M1RABDR

EL
TEATRE
ESTRENES El
"Coup de Crochet"
LA

LES

"La Teinpfació" de Ch. Méré,
al Teatre Romea i. "L'admirable

crichfon", de J. M, Barrie, al
Teatre Novetats.
Charles Méré,

La

en

Temptació, igual

La Da.nse de Minuit, igual que en
totes les seves obres, 'posa en joc tots els
recursos, totes les astúcies, totes les habi
litats de qué pot disposar un autor teatral
que, cona el', és ben lluny d'ésser un debu
tant, domina d'una manera absoluta el me
canisme del seu art i es sap de meméria
tots els efectes que pot treure de cada es
cena, de cada situació.
Peró aquesta mateixa habilitat, aquesta
mateixa mestria que tpermet a Méré la crea
ció de qualsevol contlicte, el seu planteja
ment segur, el seu descabdellament precís,
el seu acabament just, amb una perfecta
gradació d'escenes, amb una exacta dosifi
eació deis sentitrnents i els pensaments, de
les passions i les reaccions amb qué con
fecciona els carácters deis seus ,personatges,
se'ns fa massa visible ; ens adonem massa
de l'artificiositat que mena tota l'acció. En
el teatre de •Méré, més aviat que una aten
ció per la veritat .psi•colégica i la seva per
secució, trobarem una intelligent artificiosi
tat al servei d'un partit pres completament
que

en

Potser

no us
ha caigut mai sota la mi
la secció d'Offres d'emploi de les
Petites annonces d'un diari •arisenc, un de
redactat així
«A LA FOURM1, tous les soirs et les samedi
et dirnanche en matinée, il est offert deux
•prix de 50 francs et un de 20 francs aux
amateurs lauréats du eoncours du ,COUP DE
CROCHET.»
Dones bé, més que aquest anunci, la popu
laritat que ha aconseguit el truc del «coup

rada,

a

Com

veu, la justícia del procediment
a cap mena de dubtes.
1, fet

es

ofereix lloc
i fet, més val

no

en

Jourdan,

en

a

qué s'ha cleixat

anar

trobem d'altres que voregen de

prop el melodrama sentimental. Una
d'aquestes, carregada amb tot el virus del
sentimentalisme més perillós per a la dig
nitat de l'obra, és la de l'acabament, per
arrodonir el qual no ens falta res absoluta
ment, des de l'anunci d'un infant que Lrene
sent glatir dintre seu i que li assenyala el
camí del seu deure, després deis generosos
deriments que li ha fet el seu marit per
qué pugui anar a cercar la felicitat al cos
tat del que pretén ésser el seu amant, fins
al suicidi d'aquest, amb l'anunci del qual
cau la cortina.
Malgrat aquestes objeccions que hi fem,
indubtablement el conjunt de La. Tempta
ció és d'un to i d'una tenue .que no per
dríem pas res si fossin incorporades d'una
vegada a la nostra escena. Fou estrenada
,Sergine, i amb
a París l'any 1924, per 'Mine.
molt bon éxit, peró potser a hores d'ara no
traduir-la al
era pas cosa de massa urgIncia
catalá. I tant de llavors com d'avui, ereiern
que hi ha coses força més importants per
portar-nos. Fet i fet, Méré, encara que no
sigui, ni ds molt, una valor negligible dins
el mar•c del teatre francés —anés ben dit,
hagi
parisenc actual, no orciem pas que revi
d'ésser amb les seves obres que s'ha de
far la nostra escena..
La interpretació, cal dir que és portada
amb molta amor i compenetració per tota'la
companyia? Quant a la traducció, aconsella
Hern al senyor Vilaregut una anka més de
cura en el seu vocabulari.
massa

•

—

han fet

completament

A

Romea,

ha

desaparegut ja. Sempre

ha guanyat alguna cosa.
L'admirable
La fina amargor que traspua
corre per
Crichton i l'agut humorisrne que
pas
totes les seves escenes, resistemen el
deis anys d'una manera admirable. Estre
,ac
nada aquesta comédia, del més auténtic
York, a
cent anglés, al teatro del Duo de
Londres, l'any 1902, es 1-multé arnb toa la
_frescor i totala yivacitat arnb qua va néixer.
Quantes i guantes obres farcides de trans
cendentalismes, bastides arnb els problemes
més truculents, amb els contlictes més es
garrifosos i amanides amb tota la fraseolo
gia que per aquests casos s'acostuma a esti
lar pels escenaris, estrenades per aquolls
anys, aguantarien avui una reposició sonse
que ens fessin partir de riure o ens avorris
sin

qüestions d'espectacles,

les

el fons la iniciativa del
«Coup de Crochet» és d'una
gran justicia i tpot evitar
moltes vides fracassades. Hi
ha coses que apárentment

semblen

que per
passar l'estona, capaces de
posseir un abast més llarg.
El públic en funcions de jutge
La qüestió és que amb
de crochet» és la millor propaganda de La
aquest truc, La Fourmi s'omple cada nit
Fourmi, un music-hall estil avantguerra, és
i a París no pot pas considerar-se «á la pago»
a din,
estil francés, perqué el music-hall de
qui no hi ha ent•rat i s'ha fet els tips de
la postguerra és estil americá más o menys
riure i de cridar que són de rúbrica.
auténtic.
Ara bé, el que fóra curiós de
provar' és
El fet és que, cada nit, tot París acut a
si una tal experiéncia és possible a Barce
La FOUYMi, i d'aquesta obligació no se n'es
lona. Em sembla que cal estar posseVt, no
capa cap turista de marca que passi per 'a
capital francesa.
El «Coup de Crochet» ha tingut tant d'é
xit, que d'altres locals n'anuncien de sem
blants : el «Coup du Lion», el «Coup de
l'Eteignoir», etc. Per-6 l'original, l'autén
tic, és el «Coup de Crochet».
El truc aquest és ben senzill d'explicar.
Després d'uns quants números professionals,
el «chanteur» Gabriello s'avanga sobre l'es
cena i invita els aficionats que es creuen pos
seir condicions, a demostrar-les dalt de l'es
cena, pronent el públic per jutge.
Tot el món está pie de persones d'ambdós
sexes fermament convençudes que, amb una
mica de sort, podran igualar, si no sobrepas
sar, els noms ,més célebres en els cartells de
tots els espectacles que per entendre'ns ano
menarem lírics. Un celobert o un taller en
són moltes vegades una prova. Doncs hé,
La Fourrni ofereix als ciutadans de París la
possibilitat de provar la seva veu i tenir un
no

més

•

tast de l'opinió del públic. Aquest, erigit en
jutge, aplaudeix o xmla, o simplement cri
da : «Crochet !», i aleshores, atenent la indi
cació del poble sobirá, s'avança d'entre bas

tidors una enorme má de cartó guarnicla
d'un •anxo, que retira suaument el cantant
fracassat. Així moltes pretese.s esperances
de l'escena francesa han vist aterrar-se llurs
somnis, sense poder dar la culpa de la in
com•prensió amb qué topen, a l'estretor de
mires deis ernpresaris o a la rnalvolenga
dels artistes arribats, gelosos de l'ombra que
se'ls pugui fer. Es el públie, un públic de
debé, el que pronuncia les seves sentencies

inapellables.

Un

aspirant

a

divo

Per seguir el costum, els teatres tots de
Barcelona en general i, particularrnent, el
Novetats, el Romea 1 l'Espanyol, es prepa
a donar la máxima solemnitat al
ren per
Dissabte de Gléria, o sigui a la inaugura
ció de la temporada de primavera.
A Novetats han escdllit la famosa obra
de Marcel Pagnol Martius, aplaudida a les
cinc parts del món i no fracassada enlloc.
A París se n'han donat 800 representacions
una
darrera l'altra. Fora de la comedia
Topaze, del mateix autor (9o8 representa
cions), del vodevil Tire-au-flanc i de les ope
retes Phi-Phi i Rose-Marie, no es recorda
la capital francesa, des de fa vint-i-cinc
a
.anys, un cas semblant.
En Sagarra está enllestint la traducció.
L'autor assistirá a l'estrena.

d'aquesta companyia.

