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Mossén Ramon Garriga va dir a un re
dactor de La Nau que amb aquesta obra
slavia proposat predicar. Mossén Garriga
sent Patracció de la trona, de la cátedra,
pero és timid, diu eh, i en comengar a par
lar en palie les paraules l'ennueguen. En
nom de Mossén Garriga, la companyia de
Novetats ha predicat un serm6 quaresmal
ben edificant.
A Romea va predicar l'altre dia una co:.
média moral En J. Bernat i Duran. Hem

tingut, dones, dos

sermons

quaresmals

en

dos teatres.
Pero Mossén

Garriga té alió que
diuen «mundologia».

els ca
pellans en
Mossén
Garriga, segurament, deu haver viscut
molt. S'endevina que dintre seu hi ha molts
combats, coses que ji fan nosa al pap, que
les vol dir 1 les dirá. I encara té una abra
condició: com que té mundologia d ha vis
cut molt, parla l'anarquista, i diem aixó en
el millor sentit de la frase.

Probablernent,

creu

Mossén Garriga

en

segona revolució del cristiandsme. as

creenga deis místics cristians que Char
les Maurras ha combatut sempre, demos
trant que el cristianisme és ordre, ordre en
boca de Maurras vol dir tradició fins al
conservadorisme.
El misticisme de l'autor dona a «La Glo
ria» el carácter d'una obra de capellá, l'o
bra d'un sacerdot ple d'inquietuds, al qual
cal fer-li l'almoina de deixar-li exposar les
seves idees i parlar d'art, el companatge de
la seva vida. Aquesta preocupad() és tan
evident, que sense que es tracti d'una obra
de tesi, sembla que l'autor, donant-se per
satisfet de poder exposar les séves idees, es
deicuddi de lagar l'obra. Dirfeu que l'autor
es proposi demostrar la santedat de tots els
estats i vocaoions, la sentedat de l'art, la
immoralitat
crueltat deis amors desorde
nats.i el preu de la gloria del món.
Mal 'ligada i tot, l'obra se sosté. Té un
segon arte que es redrega quatre o cinc ve.
gades. En el tercer acte, alld del cor, per
versemblant que sigui, tractant-se d'un es
tudiant de Medicina, és d'un gust dubtós.
Parlem metafóricament de jugar amb el cor,
peró si la metáfora es converteix en reali
tat, molesta un xic. I si aquest cor que el
crápula de l'estudiant de Medicina porta al
taller de., l'artista, l'escultor el vol ficar din
tre l'estatua de la Dolorosa, el truc adqui
reix una qualitat completament vulteentis
ta, gairebé de drama romántic i també de
sermó, literatura d'un gust quasi ir:innuta
ble. El to de l'obra, malgrat les idees del
segon acte, és innocent. L'argument és
tan versemblant com volgueu, pero aquests
conflictes d'artistes histérics semblen més li
teratura que realitat : són drama d'amor
de joves de vint anys.
Els personatges son ben dibuixats i es
mouen bé, i en tots els moments, particu
larment al segon acte, hi ha una situado a
l'escena.
En les seves declaracions Mossén •Garri
ga ha dit que no ha vist mai teatre i que
n'ha Ilegit molt poc : unes guantes obres
de Guimerá d Russinyol. Creiem que aixo
és cert, pero no he sembla. L'autor de «La
Gloria» té un instint extraordinari d'home
de teatre, i tothom celebrarla que insistís.
A part de la innocéncia de l'obra, que no
és pas ben bé innocéncia d'autor novel!,
sino de capellá, l'enginy de Mossén Garriga
pot comparar-se amb el deis millc>rs autors
catalana.
L'obra, que és molt ben executada, me
reix finés representacions. Estem segurs que
ser
represa diverses vegades.
MANUEL BRUNET
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Bases del Premi MIRADOR
1.

A la porta del teatre es donará
a cada coacurrent un butlletí devot en
el momea de lliurar la contrasenya
d'entrada.
2. En el butlletí hi haurá la 'lista
completa de les obres estrenades que
entren en el concurs,i l'espectador que
vulgui votar hau á de marcar amb una
ratlia l'obra de la seva preferéncia.
3. No es donaran més butlletins
al públic en comenlar el primer en
treacte.
4. Ourant aquest primer entreac

te,

els

Al teatre

privat

del

carrer

de

Bailén,

el

poeta •Sebastia Sánchez-Juan presenta una
mostra d'un nou art, els drames i comédies
sintétics.
Com vea Sánchez...luan
el seu art.

Desitjant explicar els
primits, Sánchez-Juan ha
DOR el següent

drames com
escrit per a MIRA

seus

VERS LA SÍNTESI
El treball i la pressa que condicionen la
exigeixen una literatura ade

nostra vida

quada.
épic 1, el seu succedará, la no
espectacle o audioió que duri
hores, ja no poden ésser el nostre pa

El poema

vella,
tres

coca

dels diu

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

content.

—-:Bé, ja ens veurem. 10le'n vaig a sopar.
Adéu.
Adéu.
Hi ha algú que no hagi entás tota lá
conversa? No calla pas. Basta que els dos
amics hagin bescanviat Ilurs impressións
de pressa i bé. Sense repetir-se, no ja dins
el diáleg ; parqué hi ha persones que sempre
tomen a dir el mateix, 1 un fet el comenten
deu o dotze vegades en un quart d'hora.
La vida agitada i polimorfa de la ciutat
és un exponent bellissian de sintesi que els
més sensibles d'entre nosaltres aspiren a do
minar totalment. l és per mor de l'estruc
tura oficial deis costurns que hem de limi
tar l'expansió del nostre anhel cósmic. Fas
tiguejats d'un arte de drama, per exemple,
anem a veure una revista del Paraldel i l'en
faclositat d'uns mateixos temes, ja vells, ens
ens mareja. La literatura diluida
cansa
ens escamoteja les perles que voldríem per
mirar-nos-hl els ulls. Igualment podriem dir
de bona part del cinema. Tot fos almenys
aviat vist com les exposicions d'art.
?No us apena, lectora que treballeu de
moltes maneres durant el dia la nit, no us
fa angúnia la quantitat de papar imprés que
veieu amuntegar-se a la .vostra taula, i al
mateix temps pensar en els discos nous de
la gramola de l'amic llunyá i en la revela
do que pot constituir una comédia ben re
buda ?
.Si uns empresaris i uns autors a un públic
s'avinguessin a cotitzar el máximum de qua
litat dins el mínimum de quantitat, si al
menys de moment fossim una minoria els
realitzadors d'aquest somni, facilitadem su
maanent la vida i la comoditat.
—

