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VARIETÉS AL POLIORAMA

parella perfecta

La

qualificat la caneó de deserta'
Musa. Potser el qualificatiu és excessiu. Pe
el music-hall, la cagó
rb el oert és que,
Algú

ha

en

de les manifestacions més antigues
popular—és un deis generes més
feixucs de tradició. El vell café-concert no
era. res Inés que cangó. I Pierre Bost afir
ma que el tour de chant és un element tan
obligatori en un programa de music-hall,
com l'exhibició de cavalls eii
un programa de circ.
Abans, la caneó tenia un
to. I, nascuda del poble, era
completametnt anónima.
Avui, per contra, en mans
deis espocialistes professio
nals i insensibles, la caneó
ha perdut to. Ha perdut qua
litat. I, avergonyida, s'ha
refugiat a un segon terrne
discret per a deixar pas lliu
re a l'intérpret, que s'ha si

—una

de l'art

morir. 1 són la renovació. L'an
títesi de la repetició i l'estancament, de
l'amanerament, que estan matant les varie
tés peninsulars. Són el music-hall d'ara con
tra les varietés d'abans. I, com
tots els bons
novetr-se

artistes

o

music-hall,
tipus, crear-se

de

han

sabut compo
sar-se un
un
genere, fill tam
bé de l'observació de la realitat.
Ella és la noieta faisonada pel cinema

-

tuat

a

un

primer pla

guessln

Blanca

Aquest intépret,

•

per

raons

d'actualitat,

país

i produeixen la saba renovadora neces
sária, la qual, a forga d'autoseleccionar-se,
arriba

trobar el

a

tipus

definitiu de teatre

nacional, en el qual es plasmen les inquie
tuds, els sentiments i les paesions peculiars
de la rae,a.
El teatre

sudamericá dóna sensació d'a
un
raim verd. I així com
té fesomia própia, a desgrat

cidesa, talment
el de cada país

si és bo
sap composar

Negri

i

Atad),

tan freqüent
flapper enjogassada

americá,

en

aquestes latituds;

i despreocupada, ple
na
d'un optimisme desinfectat i satnitós
una
veu rica en flexibilitat expressiva ; un
rostre ma•leable on s'inscriu contínuament
un gest de picardia de gamene
precoe ; un
cos que
p'arla, bellugadís i inquiet, que es
mou
aldictat d'un sentiment molt viu del
ri tm e. -I tot; aneb- -uneseerraneres Mines
ingénues, de perfecta girl americana.
Eh, s'ha compost un tipus que té molt
del xicot catalá que tots coneixem
po
pulo i esportiu, esbojarrat i instintiu, amb
aquell bilingüisme mig bien mig classe mit
ja, pie de grotesc desconjuntament. L'Alady
té per donar i per vendre alió que els ame
ricans en diuen sex appeal i que nosaltres
en diem ficar-se el públic a la butxaca. Es
a
dir, una simpatia irresistible. I té una
veu que us inunda, quan menys us ho pen
seu' d'unes inflexions insblites d'un cómic
definitiu. I té un rostre amb el qual fa el
que vol : un rostre que tan aviat agafa un
aire inenarrable de g?ne incommensurable,
com
un
aire cómplice inefable, com l'ex
pressió categórica de barrut fet a tot. I té
unes mans meravelloses que comenten erá
ficament totes les frases, tots els rnots. I té,
sobretot, una verve inestroncable, meridio
nal i enlluernadora, que vomita inlassable
ment acudit darrera acuda, plens d'arbitrari
1 d'absurd, de sorpresa i d'inesperat, bases
fonamentals de l'art del cómic.
SEBASTIA GASCH
la

e

El fet és natural

país que
putrefacte de

en

mancat d'un llevat

i sub
novament en

un

es

troba

tradició
teatral. No tenien altre remei que haver
d'anar a cercar a fora el que no trobaven
casa. Ie.éseenteeral,
tamleeleeque-eefills „deis
temps—recerquessin entre alió que es troba
més próxim, més a l'abast de la má. De
totes maneres els autors sudamericans es
a

preocupen molt més de les influencies que
de la creació.
En aquestes condicions la feina d'assi
milació necessária no té ra6 d'ésser. La tra
dici6, que és la que dóna una fesomia pró
pia, i un carácter al teatre, és també l'a
•lambí
en
el qual es destrien els elements
útils de fora que cal incorporar al teatre
autbcton deis que no ho són. La rapa, del
gra de raim. Grácies a aquesta tradici6--barreja complexa de classicisme, de sentit
humá i de raea—les mares de la bóta—,
aquells elements s'amalgamen amb els del

LES

abundat més la bona fe que el gust per la
i les preocupacions artístiques més
rudimentáries.
Altrament, en els medis rnés cultivats no
s'ha sentit mai cap mena d'amor per al
teatre. Algunes temptatives isolades floten
com
uns
illots exótics (suposem, per un
moment, que els illots flotessiin) en mig del
mar
de la indiferenciá general. Per totes
aquestes raons, la reeixida temptativa dels
coratjosos elements de la colónia estiuenca
de llana apareix molt més brillant del que
potser ens sernblaria si aquest fos un país
amb una passable tradició de teatre ama
teur.
*

Dissabte s'inaugurá la temporada de vo
devil. Per comene,ar estrenaren un vodevil
que és presentat com a francés i és del
país. Tenim referéncies de l'autor, el qual
amaga el seu nom darrera d'un pseudentim :
és el rnateix d'El milionari del Putxet.
'Es un vodevil (?) en el qual hi ha de tot
i forea, i tot plegat de mala qualitat. Pur
pretext perqué els actors de la casa, corn
pletament amanerats, segueixin la seva acos
turnada norma de fer servir l'obra com a
pretext per a huir la seva grcicia personal,
i les seves aptituds per a l'obscenitat.
Com que en aquest teatre no es redimei
xen
ni es volen redimir, ans al contrari,
s'hi troben d'alió més bé, seguint per
aquests tocoms suspectes, al ressenyaire ja
no li
interessa gens ni mica el que puguin
fer. Ni al ressenyaire, ni a la persona en
tesa o, simplement, al que es pren el teatre
de bona fe. Es el seu un treball especialit
zat

per

a

un

Camila

públic especialitzat igualment,

que no va enlloc més ni Ii interessa res més
que el que fan en aquell teatre ni es troba
en
condicions d'apreciarene d'altre. El res
senyaire en dóna compte únicament perqué
té l'obligad() de fer-ho.
Ara bé. Han comengat la temporada amb
l'obra d'un autor del país, que no dóna el

Quiroga

del

maquillatge cireumstancial del

sol

anomenar

que

es

d'esma els nous corrents,
aquell cióna sensació de cosa traduida, o
adaptada als costums del país.
Tot plegat, repetim-ho, és culpa—i aix?)
ho fa perdonable—de la manca de tradició.
Peró també ho és deis autors, els quals es
preocupen més del que passa a fora que
a
dins i, moltes vegades, únicament del
que passa a fora, cuitant a incorporar-lo
seta, begetge, crtegligint
absolut el
que podrien trobar d'aprofitable en el clos

propi.

