in

doblegable.

—Don Franeesc Carnbó?
—Que volia?

—Veure'l.
—Per

qué?

L'excurstó
del

cotxe 1

s'ellerga Ens e Espluxues. En Camba 6/tiza
per le muntanya...
ve e pessejar una mica

enfilem tot el carrer de Llúria i desern
a la Diagonal. Avall.
Pedralbes; veiem
en Carribó inclinar-se cap al
xofer senyalant-li
unes direccions,
i el «Rolls» agafa la carre
na,

Cambó fa

boquem
-

tera

no

SallltaCiOnS

d'Esplugues.

Nosaltres al darrera, és ciar. <7,0n deu anar
aquest borne? No hem jet un quilórnetre,
quan el cotxe satura. En Cambó baixa, pren

bastó,

es posa
el capell i comença a cami
carretera enllit.
Ara. Ha arribat el mornent tan esperat.
En Cambó camina vivament, prim, hgil i rá
pid. Porta un trajo d'hivern, «beige», amb
botins grisos, barret tou gris tarnbé, i guants
clara.

nar,

L'Esmeu

i

dispara.-

l'intercepta

a

tres

metres

Don Franeese

pot ésser;

ni

de refús.

paraula.

una

IMATGES, i digui només que ern
trobo rnolt eixerit.
Ens dona la má i segueix el seu passeig.
Tot d'un cop travessa la carretera i puja per
un corriol, cap
un
pla on el sol. bat de pie,
tebi i claríssim. S'atura i es queda contem
plant el panorama que s'estén a baix, fent-se
visera arnb la má.
Nosaltres l'esperem al peu del caminet,
amb la máquina a punt. I al cap de den mi
nuts el tornem a agafar.
Aleshores en Carnbó se'n riu francament.
—Ai, noi!—exclama—. ?Perb és que m'heu
seguit des de casa?
—Si. senyor. L'hem esperat tres hores.
Ens hem ben guanyat aquesta interviu im

TROBO MOLT EIXERIT»

el

perb

fest amable,

un

a

provisada..:

del!,

I el tornen]
_

a

enfocar.

—Vaja, vaja... Quina xicots!—fa

Cambó,

en

\,..4

Pero!, el passelg
redactora:

—

es

Interromput per la

nostra

<Com está, Don Francesc

Ens fa un salt el cor. En Carnho? Es ciar.
Per la finestrella de darrera la capota, veiem
la calba cblebre i les orelles separades—dia
bbliques—del popular «leader» catala. Es ell,
realment. L'Esmeu li fa la primera fotogra
fia, i arrenquem a córrer al seu darrera. Re
forma amunt. Ja el tenim, ara!
El perseguim, naturalment, fins allá on vagi.
ie moment sortim a la Plaça d'Urquinao

Llavors apreto

a

correr. fina

a

ésser al

seu

costat.

—Don Francesc...
En Cambó detura el

seu

passeig.

—Coya está?

—Bé, bé, molt bé...
La ven de l'illustre polític és apagada i

fluixa, perb

el seu rostre está animat, Ii Iluei
clara i aguts els ulls maquiavélica. i som
riu... Només la barba és més grisa.
—.Ja está ben bo-?
—Sí, sí... perfectament.
Em mira esperant el motiu del meu abord
intempestiu i una ullada al fotbgraf, que al
nostre eostat acaba de tirar una altra placa,
el fa endevinar. Perb segueix somrient.
—Unes paraules per IMATGES, don Fran
xen

cese...—demanem.
Sota el sol
na

&gil.

le1:11.

emb

—saitaaciana
que

en

Camba

pelitos

cami

rápida..

cm

a

hoerc.n,

trobo molt

1

dicta

enterit...

rient, dócil a l'objectiu, i donant-nos uns cops
amistosos a l'espa'lla.
—lié. Ja n'hi ha prou—fa després—. Adéu,
i records...
El «Bolis» espera al seu costat, i Francesc
Cambó torna a pujar-hi, acomiadant-se de
nosaltres ami) un gest afectuós.
Vet-ho aquí. Ja tenim l'enigma resolt. Carn
be), l'home fantasma de la Via Laietana. ja
está deseneantat. Es un senyor distingit i
amable que pren el sol de dotze a una, i que
«está molt eixerit».
Ara ja sobran els nostres lectors corn está
la veu—rper la qual tant s'ha temut—del nos
tre gran orador, el seu aspeete i el seu ánim.
El que pensa i el que ha de fer, potser no
trigaran gaire a saberlo...
IRENF. POLO

REGMIER,

1111221111
A

BARCELONA

E

gran poeta francés ha estat quinze
dies a la nostra ciutat. Venia per dos
dies únicament, peró l'encís de Barce
lona l'ha retingut. Els duaners de Puigcerda,
sensació que es trobava a la
van donar-li la
Rússia, d'abans de la guerra. Posat a Barce
lona, en parlar del nostre passat, ha palesat
normal. Ha vist el nos
una preparació gens
tre art románic arnb una mirada plena de
diu
que
lucidesa. El vostre art románic
t.

—

—

cal venir a veure.
La coldecció Plandiura, que visita acompa
nyat del dibuixant Utrillo va donar-lí la sen
objectes, alguna
sació que qualsevol d'aquells
únics, és digne de figurar al tnillor Museu.
Coneixia la col:lecció per les referéncies deis
l'han visitada.
seus amícs de París, que
romániques
de Terras
esglésies
víst
les
Ha
Itália no ha vist res d'ambient
sa. Din que a
que les coses de
més italiá. Ha dit, en resum,
encisat
no pas en llur
l'han
nostra
[erra
la
aparença, sínó en llur aspecte més essencial.
visitar el Laberint.
No s'ha descuidat de
Davant d'aquella meravella ha dit que a
Barcelona devia haver-hi rica que no ho eren

produir-li una sensa
pas de nou. Diu que va
fixada a la tela
que
velé
semblant
a
la
ció
col:lecció Plandiura.
d'en Mir, que va veure a la
«Cu
Mr. Regnier se n'emporta uns liibres:
Borrassá,
de
Mos
estudí
de
un
rial í Güelfa «,
traducció de «Gar
sén Gudiol i, encara la
gantua», de Rabelais, de Lluís Deztany.
Davant les pintures d'en Sert, a la Casa de
fet una
la Ciutat, Mr. Henri de Regníer ha
no era gens una impro
conferencia,
que
breu
visació de turísme. Home d'estudí, gran viat
les noies,
ger,ha vist la vivacitat de Barcelona,
no Oía des
la
Rambla,
ocells
de
i
els
les flors
cuidat les imprescindi
bles galanies al nostre
cel. I, ens ha dit, amb
Regnier
Mr.11enr1 de
sincera convicció,
Bougenoux,
Mme.
una
5
de
un hotel
Barcelona, al costat
de M.13trillo, 1111

en

a

reveure!
M. B. A.

PERFUMERIÁ

Ál

LA VIDA DEL VOSTRE CUTIS
i la 'liberto» deis vostres pors
és el Sabó Heno de Pravia.
Renteu-vos-hi. Merces a la

acció, el vostre cutis
transpira bé, viu, adquireix
seva

suavitat i formosor i el
perfum únic, inconfusible,
d'aquest sabó delitós.

L13o HENO
or'PRAVIA--

el preferit de lotes les
persones que es preocupen
de la finor i joventud de

És

la

seva

pell.

El món pintoresc

Una romería de bohe
mis al Sur de França
(-NADA any apareixen

sobre les rutes del Sur de Fran
multicolors caravanes de bohemis que van
a Santes Maries, en el delta del Rhóne.
Allá es reunei
xen a finals de maig, tots els bohemis mes o menys
desarrapats, acompanyats de llurs fills, per ()feliz» els
homenatges a la patrona de llur rala, Santa Sara.
El lloc, habitualtnent molt tranquil, es transforma en
un enorme ca mp nómada. Vells de barba revolta,
dones
de mirada llampeguejant, infants gairebé nus mig co
berts amb sórdids parracs, bornes vigorosos de pell
enbrunida, orgullosos de Ilur independéncia, veritable
tribu nómada que s'acampa en vehícIes de totes for
mes í de tots colors...
N'hí van de tots els recons de França, d'Italia, de
Surssa, de l'altra banda del Píreneu... És un aplec in
ternacional amb totes les conseqiiéncies. Amb una mica
de protocol i una sala d'actes a la seva disposició, la
festa es podria convertir fácilment en un congrés de la
bohémia internacional.
L'extraordinaria reunió atreu turistes de totes bandes
interessats per l'original espectacle. Aquesta intromis
sió d'elements estranys sembla que molesta molt els
bohemis, que es volen la festa per ells tot sois i se la

k-- ça

unes

Una vista del camp nómada. Al bona, la
singular
construcció de l'església de les Sanies-Martes-de-la-blar

&.