•

SEBASTIA

SANCHEZ-JUAN

seus

i degudament controlades.
5. En el moment d'acabar el pri
mer entreacte, les paneres seran re
tirades i es procedirá durant l'acte
segilent a comptar es butlletins di
positats, els quals, degudament em
paquetats, es guardaran en Iloc segur
fins a l'hora de l'escrutini.
6. Si la votado és prou nombrosa,
continuará durant el segon entreacte
amb les mateixes formalitats que el

primer.
7. La votació tindrá Iloc en aques
ta forma durant la funció del dissabte,
dia 23, a la nit i a les de tarda i nit del

diumenge.

El dilluns, dii, 25, es recolliran
tots els vots emesos i es fará l'escru
tini a MIRADOR amb la sola preséncia
deis autors i dels representants de les
empreses que II; vulguin asistir.
8.

l'especulado "de l'enfocament j exposi
ció i. altres passes de l'acoló fotográfica ;
quelcom del que el cinema ha aconseguit
amb l'escenificaoió patetista, a part de 'Par
tivitat dels actors. Pero aquests prolegómens
fotografics a l'art noti que ens proposa Sán
chez-Juan tenen una intencio molt més plas
ticista que literaria, mentre que l'art nou
del nostre dlluminat tendeix tan preponde
rantment a l'expressió literaria que gairebé
és art exclusivament literari, a desgrat de
l'exclusi6 del Ilenguatge parlat o escrit.
Un tal programa sembla de primer an
tuvi una contradicció de termes ; peró ja
veurá el curios lector com l'explica i acla
reix el fundador de la nova escoda plástico
literaria. Parla Sánchez-Juan i diu : Senyores
i senyors.
amb

menges.
La realitat corrobora les paraules acaba
des d'escriure. La gent no va al teatre per
qué l'ha avorrit en tota la línia. Ens bern
hagut d'empassar, des de petits, tants dra
mes i comédies, que ara nornés el nom de
qualsevol d'aquests olis ens produeix un
efecte drástic.
La fórmula marinettiana : Diguett-m'ho
de pressa, en dos mots! enclou la síntesi
imperativa de la vida moderna : concisio i
velocitat.
La novfssima generació tenim dret a sa
tisfer les nostres necessitats de síntesi.
Aquestes necessitats exigeixen a tota perso
na intelligent una conducta de respecte i
de correspondlncia. No desapareixen les for
mes, per?) esdevenen reduides a expressi6
justa, nua de retórica i d'hipocresia.
Un exemple: dos amics, síntesi social.
Aquests dos amics ho son per necessitat.
(No concebem la relacio supérflua.) L'un
arnic va a veure l'altre. Escoltem-los
Déu te guard.
Com va aixó?
Has vist
Sí, infecte.
Ho suposava.
Té, dues galerades. as una feina de
maniátic, imprópia de 10s ambiciona nostres.
as ciar, pero propia d'una época civil
litzada.
No falla. On anirás aquesta nit?
Al Gire, a dos quarts d'onze, que és
quan fan la nova atracció. Després, maja
hora al café, a sentir jazz, tot esquivant la
llauna d'un que m'ha de parlar d'uns duros
a quatre pessetes, 1 després cap a tornar-hl.
Vols que vingui al café?
Home, espléndid ! No cal dir-ho. T'hi
esperaré fins a les dotze. Vina-hi. Em fas

Les
rit

a

representacions Masriera han sugge
Joan Sacs el següent article:

UN NO NAT
En una de les tan aplaudides festes d'art
que el Sr. Llufs Masriera sol organitzar en
el seu espléndid taller del carrer de Bailén,
diumenge darrer es produf un fet memora
ble : la revelado d'un art nou inventat pel
poeta Sebastiá Sánchez-Juan. Aquest es pre
senta abans al prosceni i, amb aquell aire
d'illuminat que li és Característic, ens ex
plica el que pretenia amb la nova art, com
es realitzaria
la prova i ádhuc ens suggerf
la interpretaci6 que li podrfem donar.
Sánchez-Juan vol construir amb objectes,
amb utensilis, vertaders poomes literaris que
parlin plásticament el Ilenguatge escrit de
la poesia ; aconseguir el que alguna foté
grafs han obtingut recentment amb la dis
tribuci6 i illuminació deis objectes inanimats,

S

Sánchez

-

CONCERTS

SINTÉTIC

com tot

de cada dia ni tan sola la

espectadurs podran dipositar

butlletms de vot en unes pa
neres disposades a !'interior del teatre

els

TEATRAL

ART

NO V E TATS

Glória, drama en tres actea,
per Mossén Ramon Garriga.

una

TERTULIES TEATRALS A L'ESTUDI MASRIERA
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Juan

A continuad() Sánchez-Juan segueix dient :
en descórrer la cortina apareixeran en l'es

cenad dues taules; en una d'elles un can
deler amb espelma, i al dm d'ella, a guisa
de flama, un clavell roig. Al seu costat una
copa de vidre, de la qual emergeixen un
clavel] rosa-pállid 1 una corda de guitarra ;'
per fi, una caixa de música. Al damunt
d'aquesta coniposioió, oscillant en respai per
mitjá d'un fil, una corola d'escardot. En
la segona taula hi haurá una safata d'ar
gent ; un tovallonet i un munt de cobertors.
Al damunt d'aquesta composició, oscillant
en l'espai, un estel d'argent. Vindrá la se
nyoreta Maria Masriera 1. prenent el clavell
rosa-01E4'1, el colpirá contra el clavell roig
i contra la caixa de música, després el dei
xara damunt de la safata d'argent, el co
brirá amb el tovallonet i, en havent donat
corda a la caixa de música, anirá tapant
la ami) .els cobertors, per manera que la
música ja melangiosa de si, ja per natura
lesa ensomiadament timbrada, es vagi es
morteint en una mena d'enterrament. El pú
blic relacionará aquests artes segons l'emo
ció que tots plegats hagin despertat a la
sensibilitat de cada espectador: hom podrá
atorgar a aquests artes el simbolisme, per
exemple, d'una mort delicada.
Oh candor del clavells rosa-pállid1 Sugges
tió de vida passional deis clavells vermellá,
flama ardent de Pespelma, flama simbólica
Encía desconhortador de les caixes de mú
sica, de la música reclosa i Ilunyana, de la
música que va morint, de les melodies de
l'avior 1... I tu, oh graciosa copa de cristal]
cristallí, amb la sonora carda de guitarra
ara inerta, guantes idees poétiques no des
vetlles en el nostre esperit1 Oh la safata
d'argent, sarcófag ric, pero dur i gelat ! Es
cardot de la meya vida! Estel deis meus
anhela ultraterrenals !
Oh delicadesa de
les anorts delimdes! Quanta poesia poética!