JOAN CORTES

En rigor,

sols de molta confiança en les pi-61)1es dots
sinó també d'un menfumisme

artístiques,
per les

coses

que

tenen

escassa

importan

és pas una característica racial, per
•anar-se a exposar davant d'un públic arnic
de fer tabola. La gent d'aquí s'estima •més,
en tot,
fer d'espectador que d'actor. 1 en
cara, quan fa d'espectador, és la que traba
més sovint que l'han estafat. Fet i fet, el
(oCoup de Crochet» és una institució de pu
ríssima democracia.
J. SOLER
cia

no

TEATRAL

A Romea estan assajant ja Els Criminals,
de l'autor alemany F. Bruckner. HA fet la
traducció Millás-Raurell. Es tracta d'una
obra molt atrevida de fons i de forma, i
també de presentació. Aquesta figurará l'in
terior d'una casa, amb set departaments,
al primer i tercer acte; al segon, veurem
l'esoenari diyidit en diversos tribunals de
justícia. Després d'E/ Carrer i d'Els Cri
-minals, quan• a Romea anunciiin una obra
moderna, no haurem de preguntar quants

quadros té, sinó quants prestatges!
l'Espanyol sembla que estrenaran
A
L'Equipage, adaptació teatral de la cane

guda novella de guerra de J. Kessel. Sem
bl•a, i no ens estranya, que En Santpere
i la seva gent posaran especial atenció en
els sorolls. Tarnpoc ens estranya la referén
cia que el títol de l'obra sigui, en catalá,

L'Equipatge.

Els diaris ja n'han dit alguna

peró,

Badia
no

d'Agusti

ens

hauria de

sor

que no es prodigui gaire en •püblic
una
artista que per la seva .aristocrácia
d'esperit i la passió de veritat i de sin
ceritat que, per damunt de tot, animen el
seu
art, ha de sentir naturalment 'una in
vencible repugnancia a pactar amb les im
pureses iles exterioritats que la rutina de

pendre

l'exhibiciÓ acaba per imposar, sembla que
fatalment, al virtuós professional.
Hauríem de ressuscitar el just concepte
i reivindicar l'antiga noblesa del títol de

diletant

—

que la decadéncia de la

«profes

sió» més encara que la de l'«afició», en els
nostres temps, ha tenyit d'un to despectiu
culte platónic i fervorós a l'art
com
un
de la música per mitjá del seu exercici idea
lista i desinteressat, si yolguéssim aplicar
lo com un timbre d'honor a l'art tan pur
de Concepció Badia d'Agustí, que ens sen
tim d'acord a qualificar d'únic amb l'illus
tre Arnadeu Vives, subscrivint els justos i

—

ponderats conceptes amb qué aquest mestre
prologav,a el programa de la sessió que co
mentem.

familia•rment l'a
de les seves
amistats que més sovint té el goig de po
der admirar-la en privat
és un art anI
mic, interior, expressiu, fet essencialment
per a la intimitat.
El seu cant no coneix ni necessita aquella
complkada ciéncia d'un maquillatge que
serveix per a donar un esclat fictici a l'art
de la diseuse, destinat a brillar a la Ilu•m
L'art de Conxita
el cercle

nomena

—

com

privilegiat

de la bateria eléctrica.
El tresor de la seva veu és
ens el pot presentar
gairebé

d'Agusti
amorosa d'una-dona., de Schumann,
Conxita el canta i el viu arrrb una emoció
gairebé estarbem temptats de dir auto
biográfica —que s'encomana a l'auditori.
La seva ánima de gran artista sap donar
a
aquests poemes un to d'una. veritat i
d'una puixança d'evocació inoblidables.
La tercera part del programa incidía di
verses Tonadillas
i Canciones amatorias de
Granados, i tres Canciones epigramúticas
i joc d'infant d'Amadeu Vives. Granados i
Vives han oreat amb aquestes peces un gé
nere
líric nou en molts aspectes, per bé
que enllaçat en esperit amb la rnillor tra
dició de la gloriosa tonadilla espanyola.
Es un tgénere, d'un to més lleuger i més
fácil que el lied alemany o la mélodtie dels
francesos, que aquests mestres han sabut
dotar de rapes qualitats d'elegáncia i dis
Enojó, d'un sabor tiple pronunciadíssim i
d'una picanteria de ritme i d'invenció me
lódica que li donen una fesomia netament
espanyola, inconfusible.
Per la grácia perfecta del cant i la jus
tesa amb qué subratlla amb el ritrne i amb
la dicció la intenció de la paraula, Con
xita fa d'aquestes obres una oreació inimi
table. Les ovacions sorolloses amb qué fo
ren rebudes
obligaren l'artista a repetir-ne
algunes d'elles.
Admirablement secundada al piano per
l'exoellent Alexandre Vilalta, Conxita Badia
d'Agustf obtingué, don•cs, un trionif
amb aquest recital, rebent constant
ment les més caloroses demostracions d'ad
mirad() d'un auditori entusiasta que no es
cansava de dernanar-li
ampliacions del pro
grama.
Ens felicitem d.'haver tingut altra vegada
el goig d'admirar l'art exquisit de la nos
tra gran cantatriu i no podem deixar de

la Vida

consignar el nostre agraiment envers els
organitzadors d'aquest recital, que ens han
proporcionat aquest goig, del qual no vol
dríem veure'ns
endavant.

tan

—

contemporania

tística

*

:

l'opus

de

22

Paul

figura més destacada de les
noves promocions musicals alemanyes, i el
segon quartet de Béla Bartók, el mestre
hongarés del qual no hom pogut sentir en
Hindemith,

la

cap obra tan representativa com aques
Són tan escasses les ocasions que se'ns
ofereixen a Barcelona, de conéixer le obres
veritablement importants de la producció
musical moderna, que no podem deixar de
senyalar l'interés excepcional de la sessió
d'aquesta nit.
cara

ta.

Teatre Catalá ROMEA
Companyia catalana VII,AoDAVI
Nous 26, tarda,
del

a

les 5.

teatre per

Ultima representaci6
infanta

a

ELS TRES TAMBOPS
Nit,

a

les

10'25

LA TEMPTACIO

sense

Ricardo Cortez

*

En la sessió que celebrará aquesta nit
«AudiCions Intimes» a la Sala Mozart, el
famós quartet Genzel de Leipzig fará sentir
dues obres cabdals de la literatura quarte

ric que

Conway Tearle

tant de temps, d'ara

ROBERT GERHARD

gosaríem din
cap mena de fard
pristina .puresa. D'aquí
ve, sens dubte, aquella sensació singularís
sima de gracia i de frescor silvestre que ens
produeix aquesta veu sense mácula i d'una
transparétncia cristallina, que us amanyaga
amb una dolçor i una tendresa de timbre
d'un encís indescriptible.
Les rneravelloses dots naturals d'aquesta
artista estan posades al servei d'una fina
intelligéncia i d'una musicalitat de primer
ordre. Aixt, les seves interpretacions, a més
a
més de la magnífica quálitat sensual del
resultat vocal, es caracteritzen per la rara
intensitat ie l'emoció lírica que hi posa,
tant com per l'afinat sentiment de l'estil
i la intuició qüe li fa trobar tothora l'ac
cent just i el gest que subratlla sense exa
gerar.
El programa que •Conxita ens oferia dis-,
sabte passat comprenia una extensa série
de cançons, Mies, heder i tonadillas, selec
cionades amb un gust exceent i un con
cepte molt exacte de les seves millors fa
cultats.
Les fines caogons del segle xvii, no
menys que l'ária admirable de Querubí de
Les noces de Fígaro, de Mozart, encálxen
de la manera més feliç amb el seu tem
perament i foren cantades amb una lleuge
resa i
Una grácia exquisides. El dele de
l'estat natural
que enteli la seva

privats
*

crua

a

"ilvDIIIRADOIR"

Divendres, dissabte i diumenge últim
temporada.— Diumenge Comiat de
dlivern. Colossals programes, tarda,

s

?íes de

la

temporada

a les quatre

{mica acedó.
•

Filharmónica de Barcelona
Direcci6 artística: JOAN

Cinqué
les 6

en

concert,

MANE,N

demk passat dissabte a
tarda, presentaci6 del

punt de la

notable violinista,

HE,NRY
TEMIANKA
SALÓ

DE FESTES
DE, L'HOTEL RITZ
Exclusivament per als socia. Inscripcions:
Casp, 40, entrl., de 6 a 8 tarda.