•

.••••

Lis bohesnis, acampats darrera deis carros, preparen el

Entre la

bigarrada multitud, les

Santes Maries sdn

portades

cap al

menjar

mar

El rel dels
bohemrs
gega

un

cursals

en

dls
sena

súbdita

.

La
la

procesad en
gitana

resta

scrrtir de l'esgléala. Com es pot atare,
ha fct mobilitzar nombrosos turistes

prenen amb una extraordínária bona fe. A consecffién
cia d'aixó, alguns anys hi ha hagut seriosos incidents,
tres persones hague
com per exemple l'any passat que
lleugerament avariades.
ren d'anar a parar a l'hospital
A mítja nit cornença la cerimónia a l'església, peró el
més important de la diada és la processó i la benediccíó
del mar. Els bohemis porten les relíquies sobre les es
patlles a través del poble, fins a la platja, on tindrá lloc,
amb grans cerimónies, la benedicció del mar.
l'aspecte
La singular església que presenta més aviat
on les
el
mateix
lloc
construida
en
d'una fortalesa, fou
serventa
llur
Salomé,
amb
i
Maria
santes Maria Jacobé
durant la seva
Sara, es varen refugiar, fa vint segles,
fugida a Palestina i hi varen víure la resta deis seus dies.
Llurs ossos foren trobats
al segle xv pel reí René i
han esdevingut les relí
quies de l'església.

Eta bohemia alzegnen Ilusa Infanta
per posar-los en contacte amb lee
Santas

A més d'un lector li

es

mica, val a
quan es po
sen a manifestar Ilurs
sentiments religiosos, és
qüestió de mirar-sels
de lluny. Per
una mica
exemple, el carro que
porta les Santes Maries
és instituit d'un valor
sobrenatural í només el
poden tocar els de la
raça bohémia. Ai, si
algun inexpert s'hí
El santnari és ficat (Entre l'atipla,
per tal de ter la benedicció del mar
acosta I
sobre el terreny.,.
La processó de les
Santes Maries, des de
acompanyada
per una enor
a
platja,
és
l'església la
Es una
cántics
i
críts
de
tota
mena.
fanfarra
de
me
festa plena de color i de violéncia, una resurrecció,
sota el sol del segle vint, deis ritus més antics.
L'Esglésía assisteix a
aquestes exaltacions una
La barca amb el biaba lela capellans
mica amb el somriure als
arrossegada cap el mar, sota el vi
llavis... Cal pensar que,
gorda impuls deis infanta bohemis
fet i fet, tots els camíns
menen al cel...
en

tranyará aquest exalta
ment religiós deis bohe
mis. Sobretot, aquí, on els
gitanos són tinguts per
raça descreient i es
trafolária. D'estrafolaris
una

Afaitar•se amb

Pasta Nix

significa estalviar
temps í molésties

són

una

dir-ho, peró

Afaitar-se

amb

Afallar-se

amb

Pasta Nix

Pasta Nix

significa

ha estat sempre un
senyal de distinció

?dallar-se higiénícament í cómoda

sp,

DEL Ap

ofel

COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE

DEL

Pastilles

o

v.'

ir

tracte

'4

fró

COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

Aspaíme
Composici6:

Ap

RESPIRATORIO

RADICALMENTE

Sucre llet, b., cinc cgrs.; ex
cinc cgrs.; extracte diaco

regalésia,

di,

tres mgrs.; extracte medul.la vaca, tres
mgrs.; Go auno], cinc mgrs.; sucre mento
anísat, quantitat suficient per una pastilla.

Curen radicalment la T O S
perqué combaten les seves causes
Catarros,

angínes, laringitis, bronquitis, tubercu
losi pulmonar, asma í totes les afeccíons en
general de la gorja, bronquis í pulmons.
ronqueres,

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

pot

no

més racional i científica, gust agradable i l'ésser les úniques en qué está resolt el
transcendental problema deis medicaments balsámics i volátíls, que es conserven indefiní
dament i mantenen integres llurs meravelloses propietats medicinals per a combatre
d'una manera constant, rápida i eficaç, les malalties de les vies respíratóríes, que són
causa de la tos i sufocació.
Les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels metges.
Les PASTILLES ASPAIME són les preferides pels pacients.
Exígíu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME í no admeteu substítucions
interessades d'escassos o nuls resultats.
Les PASTILLES ASPAIME es venen a una pesseta la capsa en les príncipals
farmácies í adrogueries i alhora se'n lliura gratuitament una de mostra, molt cómoda
per dur a la butxaca.
sser

ESPECIALITAT FARMACEUTICA DEL LABORATORI

SOKATARG
Ofícines: Carrer del

Ter,
NOTA

DEL

Aus4,94

pEsPIRATORIO
COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE

fro

16

-

Tel. 50791

Barcelona

-

IMPORTANTÍSSIMA

Per demostrar í convéncer que els rá
pids i satisfactoris resultats per curar la
TOS, mítjançant les PASTILLES ASPA!
ME, no s6n possíbles arnb les similars, i
que actualment no hi ha altres pastilles
que puguin superarles, el Laboratori So
katarg, tramet gratis una capseta mostra
de PASTILLES ASPAIME als quí lí enviin
el retall d'aquest anunci acompanyat d'un

segell de cinc céntirns, tot dins
franquejat amb dos céntíms.

un

„Isp, DEL
<AlRESPIRATORIO914,›
COMBATEN
CAUSAS

LAS

DE

LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE

sobre
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Barcelona-Nova
York -Barce

lona,

en un

fransailánfic
Carta de

víatge

Moltes mines avui, Capitá?
Avui pel nostre vaixell ha
estat un bon día, i sí conti
nuem atrib el vent de popa,
aviat podreu veure i salu
dar l'estátua de la Ilibertat.
—

—

Es un capitá tnagnífici
Feia exactament dotze
dies que havlern sortit del
port de Barcelona. Féiem
travessia bellíssírna
una
cap a Nova York en un
transatlántic d'unes 15.000
Estávem a
o 16.000 tones.
punt de tocar a Puerto Rico,
Santiago de Cuba, i després
l'Havana. Vaig prescindir del
confort que permeten els vai
xells rápids que surten direc
tament del Nord d'Espanya
cobrínt el recorregut fins al
Nord d'América en vuit dies,

NO

.

-

de visitar les dues grans ciutats antíllanes
de la illa de Cuba. Aquest caprici em costaría sí fa no
fa un mes de travessia. Sort que el bon temps s'es

pel desig
forcava

a

escurcar-mel.