lloc deis ulls, una rosa en lloc de
pedes en lloc de dents, uns prés
secs a les galtes, una soca de palmera en
lloc de cintura, i aixf per l'estril. No cal dir
que aquell retrat resultava una grotesca
monstruositat.
Al nostre entendre, pero, la caiguda del
Sr. Sánchez-Juan és principalment ocasiona
da per un altre error ; error que totes les
escotes massa preconcebudament innovado
res van cometent l'una darrera .Paltra. L'er
ror que l'Estética anomena : confusió de gé
neres. Aquest error és el de fer envair a
unes arts el domeny de les altres ; el de vo
ler fer expressar a la música, per cas, si
tuacions plastiques, o bé a la literatura
situacions escultdriques, o viceversa, i etc.,
etcétera, etc. L'art envaidora sernpre es tro
ba en inferioritat de condicions, per relació
a l'art envaida. Mal, per exemple, el sobre
realisme plástic no podrá expressar tan in
tensament i persuasivament ooin la litera
tura o la música el que desitja expressar.
El que el Sr. Sánchez-Juan volgué expres
sar en aquell escenari de prestidigitador he
hauria expressat millor amb la ploma a la
má. I, d'altra banda, tots aquella objectes
que volien afegir plastioitat a go que no en
necessita, ja la tenen millor i de manera
innata sense que hi hagi necessitat de com
posar-los i sense obligar-los a exhibir-se en
un escenari,
sense forgar-los a fer papers ri
dícula. I no solament aquells objectes evo
cadora de lirisme venturer, sinó tots els ob
jectes del món ; tots ells, des deis més vils
o tinguts per vils, fins els més prestigiosos
o considerats com més nobles, tots, tots,
tots, sense exceptuar-ne el que mal no es
presentará davant deis nostres ulls, Toas!
tots tenen llur válua immensament lírica su
perior i a part de qualsevulga arranjament
o composicio, a part de qualsevol argument.
Pero aquesta valor
no s'hi escarrassi
cap poeta
aquesta valor de lírica plástica
només la podran dir el pintor o l'escultor.
Amic Sánchez-Juan : el que hágiu fabri
cat un detestable poema no vol pos dir que
no en sapigueu escriure de ben bons; go
que jo cree a ulls educa i cm complasc a
declarar-ho, encara que cm pugui equivocar.
tels

en

boca,

unes

—

a

síntesi lírica...
En efecte, tot passá en l'escena del taller
Masriera tal como ho profetitzá, des del
prosceni, el poeta. I tots aplaudírem. Tots
aplaudírem particularment la senyoreta Mas
riera qui volgué prestar-se a representar un
tan compromés papar, 1 que el representa
amb la millor grada i amb una admirable
serenitat. A Sánchez-Juan li restaren pees
aplaucliments perqué la prova del nou art va
decebre la majoria ingrata i exigent. Aixf
he dernostraven els comentada més nombro
sos.

L'escenari tenia un fons negre i les taules
del quiromántic Sr. Sánchez estaven iNumd
nades d'esquitllentes amb potent Ilum freda,
de tal manera que abans de produir-se l'ele
gia plástica ja l'escena estava arranjada de
la més patética manera. Dones, així i tot,
la primera demostració del nou art semblá,
més que lírica, carrinclona : no ens emocio
na, no ens produí calfred ni sentiment ;
més aviat ens produí tristor i angúnia ; a
alguna espectadora potser Ileugers els produí
una espécie d'irreverent alegria.
Aquest resultat negatiu fou degut tal ve
gada a l'error de creure que les imatges
poétiques son productores de poesia i que
per tant llur acumulado i coordinado han
d'engendrar una poesia més intensa que per
si soles. I succeeix tot el revés : és la poe
sia la qui engendra les imatges poétiques.
1 un cop sún engendrades -1 junyides a tal
o
tal altra obra, ja no serveixen per a cap
altra, si no és coan rebregades imatges ven
tureres.

fer,

en

Anys enrera
caricaturista volgué
broma, una sfntesi plástico-literária
un

semblant a la que ara tan seriosament des
cobreix Sánchez-Juan : aquell caricaturista
agafá totes les imatges de la poesia erótica
i les aplica al retrat de l'estimada
uns es

Aquest nom és gairebé famés avui dia.
En els programes deis grans concerts de
totes les capitals s'hi traba una vegada o
altra. Dues obres li han donat aquesta me
na
de popularitat : els poemes simfonics
«Les fonts de Roma» i «Els pins de Roma».
1, segons un telegrama de fa pees dies, s'ha
estrenat a Nova York, amb un éxit escla
tant, un altre poema : «Festes de Roma».
Per tercera vegada (vist el bon resultat de
les anteriors) explota el compositor Respighd
la suggestió del nom de Roma.
També a 'Barcelona, naturalanent, s'ha
vien tocat aquests poemes que ara bem tor
nat a sentir. A mi, la primera vegada, no
cm varen agradar gaire; al públic, sí. Pero
cada vegada han anat agradant menys, i
l'ultima audició, els «intel•ectuals» ja han
trobat que «Els pins de Roma» és «una
barba».
Qué té aquesta música perqué hagi cor
regut tot el nilón? Té que és d'una sonorl
tat que sembla enlluernadora,
moderna i
complexa i poética ; i només és que rebus
cada; complicada i literaria ; h té la sug.
gestió deis títols, i subtftols de fraseologia
pseudo-poética. Totes aquestes condicians
son justes perqué aquesta música impressio
ni ri sátifaci completament el públic snob,
els moltfssims aficionats a la música «bona»
i moderna sense «exagerado».
Aquest és el carácter de la música de Res
-pighi : música agradable, ben orquestrada ;
d'aparenga grandiosa i transcendental, pero
de fons feble i banal ; i que s'apuntala en
lemes pictórico-literaris: postals de museu i
vistes per turistes.
Si copien) el programa del primer deis
dos concerts que Respighi ha dirigit ara al
Liceu, veurem la confirmacio d'aquestes úl
times paraules. Sembla una poesia emfática
i pedant, o un catáleg :