Avui

1

cada

dio

en

els Cinemes:

cosa.

Teatre Catalá Novetats
Día 28 í
dos intícs recifals

espléndidament?

veure

Concepció

en

L'adbnirable Crichton és una obra treba
liada sobre contlictes eterns, está impreg
nada de valor humá, profundament humá,
i per aix6 está molt més a la vora d'ésser
una cosa •clássica, una cosa per sempre, amb
tot i que sigui més divertida —no és pas

que
áquesta, pero, la seva principal valor
no pas trágica, que qualsevol d'aquelles elu
cubracions filosófiques i rodem,ptoristes amb
qué tantes vegades horn ha agredit el pobre
espectador.
La presentació, força acurada, i la inter
pretació molt bé, com estem acostumats a

Un recital de Concopció Badia d'Agustí,
l'eminent liederista catalana, és una festa
d'art de tan rara i exquisida qualitat, i
les seves aparicions a la sala de concert
amb 'tan avara mesura
ens són concedides
en
el decurs de les temporades, que convé
de senyalar amb pedra blanca el seu concert
de dissabte passat al Palau de la Música
Catalana.

pujar

*

Potser no trobarem en la traduoció de
L'admirable Crichton per Joaquirn Montero
les mateixes faltes que esmalten la de
La Temptació de qué acabem de parlar,
peré, dit sigui de passada, tampoc no po
dem observar-hl una correcció excessiva. In
correccions semblants fan el seu fet d'una
també que la
manera riquíssima. Val a din
preocupat
correcció no és pas cosa que hagi totes ma
mai massa el senyor Montero. De
qué
rieres, alió del corniol del deure ami)anglés
aquest senyor traduia el faif play
l'any 1921 quan ens-presentá aquesta obra
s'hi

C. Badia

a
l'escena.
Modistetes que p en s en
eclipsar la Mistinguett o la
Vix, negres més contorsio
nistes que la Baker, russos
amb més veu que Txaliapin,
«titís» que els nerns de Ma
yol i de Chevalier no deixen
dormir, es brinden de bona
gana a ésser terriblernent
abroncats per un públic que
hi va per aix6 precisament,
peró que també, en general,
sap donar proves d'impar
cialitat i ádhuc de henevo
'cana.
Es clan que són més difí
cilment controlables les reac
cions d'un públic, sotrnés a
l'acció del contagi, que les
d'un jurat ; penó, essent al
cap i a la fi el públic qui
decideix sense apellació en
a

—

davant la decadéncia

prov•a aixf,

sord, i les sessions del
«Coup de Crochet» prosse
gueixen cada dia amb més
públic i amb més aficianats

—

en

una

el

un

quest, i d'una manera notable aquelles
les quals veiem la noble pietat de Brinon

en

un

perqué

gent d'esprit,

convencional.

Tot .amb tot, La Temptaaió ons oforeix
1)&1 joc d'escenes i situacions. De yaga
des una alenada de patetisme ánima de bo
de bo els seus personatges, el joc deis quals
és en general molt més volgut i reoercat
que no necessari. El tema entorn del qual
el remordiment i la ver
es mou l'acció
és ben
gonya de Jourdan pel seu delicte
suggestiu i arriba a nosaltres excellentment
expressat. No obstant, veiem prou bé que
la confessió del secret ens és escamotejacta
veri
en l'escena del segon acte sense altra
table necessitat que la justifiqui sinó la vo
luntat deliberada de l'autor. Encara que
trobem que n'hi ha ben bé prou i que és
aquesta la que ha de regir i encarrilar qual
sevol obra, efis sembla també que cal fer
de manera que no es faci notar tant.
Alternant amb escenes d'una bona quali
tat com la de la nova de la mort del senyor
Bergue, la de la confessió de Jourdan da
vant de Brinon i la que ara és mullen d'a

fracás

un

debut solenanial.
Peró sempre hi ha animes sensibles, i
aquesta vegada, les animes així s'han din
git al ministre del Trebáll i al prefecte de
Policia denunciant-los els concursos del
«Coup de Crochet». Es veu que .aquells dos
alts funcionaris tenen altra feina o són
que•no pas
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"Melodía del món" r.wu MURNAU
Els més reeixits deis noticiaris americans
si els confrontern arrib aques
ta sonprenent reálització de Welter Rutt
mann que és M.elodia del Món, film que nos
altres presentárem a Baecelona la init del
diVendres paseat, en la nostra sessió de ci
nema. Ens troben, en considerar. aquest film,
enfront d'una Obra sense parió per la seva
factura, qualitat d'inspiració i tema fona
mental. Una obra original que no s'assem
bla a cap akra.
El món a ,qué es referix •uttmann no és

empal•ideixen

•

ocupa, la veiein combregant en idéntiques
necessitats i aspiracions. Treballs i jocs,
arreu éls mateixos
en el fons, i el cinema,
relligant les coses més distanciades per l'es
pai i fent-nos tangible la melodia profunda
del món.
Veient el film, moltes persones hauran pea_
sat que en el mon hi ha moltes coses repe
tides i hauran cridat la monotonia que des
cobreix aquesta constatado. No cree que si
gui del cas posar per aix6 la cara Ilarga.
impor
Aquesta repetició• diu la serietat i
táncia en conseqüéncia, del
que es repeteix amb tanta
constáricia. Aquesta repeti
ció, insistirn, descobreix en
dins les diferéncies fonamen
tals, la comunitat genérica
que uneix els bornes i que
fa que la Hurrianitat ,sigui
alguna cosa més que una
inocio nominal. Sota aquest
nom hi ha
una realitat bio

Víctima d'un accident d'autom6bil, F. W.
Munnau ha mort a Hollywood, a l'edat de
quaranta dos anys.
.Airrib la mort de l'eminent director ale
many, el cinema mundial perd un deis ho
mes més valuosos, i aquesta pérdua és tant
més lamentable si hom considera que la
mort se l'enduu jove i en plena maduresa.
Costa molt poc descansar damunt deis
dlorers deis altres i és molt e6rnode vegetar
a
l'ombra de llurs adquisicions. Murnau,
•en canvi, fou sempre la inquietud personi

La no:aíre darrera sessi6

personatge d'Ibsen, consisteix aquí
l'acomiaden i, privat de !'uniforme
que mantenia la illusió vital, •eiern la seva
nana moral.
Murnau en aquest film havia aconseguit
una expressi6 purament visual,
és a dir, la
supressio de tot rétol, orientado en la qual
persistí i que el situá tot seguit com un
enemic del parlat.
Tartilf, éxit de sobrietat, amb una rica
notado psicol6gica, és, situat a ta seva épo
diu
en

ca,,

un

qué

petit chef-d'ceuvre.

un

.