.Peró en el teatre sudamericá hi ha
elements ries, gairebé verges d'explotació.
Aixb traspua en aquells moments, pocs per
cert, en els quals l'autor abandona influen
cies i miratges estranys i deixa parlar l'ins
tint amb tota 'llibertat. Es aleshores, única
ment, quan l'obra s'amara d'emoció i de
bellesa.
Peró el teatre sudamericá, ara com ara,
l'ofega la literatura. ~anda y Eduardo,
d'Armand Discépolo, és, des d'aquest punt
de vista, una obra exemplar.

JeureE PAS:SARELL

nom.

ENES
Aixó ja és

després?

(Teatre Espanyol)

*

qualitat

EST

La peixina de Venus, de Jean Solnier

*

El que esoriu aquestes ratlles cultiva, per
seu
ús particular, un saludable horror
per tot el que fa referencia al teatre d'afi
cionats de Catalunya. Val a dir que els
motius no li manquen per poder presentar
sense
rubor aquest sentiment. El teatre
d'aficionats a Catalunya ha estat cultivat
preferentment per uns nuclis en sempre ha

:

el llenguatge sub-enginyós,
teatral de Benavente, i cau
la mania d'estergir.

No hi ha res més agradable que, de tant
tant, poder agafar un grapat de quar
filies i omplir-les d'elogis de dalt a baix.
I, sobretot, si aquests elogis poden ésser
sincers i espontanis, millor que millor.
Aquest, dones, és el nostre cas en posar
a
escriure uns comentaris sobre la
nos
revista Tiana's songs, que dijous passat
tinguérem el gust d'admirar al teatre del
Casino de Tiara.
en

al

teatre

—Veieu? Fa quatre dies que en fem, i
ja ho fem igual que vosaltres.
Tant de bo que fos així. El que hi ha,
peró, és que no ho és. Amb el teatre sud
americá passa que, com més sensació de
maduresa vol donar, mes fa ressaltar la
seva
excessiva joventut. Més se li nota la
manea de tradició, entre la qual i el Ilevat
de les influencies estranyes hi ha un des
nivel! considerable.
Es pot dir que en aquest teatre les in
fluencies ho omplen gairebé tot ben poca
cosa hi queda—quan n'hi halcresséneies
artístiques autóctones. Es estrangera la for
ma
d'enfocar els conflictes, •'ofici i la ma
nera de
fer parlar els personatges.
Mentre és així, sona a buit, a cosa arti
ficiosa, preconcebeela i torturada. De tant
en tant surt, per l'escletxa de la inspiració,
un raig de sol d'emoció auténtica, de poesia
veritable, de ,sentiment humá ; és quan
l'autor es desentén, sense adonar-se'n, de
les influencies que li serveixen de cami
nadors, i parla amb llibertat.
Aquests moments, peró, hi són comptats.
De seguida l'autor torna a pensar amb el
seu admirat Lenormand, o a voler estrafer

songs"

"Tiana's

*

•

'veu.

tipus, crear-se un genere, establert
un
amb les dades que fonneix la realitat,
l'observació de la vida. Comengant per
les máscares de la comedia italiana i aca
bant per Charlot, tots els tipus teatrals han
estat sempre tipus vistos i populars. Al mu
sic-hall, els artistes que han sabut crear-se
un tipus son nombrosos. Fa gnys, 3a Valti
va inventarla gommeuse. Damia és la chan
teuse réaiiste-tipus, un genere francés fins
a la medulla.
Dranem era el fils de gniaf,
que tant abunda en el suburbi parisenc.
Mayol era Vas de la cartgó grivoise. 1 Che
valier, un tipus molt francés d'ara : mig
gavroche de París, mig esportiu america
nitzat.
Totes aquestes consideracions ens han es
tat suggerides per l'actuació al Poliorama
de la Blanca Negri i l'Alady. Dos artistes
de music-hall nats, que reuneixen totes les
cortdicions que hem constatat en l'intérpret
modern de la caneó. La Blanca Negri i
l'Alady són la parella perfecta. La parella
ideal. Una mena de Janet Gaynor i Char
les Farrell. Temen, tots dos, la simpatia
el poder d'atracció indispensable—, la jo
ventut, la vivacitat i la fantasia, que cal
exigir avui als artistes de music-hall. Te
nen, tots dos, dinamisme i desimboltura,
omplen l'escena d'una sana alegria comu
nicativa. Porten, tots dos, el ritme del mu
sic-hall modenn arrapat en el més profund
del seu ésser. I són la renovad& Al music
hall, més que enlloC, és veritat alió de re

de teatre que duu a cap la
Camila Quirogá al teatre Barce
lona pot ésser qualificada de documental.
Ve com l'anell al dit per a poder constatar
les característiques de la literatura teatral
sudamericana. Encara que solament fos per
aixó, ja valdria la pena de parlar-ne.
A .sconstatar la •oventut d'aquest teatre,
amb totes les conseqüencies derivades d'ella,
que són les següents : voler donar sensació
de cosa ja madura ; per tant, moderna, ci
vilitzada.
Prurit d'aparellar-se amb el que hi ha
de més tnou, de més retentissant o, simple
ment, de més erilluennador, en el que es
sol retolar, moltes vegades—la mejor part

modem.
Influencies vistents d'autors francesos i
castellans. Una' tendencia al pseudo-trans
cendentalisme i a l'agudesa, entesa, pele),
a
la manera benaventiana. Sembla corn si
la preocupació essencial deis autors fos do
nar
la impressió als públics continentals
que el seu teatre, tot i ésser jove, ha acon
seguit anivellar-se al sexi. Com si ens di

ruti

se

La tongada

senyora

d'aquestes—,

lant. Avui, 14 caneó no és
res. O gairebé res. L'intér
pret ho és tot. Avui, anem
a
veure Chevalier o la Da
mia. No amen' a sentir les
seves cangons. Aquest inter
pret és un producte que ha
nascut per a satisfer exclusi
vament les necessitats que
ha creat el music-hall, un
'producte amb característi
ques própies, les quals no
ha anat a manllevar a cap
altre genére teatral. Aquest
intérpret no és áló que en
diuen un cantante a gran
voz. No hi fa res que la seva
veu no sigui potent, ni pura,
ni clássica. Hi ha una veu
de music-hall que ha d'ésser
abans que res viva i direc
ta, humana i expressiva, na
tural i despossekla d'artifici.
D'altra part, en el music
hall, el gest és moltes ve
gades més importánt que la
i té talent,

Teafre sudanierica

UNA REVISTA D'AMATEURS

sospitós. Qué

deuran fer

Esperem

a
veure qué passará, tot i fent
que la decadencia del genere ini
ciada l'any passat en aquest teatre i el can
sament del públic, segueixen accentuant-se.
I que no és pas a forga de pegats man

constar

tuescos

i

rourescos

com

,pedran

sortir-ne.