—

Antigues aries i danses: Laura soave,
rústica, Campanes parisines, Berga

—

JOAN SACS
I ara, com a final, donem tot
estrenat al taller Masriera.

un

drama

NO EL CONEC
SÍNTESI

DE SEBASTIA SÁNCHEZ-JUAN
l'estudi Masriera la tarda del
3 de marg de 1929)

TEATRAL

(estrenada

a

Asseguts l'Estadant

i el

E.— Vosté

jove,

es torna

Visitan.
com els

pollas

tres.

V.
Está de broma. (Pausa. Transició.)
Sap aquell client que l'altre dia era a casa?
E.
?Quin, aquell del bigoti ros i la bar
ba negra?
—

—

V.
E.

—

—

Si.
...

que és alt i

una

mica estret de

pit?
V.
E.

Exacte.
No el conec.
(Com que l'Estadant també duu bigoti ros
i barba negra, i és alt i una mica estret de
pit, un del públic exclama): Pero si és
vosté!
CORTINA
—

—

L'éxit del reverend
Escenari del Novetats, en el quarto de
Cardes Capdevila. Nit de l'estrena de La
Glbria. Gran concurréncia de personalitats :

Russinyol, Vives, Sagarra, Artís,

Llates,

Canals...
Hom parla de la comédia que s'está re
presentant i, en general, s'elogia el fet que
un
home tan apartat dels :media teatrals
00B1 Mossén Garriga hagi pogut escriure
una obra tan plena de truquets, d'efectes ;
d'habilitats de vell «connaisseur».
No és d'estranyar
intervé Rossend
Llates
La trona i el confessionári son
una gran escoda per apendre de fer carné
dia...
—

—

--.

Dansa

masca.

Triptic Botticelliano: Primavera, Adora
do deis Mágica, Naixement de Venus.
,Les Fonts de Roma: La Font del Valle
Júlia, a l'alba ; La Font del Tritó, al matf ;
La Font de Treves, al migdia ; La Font de
la Villa Médicis, al vespre.
Els pins de Roma: Els pins de Villa Bor
ghese, Pins •al peu d'una catacumba, Els
pins del Gianiculus, Els pins de la Via Ap
pia.

—

Quantes suggestinos Ifriques entrelligades
sapientment per una major i més intensa

Els poemes
d'Ottorino Respighi

Massa literatura i pintura per tan poca
música.
No hi manca, peró, en alguns moments,
una certa i positiva emodó en la música
de Respighi, emoció de sentiment nórdic,
perqué aquest músic —1311 de Bolonia —,
corn tota la Italia septentrional, sigui per
afinitat d'origen, o per rao del veinatge geo
grafic, s'ha fonmat sota el mestratge & la
poderosa influbncia de la cultura germánica
de l'época anterior a la gran guerra, i en
les seves composicions, no solament la téc
nica porta aquella empremta, go que és molt
natural, ja que la música germánica ha es
tat la més forta i fins avui l'única que ha
arribat a les més altea cimes de l'art musi
cal, sin6 que fins i tot la seva expressió me
Mica té sempre una forma. i un sentdt
profundament gOtics. 1 encara es podia més
clarament apreciar-se aquest aire medieval
de les rnelodies de Respighi en el concert
que li dedica l'«Associació de Música Da
Camera», en les composidons .per a cant 1
piano que s'hi varen fer sentir, parqué en
elles Porquestració no distreia les línies me
lódiques, que no son mai quadrades a l'es
til Ilatf, ni en la forma ni en la intenció,
sino sempre plenes d'una gran vaguetat en
el ritme, en els melos, en la disposioió de
les cadéncies i en el sentit modal, massa
obstinadament arcaic.
L'orquestració de Respighi té el colorit
de l'escola russa. Respighi diu que va anar
a Petersburg a estudiar amb el professor (res

d'artista) Rimsky-Korsakoff.
En aix6 va demostrar una mala orienta
de jove, el músic Respighi. Ni la moda,
ni el prestigi d'una escola nova, l'excusen.
El veritable artista, per intuido, no pot
errar el camf.
Jaums PAHISSA
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ELS FILMS DE LA SETMANA
pre,gonament
el sentit religiós de la paraula,
católica
les proximitats del desert
cerca conhort,
africá, la pena que li ha causat la trágica
mort del
pare. Siguin quines siguin les
espccials virtuts conhortadores de tal de
Dómini, que és

una

nota

en

en

a

seu

sert, hom veu clarament que no tener) prou
foro por a vencer la desesperado que el
pobre Boris sent per haver-Se equivocat
respecte la seva vocació veritable. En la seva
adolescéncia el pobre no i havia cregut de
bona fe que calla fugir del món, terrible
enernic de l'Anima, i recloure's en un con
vent algeriá per a dedicar-se a l'elaborado

D IS

que Roben I lichens va donar en aquella al
mande dramátic. Tothorn p01 \TUIT que
és una solado escaient, artísticament inevi
table. ?Com és, dones, que el públic del
Coliseum va protestar-ne el din de l'estre
na? Dues respostes se m'acuden i aquesta
pregunta que ni 'acabo de fer 1 u oportuna
ment. La primera és que aquell palie tin
gui raó i jo m'equivoqui. I.a segona, que
aquell dio el públic no fos tan intelligent
corn semblava
quan els Ilums eren encesos.
?Qué volia aquella dama que exclamava
«Que estúpid 1», quari el pobre !van Petra
vitx deixaya la bella Alice Terry sanglo

N7(1)L1G,
Heus aquí
ras passat

reeixides.