Ruttmann

i

unes

iniatges

del

seu

precisament el mon material, el qual, si bé
figura en el film, no hi juga sino un «rol»
suplementad. El món del qual ad
tracta
•

es

és el món .humá, l'univers moral o, Si pre
feriu, el món de la cultura, donant a aquest
darrer terme tota la seva máxima amplitud.
El mon de les coses que l'horne, fabrica
per la seva utilitat i dels actes que realitza
pel seu esplai. L'espectacle divers d'aquest
món desfila en un niciviment vertiginós da
vant de nosaltres, en aquest film.
Des del teatre de putxinellis fins a les més
elevades creacions del geni artístic, des de la
dansa més esquerpa i primária fins a les
més pures manifestacions rituals del senfi
ment religiós, l'Acte Humá copsat en tota
la varietat deis seus matisos, en tota la seva
bellesa visual impenetrable.
El film .aquest 1s una visió rápida i sin
tética del món que l'home ha portat a l'e
xisténcia, món de llibertat i d'espiritualitat,
enfront del món material fet de necessitat
mecánica que l'encercla. A la conquesta d'a
quest darrer, l'home s'ha Ilençat amb una
tenacitat que 3ernbla participar de l'etennitat.
El film de Ruttmann és una im•ressiohant
.

notáció d'aquest gest conqueridor.

Ruttmann ha donat la volta al mon

a

la

captura d'ianatges sorprenents. Ha fet d'a
questes imatges una tria tan aeurada, que
el resultat ha estat un film substancial pot
ser
amb excés, tant és així que molts l'han

Lupu.Pick ha

En temps del film mut,
Walter Ruttmann havia rea
Iitzat unaSimfonia d'una
gran ciutai. -Ara ha pogut
film
emprar el registrament de
sons pel seu fihri que porta
un nom
musical.
Ha juxtaposat els sons análegs. Ha des.
cabdellat una serie d'imatges. sota una ana
teixa melodia. Ha fet acabar per un. incli
vidu una cosa que un altre havia començat.
Corre per tot el film una espécie de simfo
nia 'Hure i moltes vegades hem de pensar
que son els sons que han suggerit a l'autor

Lucvli
Murnau voltat deis

l'escena corresppnent.

JOSEP PALA U

curt i altrés massa rápid. Aquest és
el resultat de la seva riquesa, de la libera
litat de !'autor, que no sembla apreciar prou
les seves idees, ja que tot just encetades, les

jutjat

ho sabeu...

abandona per unes altres.
Peró Ruttmann no s'há contentat d'esta
que Jesse L. Lasky ha desmentit for
blir una serie de retalls, com imprépiament' malment els rumors segons els quals la Pa
deja algú. No ha volgut sois dreçar una llis
ramount havia rescindit .el contracte amb
ta d'atraccions sorprenents, talment una rap
Clara Bow a consequéncia d'un preces amb
sbdia d'informacions. .No ; Ruttmann, ci
la seva ex-eecretárie, Daisy de Voe?,
neasta abans que res i 'no simplernent fo
per acabar-ho de .provar, anun
t6graf, jutjant que el cinema juga arnb els cia uni que,
riou film de Clara BoicV, M'e ju, tret
contrastos i les aproXimacions, ha• relligat
d'una obra de W. Mach?
les seves imatges d'una faiso poética, amen
tuant a gratcient les analogies i marcant
que :Erial Pommer té en projecte un
amb insisténcia les coincidéncies.
film sobre Monte Carlo?
Melodia del món, aix6 és el film de Rutt
e.- que la nóvella de Dreiser, Una tra
mann.• Remarcar, en
mig de l'enorane di
Odia americana, que Eisenstein havia de
versitat deis actes hurnans, aquelles domi
filmar, ho será per ven Sterreberg?
nants
fonamentals .que els governen i els
organitzen. Hi ha melodia quan els sons
—que aviat tindrem un altre cinema al
s'ordenen sota una idea musical ; hi ha me
Passeig de Grácia? Es veu 'que eix6 del so
!odia en el méri que resulta de la concor
nor de
moment és un éXit. En aquest ci
dancia sota unes guantes idees fonamentals nema veurem Els dos mons, que és un film
de tots els sUccessos que s'hi esdevenen.
molt important de W. Dupont. Conflicte de
Tota la Humanitat, en el film que ens
reces; jueus i cri'stians.
—

—

—

SIGUEU EL NOSTRE
PUBLICISTA 1 GUANYEU

500 pessetes

S'adjudicará un premi de 500 pessetes al millor dibuix, al nostre parer, que anuncii
la pellícula «Sevilla de mis amores».
Els dibuixos hauran d'ésser fácilment reproduibles en la premsa, ésser realitzats
solament amb tinta xinesa i unir relació perfecta amb l'esperit de la .pellícula.
Llur text ha de reduir•se al següent :

licada, sempre dominat per

esperit
nyalar

un

incansable

de recerca. Els que es pleitee a se
d'algunes
els •efectes
evidents
obres d'en, no han d'oblidar que moltes
vegades val més inventar, encara que tot
seguit no s'aconsegueixi la perfeccio, que
no pas repetir-se aprofitant el treball d'altri.
Després' d'haver estat tota la Vida un.caan
pio decida del cinema de composició que
cerca el
control absolut de si mateix, en
l'atmosfera regular i prevista deis ,studios,
heus ací que ara Murnau acabava un film
sobre les illes paradisíaques, el seu debut cin
el cinema a l'aire lliure, substitució de la
composició per l'observació.
L'obra de Murnau té un valor triple. Té
el valor que li pertoca en si, valor intrínsec
que tots gustem en els seus films que sem
pre eš reveuen amb profit i fruido. Té el
valor en el seu començ "ayer incorporat
al cinema els corrents que per allí l'any 20
ventilaven l'estética germánica. TI, final
ment, el valor de la seva dilatada irradia
do, infiuenciant la marxa. global del cinema
i comprometent aman tatjosament el seu
destí.
Murnau debuta l'any 1918. La seva obra
no és pas molt nombrosa i quasi tota ella
coneguida a Barcelona.
El reclam que representa el nom de Jan
nings ha fet possible que films més aviat
difícils com L'Ultim i Faust gaudeixin
d'una innegable popularitat.
A més d'aquests dos films, coneixém de
la seva producció europea Tartuf, exhumat
de l'oblit a qué semblava condemnat per la
sessio inaugural del B. F. C., i també Nos
recentnnent estrenat, encara que, en
:nom de la veritat sigui dit, en una versio
revisada i corregida per mans estranyes,
abeint exigéncies de la sonorització.
Voler figurar el mon del faritástic que
tant es a-esisteix a una materialització que
el faci palpable, és una temptativa que sera
ble destinada a avortar. Per6 de Nosferatú
en
resta corn un valor que no podem per
dre, el curiós sentiment de la Natura lle
gat .pel romantkisme alemany i que anima
l'espectacle d'aquesta cinta.
En L'Uttim, Murnau ens fa assistir a la
grandesa i .decadéncia d'un simple poder
d'hotel,- que sota el seu imposant uniforme
es revesteix
d'una personalitát tan altiva
com
illusória. La reclamació de
que
—

•

i

parla

en

espanyol

producció Metro Goldwyn Mayer
El dibuix premiat haurá de reunir, al nostre
titud, vistositat i eficácia i passará a ésser de la
classe de reproducció.

judici,
nostra

les millors condicions d'exac.
exclusiva propietat per a tota

premiat será oportunament reproduit pels principals peribdics de Barcelona
data que será avisada ptiviament.
Tots els dibuixos .presentats hauran désser Iliurats en les oficines de publicitat de
Metro Goldwyn Mayer, carne:- de Mallorca t 220, abans del dia 31 de marg, a les 8 del
vespre, en qul fineix el lermini d'admissió i els dibuixos no premiats quedaran a dis
póstció de llurs autors.
Aquest. premi pot quedar desert en él cas que no es •resentés cap obra que
L'anunct

en

ens

una

agradi.