J. P

sigui.

Tiana's songs representa un esforg de bon
gust que cal agrair. Aquí en el music-hall,
més que en crisi, está absent, i que quan
ha viscut époques comercialment bones no
ha sabut mal remuntar-se amb una cabrio
la sensible o intelligent, aquí, resulta uo
•lement apreciable aquesta llieó deis amics
de Tiana.
Cal no perdre de vista, és ciar, que ens
•robem davant d'una revista amateur. No
cal pas exigir prodigis d'execució ni d'es
prit en els diálegs, posem per cas. L'inte
•essant és l'atmosfera de bon to i de sim
patia que la revista va mantertir del co
mengament al final. 'Els decorats i els ves
•its, d'un gust digne i segur ; La bellesa
de les nbies, la música, escollida entre els
millors números de moda i portada amb
•'ernpenta característica de l'orquestra De
mon ; la tenue de tots els artistes en gene
ral (a remarcar, el número deis ukeleles
del Jardi deis enamorats, la distinció del
.Boy and Girl, la troballa de color i de mo
viment de l'O. K. ; el truc, reeixidíssim, del
sketch Un conflicte social, i sobretot, per
darnunt de tot l'espectaele, la grácia, la
ánor i ia simpatia de la senyoreta Conxita
Arboix, que féu una vedette deliciosa.
Seria imperdonable d'oblidar els noms de
Jaume Llonguenes, director artístic i autor
dels decorats ; de Jordi de Miguel, director
d'escena i autor del llibre (el qual conté
una
paródia d'un estilista argentí, inobli
dable) ; del director musical, Francesc Pu
i del mestre Demon, gran animador de

l'espectacle.
Per acabar, la

nostra cordial enhorabona
tots els que han participat en l'éxit d'a

a

quest

simpátic 'espectacle.

JOSEP MARIA PLANIES
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AIGUA
DE ROCALLAURA
A DEU

Creacions de perfumeria
selecta per a cavaller

*

Donat que uns elements joves, noies i
xicots molt del dia, senten la necessitat de
muntar un espectacle teatral, res més
dicat, coni a genere a escollir, que la re
vista. El music-hall, amb la seva varietat
multicolor, amb el seu gust per la fanta
sia i arnb el seu aire de cosa sana, jove i
esportiva, és l'espectacle que cau que ni
pintat a les aspiracions teatrals d'una coló
nia estiuenca. Altrament, l'estiueig d'ara,
que és com una orgia de color, té de per si
alguna cosa de, rnusic-hall. 1 si les noies i
els xicots es decideixen a portar Ilur agi
litat i bon humor i el color torrat de la
seva
pell a dalt d'un escenari, és molt més
natural que es decantin per l'alegria d'una
revista que noe pas per la importáncia una
mica freda i preocelpadá de qualsevol co
•edia, per bona i fins per clássica que

Gent del camp, de Víctor Mora (Teatre

Segons la majoria de diaris, va ésser un
éxit. Ens adherim a aquest parer, per bé
que fent unes salvetats.
Pel nostre compte afegirem que fou éxit
de públic, cósa que suposa únicament que
va
agradar. Natural i lógic que agradés
una obra en la qual hi ha pintoresc i color,
i punts i ribets de dramatisme.
Aquesta obra havia d'ésser estrenada en
la passada temporada de teatre líric catalá
del Nou. No va arribar a temps a conse
qüencia de la defunció del líric.
El seu autor, Víctor Mora, autor de La
Legió d'Honor, ha tornat a ensopegar amb
l'éxit ; aquesta vegada, peree amb més raó
d'ésser.
L'obra té les característiques literáries pe
culiars de l'autor.
u. F.

*

MES RICA DE VAN

Si vosté pateix d'Albutnín-áría,
Litiasi úrica (mal de pedra),

Bronquitis parenquimatoses
Nefritis crónica, es curará
dicalment ami)

UNES E3ELLES CREAC1ONS QUE
SÓN EL COMPLEMENT DE L'ELE
GANCIA MASCULINA.

AIGUA DE ROCALLAURA
aigua de Colonia-talc-loció
massatge- extracte-fixador
brillantina -xampú pólvors
rhum quina-sabons bany,.to
cador afaitar-crema de sabó
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Confe ínédif de Jeroní Moragues
El picarol

filies amb uns Ilagos vermells i una trena
o
cada banda.
Josep, tot passant per un carreró amb una
corrua de gent
a cada costat que tinava flors
i paperets, estrenyia el ciri dintre la má i
es venjava damunt els pantalons del seu da
vant amb les taques de cera. Per qué tenia
tants coneguts el seu pare? A,nés allí on"
anés, sempre en trobava dos o tres. Ja Ii
abellia que el seu pare fos una persona im
portant, peró aquél! conegut per culpa del
qual havia d'anar a la processó, tanmateix !
Josep, dintre l'església amb un genoll a
terra que li feia un mal i una gaita encesa
de la resplendor deis ciris, estrenyé les dents
i arriba a creure's que ell era un noi do
lent. Deixá el ciri entre dues cadires, esca
bollint-se de tornar-lo a la sagristia i fugí
corrent cap a l'envelat, ansiós de la seva Ili
bertat.
Rera la vela, al costat d'uns sacs d'ave

alegre. A cada tombant

sonava

de carretera sortia

i
un
garrofer penjat del marge brandava les
seves
arracades mogudes per un oreig cal
mós. A estones, el fre que havia perdut
l'espardenya vella feia un escarritx sobre la
roda i el cavall rentava els guanniments amb
el sabó de la seva bromera blanca.
Josep, agafant amb una rná la nansa del
cistell arnb el berenar pel tartaner, abastava
.amb l'altra el sobrant de les regnes i per

.dintre

seu

un

formava

es

altre tros de

mar

paisatge

un

on

ell

el tartaner i menava el cavan i girava
la roda del fre i feia xiular el fuet i anaven
ell i caval i tartana més apressats que no
era

ara.