tito.' d'un film d'ambient
la darrera .sessio del Film
Club i que aviat veurem en els cinemes de
Barcelona.
Volga.! l'oiga! está •ispirat en una bala
da que tots els cors russos porten de reper
to•i i que s'lla pdpularitzat anolt grácies al
(lis( «La balada de Stenka Razín», ataman
dels cossacs del Don, insubordinats en el
segle XVII contra el tsar AleXiS Mikailovitx.
Stenka Razfn
enamorat d'una prince
sa persa,
Stenka Razin—nurrniaren els seas
prefereix la casa amant a misal
tres. Stenka Razfn s'ha tornát dona. 1 l'a
táman sacrifica la princesa i el sea amor
per a guardar la seva Ilibertat d'home. Ba
lada plena d'emoció per la seva naturalitat ;
á Phirevés del filrázi,
!'oiga! Volga!
.un boli film si no
volgués ésser .un film 'extraor(linari. Tur
janski, el sea melteilr en scbne,-és' un vir-.
tuós de la técnica Cinematográfica i na vol
gut fer gala d'aquest virtuosismo. La téc
nica del film és admirable. Les fotografies
molt ben pensades i realitzades ; l'escena
deis cants. deis cossacs mentre reinen n'és
una
prova. Pero malgrat .aquesta 'técnica
i

el

potser

causa

a

d'ella,

DISCOS

‘7()11LiCr'
estan deslligades de l'aedo
que és la base del tilin. Les vistes de les
(mudes lleugeram•nt illuminades, que esta
den molt bé en un poema sobre el fluir com
el d'Abel Gance, no fan aquí sino contri
buir a la lentitud del film, que és t'In clels
seas principals detectes. En
tota la 'pi-limera
part, les escenes s'allarguen imitilment. Ës
un mal
molt corrent en els filias alernanys.
I l'oiga! Volga!, dintre el seu ambient rus,
ha servat aquesta característica deis filias
teutónics,
No dubtem que Valga ! Valga! és un lilm
digne d'atenció, peró, per la riostra part,

en

perfecta,

Cz O S_

se

sent

a

Una escena de «Volga! Volga!».— Stenka
Razin pren el lloc d'un remer extenuat.

preferim
la seva artificialitat
film
hi hagi vida. I hauríem preferit també que
el final hagués estat Inés d'acord amb el de
a

,cialment.

la balada

Turjanski té fama de saber fer rimare les
masses i segueix en aquests casos el pro,re
diment de Stanislawski, plaçant bons capi

un

on

:

Per entremig deis illots, Volga!,
vaguen ferament vers Phoritzó
les naus de rica popa,
les altes naus de Stenka Razín.

tans de

colla que són els encarregats de
donar el to al conjunt. Peró en aquest film
els homes es veuen sempre amuntegats, com
si no hi .hagués espai per a fer-los moure
rilxó fa ressaltar más encara que les escenes
han estat filmades dintre un estudi i con
tribueix a la teatralitat de qué pateix tot el
film.
Malgrat tot, 'Volga! Valga! té coses be
nes. Pero foca de l'escena de la pluja, són
coses a part del desenrotllament del film.
Hi ha alguns trossos d'imatges pures molt

célebre licor amb qué els fra
fan collectivament la primera pesseta.
L'atzar accelera el ritme deis dubtes i pro
pósits anticonventuals de Boris, quan posa
entre els braços d'aquest una noia formosa,
és a dir e de belles formes. Aquesta noia
(que, per cert, és una bruna amb uns ulls
negros que semblen dos gorgs dignes de
qualsevol capbussó), ha acabat, sense sa
ber-ne res, de fer el pes a la balança. El
pobre Boris continuará essent tan pobre i
tan )3oris com sempre ; peró deixará d'ésser
el pare Adriá que feia tan bona trapistina.
Aviat una angoixa terrible ens opritneix
el cor. Hábit penjat i vots trencats, vora
el desert, ?de qui s'enamorará l'ex-frare,
sinó de la nostra Dómini, tan pregonament
católica en el sentit religiós de la paraula?
de

trapistina,

res

Ah,

no

ens

sen! Ella

enganvem! S'enamoren,

es

ca

sal) que el seu matrimoni és
un sacrilegi ; pero el pobre Boris ens mostra
prou que se'n recorda i com el seu secret
Ii rosega l'anima. Una vegada el matrimoni
consumat seg,ons la natura, queda plantejat
el problema dramátic que es resol d'aquesta
manera : Una terrible tempestat de sorra
(som en ple desert) prepara els esperas al
sacrifici. Boris promet de retornar al con
vent si Dómini es salva. El refugi al qual
tothom fa cap per entre la sorra furiosa
(la tomba d'un sant musulmá) forneix l'am
bient propici a un entendriment piadós da
vant la gloria del Déu tInic. (Alá és Alá,
etcétera.) Darrera l'esquena del servent de
Mahoma, Dómini treu un crucifix. Boris
confessa. Horror, resignado i exaltament de
Dómini, que passará la vida vora el desert,
mirant com creix Borisset, el fill del frare,
mentre aquest, que ha estat readmés al con
vent, torna a fer trapistina
Vet-ací Pargument de la novel-la «El jardí
d'Alá», que Rex Ingrarm ha interpretat en
el film (Metro-Goldwin-Mayer) del mateix
flora,, deixant en aquest la rnateixa soltado
no

HUMBERT MARTÍ
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CURAN
les enfermetats del Estomac
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Emmi ECHEVARRIA

a
la porta deis trapencs?
la cosa s'adobés fos com fos? ?I els
que picaven de peas en aparéixer el
tendre Borisset? Trobaven intolerable que
amor sacríleg tingués resultats perso
un
nals? Mentre podien protestar d'una ma
nera enraonada
la -tempesta de sorra és
massa
llarga ; Ivan Petrovitx no és. pas un
amant
extraordinari
se
n'abstingueren
discretament. Tota la indiscreció es desfer
má contra l'acabament natural d'un film
,que és, fet i fet, ben agradable.
No tinc res a dir, en canvi, contra les
reaccions del públic del Kursaal davant «No
el deixis escapar;> (Paramount) .r «El dia
mant del tsar» (Hegewald). La gent reja
escaientment davant les gracioses perfor
manees de Clara IBow en el primer d'aquests
i quan el film va acabar-se i els Ilums
s'encengueren, hom remarcaVa en totes le.s
cares el traspuament
de la satisfacció inte
dor produida per l'actuado d'aquella artis
ta. «No el deixis escapar» és una comedia
Ileugera, inolt ben presentada, que queda
molt bé amb la propaganda que l'ha prece
dida. kn acabar de veure-la, sentiu aquel!
contentament que us forneixen
les coses