En canvi, Faust, tot i estar pie d'encerts,
d'afirmar absolutarnent una imaginaci6 plás
tica de gran qualitat i un dornini de les
llums que ningú no ha pogut imitar, resta
una obra inferior.
Jannings hi fa un Mefis
téfil ridícul ; l'esperit goethiá és absent.
América, en aquel temps, amb un instint
segur que s'agerrnana arnb una absoluta des
preocupació de tot esteticisme, ens trametia
el seu rengle.imposant de films. IEls noms
fiamejents de Douglas, Chaplin, William
Hart, Lillian Gish, etc., portaven al mén
una
novetat sense engrunes de coses yenes
de cap classe. A Alémanya, en canvi, hi ha
qui s'embriaga amb les possibilitats del nou
art naixent, per() no vol abandonar el teatre,
la pintura, la literatura.. ReminiscIncies tea
trals, literáries, •pict6riques, tend&ncies esté
tiques del moment-, tot a la barreja, vol en
trar en el món cinematográfic. Aquest és el
primer estil de Murnau, solidad d'u:n ano
ment de la história del cinema. Enrors i en
certs, i aquests senyalen un talent, que
aquells no poden dissimular.
Murnau va a América. Es parla de mi
lions de alars, d'una confianga illimitada
atorgada al director alemany per William
Fox. Arriba el primer film amencá de Mur
ria. u : Albacla, i constitueix la Sensació de
l'any. La crítica no regateja els elogis, per6
és lenta en la comprensio profunda de l'obra.
Albada és un film que no us fatigueu de
veure i meditar.
Fer un análisi minuciós
d'aquest film equivaldria a analitzar el ci
nema mateix.
La produocio americana de Murnau ha
promogut bastants comentaris aquí mateix ;
la data d'aquests comentaris és prou recent
perqué ara ens calgui insistir, per bé que
el tema és prou vast. Tothom está d'acord
en
pensar que Munnau relliscá en Els qua
tne diables, peró per remuntar tot seguit
amb el seu film següent, El nostre pa de
cada dia, la primera meitat del qual és un
deis fragments més perfectes del cinema.
Murnau era originad de Breslau. Posseia
una
extensa cultura i esteva ene nelacions
personals amb. gran nombre d'intellectuals
europeus.
Era una de les figures més simpátiques
del cinema, i el seu nom sobreviurá §larg
temps en la memória de tots els seus nom
brosos admiradors.

J.

os

en

Sevílla de mis Amores

Comparacions

d'«Els quatre diablesa

HE,US ACi ELS

Ramón Novarro
canta

protagonistes

films que per la

seva

CINE

válua han estat seleccionas per

a

la INAUGURACK5 del

FANTASIO, Passelg de Grácia, 69

Una obra

d'att de WALTER RIITTMAN:

P.

The ObserVer, setmanari londinenc, par
lant del film de Chaplin, Les llums de la
ciutat, ha dit :
«Ja fa dos anys i mig que el film parlant
s'ha• implantat entre nosaltres ; en aquests
treinta mesos, només hem vist un altre film
que pugui ésser comparat a The City lights
sobre els dos punts següents : la concentra
ció de les impressions sobre el que és esSen
cial i la creació de la vida amb les primeres
matéries del studio. Aquest nitre filrn és Sous
les toits de Paris, una produccio en qué els
métodes de Reiné Clair es troben cada cop
més estretament amb els del iChaplin d'avui,
perqué el burí novellesc de Clair tendeix cap
a la punta seca, precisament quan l'humor
de Chaplin s'endolceix amb una punta de
romanticisme.
»Aquests dos dircztors són gairebé els dos
única, avui tija, que saben traduir llurs
idees en imatges .pures sense cap verbalis
me de literatura, de teatre
o de
sermó so
Son absolutament els únics que tenen
en llur psicologia aquella
penetració del có
mic, aquell sentit just del moviment, del
gest o de la pausa que revelen el fons có
mic de illIniana humana.
))(De tots dos, Chaplin és l'artista més se
gur, perqué fa remarcar alió que Clair en
cara no ha assolit mai de dar-nos del tot :
el sentit del desabusé que hi ha en el fons
del seu riuresempre hi ha, en el feos deis
gestos de
una sensibilitat i
una
enlodó que s'esrnunyen de tota reo lógica,
i aix6 és el que fa d'ell el primer clown
del món.»

Cliaplin,

C

(KURSAAL)
Presentará, demá,
divendres,
5

SI

Josep Bohr,
IMMI¦1111¦Ir

loIiía

Vendrell

í

Deba

Magana.

les 22,

Un film de E. GIMÉNEZ CABALLERO:

Un assaig d'EUG EN

DES LAW:

"Negatif"
Una superproducció francesa 1907:

"Napoleón

I"

5' Un film del Dr. ARNOLD FANCK

"Tempestad sobre
el Mont-Blanc"

Marc escéníc: el mén. Intérpret: la Humanitat
i la deliciosa comédía parlada en espanyol:

ASI ES LA VIDA

a

"Esencia de Verbena"

LA MELODIA DEL MUNDO

per

moré

Segurament aquest nona sonará a
sirns •aficionats al cinema, ja que poquís
només
ha estat projectada una película seva a
Bar
celona : El Rail, i encara una sola vegada
en
sessió especial i, dit sigui de. passada,
amb escassa satisfacció del ipúblic.
Que sapiguem, altres films seus son : El
clarrer fiacre, on el mateix autor feia d'ac
tor ; La nit de cap d'Any, combinació de
dos temes :
maternitat gélosa i l'oposi
eió del dolor i l'alegria general ; Nao/e6
a
Santa. Elena, amb argument de Gance.
Des de fa alguns mesos, Lupu-Pick tre
balava en el' seu primer parlant : Gasshauer,
que sembla haver deixat acabat.

m'abstine, doncs,
.presentar-ne espécimens.

naixença.

—

acampanyainent

;

Les esoenes, totes elles independentment
del contingut i de Ilur valor humá, sén sen
se excepció un éxit de fotagrafia. No son
mai inferiors, per exemple, a les de Ro
manfa sentimental, que hom ha considenat
aquests darrers dies com el máxim del vir
tuosisme técnic. L'obra de Ruttmann, sen
se dubte de cap mena,
té una altra enver
gadura i una mejor importáncia que l'obra
d'Eisenstein.
Molt es pot esperar d'un home com Rutt
mann, que amb aquest film, la seva pri
mera realitzacio sonora, ha compres rápi
dament l partit enorme a treure de leá no
veá possibilitats técriiques del cinema, d'un
borne que reuneix en una sola personalitat
tants talents distints i que és capaç d'ofe
rir-nos en una obra que és un debut, Mello
dia del món, un film que és potser el més
original, si no el més important, que el
Cinema sonor ens ha ofert d'ençá de la seva

—

El tizón contra ella conVencé també
la
nombrosa concurrencia que omplia
tament el local, i aix6 no és una frase,
sino una veritat.
El film de Stan .Laurel i Oliver
Hardy
i la curiosa visió retrospectiva de 14 capital
'francesa completaven el programa.
L'adaptado musical d'El món contra ella
aná a cárrec del mestre Víctor
Granados:
Creiem sineeranient que aquest treball d'a
daptaci6 és una de les coses més meritt
des i reeixides de la seva boina labor pro
fessional. La música marcadament yienesa
de fi de segle, César Frank i Haydn foren
els material& emprats en aquest
que amb gran justesa seguí l'aedo.
Els discos, adquirits espedialment per
aquesta sessi6 a la casa Fills de G. Puig.

