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Tenim inolt avetnats els treballs d'organització del coneurs per a l'adjudicad() del
premi de 2.00o pessetes que MIRADOR fará a mans de l'autor de l'obra en tres actos,
estrenada durant la temporada que acaba a la Setmana Santa, i que obtingui major
nombre de vots.
Recordem que podran votar tots els espectadors deis teatres Espanyol, Novetats
i Romea, i que no poden.' tenir en compte els vots que han estat tramesos a la nostra
redacci6 per alguns entusiastes que tenen massa pres.sa.
Entre la gent de teatre el concurs al «Premi MIRADOR» ha estat molt comentat
i tothom ha pogut donar-se coinpte que ens proposem crear el major interés possible
a favor del
teatre catalá, que no está tan mort com algú suposa. Cal només que la
gent interessada, els que exposen en afers de teatre catalá la seva fortuna,- no es faci
prejudicis. Ja som prou gratis per acceptar esportivament i ant serenitat el fall
d'un concurs. A París, el premi anual de literatura que porta el norn de Goncoud
serveix per Ilençar un autor i consolidar una casa editorial. Pero les cases editorials
que no han tingut la sort d'haver editat el Ilibre premiat no se senten vexafles si
no surten promiats Ilurs autorá.
Per ara podem donar les següents bases sobre el procediment que regirá per al
concurs, i en els números següents donarem els detalls que manquin, la llista com
pleta d'obres estrenades i els retrats d'autors d'aquestes que encara no hem publicat.

parla, comédia
Bernat

i

Duran

Amb l'aparença d'una obra modesta el

se

nyor Bernat i Duran ha aprolitat l'ocasió
cosa que sempre está bé i sobretot en plena
Quaresma—per donar als autors un cxemple
de teatre altament moral i predicar al públic
unes
un

guantes moralitats. 1 aixó ho diu amb

Ilenguatge

tan

ciar,

i

senzillament,

tan

que tenim la seguretat que si un japonés assis
tís a la representado entendria l'obra. El con
flicte és planer I Tothom veu que l'autor es
proposa proclamar ben alt la indissolubilitat
del matrimoni, el respecte als-pares, l'atnor al
treball i altres principis morals d'antiguitat i
solidesa venerables.
L'obra marxa de dret com una bona pelí
cula i sense gaires personatges episódics, per
qué els únics que hi ha innecessaris són aquells
nois que juguen a billar i una veina que surt
al començament de l'obra.
Diuen que el senyor Bernat i Duran es
vanta de "manejar bé els ambients", i aixo
és veritat. Hi ha en tota l'obra una quantitat
extraordinaria de realisme que no li pervé
de la interpretado que hi donen els actors,
ni del dinar del primer acte. Hi ha un im
ponderable que no té altra explicació que la
facilitat amb qué l'autor maneja els ambients
Es evident, peró, que el senyor Bernat i Du
ran
maneja amb imita més facilitat l'am
bient menestral. No obstant, aquells aristocra
tes del segon acte fan molta impressió al pú
blic.

Aquest segon acte mereixeria capítol a pan.
Denunciem aquest segon acte com a dissol
vent. Només se salva el sentiment maternal.
peró aquelles germanes!... La senyoreta Bui
xadó fa una germana tan antipática que sort
té que ella és molt bonica. En aquest acte
l'autor fustiga durament l'aristocracia, tan du
rament que amb facilitat adquiriria un to
anarquitzant. Pero l'autor 110 fa amb un fi
moral i en tenim la prova en el fet que l'En
ric es configui amb tanta noblesa i no faci
demagogia. En mans d'un autor qualsevol, el
personatge de l'Enric aprolitaria l'oportunitat
per entedrir la galeria amb quatre frases bol
xevitzants.
Malgrat el seu carácter dissolvent, creiem
que amb alguns Ileugers retocs en aquest
acte !'obra guanyaria, perqué podria ésser re
presentada en tots els centres católics i tea
tres de societat, que tan mancats estan de
bona literatura,
Qui hagi Ile,git les critiques que el senyor
Bernat i Duran escriu al Notkiero Univer
sal tindrá la satisfacció de veure els princi
pis artístics i morals del seu autor convertits
felilment en realitat, la qual cosa és una pro
va més de la teoria nostra, segons la qual hi
ha un inevitable parallelisme i una justa cor
respondencia entre les obres més diverses
d'un mateix autor.
Esperem que el senyor Bernat i Durán, que
té una erudició teatral immensa, ens donará
en
altra ocasió la prova que pot també en
vestir una obra de tema més modem i com
plicat, cosa que sembla ha de poder aconse
guir-se sense violar els drets de la moral i
el bon gust. I desitgem una altra prova per
a
demostrar la nostra °pipió que l'autor de
Quan el cor parle está destinat a tenir sem
pre un lxit igual, ni més gros, ni més petit,
que ja és molt. I n'estem segurs per aqucll
imponderable de qué parlávem.
L'obra commou el públic. Várem veure
plorar molta gent.
M. B.