1=

ii'ArrIC

—

utoNG DE

—

que

us

resulten com

us

Amb «El diamant del tsar», en canvi, e!
us ve del
fet que les coses as
resulten diferents de com pensáveu. Ning
no cm negará que un film alemany tret d'una
opereta, exclusiva Trian, i amb subtítols
diEzequiel Moldes, és a propósit per a esve
rar qualsevol. Es ben dificil d'acohseguir,
en
qüestio de films, una combinado més
amenaçadora. Respireu de gust, (lenes, quan
constatetr que l'amenaça no es realitza to
talment. Es veritat que en aquest film as
trobeu amb.1.111 argLIMent rebregat, una be
Ilesa (Vivian Gibson) positivament lletja i
un
humor (el de Junkermann) d'alió más
aigualit. Tanmateix, veient «El diainant del
tsar», tro as -avoniti.
C. A. JORDANA

No havia pas de !yermen-e que m'em
la paret enganxant-hi cartells !

(Le Rire.)
"setclO11101101~~111101111

Végi
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als Cinennes

Coliseum i Capital
com

contentament

gravats

Ce

pastifesin

pensáveti.

DE FOTOGRAVADORS
:

pees -dies hem sentit al teatre del Li
«Les Fonts de Roma», dirigidos per
R.espighi, i podem assegurar que no s'as
semblen de res a la versió que en donen els
discos Gramófon iimpressionats per Coates,
aquell director d'orquestra tan dolent que
l'empresa del Liceu, amb gran perseverán
cia, fa venir cada any a dirigir el repertori
rus
amb aquells gestos de deSesperat. Per
qué no fa dirigir rrEls Pins de Roma», per
exemple, pel mateix Respighi? L'obra s'ho
particularment el primer i el tercer
temps ; Púltim temps és mes efectista i a
más a .nosaltres ens molesta una mica, per
qué ens sembla Inspirat en l'ideari que avui
priva a l'Europa meridional amb eondicions
variables. de serietat í que consisteix en una
exaltad() de la voluntat per sobre de la in

Que
joves

vostres

LORTS, 481

ibsenistes).

Es de remarcar i d'agrair l'esforç efec
tuat per la Columbia i voldríern que els edi
tors de la nostra torra seguissin el mateix
camí. El Tristanv és segurament un sacri
fici editorial com ho foren els sis discos del
«Pélléas», de Debussv (una de les joies de la
nostra concedo de discos) fet per una gent
que guanyen els quartos amb els cuplets de
Chevalier i els esplais pneumátics de les
orquestres argentinos.
Cal assenyalar amb pedra blanca la publi
cado de «Petrouchka» en tres discos per Co
lúmbia, executat a Londres per POrquestrá
Simfónica dirigida per Strawinsky. La im
pressió és perfecta ; Pequilibri de sons -de
l'orquestra, la puresa de timbres, la nete
dat deis efectes de bateria, fan que la ver
sió de «Petrouchlta» sigui una pura merave
„Pa: A más, aquests discos tenirn un valor
documental ; donen exactament la versio de
l'obra interpretada per l'autor i a Irisó les
cases editores haurien de donar-hi una. im

dignament

tant

poden acabar

les rivali

tats entre xicots quan els ene
mics són un minyó que resulta
una noia molt bonica i un arro

gant i vigorós

xicot.

Bebé Daniels i James Halla
son els

protagonistes

del film

PARAMOUNT
con

las últimas novedades en

111)1114C4DI
de esta fdIMOSO marca
la felicIdad de su

ADQUI.E.PALA

UNIÓ

l'obra no •s. completa
hi
más importants ; és de cloldre
que el tercer acte és el más mutilat ; del re:.
challa de Tristany n'hi ha un sol fragment,
el de més efecto dromátic peró, no el más
i ten sa men t emo ti u (I)as Sehi ff, KLITNNT
nald, siebst da es nicht).
De tetes maneres, la collecció és molt re
comanable als fonografistes que es vulguin
intoxicar a dormicili am!) el pessimisme lirié
d'aquel; histrió genial que feia filosofia amb•
eignes de cartró i espases de Ilattna (i que
consti que el mor llanta no té cap valor
simbólic ; nosaltres no- som ni wagnerians
escenes

terligéncia.

completarcí
Feu fer els

Naturalment,

ceu

voitsellA

de «No el deixis escapar»

com

questra.

portancia extraordinaria.

•walurasuresetamolocest

HOIV,.intérpret

en

V(Ll

ni

•

casa

el

ha les

través del film una :pesada sensació d'arti
ficialitat. Hl manca aquella cosa indefinible
que fa d'una obra humana una obra mes
Ira. Hl manca emoció.
Voka 1 Volga! és un film (le laboratori.
De han laboratori, peró, de laborátori a la
fi. Les vistes preses .a pie aire són molt
poques i és Ilástima porqué són les millors.
La formació d'una tempestat i el xáfec tan
esperat pels cossacs que s'estan morint de
set, és Ponle tros cm .verament se sent una
emcció.
El cinema és vida i us ha de donar la
sensació de vida. 1 a Volga ! 17.97ga! as ado
neu sempre que els actors fan comédia. Per
sostenir els detalls de l'acoló que Turjanski
s'ha complagut a estudiar minuciosament
'lauden calgut actors de primera qualitat.
I els intérprets no passen de mitjanies.
Queden molt millor les segones figures, ben.
triades, encara que mogudes també artifi