Qué

li feien

a

ell els xiscles de les

seves

germanes? Qué 1i importava a dl, el coll
estret del seu germá gran? El!, a l'envelat,

tampoc hi ballaria. «Ets massa petit», li ha
vien dit una vintena de vega,des. Tant se
valla, peró : ell sabia un lloc darrera tots
els envelats en es troben els nois que els
surt la poma del coll i porten uns pantalons
massa curts o
una americana
massa llarga.
Allí, entre la polseguora d'un marge amb
quatre clofolles d'avellana i la mica de mú
sica que arribava esmorteida per entre les
veles, sabia bé prou que un noi sense el
consentiment deis de casa també pot diver
tir-se. Allí hi havia la conversa en yeti baixa
plena de coses picante i mal enteses que
feien riure als més grans i provocaven un
toreament de llavis als més petits. Allí hi
havia el bescanvi de les facécies de collegi
els sobrenoms deis mestres libas. I no
hi faltava mal aquel! mig renec mal pastat
i aquell cigarret que es desfá pel mig i
pesa damunt els l'avis desvesats i provoca
l'acluca.ment d'un ull i el llagrimeig de
l'altre.
Josep no podria bailar, perb tant se valia.
Trobaria els altres nois que sense dir-s'ho
tampoc poden bailar i riuria i fumada i fa
ria un dispendi d'avellanes i si podia donaria
algtin-pessic maligne. o .seria l'heroi d'algu
na facécia de trucar timbres i fugir per la
cantonada.

no

de la

Josep

*

aquel!

pare

divertiment no deuria
fi com aixé. Dues o tres coses eren un mal
presagi. Hi havia un clau de la sabata pun
xegut i persistent. Per aconseguir una pes
seta del seu pare calgué sirgar mitja hora,
i encara arriba disminuida de dos rals. I des
prés el feren amar a la prooessó. Tot, per
qué el pendonista era un conegut del seu
pare, una mica fatxenda, que teniu dues
anar tan
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llibre de belleses naturals
i aitístiques de Catalunya
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publicer

célebre collecció d'auters anglesos
nordamericans, prou coneguda de tothona:
Són molts, en efecte, que coneixen la li
teratura anglesa sobretot
per la collecció
Tauchnitz, per una red molt senzilla.
la collecció Tauchnitz .apa
després de •'edieió ori
ginal i per un preu cine o sis vegades me
nor, els autors de parla anglesa. Cada vo
lt= de la Tauchnitz porta la menció d'estar
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Cooper

Jules Verne, Fenirnore Cooper

és

tractat, en sortir el lector de l'adolescéncia,
de primari i d'autor d'escás valor literari.
La majoria de traduccions ecomercials» que
tan célebre han fet el norn de Cooper entre
les joventuts de tot el món, cal dir que no
són per contribuir gota a la seva anome
nada com escriptor. Als Estats Units, la
seva
patria, i a Anglaterra, hom traba el
seu
estil baix de sostre i hom u nega el
do de crear personatges vius, carácters. 1 tot
i aixé les seves novelles resisteixen el temps.
Henry Walcott Boynton consagra (The Cen
ed., Nova York) una voluminosa
tury
biografia a Cooper i s'esmerea a posar de
relleu l'alé poétic que anima la seva obra
ja oentenária. Aquest alé poétic i el senti
ment de la naturalesa que es troben en les
novelles de Fenimore Cooper les preserven
de •'oblit.
«El derrer deis Mohicans i L'Espia—es
criu Boynton—poden estar tan segurs, del
futur com Robinson Crusoe o Tom Iones.
Cooper és apreciat en les biblioteques de
tots els paises. En la seva patria, les seves
novelles no són tan Considerades pels adults
en altres paisos.
I vetaquí que els crí
com
tics seriosos, que les havien oblidat, o tot
al més tolerat, durant un segle, es posen
les ulleres per examinar-les rninuciosament.
Com el seu art, aquest home comenga d'e
mergir de la boira del passat.»
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Foli I del «Missale Beneclictinunz»
itl/P1'S
Rosembach
binats pietat, petit turisme. Tothom' tam
té una idea deis beneficis materiais que
ambdós objectius reperten. Peró aquesta és
concepció simplista, i per tara errónia.
una
Montserrat és un centre d'alta cultura.
Per aixé, quan, diumenge passat, el fer
rocarril aeri ens acostava al monestir, un
company en la premsa, ehestertoniá i cató
lic, es planyia de l'expietació de Montser
rat i, poques hores més tarel, havent visitat
l'Exposició del Llibre i el Museu Bíblic,
canviava radicalment d'opinió. 1 una sem
blant virada en les apreciacions es fará se
gurement qualsevol que aprecii el valor de
la cultura, i fins qualsevol que, tot i no
podent apreciar-lo emb coneixement, consi
deri arnb respecte les activitats espirituals.
Es ciar que unes guantes persones sabien
ja de temps l'existéncia d'unes publicacions
erudites, Analecta Montserratensia, Catalo
nia Monastica, etc., i d'una Biblia monu
mental en curs de publicació, perb ja no eren
tantes les persones que coneixien amb un
cert detall els suports intellectuals—per dir
ho aixf—d'aquelles publicacions. Potser els,
ho haurá revelat aquesta Exposició del Lli
bre que acaba de celebrar-se, la visita de la
qual poclia anar aparellada amb la del Mu
Set' Bíblic, ben interesssaints totes dues.
Penar tot esperant que un company d'a
questes pagines, dediqui a .aquest darrer uns
articles que de temps té intenció d'escriure
i és de creure que un dia o altre ho fará,
vull parlar ara, massa surnáriament pel meu
gust, de l'Exposició del Llibne. En una altra
ocasió semblant, vaig escriure que la millor
manera de parlar d'una biblioteca és danne
el catáleg. Per() TIOrriéS els que senten una
passió gairebé física pel llibre, són capaeos
de delectar-se en l'apanentment árida enu
mereció de títols, seguida de totes les abre
viatures corrents en bibliografia, que no en
fan una lectura abellidora pel lector de no
velles d'entreteniment.
D'altra banda, una visita d'una tarda,
sense a penes poder fullejar els llibres expo
sets, preeervats per unes eintes i uns car
tellets amablement comminatoris de la ta
faneria barroera d'un públic que no sap
com
s'agafa i es fulleja un llibre valuós,
cm
privaren del plaer de remenar llibres,
molt més agut encara que el de contem
,

a

Montserrat

en

1521 per loan

vincial de Defensa, declarant piaza de ar
mas la rnuntanya i el santuari i fent tornar
a
Montserrat l'arxiu que, més de mig any
abans, els monjos havien traslladat a Vila