El meu camarot, un carnarot de segona, no és d'alió
que en diriem molt luxós ni confortable, peró Déu
n'hi dó.
Tinc de companys un miny6 portorriqueny que a
cada motnent exhibeix la seva condició de ciutadá ian
qui i un tal Artur, que torna a América després d'haver
gastat alegrement a Espanya uns centenars de pesos.
Cada dia en llevar-se l'indiá rn'ensenya el retrat d'una
seva filia. Es tracta d'una cubaneta de divuit anys,
molt bella. lo he estat a punt de demanar-li relacions
per cable, peró resulta que es troba de viatge i fóra
difícil poder-li fer a mans. I encara resulta que tinc de
companya de víatge una dameta que es diu Adela que

el pri
L'escala del gran transatlántic. Els sena graons són
alegría de les grans rutas ocianiques
mer pas 1 la primera

ha embarcat a Barcelona després de visitar Espanya
i parla amb un gran engrescament d'aquesta ciutat.
El nostre indret de conversa es entre bavor í estri
bor, davant de la proa. Ens hí asseiem i deixem lliscar
lentament, massa lentament les hores. Els llibres són
la lectura ens interessa la vísió
un pretext. Més que
emigrants.
Veíem com vénen de les bode
piadosa deis
gues dormidors, on fan Hit, fins a cent homes aterríts,
trístos, els uns amb les famílies, la majoria sois. Miren
el
el blau amb un ull una mica ensunyat i volen amb
bord
campana
de
pensament fins a América. Ara la
crida el passatge. Es l'hora de dinar. En aíxó d'indicar

Aquella nit m'era gaírebé
impossible adormir-me. Hi
ha tants misteris en un
transatlantic!
Sento els cops de mar
contra el casc vell del vai
xell. El vaixell porta un
movíment perillós de babor
a estribor.
Feia tres dies que haviem
deixat el port de l'Havana.
Aquella matinada feia bas
tant de fred. Eren dos quarts
de deu í la majoria del pas
satge era sobre coberta.
Tots sabiern que al cap

d'unes hores fórem

a

Nova

York.

próxima arribada

a
Nord
América. A mig demati pujá
el práctic per donar-nos

•dare

blanquea

•questa Mera de
1

ripolinades

Sa persones) bote
que

pagul

tenis el

pirata

datge,

Ilanies-salraddes,

(a

cada
4s pan

ea

que

una

hl

una

máquina d'encunyar or, peró desventura

dament per molts
turadora on s'hi

no

tau

caben

desagradable

s'oterrla

El portorriqueny va ensenyar-me cent dó
lars que es jugava pel •Roig., que era un deis
galls cornbatents.
Adela preferia escoltar un recital de piano
al saló de testes.

vaig aprofitar

un

moment

en

havia níngú a la coberta per bai
xar a veure les maquines. La cosa és
abso
lutament prohibida, peró un petit augment en
el bitllet va convéncer un mariner que va
ter-me de guia.
L'espectacle era ben poc engrescador: uns
homes nus, regalimant de suor, tots enrogits
per les flames i tan roents que de tant en
tant, enfonsaven el cap dintre una galleda
d'aigua gelada. Són els herois anónims de la
jornada. Imprescindibles perqué el transat
lántic pugui fer les disset mines per hora
a més a més perqué a coberta
la vida pugui
amablement entre alfombres i mobles
de luxe.
Me n'anava al Hit, entre una i dues de la
matinada, quan vaig topar el capita que venia
del pont.
Bona marxa capita?
vam dir-lí.
Excellent, amicl
—

—

–

que

una

totes les

tri

seves

LLUIS SAINZ DE MORALES
F0t01 Casa.

esport.

nit

cosa

on s'hi picojj
les deis espe
rits llurs, aixó quan no s'hi esclafen i mutilen
despiadadament llurs cossos.
Amb aquestes paraules cloia el meu dietari
de víatge i vaig endinsar-me dins el batibull
de la ciutat monstre...

!'hora de rnenjar no hi ha una regla liza; uns
vaixells utilitzen els tocs de corneta, d'altres
els cops de gong, aquests són generalment,
els italíans. Peró prefereixo, entre tots, la
campana perqué dona a aquests palaus flo
tants un aire deliciós de convent.
Tal com en els trens, les hores de menjar
a bord són un procediment de passar el temps
i d'empaitar l'avorriment.
A la tarda, al camarot de primera s'orga
nitza una batussa de galls. ja sabeu que els
americans tenen una gran fallera per aquest

Aquella
qué no hi

és altra

esmenussen

illusions,

Alguns passatgers feien
l'equipatge sobre coberta.
En un cercle, els emígrants
comentaven alegrement la

En

l'entrada a la badia. Aviat venden: l'estatua
de la Llibertat... i els dólars. Peró abans vam
sentir l'esperit de les sirenes. Despres de les
quatre llagrímetes de !'arribada, comença la
cacera implacable del dólar.
L'arribada a Nova York causa una sensarió
formidable. El viatger que per primera vegada
petja aquelles !largues avingudes i es troba
dintre el gran eixam de la gran metrópoli nord
americana es sent empetitit, minúscul i amb
prou feines es dona compte que ell en forma
part, es ja un de tants engranatges de la im
mensa roda que és la ciutat deis gratacels.
Una roda que per alguns es converteix en

Una
que,

panorámica dd vedad], poble ambulant
per uns dies, allotjará
2.200 persones

LA

coltomació

DEL NEGUS

D'ETIÍIPIA

UN PAÍS DE TERRES ALTES
coronació del Ras Talani com a Negus Neghesti o Rei de Reís, i Empera
1--, don de tota l'Abisínia—els naturals del país prefereixen el nom d'Etiópia
i de la dinastía que fa
ofereix ocasió de parlar d'aquest imperi antiquíssím

r

A

particularitats curioses, ben dignes
25 segles el governá, ja que un i altra tenen
d'ésser conegudes.
proce
Els romans anomenaven etiópics tota mena de gent de color que
«L'etiópic
no és
l'Asía
que
hí
mira.
part
de
Oriental
o
de
la
dís de l'Afríca
l'etiópic
no és negre, sinó
llatí...
precisament
d'adagi
í
mena
blanc diu una
una rala com
més aviat blanc, lleugerament patínat de bronze, ja que forma
d'indubtable
precisat,
peró
pacta, filia de Sem o de Jafet, que aixó no está
els
paisos que
o
de
color
amb
origen indo-europeu, sense comunitat de sang
negres.
la circumden, tots més o menys
La causa d'aquest fenomen és deguda probablement, a que damunt els
damunt el nivell
actuen les forces del sol tropical i l'alçada enorme
•

etiópícs
del

mar

que té

gairebé tota

l'extensió de

l'Imperi.

seu país i l'orienta
fent-ne
un suprem
cap a les vies del progrés europeu, definí l'Etiópia, tot
deis
pagans
cristians
mig
de
la
mar
en
elogi, quan la qualificá d' lila de
molts
centenars
de
vegades
tenen
En efecte, unes parets rígídes, que a
les
Somalíes
i
de
desertes
de
de
les
planures
metres, s'aixequen sobtadament
dos
Nils,
formant
els
afluents
de
tots
d'alguns
les valls altes del Nil Blau i

Menelík II, el gran Rei que emmotllá victoríosament el

».

Talar!, actualment
d'Abisinia amb el nom
El ras

contraforts deis

murs

coronat

emperador

de Halle-Setas%

I

naturals inexpugnables. Dar

d'aquests murs, s'aixeguen altres espadats í cin
gleres, constituint tot el país un conjunt de muntanyes í
planures escalonades que li han fet rneréixer el nom de
Castell Roquer de l'Africa.
La ferrovia que surt de Djibuti, port de la Somália
francesa, quan arriba a Diré Dana, ha pujat 1200 metres
i quan és a Addir-Abeba, capital de l'Imperi, ja és a 2400.
Ça i ha, s'estenen planures a major altitud i muntanyes
rera

que passen deis 4000 metres.
La nació invencible
aíxí era molt difícil de sotme
els árabs
tre. Fracassaren en llurs intents de conquesta
Ilunya
tantes
terres
subjugaren
dels grans temps que
proper
al Mar
vorejar
l'imperi
hagueren
de
nes, peró
ex
xn,
quan
feíen
del
segle
Fracassaren
els
turs
Roig.
Fracassaren
els
Migdía
d'Europa.
el
de
por
tot
tremir
egipcís, reiteradament al segle xix, mentres derrotaven
a
els turcs i la diplomacia europea havia de recórrer
l'a-lome
que
les més subtils combinacions per a evitar
malaff deis Dardanels morís a mans deis seus tributa
sofriren
ris del Nil. Fracassaren els italians que en 1896
d'Abisínia—
una der
l'entrada
diu
a
a Adua,— com qui
definitivament la indepen
rota desastrosa que consagra