CLARA

Columbia ha publicat darrera
«Tristany i Isolda» complet (?) en
'hi• discos impressionats
teatre wagne
riá de Bayreuth (liman el festival de 1928.
Aquests discos son de la mateixa gran ca
litat deis ja cimeguts de la «Consagrado del
Graal» i de l'«Encfs del Divendres Sant»,
els quals donen la 'Muslo més completa de
la realitat, tant
els fragments c.antats (la
magnífica d'Alexandre Kirbnis está !m'oh
ben reprodurda),
en els .fragments d'or
La

ment

hogar.
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Bebé Danicls, eina de les amazones.
Bebé Daniels, saltant i enfilant-se
per galeries i balcons amb agi
litat endimoniada.
Bebé Daniels, manejant l'espasa com
un veritable professor d'esgrima
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DOS CIUTADANS OPINEN
desvieu de tema, /10 iral2S
criurd la. vostra conversa a Miannoti.
E.
Llástirna! Ara que en tenia una re
presentant el papar de la torreta de Sant
Gervasi.
C.
Dones, com deiem... aquest cinema
Princesa de l'arquitecte senyor Tarragó pre

Antics, si

SR. EsCOI.A.
Aquest edifici de la Caixa
Mútua Popular fa moka patxoca.
Si haguessis dit «feia», es
SR. CURE'''.
tarles Més encartar.
E.
Per?) si no l'han pas modificat. Jo
només recordo que ha' estat rnolt de temps
per acabar...
C.
Doncs, Ilavors, quan estava per aca
bar es quan feia un cert afecte.
E.
Qué vols dir?
com
C.
Vull dir que aquest edifici
tants d'altres —ha perdut la gracia en el
precís moment de donar-n'hi, quan després
de terminar les parts essencials hm s'en
gresca amb tot aquell repertori decoratiu,
tan conegut i que no et detallo parqué, com
a bon-vehf barceloní,
ja deus conéixer.
E.
Home! Ets de mal acontentar. No
trobes res que et faci peça.
V.eu'rás ; analitzern : ?Per qué hi •són
C.
aquellas mo'numeritals columnas a dalt de
tot ballant la sardana al voltant d'un, enca
ra més,
monumental pal de fusta?
E.
Que et diré !.., hi són per fer bonic.
I que és «fer bonic»?
C.
E.
Mira! no facis el Sócrates, que el
sortirá atrotinat, i parlem de la casa.
C.
Dones bé ; aquí tenl la Insta dels
principals errors que
í la meva manera de
veme— hi ha en aquesta construcció: Co
mencem pel tamanY de !es esculturas de so
bre la barana de la cantonada, el qual, carn
pots veure, és esquifit donat el lloc elevat
d'emplaçament ; la corba sinuosa de, la ba
rana dels balcons del primer pis no s'adiu
amb la fesomia lineal de la ,façana ; 1 per
acabar la casa d'una Manera «artística» hi
ha unes GRANS boles damunt un, també,
gran pedéstal. Aquest element decoratiu del
pedestal i la bola és usat i apropiat en la
terminado d'un tram dé barana, pero a'ixo
d'augmentar-lo de tamany i exhibir-lo com
a motiu principal ornamental, a m'es d'ésser
de' anal guat és fora dé !loc. I per acabar...
E.
Sí, acaba aviat parque em fa 'mal
el Con de mirar .tan amunt ; aquesta posició
sols la uso per gargaritzar.
C.
Dones, aquest motIluratge horitzon
tal de coronisament que ,secciona la façana
en dues, si estigués siluat un pis més amunt,
em .sembla que guanyoria en grandiositat.
Ara, si vols, et diré la cara bona d'aquest
colossal edifici. La situado és espléndida,
la relació de buits i plans... Escolta! veig
que t'interessa més mirar les dones boni
ques que l'Arquitectura.
E.
Oh, és (me, I>en mirat, les dones
també són Arquitectura.
C.
I tant ! De la mateixa manera que
en
els versos de Venus i Adonis la més alta
representació de la bellesa femenina está
descrita com si fas un paisatge refinat, po
dríem tainbé comparar-la —.guardant astro
nómiques distancies
amb qualsevol astil
—
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—
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arquitectónic.
fácis el Shakespeare,
méá trotinat ; i
deixa'm dir el que volia. ?T'has ficxat en
una senyoreta que fa un moment ha patsat
conduint un Chsrysler, arnb una roba sen
zillament distingida i posat elegant? Dones
vet aquí una casa de l'arquitecte Lurçat
?I aqttesta senyorassa que espera Pautom
nibus, amb un vestit de setí morat voltat de
garlandes brodades amb gran s roses color
caramel de menta, bisuteria variada i bar
ret groc amb plumatge tropical?... Dones
és l'edifici del Palau de la Música Catalana.
E.

--2

parqué

Mira!

ara

•encara

et

no

sortiria

7

as

—
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ENTORN DE LA PINTURA D'ARA
és un poble de pintors. Ja
molts será un disbarat fer
aquesta afirmado. Paró per que no dir-ho,
per qué no tenim d'ésiser clars entre nosal
tres? La 'historia ho confirma. Catalunva,
abans que tot, és.; un pable de forma. 1.!ar

Catalunya

sé que per

exclama(

no

fer moltes

a

permeteu-me pujar

ams a

tots els

casa

nostra, per6

esglaons.

No és
que jo pretengui dir res de nou, no. Existeix
en art una carta economia, les lleis de la
qual nosaltres violem massa voluntáriament.
Nonell, com tots el grans pintors, ha ex

senta una' composició lineal graciosa, sense
pretensions, que cal remarcar com una mos
tra de construcció agradable.
Paltra cabtonada
La casa que segueix,
i saturada d'esgrafiats, havia de tenir una
major altura ; seria, per tant, i.mpropi fer
ne
judici total, havent-ne sois edificat la
part baixa. Els esgrafiats amb tnotius flo
rals 1 paneras n'agraden força, i més pel
a