Si la ,poesia acompleix un
dels seus destiris essencials
quan relliga fets que ens
apareixen distanciats sota el
nostre ull utilitari, orientat
vers la práctica, no cal dh
com aquest film és substan
cialment poétic i cem en ell
trobaríem fácilment mate
rials per un sens fi d'imat
les ,poétiques. iEls exemples
estan a l'abast de tothom, o
més ben dit, el film obliga a
de

Divendres passat celebráreni al
Cinema
París la nostra quena sessió de cinema
d'en
guany. Per equesta vegaida no podem es
criure aquella frase de consuetud : «la ses
sio es descalydellá d'acorcl amb el programa
anunciat», perqué a més del que várem pro
metro des d'aquestes págines, obsequfárem
aquesta és la paraula justa
el nostre
públic amb la projeoció del film sonor
de
Welter Ruttmann Melodia del mán.
Ens ocupem •d'aquest film aquí mateix.
Tothom restá encisat d'aquesta estrena
que
aporta una modalitat original eh el cinema
sonor.

lógica.

pensarJhl

•

Es

despatxen localitats sense recárrec
al KURSAAL, cada da,
de 5

a
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A CTU A L I TATS
Pasqual

Iu

PUNTS

model.

jaume

Al fons del fons, tots som irresponsables.
No som responsables deis nostres actes. Ac
tuern al dietat d'unes forces obscures que ens
fan anar de (treta a esquema com éls dóna
la gana. Al feos del fons, tots som irres

Busquéis•

La Galeria Avinyó ens ha mostrat una
collecció de dibuixos del professor de l'Es
cola Massana, En Jaume Busquets.
D'engá de la darrera Exposieió d'Art Li
túrgic no havíem vist
i ens tardava de
veure
obres d'aquest jove pedagog.

ponsables.

Aquesta irresponsabilitat, peró,
per traves poderoses que
inutilitzen gairebé sempre la sevá iniciativa :
la moral, la familia, el respecte humá i al
tres controls. Quan aquests iligams
xen, perb, brolla, avasáalla
dora, la trresponsabilitat.
I brolla la béstia. I brollén
els erims, les aberracions se
xuals i altres excessos. Si,
está

—

—

res

aix6, Dalf, el gran responsable, ha estat,
acollit amb els braços oberts pel sobre

•

manca

Pintura

jaume Busquets, diguem-ho

tot seguit, és
excellent dibuixant. Un artista áfinat que
sap acusar les aceidentacions essencials de
l'objecte i menysprear les supérflues. La se
va
Unja és viva i d'afinada expressivitat.
L'encarcarament dels „seus •anteriors dibui
xos, en els quals es manifestava un perillós
formulisrne, ara s'ha esvait totalment. I en
guanyar agilitat ha addicionat també una
major consisténcia. En els dibuixos acolo
rits, Busquets sap jugar, amb forga traga,
els valors i el tacat de les superfícies.
un

Encara

1111~~1~~1•,---

blement. Exacte. Molt exac
te. Quan l'artista vol expli
car-se el primer raig irres
ponsable 1 organitzar-lo in
tellectualment, quan vol fer
se responsable
del que fa,
assassina automáticament la
seva obra, que caú inexora
blement ferida de Morfi.
Modennament, el sobrerealisme podia és
ser
la representació més auténtica de la
irresponsabilitat. El sobrerealisme solre
realisme, segons Breton, dietat,del pensa
meitt, en abséncia de tot control exereit per
la raó, fora de tota preocupació estética o
moral
podia ésser la gran embranzida
irresponsable, Púnica embranzida irrespon
sable, capag de vivificar 4'art contemporani.
Podia ésser-ho, peró no ho és. I no ha és
perqué .el sobrerealisme ha esdevingut el
moviment més- responsable deis nostres
temps. Una gran Tesponsabilitat pesa da
munt el sobrerealisme. La RESPONSABILITAT
DE LA IRRESPONSABILITAT. Per a ingressar al
sobrerealisrne, cal ésser uri borne de gran
responsabilitat. A desgrat de l'abséncia de
preocupació estética o moral, que propugna
el pontfiex de la secta, el perfecta sobrerea
lista s'ha de preocupar constantment d'esde
venir irresponsable, s'ha de preOcupar cons
tantment de suprimir el control de la raó.
El sobrerealista, perb, és víctima de•tots els
controls : l'ateisrne, el comunisme, la revo
lució, l'amoralitat. El sobrerealista pseudo
irresponsable no és res imés que un gran, un
immens responsable. •I el que no ho és, ,és
violentament expulsat del grua).
Salvador Dalí, el volgut i malaguanyat
amic,
deixat subornar per aquest estat
d'esperit. Salvador Dalí, que semblava ha
ver estat cridat a esdevenir el gran irrespon
sable, que havia fet obres de magnIfica irres
ponsabilitat, ha estat subjugat pel anovianent
més responsable de's temps modenns
so
brerealisme. I s'ha convertit en un horne de
gran responsabilitat. Salvador Dalí té també
l'enorme responsabilitat de la irresponsabi
litat. I aqüesta irresponsabilitat constient
l'obliga a atacar tot l'atacable.
«J'al crache sur ma Mére» va escriure
no en sóc
sobre uha de les seves teles.
pas responsable —em deia no fa gaire—. Es
,

pintura organitzat pels

frares de Montser
rat, s'ha confirmat. La prernsa diária ja há
donat els detalls d'aquest certamen impor
tantíssim' quant a la categoria dels premis
atorgats; Ara només falta que els nostres
pintors esmolin els .pinzells i que hi con
corrin amb el mejor entusiasme, per així
eorrespondre a la generosa iniciativa deis
organitzadors. Pensin, els nostres artistes,
que en el passat concurs de «Barcelona vis
artistes», l'abséncia d'algunes
ta •els seus
signatures de prestigi fou la causa per la
qual el concurs no assolí el ztivell que per
toca al nostre actual món pictórie. Seanbla
que entre els pintors exoel•entment «situats»
hi ha una certa prevenció de coneórrer a
aquests certámens. I cosa semblant succeeix
entre els ,pintors diguem-ne d'avantguarda
que encara no estan situats. Uns i altres
han de tenir present que un concurs com
aquest és una lluita, i en els combats és
on hi ha .més ocasions de guanyar honor,
glbria i... en aquest cas, una quantitat res
pectable de pessetes:
Pintors catalans de totes les tencl6neies :
aporteu el vostre coneurs a la lloable inicia
tiva deis frares de Montserrat.
MARtus GIFR E DA

Marqués= Puig
En l'actual exposició a la Sala Busquets
de les obres d'aquest intelligent artista, hi
hem vist una nova ratificació de la seva si
tuació academista, adoptada d'un quant
ternps engá. La submissió al sentit acade
mista no priva, perb, que es manifesti l'afi
nada 'sensibilitat de l'artista. En la tela
La noia adormida, la de més envergadura
l'exposició, hi ha, per .exemple, el frag
ment de la cara d'una ernotivitat reman-ca
ble, amb la qual compensa la correcció ano
dina deis altres fragments de la tela. En
els dibuixos exhibas és en Marqués-Puig
mostra el seu •estratge amb més contun
déncia i majors qualitats. Potser excessiva
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Del Mestre Serrano, pródig com sempre
els programes de música de sarsuela,
van
dos fragments de Las Hilanderas i de
La Dolorosa, aquesta darrera de les obres•
més ben fetes i a la qual el públic s'ha dei
xat anar aviat, emportat' per la solidesa de
la partitura. De Las Hilanderca hl ha un
fragment que' canta el baix Aníbal -Vela,
una de
les figures que cultiven l'escena II
rica arnb més encert.
Hi va haver un térnps en qué els artistes
'fries enregistrant discos tenien certa tirada
per aquestes petites cançons que no arriben
a
poder-se dir keder, en els quals la nota
sentimental hi és, peró amb bon gust, al
qual pot contribuir molt l'inténpret, com
esdevé en aquesta carné, de -Zamacors, Tu
boca, que canta M. Redondo.
J. G.

loan

Miró

—

«Collag.e»

realisme. I per aixó, també, ha esdevingut
el pintor oficial del grup.
Actualment, dins el dos de la pintura, hi
ha' rnolt poes irresponsables. Entre oquests,
dos de molt grans. Ja
citat un. Pau
Picasso. Joan Miró, més que Picasso enca
ra, és l'altre. .Dos artistes veritables que,
magníficament absents, meravellosament
neutres, bellament irresponsables, produei
xen
les obres més inteses que surten de
pinzell de pintor en aquests temps de gran,
d'enorme responsabilitat.
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*
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Me acuesto a las ocho.
Alonso.
C.
Gámez.
Bretano i d'alfres.
Odeon,
—

—

—

—

203,282-283-284.
Viejo ciego.
naro.