Aixé ocorregué en 1811. En canvi,
no essent Montserrat encara plaza
de armas, les tropes del general Devaux es
comportaren amb tote correcció.
La tasca deis monjos actuals ha estat la
de refer en el possible la biblioteca i l'arxiu,
destruits i escampats en aquella época. No
més cal dir que en 1844, en reobrir-se el
santuari, la biblioteca constava de 25 vo
lums. lEn igoo arribava a 15,000. 1 actual
ment compta amb
b rs,000.
I no són pas
llibres de qualsevol mena, sinó que un cri
teri de selecció presideix la formació d'a
questa biblioteca, considerada com la més
important de tots els monestirs de l'Ordre
Benedictina.
Hom té cura de procurar-se tots els lli
bres impresos a Montserrat o que hi fan
referéncia ; les obres referents a l'Ordre i
tot el que és matéria de cultura, especial
ment
escripturística i patrística. Al costat
d'aquestes obres de consulta, moltes d'elles
difícils de trobar i que porten aparellat, a
més a més de llur valor intrínsec, el biblio
gráfic, la biblioteca compta amb peces de
primer ordre des del punt de vista del bi
bliófil llibres d'hores, sermonaris i antifo
naris, incunables, executóries amb Ilur ca
racterística calligrafia impecable, etc. Citem
només entre els manuscrits el famós Llibre
nova.
en

1809,

Vermell,

un

segle

Antifonari

responsorial

i

«La tasca de la crítica no ha estat mai
tan ben" definida com en
la riostra época.
La crítica ha de consistir a arruinar les
prevencions i les ignotáncies del que abans
s'anomenava
i que ja no mereix
aquest títol. Abans hi havia, efectivament,
una
opinió, una societat, un món literari.
Avui dia n'hi ha cinc o sis, que posen una
mena de
punt d'honor a no comunicar-se
entre si.
»El crític digne d'aquest nom és cridat
precisament a establir lligams entre aquests
microcosmos tancats. Ta,mbé ha de refor
mar
els engrescaments, preservar-se'n ell
mateix, ocupar en el possible un lloc fora
del temps i de l'espai. El millar elogi que
es pugui fer d'un crític és el retret tan cor
rent : No té principis!
Parla de tot i de
tots !»

(André Thérive

en

Galerie da

temps.)
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d'escriura de

guaina

del

xi, les Postilla Bibliae de Nicolau de
Lira, el Cronicon Montserratense del s. xiv,
el
tre

Llegendari montserrati del
I,
xin.
els incunables, el Lectionarium i el Mis

sale

en

s.

impresos

per

Rosembach,

i

qua,nts

uns

incunables més impresos per Luschner. I cal
renunciar a citar in.és, amb la vaga espe
ranea que seré cregut sota paraula en afir
mar, després d'anys de veure llibres i regi
rar catálegs i bibliografies,
que el que pugi
Montserrat per veure exemplars bons no

perdrá
no

hi

el temps. Desgraciadament pels que
bagin anat, aquesta magnífica Expo

sició del Llibre

es

tanc,a avui.

JUST

CABOT

plar-los.
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Qui sap?

treu

i que, en plena activitat,
el volum 5,000 de la

nom

seva

germana,

ca

El conegut senyala al pare de Josep la
seva fila gran
que ja bella. Entre les tre
nes, dos clots, un a cada gaita, que li fan
saborosa la rialla. La més petita seu a una
cadira rient sorneguera deis vestits de les
grans i (l'un noi al qual, tot ballant, l'a
mericana se li enfila tota dalt del clatell.
Josep veu el seu pare que s'apropa tot
cercant dintre la butxaca : «Té, vés allí i
compra una flor d'aquelles.» Josep sorprés
.s'atansa a una taula voltada de bordegas
sos
que allarguen un brag i deixen una
pesseta i prenen una rosa de roba encarto
nada. Una de vermella, una de blanca,
una de malva, una de groga amb
una pun
ta daurada. Josep s'estira i no hi arriba.
Demana amb la seva veu, pena ningú no
n'hi fa c,as o per massa prima o per mas-.
sa
haixa. 1 es posa de puntetes i fa un
esforg amb el coll i fa un gemec i abasta
una
rosa, la més vermella de totes.
I bé, ara que la té, qué ha de de fer
ne? El seu pare, que el mira impacient,
s'hi atansa i
diu que ha de bailar amb
la fila petita del seu conegut.
Ah, nol Aixé sí que no. No dejen que
dl no podia bailar? Dones no bailará!
I Josep sent que el rnón (Vine voltes i
clou els
i els obre i s'espanta de
veure que el Seu pare l'ha dut fins a dues
passes de la fila del conegut i l'ernpeny i
li fa aquella cara ferrenya deis hiverns
quan torna de collegi amb un webe./0».
Josep s'arrapa de peus i estira el brag aga
fat pel seu pare i vol que s'obri la terra
i que el colgui, i aquella rosa als dits II
sembla de sang i la mira amb odi.
Per-45 ja és massa a la vora, l'orquestra
ja toca, el fox-trot llisca per l'envelat 1
dóna coissor a les canees. Josep, esbonniat,
allarga la má amb la.rosa vermella. La tilla
del conegut u educa una mica els ulls

el seu
acaben de
ten

remarcar

víuís.KZId romanotlyin.
'Romeo. erientesqz
Dautd
JCI boza eít:íam noo ve Pfanna
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criibenedictioevalleoleti.

tercer rengle veu el seu
passa i repassa amb el conegut
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merca murpugna clip
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rnassa

tornen

Vol. 5.000
En 1841, el Dr. Christian Bernhard Tauch
nitz fundava a Leips,ic les edicions que por.