Naturalment

un

país

»

dencia de l'Etiópia.
Fins els mateixos anglesos, vencedors de la Gran
Guerra, tot i comptant amb l'ajuda dels italians, cobe
josos de terres i sedents de venjar la humíliació de l'e
intrigues
xércit de Baratierí, han hagut de cedir en Ilurs
Blau 1
del
Nil
necessitant
les
fonts
colonitzadores tot í
bona
el llac Tana, per a regularitzar els regadius de
part del Sudan i, ensemps, posar
rels per aquelles altituds, lo que
L

•

Emperadriu

neu,

Me

muller de Tata-

i germana de Lidi
Jassu, l'Emperador

r1

destronat

en

empresonat

1916

en

1

1921

les reivindicacions
dominaría els interessos d'Egipte.
Ells saben molt bé, que si en 1868
Magdala
Lord Napier derrota a

escanyaria

l'emperador Teodoros, fou perqué, no estant ben uní
ficada l'Etiópia, restaren neutrals els reís de les re
gions de Tigré, Lasta i Choa. Contra una Etíópia ben
avinguda no haurien estat suficients els 14.000 sol
dats, els 27.000.auxíliars, les 31.500 bésties de bast
els 14 elefants per a !'artillería, encar que, llavors,
constituIssin

gran exércit.

un

Menellk 11 1 els
Menelík 11

seus

successors

(1842-1913), magnífic exponent

de la
que la Ilegenda fa remuntar a Mene
lík I, fill de Salomé i la Reina de Sabá, tíngué com a
home de confianca el seu cosí el ras Makonnen que
resultá un ministre emínent i un gran general. Com
a premi el nomená successor seu, peró Makonnen
morí abans que el Lleó de Judá, deixant un fill de
pocs anys, el ras Tafari nascut en 1890.
Les intrigues de l'emperadriu TaItu feren que Me
nelik II designés en 1908 com a successor el seu nét.
Lidj Jassu, nascut en 1896 del ras Micha el, el qual,
derrotat per Menelik, deixá el Mahometisme, i obtin
gué la protecció i la filia del Rei.
Mort Menelik, Lidj Jassu es féu sospitós de vo
ler abandonar el Cristianisme copte i manifestá
sentiments germanófils, per tot el qual bu excomu
nicat i destronat en 1916, essent proclamada Empe
radriu la fila de Menelik, Zaoditu, divorciada del ras
Gugsa i anomenat Regent i Hereu de la Corona el
ras Tafari, casal amb Menneu, germana de Jassu.
Encesa la guerra civil, Míchael fou vencut i fet
presoner prop d'Ankober i el seu fin es refugiá entre
els musultnans Danealís i, després, a la regió de
Tigré on bou capturat en 1921. Avui es, encara a la

llarga dinastía

presó...
Eh

no

éxlis de Talanl

L'any 1922 fou de crisi per al Govern. Anglaterra,
resignada a que li fracassés la seva política del
Blau i del Tana, mogué una campanya i féu de

Nil
nunciar

a

la

Lliga

de les Nacions el tráfic d'esclaus

Un deis

presenta

de fet

encar

feto

a

lialle-Selasié I

subsistent

a

prohibí l'esclavatge i penjá

arnb

motín de la

saya

Etiópia, peró Tafarí

coronació

aconsellat

-

(FOTOS KEYSTONI/

pels francesos,

quants mercaders d'homes. La diplomácia
francesa obtingué un éxit í al setembre de 1923 es daria el cop de teatre
de qué entrés a formar part de la Lliga de lestNacions l'Etiópia que l'any
anteríor Ii havía estat denunciada.
Tafarí tragué partit de l'éxit i l'any 1924 féu un viatge triomfal per
Europa. Roma Ii posá cara d'amic; Anglaterra Ii féu present de la corona
de l'emperador Teodoros que Lord Napier s'havia emportat de Magdala i
uns

aparegué com el padrí de la situacíó.
En 1926 tornaren a moure's els interessos del colonistne anglo-italiá
peró Talan í ja era massa fort i la seva menaca bou sufícient per a iligar
les ambicions estrangeres.
París

Tots aquests sotracs, decidiren a Tafari exigir de l'Emperadriu, que
el coronés Rei a fi de tenir més autoritat damunt deis reis í ras. La coro
nació feta ara fa dos anys doné a Tafari una bona palanca per a remou
re tots el obstacles oposats a la seva política.
El ras Gugsa, marit divorcíat de l'Emperadriu, no resignat al paper
de Governador de la provincia de Begerneder es rebellá enguany contra
el Reí, peró esclatada la guerra civil morí al primer combat el 31 de Marc
Al cap de poc moría Zaoditu misteriosament.

Zaodítu,

Monta

La
ros

corona

de

res

s'oposava al poder absolut i unipersonal

l'Emperador Teodo

d'Abisinia, ernportada

Lord
vern

Napier 1
anales al

el

vlatge

la

corona

retornada
ras

Tala"

pel

per
Go

durant

que Viticultores hereu de
va

ter

a

Londres en 1924

de Tafari
i la coronació d'ara realitzada entre bes
tes sumptuoses i amb assísténcia i obse
quís de la major part deis Governs és
l'apoteosi del quí, sota el nom de Hallé
Selasié I, será gairebé l'únic monarca
absolut deis nostres temps.—A.ROSINACH

Bric a Brac

El cinema está travessant un deis moments més co
ha viscut des de la seva existtricia. Quan la vinguda del
de
inclástria cinematográfica, que Ja esteva passant una t
creure trobar-se davant d unes perspectives
i
a la innovació amb una veritable febre. El sonor hoh
de
tot. Hl va haver un reJoveniment de capital, 1 d esperan
Are
!el
bem al tercer any en qué el cinema ha deixat d'ésser
de
ele fantasmes paorosos de la crisi tornen a rondar ent
grane empresas. A Nordamérica, on el cinema és una
es
meres indústries nacionals. el problema es esguardat am
emoció. Sembla que els íalkies han comenlat a fatigar e
1 un gran interrogantes drela sobre el cel de la clnemato
?Caldrá retornar al cinema mut?
Aquest estat de coses ha fet que la imminent estrena
da
une
rerfilm de Chaplin. Les llunzs de la ciutat, sigui esperas
expectació mal vista. La pellicula de Charlot, és muda 1 %ad
n
una collaboració sonora que se II ha aplicat després. L
es presenta en ele següents termes: /con) reaccionará el
s
vant d'aquest film anclen regime? Les grane cases pr
han tel un compás d'espera en les seves activitets per ve
quin cantó es decideix el públic 51 Les liUMS de la ciutat
guts un gran txit, es podria dir que, pel que fa refer
fóra ben prax
a América, la derrera hora deis

encara que, al nostre entendre,
de la Metro Goldwyn Mayer, que es diuen
Yola d'Avril, Fifl d'Orsay 1 Sandra Ravel, que han volgut adoptar aquesta actitud picaresca no
més que per ter plaer als seus admirador,. La Intenció és bona, 1 és amb aquest sentit que els

No

es

es

tracta

mereixen

a

de les guanyadores d'un

bastament el preml. Són

concurs

tres

de ter l'ullet,

notes

hl havem d'agrair.
En canvi, seria qüestló de saber si l'ulllet que fa Adolphe Menjou és tan convincent per a les
seves admiradores. El vell Don Joan de la Paramount ha perdut una mica de prestigi, aquests
darrers tamps. I les que un dia foren les séves devotes. avut Ja II comencen a negar el pa 1 la sal.
No tothom l'oblida, peró, Jeannette Mac Donald, en una actitud una mica imprevista per ala seus
admiradora de la Parada d'Amor. no té inconvenient a enfilar-se a FespatIla de Menjou I dedi
més grados deis somrtures.
Deu ésser per alzó que Adolphe, lornant per les seves velles glóries, es decideixi a adoptar
una actitud pican!, com si encara fos en l'época en qué les senyores Ignoreven que fingués els
cabells grisos 1 ruts de cinquanta anys.

car-11 el

mesos que
sonor, la
de cris', va
ve llencar-se
de resoldre
ka ene tro
,1altra volta
de les

le
lle

Segons diuen els agents de publicItat de la Pl. G. M., Raquel Torres no es descuida cap die de ter aquest
exercki que 11 ha de conservar la Ihsla. vulguis no vulguls. Per nosaltres ene as ben igual. Som deis que
crelem que le Unta no es perd: en tot ces, canvia de 'loc. Perh e una nota coro Raquel Torres tot 11 está
ha, 1 fina It podem perdonar de bon grat que cerqui aquestet excuses d'ordre 1:asiente per a ofertr-nos
una

fotogrefia tan
coro

curiosa

la present

Conchlta Montenegro, diesel anys, fila de Donóstia i. actualment. una de les estrelles de la Metro. lit ha
ingressat en
quanta' de espanola ifokll I en aquesta fotografia es veu que no esta pas disposeda a defraudar ele que l'han
contrae
lada. Un amic li ha preguntat que pensava d'América.
América? És un enorme pals, que encara cm té una mica cave
rada. Altramenl, no he tingut pes temps de veure'l galre. Fa quatre mesos que sóc aqut t des de l'arribada que no
paro
de treballar. He estat la parienaire de Buster Keeton en Forward March i ara estic treballant amb Remon Novarro...
Es veu que a Hollywood no celan pas galre decidits a proteglr el turtsme.
—

.