—

—

—

Odeon, 183,06o.

—

Orquestra

Ca
En mi rancho

una flor:
Idem íd.
Las Hilanderas.
Serrano.
Aníbal Ve
la.
Odeon, 203,290.
Tu boca.
Zamacois.
M. Redondo.
Odeon, 184,202.
El aguilón.
Idem id.

hay

—

—

—

—

—

SEBASTIA

GAS('11

-

—

Orquestres 1 artistes
aplaudits

a tot el

aquests

imán

10

us

ofereixen

Uds...

ORQ. SIMFONICA DE. FILADELFIA (Mestre Stokowski). El capitán.
stars and stripes forever. Marxes.—AA-i9o.

The

•

JOSE MOJICA. (Tenor. Ac. Orq.) ?En dónde estás? Alguna
soy. Un beso loco.— DA-1166-1167.

vez...

—

Libre

.in the sunlight, lovin' in the moonlight.
AE-3334.
ORQ. JACK HYLTON. Déjame besarte (de la pellícula «Greek Street»).
Doing the Derby (de la pellícula «Movietone Follies 1930»). AE-3400.

MAURICE CHEVALIER.
Tú eres mi nueva dichl—

,IRUSTA FUGAZOT DEMARE 1 LA SEVA ORQUESTRA TIPICA.
Quimera. Vals (Fugazot sol, ac. Orq. Típica). Una limosnita. Tango
(Irusta sol, ac. piano Demare).— AE-334o.
BANDA HUMORÍSTICA «LOS GANSOS);. Basilisa. Baldcmera. Chore
jables. Mariana. !Aúpa! Cuplet choreiable.— AE-3409-AE-3452.
--

DISCOS

DEIVION'S JAZZ. Los majos de Jaca. Pas doble. Pureza andaluza.
Pas doble.
Tenemos en la Orquesta un cornetín. Xctis chorejat.
Voces conocidas. Sobre motitts asturians (amb chor).
AE-34o6-AE

ORQ.

—

—

SUMARI

DEL

PRIMER

NÚMERO:

El valor social del forlógraf, per Henry
Música orquestral í de cámera", per 13altasar
S'amper.
Opera í música vocal, cors í solístes,

raspalls per a tots els usos
articles de neteja
objectes per a presents

3459.

—

a

catalunya, 40

rambla de

--

cfoan Grau,
Opereta. sarsuela, cuplels í
ballables, per Rafel Moragc-rs.
Jazz í films so
nors, per Adolfo Salagar.
Música típica í
popular, per ,Joaquín Turma.
Díccíó, per ,Joan
Díbuíxos
Casas.
Rádío, perEntic Calvet.
í fotografíes
per

—

—

—

—

—

—

Será

mésperfectes en el seu génere
Preu: 050 ptes. Subscripció anual: 5 ptes.

una

Redacció
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i

administració
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:

Pelai, 62

-

Discos i Gramoles
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--Eseolteu,
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planes?
—Porqué la

mate

:

per qué les xinxes són

tan

gent hi dorm

no

en

—

La 'notícia donada, setmanes enrera, en
aquestes págines, del próxim concurs de

es

prodiguen

tant hi ha una certa selecció
I les -orquestres que tenen predilécció per
als ritmes del Plata, com és la de V. Ca
naro, han deixat aqull sentimentalisme en
sopit, que enlluerna només als més enso
pas concurrents de café alegre, animant
més la dansa, que guanya en ritme amb
variacions instrumentals de bon gust.

—

Monéserrai visé peleo piniors
caísafans

•

es

vol explicar-se la
inicial, quan el rao
nament pretén controlar- la
illuminació incontrolada, to
ta l'obra s'esfondra anisera

—

No és fácil passar la revista al disC, coni
ho és enregistrar la música escénica en
general, per la raó que, en aquest génere
musical, no és precisament la música l'únic
element que atrau, i menys encara en la
qual, en móltes ocasions, la partitura, ben
migrada, és ofegada per la •oreografia i
l'aparell escénic, que enlluernen l'especta
dor. Nornés resten alguris fragments que
poden quedar a l'oida, o per llur melodia
rácil o per llur rame atraient. Per aixó, en
escoltar aquesta música de casa éstant, COM•
que el grambfon només ens, porta aqnest
element, és difícil, que pugui tenir massa
interés. Cal afegir, encara, l'estendarditza
ció 'a qué s'ha arribat en aquest génere,
on
és difícil trabar res interessant, i aixb
és un -retret que es (pot fer fins als autors
que en la sarsuela tenien un norn recone
gut i unés maneres 'de fer própies, com són
els Mestres Alonso i Luna:
Del ',primer van diversos fragmentl de la
revista cómica Me acuesto a las, ocho. De
tots, cal escollir el enregistrats per les Ve
dettes Célia Gámez i .Cora Gómez ; sentint
les seves veus soles o dialogant ano els
cors
de tiples, poden portar encara el re
cord de l'espectacle contemplat abans en el
teatre, més que els acudas deis tenors có
mics que soase la mímica resten sense el
poc valor que poden tenir. Una observa
ció a fer : aquests fragments estan enregis
trats amb una perfecció a qué difícilmetnt
s'habituen els editors quan es tracta d'obres
de les quals es preveu que el temps aviat
no

arreconará.

revelació

faume Bosquets

DISCOS

•

telligéncia

pietbric.

I

un

berat del control de la yo
luntát, sense l'instint que no
recerea slnó
que endevina,
que no raona sinó que tro
ha, sense l'instint irrespon
sable 'no hi ha obra d'art
possible. Sense aquella em
branzida .irresponsable l'obra.
artística no existeix. Unica
ment l'artista irresponsable
ateny la genialitat. En efeé
te, qué és sinó una gran
irresponsabilitat el géni?
Qué és sinó un gran irres
ponsable l'artista genial?
«jo no reoereo' jo trobo».
Són paraules de l'Irrespon
sable Picasso. «Cal roman
dre neutre davant la tela
blanca», deja també Cézan
ne. I afegia que quan la in

va

paiocrt.0,0.

no

a

Sensé aquesta irresponsa
bilitat, no hi ha obra d'art
possible. Sense l'instint,

determinada conoepció pictó
rica, no vull dir que hi hagi

IFI T. Ell

Aquesta pretesa justificació no ern convern.
La inscripció susdita no és filla sinó de la
preocupació d'ésser irresponsable,
és filia
sinó de posseir
grau molt elevat la
ponsabilitat de la irresponsabilitat. I per

sense reserves.