•

des del

com

VARI ETATS

prohibida la seva venda al Regne Unit, Do
minions i .Coldinies erigieses i Estats Units.
Aquest volum 5,000 aparegut suara és
una
bella antologia de la poesie anglesa
contemporania. Al costat deis representants
de la generació de més edat, com W. 13.
Yeats o Rudyard Kipling, figuren poetes
joves, com T. S. 'Eliot, 0,sbert Sitwell (a

nomuncapuma aduentus pm.

nommueoníniicfu

minar. Les parelles de balladors els separen,
els empenven, pereb ells segueixen el seu.
fet i contr-euen les celles i compten amb
els dits i fan uns cops de cap magnífics.
Josep voldria saber qué poden dir el seu
pare i el conegut. No seria pas que ells
també? Peró no, el seu posat no és face
ciós. Negocis, segurament. Sí, i alió de la
política i Palea de valors. Per?) veus, aque
lla rialleta del conegut, una mica malicio

Acaba de sortir el volum IV del

"

*

pendonista. Parlen, gesticulen,

sa!

Text interessentíssim -600 gravets
en negre i color
Preu del vol. en rústega: 12.50 ptes.

t po
IIIC V
*mute me face
pm: me erat.31oi.t.

gent.
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com

un

any
wk,41

I

res

l'esmentada
fet dolorós l'incendi del
temps de la guerra de la Independéncia, del
qual cal culpar, no pas els francesos—au
tors materials del fet—, sinó la Junta Pro

Entremig,

•

Josep sentia amb més precisió el clau de
la sabata i l'olor d'acetilé que venia de la
parada deis bunyols se li clavava al col!.
Amb la má closa dins d'una butxaca, es
clavava una mica les ungles i Ii semblá
que ell potser no era un noi tan dolent.
Una mica d'esquallentes aná deixant els
amics, s'escorregué entre les veles i com
un conill espantat es traba amb la resplan
dor deis llums i els vestits llampants de
les noies i les notes d'un fiscorn que infla
ven
la vela del sostre i anaven caient per
les garlandes i fonent-se per entre les file

volt
penar i l'envelat al mig de la riera i en
devinava que ni les seves germanes ni el seu
dl, atra
dermá
no
es divertirien tant com
e
fegats amb llurs vestits planxats 1 la pols
que els deslInia les sabates.

Perb

entenia

han sortit obres
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In°

bé
el sentit d'aquelles paraules i alguna d'e
lles, agafant-lo desprevingut, Ii semblava
si li remogués la sang que li pujava
com
cap a la cara.
No, alió que dejen aquells xicots no era
massa veritat tampoc.
Les seves germanes,
per exemple, ell n'esteva segur que no ho
feien. Venint pel camí dins la tartana ha
via arribat a odiar-les, pené, elles, alió que
deien aquells nois, no ho feien, veja, que
no

qué Joan Lusehner !multa (en 1499) la pri
mitiva impremta de Montserrat, en la qual
treballa un altre alemany,- el famós Joan
Rosembach (foren alemariys la majoria d'in
oductors de la nova invenció en altres pai
sos), i acabant per la impremta actual, d'on

Es absolutament
Mont
serrat. Tothom hi ha estat almenys una
vegada, i tothom es pensa que, sobre la
célebre munta,nya, no li han d'explicar res
de nou. Peró aquesta és una creenga total
ment inexacta, per tal com el que tothom
—11evat d'una migraclíssima llista d'excep
cions—copsa de Montserrat, és alió que en
diríem l'exterior. La immensa majoria, en
efecte, no veu en Montserrat sinó dos ob
jectius, de vegades isolats, de vegades com

foreada.

no podria bailar, peró des d'aquell re
de la carretera ja vela el poble i el cam

*

ociós presentar

vora la llum d'una espelma que i•lu
minava una ruleta amb trampa, Josep trobá
els seus amies que ja feia estona que es
dejen coses a Porella mastegant-les entre les
dents i esclafint de temps en temps una rialla

sí,

*

L'Exposició del Llibre

llanes,

Josep, rerassagat,

MONTSERRAT

A

I

ASSAIGS, GRATIS

La inauguració

d'aquesta 'Exposició

ESPECIA LITAY

fou
d'una conferIncia
de Dom Anselm A. Albareda, cruda biblió
graf, prou conegut pels seus treballs de rata
de biblioteca (qualificatiu eminentment ho

precedida

per la lectura

norífic) apareguts

en

les

publicacions

cenobis

es

qué els scriptoria
produien aquells manuscrits
en

Jaume 1,

ment

serratines. Aquesta conferéncia fou un re
sum
deis dits treballs, grácies als quals
podem tenir avui una idea del que foren
la impremta, l'arxiu i la biblioteca de More
serrat en els segles passats, comeneant per

l'época medieval,

EN LA MIDA

dels
mi

niats que encara serien teta la frescor
si fossin fets d'ahir, seguint per l'época

com

en

11
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No deíxeu de veure l'equíp "SUPER MODEL",
tot eh l a base de circuits dobles, no essent

=
=
–

=
=
=
=
=

possible

_

=
=
=
=
=
=
=

_

E

CA.TA.LUNYA,

DE

-_-

Oni

que sofreixi cap avaría

R.A.21A.BLA.

43

•-

Cinematográfica Astrea, 5. A. 1
TELPFON 24752
BARCELONA -1
-

El fals esfil proletari
Fa cosa d'un parell o tres d'anys que per
les págines de eertes revistes europees ana
ven
i venien les respostes a una enquesta.
Hom havia preguntat a literats, polítics i
científics si creien en un art i una literatura
proletáries. No cal dir que es donaren opi
nions per a tots els gustos, i que hi hague
ren ben poques sorpresas, car els irnterro
gats—generalment persones destacades per
llur actuació socialitzant—responien d'acord
a ortocléxies
i doctrines ja s.abudes.

cal oercar-la en el fet de demanar la solu
ció a Pactualitat, en lloc d'adreçar-se a la
histéria ; d'interrogar sociblegs i teoritza
dors polítics, en lloc de cercar Popinió d'ar
tistes, críties d'art í amateurs. Es natural
que gent lliurada en absolut a la difusió de
doctrines socials no vegi en l'art sinó un
instrument més posat al servei de la causa
que els interessa.
Aquest punt de vista, que relega automá
ticament l'art .a m pila secundad, és corra

en
la supressió de majúscules, i en
illustracions inintelligibles, aquest estil no
és sinó el residu i la degeneració de les pro
vatures i deis ismes llençats per minarles
perfeetament burgeses. I quan els artistes
1 els esnobs que componen .aquestes élites,
es
decanten cap a una nova manera, les
•escorrialles de la moda caducada són arre
piedt"ades per tots els terribles revoluciona

ria del nostre

país.