La
`voige".*

A

parella Vila-Davi
representa
un daleg per
ah lectors
d'ImATfiES

V

mdl
V
ho 1

per
L

h)
tíoso
l

ció
paz

pó
V
que

Li
pa

Vila,
Plus
la insubstituible parella
del Teatre Catalá Romea,
examinen l'original d'u
Davl 1 Maria

na

no

comedia... Sembla que
els

agrada gaire!

descuidís de dir-los que
cries ocells.
VILA.— 1 que tinc tren
canaris. Aircó fará
bon efecte i m'acredita
rá de tenir bon cor.
DAvr—De passada,
parlarem del «Mi lh o.
mesa, el més petit, que
mai no sha fet la il-lusió
d'anar pels díaris.
VILA.—Per fer-te que
dar bé, diré que el dia
del meu benefíci vas re
galar-me'n catorze. Sa
bran que ets espléndid.

VILA.—Sí,
acreditará

(Diáleg en

un acte, representat al camerino
Davi, del Romea, la marinada del 30
d'octubre de 1930).

PERSONATGES
Primera actriu
Primer actor.

MARIA VILA
Plus DAVI

DECORAT
'In camerino,

restaurar de fresc: bons
paper nou. A les cadires, peces
d'ir' umentária. El puro del primer
acre fa una gran fumerola. (Cal ad
1

verr'• que el primer actor i la
ra ac, ju són marit i muller).

prime

ESCENA ÚNICA

(Al moment d'alcar-se el teló, és a
dir, al moment d'obrir-se la cortina,
la primera actriu, pren una tovallola
per anar a treure's el rnaquillatge).
DAVI.—Maria,
quillatge.

Vu.A.—?Vols

no

fer

et

treguis el

ma

assaig general

a

aquesta hora?
DAvi. -No ealarmisl Tením sessió
d'interviu i de fotógraf.
VRA. —Ah, ja!
DAyi..—Et ve malament?
VILA.—No, al contrari. La propagan
da no té entranyes i tos ho fan a fi de
bé. Peró...
DAVI.—QUé VOIS dir?
VILA.—No hl puc ter més! Quan em
parlen de fotógraf, em recordo sernpre

d'aquella vegada que van convertir-me
una jaqueta sastre en un jaque.
DAV1.—Peró farás bé de
ho

ara

al

no

recordar

fotógraf.

VILA.—T'ha fet mala impressíó?
DAV1. —Qué et diré? Si més no, el co
hibiriem, í no és pas quest l'estat
d'esperit més propici a ter-nos bufons.
Vir.A.—Has vist el repórter?
DAvt.—Un moment. Em sembla atu
rat í una mica tauiá. No me'n fío gaire.
Marta Vfla estima molt eta mella. En el ten pie
del carrer de Borreli, té trenta canaria que can
ten

del watt al vesprt per satIstacció de tothout.

mo

VILA.—Saps qué?

Portant la iniciativa nosal

tres, el guanyarem per

DAVI.— Veis dir fer un assaig d'interviu?
Vtra.—Una cosa per l'estil.
DAVI.—Diu que voldría ter una mena de
report de la vida d'actor.
VILA. -Ja patireml Per dir-ho més ciar, de
la nostra vida.

D Avr—No trobes que han triat bé?
VirA.—Fet i fet som l'única parella en actiu
del teatre catalá. Maten dos pardals d'un tret.
DAV1. 1 ara que parles de pardals... No et
—

també ens
de tendres.
cuidat com

al carrer d'Urgell,
de tristesa„.
DAvi.--Víndrá bé per dir que és per acon
solar-te d'aquesta mort que has criat ocells...
Un

un

gat trobat

fill i

es

mor

VtrA.--Qué més direm?

DAvt.—Hem de començar l'horari de la

jornada.

clasri

ta

DAVI.—Farem alguna
al.lusió a la história del
gat.

Vila

foir

VILA.—Se m'acut un començament
DAvi.—No podrem pas dir-los que ens Ile
vem amb el sol...
Va.A.—Peró puc ter una bona frase: Després
de la meya toilette, la deis ocells.

ra r

gai
V
eSt

V
C01,

al

'

den

DAVI. —Bon

comenomentl

VIL.-1 de seguida que cantin les hores.
DAvt.—Es un horari que ens fará fer un
magnific paper de víctimes.
VILA.—VOls dir que no ho som? Sort que
ho fem de gust.
DAvi.—Si no és així, no es pot fer d'actor
per cap diner.
VIL.A.—Vinga les hores! Veíarn si ho dius tot.
DAvi.—A les onze llevar-se. Toilette i muja
hora per dinar. A la una al Teatre. Assaig
fins a dos quarts de cinc. De cinc a vuit fun
dó. De vuit a deu anar i venir de casa i so
par. De deu a una funció. Una mica de resso
pó al «Patria» i al Bit.
VILA.—Jo al llit a estudiar. Tu les constar
que estudies llevat.
DAvi.—Llevat, al meu despatx í amb les
portes tancades.
VILA.— Aixó per culpa teva; no estudiessis
fort...
DAVI.-1 el públic no acaba d'agrair-ho.
Estudiar a la nit, robant hores a la son i en
cara amb en alta...
VILA.—Aix6 els díes que no hem de prepa
rar roba per una estrena.
DAvi—Aqui si el repórter sap la seva obli
gado, fará una gran exclamado de llástima!
VILA.-1 encara ve el millor.
DAvt.—Ah sí! Durant un any de treballar,
estiu i tot, un sol dia de festa.
VILA.—I no várem saber on anar. Je'n re

cordes?
DAVI.—Anávem ben bé d'esma. Varn anar
al cinema. Peró aixó no convé dir-ho.
VILA.—Es que no hi havía cap teatre obert.
DAVI.— Abcí no es culpa nostra. ja ho po
dem dir.

V1LA.—Encara pots

tornar

lo a espetarrar.
DAvI.—No t'entenc.
VILA.—Sí homel amb rúnica
visita a l'Exposició.
DAVL—També és un bon nú
mero. Un sol dia que vam po
der anar i encara amb pluja.
VILA.—Després Ii farem pía
nyer la nostra vida de tournée.
DAVI.—D'abtó, si fos una mi
ca viu, en treuria partit. Peró
no me'n refío.

lIR
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VILA.—Abcó raí! Dictem-li.
DAVI.— De moment, potser
que dissimuléssim que a mi la
tournée m'agrada i a tu no.

"7111—

LA¦

DAMA!
CAMILIV
•

y11

VILA.—No,

no, tal com és.
Tu pots huir el teu esperit d'a
venturer, jo en canvi...
DAvt.—Es que el paper de
dona casolana no és molt
apreciat, que diguéssim...

Vn.A.—Dos maquillatges ja
fora massa. Aixt será una tour
rée vista per la

cara

i per la

creu.

DAvt.—Com vulguisl Faré
constar que

trobo

una

pila

d'allicients en el víatge, en la
sorpresa, en les cares noves i
els

en

paísatges

nous.