En apuntar, al comenea

ct.rsisex,,4

.

tístkament cal recomanar-la

'

ment d'aquestes ratlles, que
lu Pasqualipersisteix en una

verb

subjectada

el pur somni. Qui no ha .assassinat, so
miant, els éssers més cara, qui no ha insul
tat, somiant, els familiars més próxims?»

socialment, cal procurar per
tots els mitjans colltbroer
aqueSta irresponsabilitat, ar

igual».

de renovació en la se
obra. Malgrat aquelta
persisténcia, el nostre artista
sap evitar Panquilosament.
Cal, només, fixar:nos en les
seves millors teles presenta
des en aquesta exposició :
Octubre, Trátrzpoi i Cami de
Sant Andreu del Coll, per
adonar-nos, tot seguit, de
l'evolució ascendent de la
seva
obra. 1 els inicis d'a
questa renovació inosaltres
els situem en la pintura Hos
tal de la Corda, la qual fou
primerament exhibida en el
primer Saló de La Nova Re
vista i actualment exposada entre mig,de les
altres obres d'avui, a La Pinacoteca del Pas
seig de Grácia.
No és, dones, en la continuitat d'una di
rectriu on trobaríem diferéncies, sinó més
aviat en la manera pictórica eom aquest
pintor interpreta el món fenoménie. iEns re
ferim a l'accentuació exeessiva•de la- «boni-quesa» del quadro, en detriment de les qua
litats essencials de l'obra pictórica. La fina
litat d'arribar sols al «quadro bonic» és
molt perillosa, tant en l'obra objeetiva com
en
la més subjectiva. Per aixb esas plau
constatar que Iu Pasqual va deixant de
banda anteriors contactes amb els superfi
dais colorisrnes per aprofundir el seu afinat

DE VISTA

Elogi de la irresponsabilitat

sistemátics, perb, d'altra banda, cal
subratllar-los per l'ajustada construcció del
ment

lu Pasqual té el do de la persisténeia.
Una vegada assolit el seu valuós mestratge,
un
cap formada la seva visió, s'ha limitat
després a seguir fidelment una determinada
concepció pictórica, sense embrancar-se en
altres possibles facetes que,probablement,
•ns podria oferir el seu remarcable tempe
raanent.
En aquesta disciplinada eonseqüéneia po
dríem dir que radica l'excelléncia, peró tarn
bé un cert uniformisme, de
la seva pintura. En aquest
sentit Iu Pasqual esdevé un
anti-Picasso. Davant de ca
-da nova exposició d'aquest
paisatgista d'Olot, un deis
comentaris imés freqüents és
aquest «pot estar molt bé,
perb sempre és igual». He
fet aquesta remarca perqué
-cal destriar la qualitat de
l'obra ,produida per un ar
tista de l'uniforrmsme, pos
siblement mortóton, d'aques.
ta producció. El fet que les
suecessives exposicions de les
teles d'Iu Pasqual mostrin
un parentiu molt afí, no ha
de desvaloritzar la seva obra,
la qual «pot estar molt bé,
encara
que sempre sembli

7

sobre.
(Le Rire, París)
a

"La Voz de

su

Amo"

MIMBDR

8

FORTUNY, S1
Epicerle Francalse: Hospital, 32
Sucursal: Salmerón, 133
Mantea

TORRELAVEGA, Formatgets

GERVAIS, PETIT SUISSES, recepcíó
diáría.— Llonganíssa de la nostra fábrica
de Vi.c.—Patés foíe-gras "MARIE".—
Xampany RUINART-SILLERY, "LA

MARECHALE”,

Vin Brut

i

altres

—Plija
El milionariás.—De manera que us voleu•
amb la meya filia? Teniu diners?
El iyretendent.—Uns cent mil frailes.
El milionariets.—No parlo deis que por
teu a sobre, sinó del vostre capital.

casar

mar

acredítades.
Caves
MONTFERRANT (Methode Champe
noise) ,Brut, 8 pessetes.— Cuvée spéciale,
7 pessetes.
Demi-sec.
Extra Dry.
Doux, 6 pessetes. —Carte Bleue, 5`5o pes
setes. —Licors
de la GRANDE CHAD.TREUSE jaune et verte.—Conyac NA
POLEON, 80 anys.—Víns d'Itália; Rin,
Bordeus i Borgonya.
Vins de Jerez í
Málaga de les primeres marques.
ques

estrangeres

—

—

joventut mes mal educada!
joyo us acaba de cedir

una

--Perd si
seu lloc...

el

un

perd

la

d'anar dreta

a

dona segueix
plataforma...

havent

meya

la

(Ric

et Rac,

París)

(Candide, París)

—

—

—,Perdó,

quell

la senyoreta és la mestressa d'a

Rolls?

—Oh, no ; perd
preguntat.

multes

m'ho

Anunciar

(Punch, Londres)

Seccló de Perfumerla: Rambla del Prat, 1
Presenta per Sant Josep.—Presentem
a

grácies d'haver

a

MIRADOR

un

extensíssím assortiment d'ESTOIGS
de perfumería de marca, de tots ta
manys i preus.

Primer

del

cuc

forrnatge.—Que

fcu, tan enfeinats?
Segon cuc del formatge.

m.obles
urru.tia
dormitorís, menia.=
dors, rebedors, etc.

pisos compleis des
de 1.000

pessetes

facilífaí de pagameni
a

preus

al

compiaí

carme,
(tocant

a

les

14

rambles)

.

La pantera (pergiQ el caníbal s'ha Menjat
el domador).—A veure si ara cm buscaran
raons, per culpa d'aquest ximple!

(Ric

et

volgut assistir a una
tenir invitació.
(Il Tevere, Roma)

El senyor que ha

conferdncia

sense

Rac, París)

links de

uns

golf

.

!NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, grades

.
.

Societat Espanyola de Carburs Metéllics
Apartat 180
Teleg.: "Carburos"

Mallorca,

Tellfon

232

73013
'

I

les acredítades

GRAGEES POTENCIALS DEI DR.

,,,

SOIVRÉ

combaten d'una manera cómoda, rápida i eficaç la

Impotencia (en totes les seves manifestactons),
mal de cap, cansament mental, perdua de
memada, vertígens, fadíga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, hísterisme í trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgánics que tinguín per causa o origen esgotament
-

•

CONSULTES

a

Neurastenia,

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 O/, DE PURESA, Fabriques a.
Barcelona, Valéncía i Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
FER.R.0 MAN
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia í Córdova
GANES i FER.R.0 SILICI : : SOCARRIMAT í SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i domIstica : : GENERADORS, BU
FADORS, M.ANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

ESTUDIS,

.¦

que

.

PRESSUPOSTOS,

tot

Catalunya

•

.

/4,...,2,,

Correas:

per

coas

en

....

BARCELONA

producte

un

Estem

miniatura.
(The Birmingharn Gazette, Birmingharn)

truint

és donar a coneixer

dimoni

*IÇ::H

•

nerviós.
Les

Gragees potencíals del

Dr.

Soívré,

més que un medicament són un element essencial del cervell, medulla ítot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; Indicades especialment als
esgotats en la seva loventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o íntel*lectuals, esportístes, homes de d'éncia, fínanciers, artistes; comerciants, Industrials,
pensadors, etc., aconseguínt sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, tots els esfoureos o
exeercicís fácilment í disposant l'organisme per rependrels sovint i amb el máxim resultat, arríbant a l'ex.
trema vellesa 1 sense violentar l'organísme, amb energies própies de la joventut.

Basta

Venda a 5'50

pies. flascó,

pendre
en

un

flascó

totes les

per convéncer-sein

principals farmácies d'Espanya, Portugal 1 América
Oficines'Laboratorio

NOTA. —Dirigir/1 -se 1 trametent 0'25 ptes. en"segells de correu per al franqueig a
carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicatiu sobre l'origen,
d'aquestes malalties.

ASSAIGS, GRATIS

Sóhatarg,

désenrotllament

i tractament

ANUNCIANTS...!
Una moderníssima organització

completa

en

publícitat

b
íPelícules
l
de diuixos
anmaís
mudes i

aplicades al servei de la
publicitáría, us l'ofereix:

sonores

4lb

técnica

8"

DE
Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
tota la Regió Catalana i Illes Balears

200

cínemes

de

1

cíufais

en

per

poblacions

caiegoria

Foutanella, 10, 11", 2,a- Te1.16606

MADRID:
IMPRESOS COSTA
Asalto, 45 Barcelona
--

Avinguda Menéndez Mayo, 851

11"