I per a seguir la paradoxa farem remar
car
que precisament les publicacions que
propugnen sistemes socials i ordenadors ba
sats en la raó, són aquelles que rnostren una
més mareada preferéncia per aquest estil
cabtic i desordenat.
Quina és la ra6 profunda d'aquesta pre
dilecció? Existeixen potser secretes corres
pondéncies entre Panhel de renovació social
i les inquietuds artístiques? No. Alió que
fa decantar les publicacions extremistes vers
les formes degenerades de la nova eStética,
no és sinó un pueril afany d'escándol i d'in
novació ; alié que d'antic hom en diu ganes
esta
bleix aliances
platóniques, naturalment
amb certs corrents artístics. Una i altres no
tenen de comú sin6 una força destructora,
una
cursa abrandada vers Panorreament de

—

(Grosz.

L'enquesta tingué ressé a casa nostra i
algunes publicacions barcelonines es des
cabdell• una polémica sobre art burgés i art
proletati.
Com era natural, després de discutida, la
qüesti6 .quedá igual com abans. I és de pre
en

passará

el temps, i un ban dia
tornará a ésser ressuscitada ; al voltant
d'ella es tomaran a eseríure una infinitat
d'articles .amarats de parti-pris, incapagas
d'aportar gens de refiexió en la disputa.
La culpa (d'una desorientació tan absoluta
veure

que

.A.PAR.ELLS

—

Alta

finar/pd

pletament inaooeptable ipels artistes i
totes aquelles persones que fan de l'art,

per
per

sol, un fi.
L'intent, pera, de les presents ratlles no
és el d'escatir aquesta qüestió, sufieientment
si

resalta i aclarida per les persones sensibles
i deslliurades. d'intencions apostóliques. No
volíem altra cosa que senyalar un cert estil
tipográfic i decoratiu que des de fa un temps
es prodiga a casa
nostra en les publicacions
dites d'avançada i proletáries.
Aquest estil, b.as.at en l'anazquia tipográ

SO.NOR.S

DISe
BANDA

^

EL EMBLEMA

fica,

d'épater le bourgeois.
De vegades, pe" la revolució social

Georgew
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formes establertes... Peró no cal fiar gaire
aquestes coincidéncies. L'art i la revo
lució es descabdellen en dos plans comple
tament distints
és Inútil bastir relacians i
analogies. En els clies actuals .hem.
po
gut registrar un corrent de simpatia entre
el sobrerealisme i el comunisme. Dones bé :
sense por d'equivocar-se, •hom pot afirmar
que en un régim comunista establert, el
sobrerealisme trobaria motius per rebellar-se.
Fa mal fet, dones, la inquietud social de
vincular-se amb un determinat estil artís
tic. De cap i volta renuncia a tin cúmul
d'obres produides en medis refinats i en
•épaques de mecenisme. Precisament la crea
Ció artística és refractária a la massa i en
tots els casos és producte d'individualitats
selectes, bé que anénimes de vegades.
A tot allarg.ar concedirem que existeixen
artistes que posen llur talent al servei de
determinada causa. Aixb és un fet, i si la
causa és justa, un fet lloable. Per() cal dir
que l'excelsitud d'aquests artistes pervé de
la qualitat puríssima de llur obra, indepen
dentment de les idees expressades.
En conseqüéncia, per a nosaltres, l'ale
many Grosz és un gran artista ; i és un
gran artista per la quantitat enorme de vida
i expressió que tanca dintre les línies deis
seus dibuixos. A Grosz, peré, no li direm•
mai «artista proletari», car seria rebaixar
la seva eategoria d'artista, a seques. 1 en
el mateix pla d'un Grosz, hi posem un Ver
tés, el qual ha sabut expressar tota la part
amable de la vida elegant i frívola.
Aquest és !'art 'bo, l'únic que compta.
tot aquest estil mal
anomenat proletari,
barreja de petuláncia, mal gust i esnobis
me, que a casa nostra li.a tingut per pontí
fex máxim Helios Gómez, está als suburbis
de l'art, i també de la revolució.
ANDREU A. ARTIS

DEL

SONIDO PERFECTO

Funciona directamenf amb el correnf del Genera=
dor sense necessitaf de Bateríes d'Acumuladors
Equips per a Banda Sonora í Discos o per a
Banda Sonora solamenf, amb un o dos pro=
jecfors, complefameni installafs des de
40.000 PESSETES

en

endavanf

Les condiciona de pagamení són fan favorables,
que a penes
exígeixen desembors de díner, basiani que l'empresarí ínver=
teixi una parí mínima de les utilítaís que obtinguí
Es una installació tan díferent, tan única, tan perfecta i
fidel en la repro»
ducció de la música í de la paraula, que només reunint ian sobresortints

qualitats s'explica,que

en els nou
mesos últleas slagin realítzat més de
1.500 instarlacions i que actualment funcionín més de 2.400
sales, les més
importants del món, amb els nostres equips de cine sonor
PHOTOPHONE.
Milers de referéncies í testimonis d'empresarís, de crítícs i
d'arfistes testi•
monien la seva superiorítat. Aquesta llista constifueix
l'éxit

indiscutible.
El PHOTOPHONE ha esta realítzat per la més vasta organització
índus»
trial que existeix en el món. Es el resulta de l'eficac collaboració deis
savís,
enginyers, bornes de cilncia í ínventors que integren els famosos
Laboratoris
de la Radio Corporation of América amb la General Electric,
Westínghouse,
Víctor Talkin Machíne i Radio Víctor ,Co.
No pot oferirase majar garantía técnica.
Per ínteressanti avantatjosa que 1i serabli la nosíra oferta i per
horitzons
que obri per al seu negod, podem demostrarclí que
les superará.
No oblídí que podem mostrar.lí ~l'era d'informes
i
cions i entre elles, 11 recordem que l'Esquadra
Nordamericana
té equipats 20 cuirassats, 60 destructora í 120
creuers am13

•Cine Sonor

Photophone

ULTIM ÉXIT:
INAUGURACI5 DEL CINE GOYA DE

VALÉNCIA

Nosalires este/u dísposáts a ésser=lí (dila abans, durant í
des.
prés de fínstallació. Per a fofa els dubíes i preguntes que
se
lí acudín consulérns.

Sociedad Ibérica de

Eléctricas

(S. 1. C. E.)
CAPITAL:

2,0.000.000

DE

PESSETES

BARCELONA
APAPTAT 432

•
EXCLUSIUS:

Febrer1 Blai
Passatge

de la Pau, 8

BARCELONA
111111110,

—Fa falta

alguna

cosa?

(Gazzetta

del

Popolo, Torí)

RECEPTOR RADIO

—No
estat

ens

DIUMENGE
podem installar aquí. Hi han

senglars.