VILA.—Perá et descuidarás
de parlar dels mals llíts, de
les males taules i del pollas
tre a tothora.
DAVI.—
em

Quan

ho

díguís,

no

callaré pas que el pollastre
t'agrada. Aixó no ho posis
al rengle deis sacrificis...
VILA —També es pot dir

que els pollastres, en ven
re'ns per la carretera ja

fugen...

A la porta del Romea, esclaus de Miel... En un
any s'han pogut permetre un sol dia de vacances!

DAvT.—L 'estadística
de tournée és respec
table: hem dormit en
72 Ibis; hem fet 11.000
q uilómetres.
Vn.A.—I la majoria

d'aquests quilómetres
fets entre la funció de
la tarda í la de la nit.
DAVL—Li contarem
que algun actor s'ha
hagut de vestir en es
tables.

VILA.—Peró
tres

no,

per

nosal

ara.

DAVI. —Explicarem

que

l'empresari

fa
d'acomodador i pren
les entrades, que
sovint entrem al
teatre perla pla
tea, que ens hem
vestit en les ca
ses

del davant,

que hem pujat
autos a l'esce
nari a pes de

bracas.
VILA•—Perá
també quina
de ga
lanteria matrimo
una

escena

nial

en

tat

la IntImi

del camerino

de cornpensacions! Els pobles ens es
peren, cada día es estrena, el tea tre s'omple.
DAVL—Veus? Que ho diguis tu té més
Mérit.
VILA.—Sobretot, si sabessin que en el
meu 'lit de casa, vaíg soniníar tres nits
seguides que no sabia on dormir... Pe
sombre de tournée..l
DAvt—No, no, aixó no ho díguis.
VILA.—A més tinc el pare i la filla i els
ocells que m'esperen.
DAvr.—Aixó sí; no t'ho descuidis. Es una
raó molt ben vista í enlloc no s'ho pren

pila

dran malament.

VttA.—Qué més Ii dírem?
DAVL—la ho sé; alió del
aixó no té importancia.

tabac. Peró

VTLA.—No poca; com que els dos tenim el
mateix camerino tots els vestits fan olor.
DAYI. —Bé em gastes prou perfum.
VII.A.—És per treure aquella oloreta...
Té, sigues gentil i corda'm el bracalet
DAVI.—Veus? Tots dos aixf fóra u na
bona placa.
VILA.—Fet i fet mhe estalviat de respon
dre si m'agrada va més el rosa o el blau,
en Iohn Gilbert o bé en Ramon Novarro.
DAvt —1 jo de dir si les prefería brunes
o

rosses
-

Si

no

haguessis

dit brunes, po

bre de tu!

DAvi.—Estem a punt?
VtLA.—Disposa da al sacrifici!

DAVI.--(0brint la porta del camerino).
Fotórtraf! Preparen el magnésium!
(POTOS IIPANOULI)

P. S.

UNA ASCENSIÓ AL
CIM DEL PEDRAFORCA

QUATRE alpinistes
Pedraforca,

del «Centre Excursionista de Catalunya» han pujat
del
per la paret de la banda del Gre.solet. No
al cím
ascenció
fácil.
Hl ha més de mil metres de desnívell,
es tracta d'una
escalada, a través la gran muralla que
una
dura
sis cents del qual són
címs
de
la
muntanya.
penja des deis mateíxos
Aquesta ascenció ha estat una «primera» que diuen els alpinistes?—
demanem a Josep Maria Guilera.
Ha estat una segona. Ja sabeu la importáncia que els alpinístes
de tot arreu del món donen a una primera ascenció o a la troballa
—

—

d'una vía nova.
En queden encara de «primeres, a fer als Pirineus?
En aquest aspecte els Píríneus són ben bé una vinya. Als Alps sí
que en queden ben poques a ferl
Qui va fer la «primera» de la paret de Rimbau?
Van fer-la ara fa un parell d'anys una altra colla d'amics í con
socis nostres, al davant deis quals anava en Lluís Estasen, l'home
que coneíx més bé aquesta muntanya.
Quants dies exigeix l'ascensió?
Per pujar a un deis cims del Pedraforca, calen ben bé tres dies.
El primer día per sortir de Barcelona í arribar-se fins a Saldes o al san
tuari de Gresolet que és on acaba el tren í la carretera. El segon dia
—

—

—

—

—

—

La

paret del Pedraforca, per on s'ha fet per pri
regada Pascensió, vista des del Santuari

mera

del Gresolet. Al pan de la muntanya, el bosc cen
tellar{ que s'ha intentat vendre més duna vegada.

llarga escletza. La
evident, paró un
dirá que aquest sistema de mgr
beceroles de Parriscat esport.

La davallada per
manca

de

alpinista
xa

és

a

os

les

una

comoditat és

pujar al cim i el

tercer per tornar
la tarda per tornar a ciutat.
Voleu contar-nos detalls?

a

a

Bagá i

—

Vam sortir a les cinc del matí ben pro
veits de cordes. Durant les dues prímeres
—

es puja per dins la boscúria incom
parable del Gresolet. Acabat el bosc, topeu
amb la muralla, altíssima, que cal escalar.

hores

Cal començar l'atac.
Amb quin estat d'esperit7
De primer, us ho confesso, amb una
certa inquietud. Peró desapareix amb el
primer contacte amb la roca. De bones a
primeres, comença el primer pas dolent: una
pedra dreta i allisada de quínze metres de
llargada. Abans d'arribar-hí, les cordes han
estat desfetes i els quatre companys ens
hem encordat a més de vínt metres l'un de
l'altre.
I en els trossos més difícils?
Per aquests trossos tenim dues cordes
de «rappel» o d'auxíli. El que va al davant,
puja com pot i només lligat amb la corda
que l'ajunta als altres, que s'estan a baix,
quiets, amb la corda mantínguda dins un
trau de la roca, per tal que, en cas de cal
guda, la corda el
—

—

—

—

retingués.
Cal,
—

tanma

teix, una certa pre
séncia, no?
En aquests
—

llocs, hem de sen
tir-nos prudents
per força. Cami
nan

ben bé amb

plom. Cal
saber on posem
els peus, cal evitar
que el terreny pu
gui cedir. Des de
Iluny, la nostra
calma ha de sem
blar excessiva. Pu
jar un tros de 25
peus de

metres escassos,

peró molt difícíls,
demanar un es
forç de més d'una
hora...
Deu ser com
va

—

pletament essen
cíal la confiança
en si mateix.
—

Es la primera

condició, com ho
és la confiança en
mí);

pujada. Ea
dificils, els alpl
nistes van Illgats amb dues
cordes de rappel o d'en:mili.
El que va al davant, puja com
pot 1 només lligat amb la cor
da als altres, mentres aquests
estan a bala, amb la corda
mantinguda dins un trau de
Al bell
els

de la

trossos

Fluides les dfticultats més grans, ha
ra

del

repós,

en cas

de

caignda.

ving-nt
nna

l'ho

balata

els companys. Aixó explica una bona
part de l'atractiu d'aquestes aventures,
que els que desconeíxen tot aixó deuen
qualíficar ben altrament de com ho fem
nosaltres.
A quina hora van arribar al cím?
Cap a les tres de la tarda, assolfrem
el cim Est del Pedraforca.
?Quantes hores van passar, doncs, en
l'ascensió?
Descomptant un descans fet sota una
balma, vam estar deu hores des del Gre
solet fíns al cim. Aquest és l'horari normal
de quatre persones. Des del cim, després
d'aquesta Iluita de deu hores, el panorama
és encara més encísador.
?Voleu donar-me, si us plau, els noms
deis vostres companys?
Es mereixen aquesta honor. Amb gent
com Albert Oliveras, Lluís Estasen í Joan
Roig, es pot anar a tot arreu del món, amb
—

—

—

—

—

—

muntanya o sense.
R. M.

la roca, per tal de retenlr el

company,

ben merescnt, dintre

(POTO5 GLIILIRA)

A

EL VOL SME

Un

lleneament del planejador, fet a mh. En l'esport del vol atuse
práctíques d'aviado, els s cías companys fan atletisme.