un

afinat regust bareeloni ; en canvi, els
grans plafons amb figures són d'inferior
qualitat i gosaria creure que havien d'anar
seu exa
a l'alçada d'un einque pis, donat el
g&-at escorl.
E.
No entena com (miran els tramvies
Via Laietana. Per la disposició
en aquesta
deis rails sembla que facin un funicular :
una sola
via i desviaments dé tant en tant ;
si és que han d'anar amb direcció aseen
dent i descendent, per mica que badin, un
cotxe batirá d'esperar Paltre.
C.
Aixf i tct, havent-hi forçosament de
passar tramvies, és preferible una sola via.
Ah ! una cosa que hen3 d'agrair a aquesta,
segurament, definitiva relorma de la Refor
ma és una altr3t forma deis nums. Els que
model Exposició d'Arts Decora
hi havia
eran
exceásivament
tivas de París 3925
prims i de mal gust.
E.
?I d'aquest altre monumental edi
fiel, avui dia Delegado d'Hisenda, qué me'n
dius?
C.
Aplicar «Pordre monumental», tan
estimat de Paliadio, és molt exposat parqué
tot seguit .hom recorda els magnífics palaus
de Vicenza. Aquí tenim una façana resolta
amb grans columnas per l'astil del palau
Porto i la sala Bernarda, de Vicenza..A les
columnas de la Via Laietana els manca el
corresponent entaulament i són aquí per
aguantar la llosana del baleó .1 un gerro...
i la veritat!, ern sembla que ja són prou
grans per entretenir-se a sostenir una cosa
que s'aguanta sola. Les columnas del Pal
ládio són un element de Pordre clássic, el
qual determina,. si més no, la fesomia de
Pedifici. Malgrat la sobrara fundó d'aguas,
ta columnata, aquest edifici té un cert to
de discreció que el situarla entre les coses
dignes d'aquesta Via, si no mostrés dues
err3idés m'és. -Una es" aquel- •frónter—dl- la
porta d'entrada sostingut per tres columnas;
l'altra, la mania d'encabir una cupuleta a
la cantonada trencant l'horitzontalitat de
l'impartant ráfec. La concepció d'aquest rá
fec sobre una. mena de galeria-a.oberta és
una de les ?oses més ben pensadas d'aquest
edifici. Peró, quan acabarem amb les pre
tenciosas Manies d'encabir gratuitament a
.dalt dels terrats; cúpulas i cupuletes, punxes
i punxetes, mansardes
Amics, no ho sé, frerb el que segurament
ara acabaren!, será la
riostra conversa.
RIUS G I FREDA
•

seu
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Un deis pocs

paisatges que pintá Isidre Nonell
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Vegi's el número
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ria és carn ; per qué tenim neeessitat d'aca
riciar-la
Nonell va escollir la materia d'acord
sentiment
com hauria escollit
seu
una
dóna
La pintura a l'oli. Ajad sol m'ova
que era un gran !frie.
He llegit en el !libre Architecture de Lur
gat, aparegut darrerament, que la pintura
al fresa va perdre's per culpa de la pintura
a Poli, de la pintura de cavallet. Aixó és
una boutade.
El fresc existirá encara que ningú no en
pinti. El fresa existeix en pintura mural ;
no té res a veure amb la pintura a Poli,
atnb la pintura de cavallet. El fresc sempre
i sempre ha estat 1 será un art de base ob
jectiva ; sempre la pintura al fresa, la pin
tura mural, depón de quelcom, setnpre ha
de fer frendant amb alguna cosa. Després,
la materia de la pintura al fresa no és pura.
El fresa no és una materia lírica. El fresa
és una materia que viu per ella sola. El
fresa no té cap necessitat de Phome. El fresa
és una materia que sainare és al- mateix pla
de vida. No confonem,
La pintura a Poli és una materia que pot
arribar O fer fastic com pot arribar a ésser
subliin, Es una materia essencialment lírica
i per tant Phome pot Iliurar-s'hi. L'equivd
cado més gran de l'época alista és preci
sament aquesta. Pintaven al fresa amb ma
terias d'un sentiment aposat, amb materias
que no viuen sense una part de l'heme, sen

quitectura, l'escultura, són les úniques 0115
que són dependents de la forma. L'existen
cia de molts pintors no justifica pas que Ca
talunva sigui un poble de Pintura. Portem
arrelada al cos parqué po
la forma
massa

guem alliberar-nos-en sense sacrifici.
Nonell. Nonell és un.cas isolat. Nonell és
'veritablemeat l'únic pintor que hem pos
seit i que ha posseit tota una época. Jo
parlo precisament nornés deis homés que
han tingut una influencia en les conclusions
que poso en ciar, en la nostra época. La
'generació d'abans del 19oo, en el fons no
influeix en res, i els seus pintors no varen
passar d'ésser pintors locals amb més o
menys talent. Nonell és el veritable pintor.
Ell ressuscita tota una época. Es a dir, l'épo
ca viu en .l'obra de Nonell i per en es conti
nua la overitable história de la pintura uni
versal.
Aquest retorn a parlar d'En Nonell fará
•

pressat el

món. Nonell té una importan
pequé és un cas isolat. Nonell

seo

cia cabdal
és un gran líric. El lirisme en pintura no
tenia encara, a l'época d'En Nonell, el ve
ritable sentit.
Hem tingut (l'arribar fins ara per com
pendre tota la paraula. Lirisme en pintura,
és únicament el sentiment de la materia.
Aquí és allá on s'ha debatut tota l'época
cubista. Són les úniques conseqüéndes que
nosaltres en podem treure, aquest art prác
tic, engendrant ajad és el lirisme que totes
les 'materias tenen. A l'época de Nonell, el
lirisme pictóric es concretava encara a un
fet físic. A la importancia que hi havia en
pintar de tal manera, no en una necessitat
de sentiment de Phome per la materia, no
en Penearnació de la materia per Phome.
Tenir una expressió pictórica ja és molt,
pero encara és més tenir un sentiment de
la materia. La materia és el món. La maté

una

passió

constant.

A casa nostra es va dir que la generado
sortida del cubisme estava a prop de Man
tegna, Brueghel, etc. La nostra generad&
la d'ara, está a prop de tots els grans pin
tors, de tots els grans 'fries de la pintura,
está a prop de tota la gent la més gran joia
de la qual, com el seu més gran sofriment,
sigui pintar. De tots el grans amorosos.
Aquesta época és veritablement el triomf
de la materia, el triomf de la carn. De l'a
de la bellesa pura ; de les formes ro
mor ;
dones, de les formes inexpressives ; del ci
nema.

expressiu ja

com materia. No
buscant la forma ; nosaltres
neixem ja posseint-la. Es una qüestió de
raça. Farem bellesa el dia que la forma será
inexpressiva. Expressem en pintura el nostre
món ; i sobretrt estimem.
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