«CLIMO»
DIRECTE A LA CORRENT SENSE ANTENA

Máquines parlants eléctriques

per salons

locals públics. Discos. —Acces=
soris de Rádio í material eléctric en ge=
neral.— Demostracions diáries. —Recep=
tors de les més acredítades marques
grans

—

Consell de Cent, 266
(entre

E. Granados

Arlbau)

Teléfon núm. 23058

BARCELONA

RAMON CLIMENT

DESPRES DE
—I

qué

—Deu-la

en
a

d'.aquesta cama?
pobre.
(De Rire, París)

farem
un

L'OPERACIO

MIRANT EL «GRIMPADOR»

—Anem, que aixé és molt .avorrit.

—Espera't

;

encara

pot

caure.

(The Passing Show, Londres)

DILLUNS•
—Triem

un

altre Doc. Aquí hi han estat

persones.

(Kladderadatsch, Berlín)

•
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Ells filllms
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A

jutjar

per les

distribuidores

ens

term
pellícules

que les

cases

la próxima
brillant encara

anuncien,

porada resultará més
l'anterior. Pels que vulguin tenir

que
idea

una

del que anirem veient no hem sinó de reco
manar-los els dos articles publicats el mes

passat

página de cinema pel nostre
cinematográfic i que es vagin fi
la

en

redactor

el que anuncien les cases.
A mesura que coneguern noves dates

xant

en

am

pliarem aquella informació.
De moment podem avancar que, demás
deis films russos ja senyalats en aquells ar
ticles, tindrem la sort de veure un film titu
lat El cami de la vida, de la Sovkino, basat
en
un argument d'una extrema originalitat
que interessará d'una manera especial els
que es preocupen de la formad() de l'infant
i dels

esmeritada continuará mantenint el
que

tem

La Metro
en

ens

ha passat la Dista de pro
que són per aquest

any bastant nombroses.

Esperem

que la

casa

prestigi

Pany passat
presentá com

El Presidi

Ii

la
De bot en bot es
máxima pellícula de Stan Laurel i Oliver
H ardy.
Es també digne d'atenció el formidable

culturals que presentará
la Fox. Ara que aquestes qüestions relacio
nades amb l'escola es remouen intensament,
caldrá que el consell d'Instrucció pública de
Generalitat prengui coneixement d'aques
ta important contribució al cinema educa
tiu aportada per la Fox.
stock de

pellícules

importa

Ens

fer

que

constar

aquesta

tem

porada veurem el film guinyolesc de Fritz
Lang, Al. i que la Ufa, la conegudíssima
casa
alemanya, comença molt bé aquest

quals

les

es

reserven

agradables

sorpreses

als aficionats al cinema.

També cal tenir

complement,

de

en

que,

compte
encara

les pellícules
que poc im

portants per ésser objecte d'una gran pro
paganda, contribueixen a proporcionar es
tones

E

delicioses.

El film més gran

En fi, per acabar, repetim que som molt
optimistes respecte la próxima temporada i
II•••

que esperem que els fets 'ciaran raó a les
nostres esperances.
La pluja d'estrenes ha

començat i
ber

ara

només cal orientar-se i

triar, que els

noms

prestigiosos,

de l'any

sa

ni les

marques que són per elles soles una garan
tia, no falten pas, ni tampoc els bons lo
cals.

Mal
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icarni
de la
Vida
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Tabú,

mol
Irme
CM«

Trader Horn, els novíssims docu
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banda, compta

mentals de la Fox, el film de Fritz Lang,
El «mí de la vida han d'ésser esdeveni
ments deis quals tothom voldrá assaben

ció

tar-se.

al Fantásio.

.any
La

espanyol,

com

valgué.

problemes morals.

duccions

film

un

Cinematográfica Almira, per la

seva

amb una interessant selec
les darreres produccions Warner
Bros, Pathé Natan i Jacques Haik, entre
de

.W•a

MIO
InNe
1¦1

w.
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«Mi

HISPANO FOX FILM S. A. E.
sempre al davant de

tota innovació plausible, presentará aquesta
cinematográfica digna d'adnairació.

progrés, de

tot

temporada

una

novetat

seran

1931 -1932
petits

-per

films de carácter cultural
sota

Alfombra
Seran

com

-

la denominació

general

de

mágica de Movietolle

monog,rafies gráfiques deis més variats assumptes
indústria, histbria natural, física, etc.

unes

Senyor Cine
matografista:

de

geografia,

OMI
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eme
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Ima

Mal
wnl
.11.1
M.O

emzi

Si té bon material
Ji interessa presentar
bé les seves pellícu les
Les millors pellícules
de les temporades
han estat presenta
des amb els millors
títols illustrats

muni
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PRODUCC1Ó

Sowkino, de Moscou
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Ime

Per a l'adaptaciá
técnica al casteilá
amb els sistemes
Vitaphon i Movieton

La máxima realltza
«MI
Izan
Mal
.1~

ció

de

la

cinema

lion•

Imn

tografía Soviética
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Totes amb
Molts

d'aquests

sons

explicacions

naturals i

verbals

o

films han estat declarats de projecció
Nacionals dels Estats Units.

escrites

castellá.

en

obligatbri.a

les Escoles

a

que també té les seleccions

Títols a má, Portades,
Inserts tractats com
d'origen, Marques i
dibuixos animats
Adresseu-vos sempre

a

,1/4
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Una cínta alta

E
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pedagógica E
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JOAN PALIEJA

14 S

Aribau, 139, principal.-BOCE ONA

Una de les nombroses pellícules SELECTES que presentará

PATHÉ NATAN

METRO GOLDWYN MAYER

,

l'actual temporada:

,

,

,.

EN CADA
poRT tioN

EROTICON
film

de vanguardia

FILM DE

-

Adaptació cinematcgráfica

Totalment parlada

PAZ

del Ilibre d'ALBERT RICHARD VETSEN

en

espanyol
DISTRIMIEDORS:

k
Actualment,

es

de la Societat

FÉMINA i

ITEGEUels

frilz La

LANDA, 'José Crespo, Romualdo
Tirado i Conchita Montenegro
DE

Director: Marcel Silver

de les Nacions

UN

\
_

AMOR

.

Per JUAN

film

..,

millors

projecta

MADRID: Antoni Maura, 16, Teléfon 16.604
BARCELONA: Balmes, 79, Teléfon 70,917
en

els

Cines

CATALUNA

programes

aquí anuncíades,

a

en

base de les millors

perlícules

els millors locals de CINXS

Tivoli, Fémina, Catalun, Capital, Kursaal, aviat lido (amb Western Electric)
moT2ESOS COSTA
454 410. 45

—

Darccione