motor quan

l'un fa

Quan

el nombre de xícots entrenats sigui suficient, llavors
les practiques podran ter-se ainb el Ilançament des
d'una muntanya. Així els veis podran sser de
molta més durada. És a dir que pudran ésser

MOLTS
tena

nis.

duna extensió de 250 a 300 nutres, en
comptes de 100 12 metres, máxim, que

dels nostres lectors no saben que
cada día de festa s'a pleguen una tren
de dos-centssocis de l'»Aero Club

Barcelona» per fer

practiques

permet el terreny pla.
Per imaginar-se el

procedíment
vol, cal només
pensar com es dispara un tira
dor de goma. Una quinzena

de vol

d'emprendre

motor. De qué es tracta?Sim
plement d'un procediment de vol
diguem-ne ocellívol. El pilot, en,
prescindir del motor, ha de sa
sense

a banda i
banda fins que l'avió deixa
terra i cornença a volar. L'es
pectacle, a l'Aeroport pro

d'homes, tiren fort

ber totsels recursos de lesales i
tots els recursos estratégícs
per Iluitar amb el vent. A cop
d'ull, la cosa sembla una re
culada en els avencos velocís
sims

de l'avíació. Si hi

realment, l'abandó del
—cosa

que no higa

visional de Barcelona, diu
que és divertidissim.
Avantatges d'aquest proce.

ha,

díment? Apart de l'interés
de vistosítat í simplement es
portiu, per als avíadors és
d'un entrenament decisiu.
Imaginen que l'home fet a l'o
bediéncia del motor, de cop
volta es troba que és ell el que

motor

gaire amb

el taranná deis temps mo
derns, hi ha, en canvi, un afi
nament de l'enginy l'urna. Fu
gir de la máquina per acos
per dir-ho
tar-se a l'ocell,
en

una

ment, és
Les

paraula. Esportiva
un

guany.

practiques, de

mo

ment, es fan sobre terreny
pla. Els qui les fan són, en la
llur majoría, estudiants. Diu
que els progressos que fan en
el

11111b._

pilotatge

són extraordína

el

En

pie

\

ha de bregar directament, amb
procediments elementals,a ple aíre.
La lluita és més personal, més apas

vol.
El do
mini del

pilot

sionant ,
per tant.

sem

bla absolut.
La foto dóna la
sensació d 'una
aleada molt més
respectable de la que
aconseguí en realitat. So
bre aquest fons de návols, la
posició del pilot sembla temerária.

Ca len
de

una

recursos

pila

Una

sortida

tuosa.

en

joc. Una pila de recur
d'improvisació,
sos

mas.

Per la
la

del que
tal de

una

mica

posició

defec

deis «zale

de bou veure Pefore
pilota l'aparell, per
resta

blir

d'aplom, de

tanteig... És

un

exercici que perme

L'espectacle

de

l'Aeroport provisional—que

és

tan les proves—és cada testa més impres
sionant. Fa l'efecte que el qui ha tastat la de
licia d'un primer inici de vol—encara que sigui

trá distingir de seguida el que té realment
condícions de pilot. Permet també als pílots
que no estan en actiu un manteniment de facul

on es

tats í l'adquisició duna pila d'experiéncies,
que no haurien sospitat mai. Penseu un mo
ment en la diferéncia del vol a vela per l'aire
í el vol a vela damunt el mar. Naturalment la

només de cinc minuts—no donaria per cap al
tre esport la delicia í la sensació de senyore

sensació i la realilat de risc es molt més evi
dent en aquest segon vol. L'aigua no és pas ab
solutament inofensiva, pero, per ara i tant els
tractes amb l'aire no tenen una tradició com la
deis víatges marins. Aquesta es la visió de cara

El veritable animador del vol sense motor,
ha estat, entre nosaltres, Eduard Constantino,
el qual no dubta que aquest nou deport ha de

al

perill.

en

La sensació esportiva és també més forta
aquest segon vol. El contacte de l'aígua us

jar

a una

grácía

del

pila de metres enlaire, per
esforl í del seu engíny.

Ilecordea
SCIIIRPC el
gran licor
estomacal

CAPRINET

obra i

seu

popularítzar-se molt aviat per tot Catalunya.
Té l'avantatge que pot practicar-se arreu.
En compensado al tipus d'esportiu especta

ádhuc
una mena de seguretat,
certa familiaritat sovint. Volem din lleva t
dels casos de temporal. L'aire, en canví, fins i
tot en els dies de més bon sol í d'un blau mes
dóna fatalment
una

Retallada
de l'avió

aixi, la linfa
permet de ven

la distribució de les
ales i endevinar llur me
re

canisme.

Sota

el

pflot

l'avió té la forma d'skis.
La forma 1 l'agllítat,
sembla.

sólid, ens permet el luxe de pensar que es per
un privilegi especialíssim de la vostra técnica,
del vostre enginy o, simplement, del vostre co
ratge que hi senyoregeu.
Es ben bé aixó una senyoria sobre el pai
satge que hi ha als vostres peus aquest vol. Una
sola má que governa unes ales; una má que fa
dócil l'aire i el vent amb unes prodigioses vir
tuts ocellivoles. La qualítat humana rarament
pot arribar a un domini més pur.
Arrelará entre nosal
tres aquest esport? Per
part de l'<Aero Club la
En
q est llenoment
cosa és empresa amb un
s'ha utílitzat
cotice.
La práctica d'aquest
delit exemplar.Per part
a

u

un

procediment és tan emo
cionant com perillosa.
No és recomanable Sinó

alsesportiusbendestres.

pilots, o deis fu
turs pilots, hi ha un en
gresca ment auténtic.

dor que baladreja i sovint a mb una actitud molt
poc deportiva, un estol de minyons que aspiren
a volar, prescindint del motor, és un espectacle
exemplaríssim. No volem dir, naturalment, que
sigui un esport a l'abast de tothom, ni tan fácil
com manejar una raqueta o moure mis rems,

CAMI SERI A
GENERES PUNT
o
COR BATE RIA

NOVETATS

d'altra banda amb unes guantes voca
cions solides que desvetllés, tindríem escampat
per la nostra terra un espectacle d'emoció molt
pura, una festa dels ulls, que en una pila de

peró

moments equivaldría a una gesta.
La trentena d'estudiants que van a l'Aero
port els matins de les testes, fan, amb tota
seguretat, alguna cosa més que ter volar un
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Raglan es posé a riure.
—NaturaLment. Moltes persones d'un
tre sexe han
d'una drecera

passat

per allí,
que porta a la

ear

es

casa,

i

contemplar
i al
trarta
seria

impossible

d'identificar tots aquests senyals.
D'altra banda, els únics que eón importante
són ele de la finestra.
Poirot assentí.
—No cal anar més lluny—digué l'inspector,
així que estigueren a les envistes de l'avin
guda principal—. Aquí tot és grava i el comí
molt dur.
Poirot torné a assentir; perb els seus ulls
fixos sobre una patita casa d'estiu,
situada una mica a l'esquerra del senderó i
a la qual portava així mateix un caminet en
gravat. Esperé que l'inspector se n'anés, per
a adreçar-se
ehl a la caseta.
—El cal us deu haver enviat per a subs
tituir el meu amic Hastings—digué malicio
estaven

orenzatimeer".
(Continuad()

del número

antericrr)

L'inspector

férr una petita pausa i continué:
—Miss Flora havia anat a dir bona nit al
seu
oncle; el major Blunt, el senyor Ray

mond i la senyora Ackroyd estaven

la sala
de billar. Al saló no hi havia ningú. Patou
hi ha entrat, ha pres el punyal de la vitrina
i ha tornat al peu de la finestra del despatx.
Després l'ha saltada i no cal entrar en n.és
detalle. Després n'ha sortit, ha marxat, per6
a

sament--,

car

veig

que

pensaríeu

d'una visita
teressa molt.

a

no

em

deixeu.

cadires
L'actitud del

meu

nou

amic

m'omplí

d'es

caure

talons, mormolant
Potser

no

s'havia

tor

gerir, arronçant-me d'espatlles.
El

plega

nou gest
i role
que semblava d'oca.
triomfalment--. ?Qué en

meu

company féu

una

petita ploma

—I aixb?--cridá

un

penseu?
No vaig poder fer més que mirar-la, sanee
comprendre res. Ell es l'Icé la ploma a la
butxaca i contempla enca:a el tros de roba.
—Un tros de mocador—Igué entre dents—,
potser teniu
bona

raó.

planxadora

Per6 recordeu aixb :
emmidona mal un

no

cador.
Em féu amb el cap
tota cura guardé ele

un gest
objectes

una
mo

trionafal i amb
la butxaca,
a

CAPITOL IX
EL SAFAREIG DELS PEIXOS VERMELLS

junte a la casa, peró no veié
l'inspector. Poirot s'aturá a l'eixida
d'esquena a la casa, esgusrde la finca.
—Una bella propietat! Qui l'hereda?
Aquestes paraules em xocaren. No sé per
qué la idea de l'heréneia no m'havia vingut
abans. Poirot m'esguardá amb atenció.
—No hi havieu pensat, veritat?
i ho sento—vaig respondre sinceia
Tornárem

rem

damunt del sbl,
explorant-lo i caminant de quatre grapes. De
tant en tant movia el cap com si estigués
molt preocupat, i per fi s'assegué damunt els
—Res...

vaig

?Qué

plegadisses.

tupor. S'havia deixat

l'hi

--Que creieu que és aixb, amic meu?—ern
dernaná llançaut-me un esguard agut.
—Un tros de mocador esparracat—vaig sug

aquest pavelló? M'in

Poirot es dirigí cap a la porta i l'obrí. Ens
trobhrem gairebé a les fosques. Hl havia un
o
dos seients rústecs, un joc de crocket i

algunes

i

amb curiositat

nar.

d'esperar

res.

I

tingut

el coratge de tornar a l'hostal.
Se n'ha anat a l'estació i ha telefonat...
—Per qué?—pregunth tranquillament Poi

dé

rot.

eitat.

tenir un sobresalt. El petit borne es
tirava endavant : els seus ulls lluIen amb es
trany esclat.
Durant un moment, Raglan semblá descon

que voleu dir
alié.
Pesó quan

Després respongué
—Es difícil explicar exactament la ra6 d'a
quest arte; perb els assassins es condueixen
de vegades d'una manera tan desconcertant!
Si estiguéssiu en la policia regular, prou que

jo a contestar, ell
elegí :
—No, inútil; no
cal que digueu res.
Tampoc no em di

ho sabríeu. Els més hábils cometen sovint
les més insignes tonteries. Veniu amb mi i
us
ensenyaré ele senyals de l'assassí.
El seguírem tot el Ilarg de la terrassa fine

rían la vostra veri

la finestra del despatx. Demana a un po
licia les sabates trobades a l'hostal. L'inspec
tor les posé damunt les petjades.
—S6n les mateixes—digué amb gran segu
retat--. O més ben dit, no és aquest paren

gar! —vaig repetir.

de sabates el que ha produit aquestes petja
des. Són unes sabates iguals, perb més ve
Iles. Vegeu com ele talons són gastats.
—Per6 hi ha moltes persones que porten

—Més que mai,
amic meu. Paré, no

no

ha

r"liEntCara

Vaig

—Voldria saber el

certar-se.

table idea.
—Tothom
guna

a

sabates amb

talons

de

cosa

té al
a

ama

—?Encara ho
guiu creient?

és

fácil

res
'

a

d'amagar

Hércules Poi

bitutdde
Tot
xá ele
b

SA1 Nz
"No

parlant bel
esglaons que
al
j ardí

PE
RA115

--Caminem

—Qué

s'acabava hi havia fang. Molts
pasees eren ben visibles i entre
elle es distingien ele de talons de cautxú.
Poirot seguí el senderó amb l'inspector.
—?Heu remarcat que hi ha moltes petja
en

des de

qué

de

dona?—pregunth

de

sobte.

se

rot, car eh té l'ha
ho ot.
descobrir

rot.

senyals

anava

—Exacto.

cautxú 1—féu Poirot.

voleu?—féu l'inspector—. La vetlla
era
bella i clara i no s'ha pogut veure cap
senyal ni en la terrassa ni en el camí engra
vat. Desgraciadament per a ell, al cap del
senderó hi havia humitat. Miren, si no.
Un petit camí portava a la terrassa i al

amb

somrient.

—Evidentment--digué l'inspector—, i jo no
donaria gran importhncia a aquestes petja
des si rio hi hagués altres indicis.
—Cal que aquest espité. Paton sigui un ho
me molt lleuger
per a haver deixat tants se
nyals del seu pas—digué pensativament Poi

punt

m'esguar

amb més curio

obstant aixb hauria tingut una tal impor
tancia!
De sobte es deturá tremol6e, allargá la mh
vers
una
de les cadires rústiques i en separé,
no

alguna cosa.
—Qué és?—vaig eridar—. ?Heu descohert
alguna cosa?
Somrigué i obrí la má per tal que jo po
gués veure el que hi tenia : era un tros de
drap blanc d'empega. El vaig agafar, el vaig

una

plan
) digué Poirot—; la
temperatura és avui bastant agradable.
El vaig seguir. Prengué a l'esquerra un
mica, si

us

caminet que portava a una cruilla en la qual
hi havia un bane i al costat un safareig con
tenint peixos vermells.
En lloc de seguir aquest caminet fins al
cap, Poirot en prengué un altre que pu

java

en

revolts

per

pendís pie d'arbres.

un

(Seguirá

en

el

número

dnent)

El jurat del
Inter
Concurs
nacional de
roses, celebrat
a

Pedralbes,

tuant

ce

sota la

presidencia
conste

del
de Güell

hl me. Buscan
de la Come
dia Francesa
que dissertá al
Conierentia
Club, sobre
Moliere. obse
quia amb un
cock-tail als
represen tanta
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L'AVIÓ 11;EGANT
DORNIER "11.0.-X"
el pais deis genis de la mecánica, després d'hayer meravellat el
gesta del «Graff Zeppelin. intenta ara donar-nos la sensació de
la seva potencialitat industrial 1 d'enginyeria amb el vol que ha comencat a
tutprendre l'avió gegant «D. O. X..
Mentre vis altres paIsos, Franca 1 Anglaterra sobretot, estau encara dls
cutint el problema del arnés l'erigen, 1 el arnés pesat que l'aíre. 1 després de
múltiples assalgs 1 fracassos en els dos camps, no saben ben bé amb quina
carta quedar-se, vis enginyers alemanys han volgut demostrar que els dos

Alemanya,

rnén amb la

igualment aprofitables i aptes d'arribar a prometedores ~Wats,
fa servir Penginy 1 la pericia, 1 essanen en compte tots tia cálculs que
i la técnica han posat de manifest.
El «D. O. Xa que ara emprén la travessia de l'Atlántic, no es proposa
batre cap record ni establir cap marca esportíva. Tracta només de demoatrar,
com ho filo arnb el Zeppelin, la possibilitat práctica d'establir Hules aéries
entre Europa i América. El viatge es fará per etapas que seran: Sortída del
llac
que Es la seva base, Amsterdam (oil encara es troba en es
criare les presento radies. havent hagut d'alomar la seva sortida per causa
de les males condiciona atmosikriques del Canal de la Mánega) Southampton,
La
Lisboa, Aeores, Bermudes 1 Nova York. Com que l'etapa Acopes
Bermades és superior al seu radl d'acció, balitará a aprovisionar-se de com
bustible en alta mar per mítjá d'un vaixell que l'esperará a posta.
capal per a 169 persones entre tripulació 1 passatge. La Installació
és confortable i luxosa. En aquesta página donem tres difereats aspectes
d'aquest fantástic avió que fa pensar en un transatlántic amb ales.
A dalt, l'avió en el llac Constanca; a baix el matebt a la sortida de
l'hangar. Al centre un detall de la batería de motors que =ostra les seves
gegantines proporcions. Té dotze motors, acoblats dos a dos 1 desenrotllen
una potencia total de 7.200 H. P.
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