A la porta del teatre es donará a cada "concurrent un butlletí de
el moment de Iliurar la contrasenya d'entrada.
2. En el butlletí hl haurá la Insta completa de les obres estrenades
que entren en el concurs, i l'espectador que vulgui votar haurá de marcar
arnb una ratlla l'obra de la seva preferéncia.
3. No es donaran més butlletins al públic en començar el primer
entreacte.
4. Durant aquest primer entreacte, els espectadors podran dipositar
ets seas butlletins de vot en unes paneres disposades a l'interior del tea
tre i degudament controlades.
5. En el montent d'acabar el primer entreacte, les paneres seran
retirades 1 es procedirá durant l'acte segiient a comptar els butlletins
dipositats, els quals, degudament empaquetats, es guardaran en lioc
segur fins a !'hora de l'escrutini.
6. Si la votació és prou nombrosa, continuará durant el segon entre
acte amb les mateixes formalitats que el primer.
7. La votació tindrá lioc en aquesta forma aurant la fundó del dis
sabte, dia 23, a la nit i a les de tarda i nit del diumenge.
8. El dilluns, dia, 25, es recolliran tots els vots emesos i es fará l'es
crutini a MIRADOR amb la sola preséncia deis autors 1 deis representants
de les empreses que hI vulguin assistir.
9. MIRADOr< está fent gestions que encara no podem fer públiques,
per a assegurar la fidelitat de la custodia del vots emesos fins a !'hora
de l'escrutini.
1.

vot

en

EL MESTRE PAHISSA A MADRID
No cal comentar el concert i l'éxit que,
el!, ha assolit En Pahissa. El seu presti
g,i n'ha sortit auriolat amb la doble valor
del mérit i del misteri. Després d'un hermé
tic article d'En Salazar, ha calgut que el
mateix Pahissa expliqués les seves propies
(eones. Hi ha hadut, dones, música descrip
tiva i descripció
la música. I En Lasalle
s'ha tret 22 anys de sobre, tot acaronant-se
idealment aquella barba rossa deis seus
temps de Emosqueter barceloní.
Un éxit merescut, i res més. En Pahissa
satisfet. I En Moraguetes, que l'ha acom
panyat, satisfet també, per no desentonar.
Peró En Pahissa ha arribat i ha passat
per Madrid en ple aldarull musical. En Ser
rano contra En Guerrero ; en Lasalle pla
nyent-se d'unes frases d'En Villa ; En Vi
lla, etc., etc.
Uns quants amics
molts menys deis
que ell mereix
donaren a En Pahissa una
anomenada comida íntima. I, está ciar, fou
una desfilada de retrets,
de queixes, de re
tallades, barrejada amb Penyorança deis
en

de

—

—

pintat de negre,
goig de pena.
Potser com a compensació es parla de
directors & músics e.strangers.
Es
saber aleshores que Oscar Fritz,
que acaba de passar per Madrid, s'ha ne
concert L'encantament
gat a dirigir en
de la primavera, de Strawinsky, perqué no
podia assajar-la més que quatre vegades.
No hi ha cap director espanyol
deja
En Lasalle
que pugui assajar una obra
qua tre vegades.
En

Pahissa,

somreia,

no

se

tan ben
sap si de

o

va

un

—

—

—

I En Pahissa tornava a dure. I ara sí
que ja es comprenia de qué.
Naturalment, sembla que fou eh l mateix
qui defensa els músics executants de les or
questres. En aquest punt, En Lasalle conta
el que ha succeit amb l'arpista catalana,
tan justament celebrada, Lea Bach, a qui
en un deis concerts, ha acoanpanyat un flau
tista, fins a tal punt extraordinari, que ella,
corpresa que li haguessin triat tan curosa
ment un

acompanyant

tan

excellent,

remer

ciá la gentilesa i demaná qui era executant
temps passats.
de tants mérits i com s'anomenava. En La
En Lasalle es anostra somiós, remembrant
salle ji digué aleshores, agut i cavaller
els dies ja tan allunyats de Vida Nueva..
13,50 a l'orquestra Lasalle.
I En Ricard Baroja exclamava tot consirás :
De tot plegat
En Pahissa somreia sem
Ai ! sí! Ara ja em diuen Don Ricardo,
pre
es tragueren, tot barrejant-hi quei
com al meu germá Ii diuen Don Pío.
xes, atacs,
sagetes enverinades
moltes
conclusions tristes.
I davant d'En Pahissa, amb una discre
ció galant i correcta, es digué que en els
concerts actuals quan hi ha obres espanyo
les es solen fer 1.500 pessetes, i quan sán
estrangeres, 5.000 6 6.000.
Hem de tornar a dir-ho? En Pahissa tor
né a somriure.
I tot somrient En Pahissa, s'acaba l'apat
PROXIMAMENTE EXPONDREMOS
en el qual, com que es festejava un músic,
EN NUESTROS SALONES
gairebé no hi havia músics. Hi havia, pero,
r
el anúsic més jove : En Gustan Pittaluga,
que només té 22 anys i uns meses 4 uns
dies, i ha desbancat, per tant, l'Ernest
AlicRiwx."
Halftter, que ja en té 24 . i uns mesos i uns
dies.
Sempre és un consol que no sabem si
Á
Á
fará somriure també al mestre Pahissa, que,
tot ha de dir-se, se'n va molt content, ad
mirat deis chicos de la premsa i de let
chicas
del carrer.
AUTOMOVIL
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Carleo Capclevila no és pas un home fá
cil de comprendre. Com més voleu em
presonar la seva ánima, més us hisca deis
dits. I, tanmateix, ell, quan s'engega, és
un home enraonador, efusiu. Un causeur
admirable quan el tema el suggestiona. El
que jo fes la crítica de teatres, cm perme
tia proposar-n'hi molts de temes d'aquests
que el captivavent Mai no he trobat ningú
que, de les questions teatrals, en parlés
com ehl amb tanta inciden'.
Més d'una
vegada, les seves paraules. han estat, per
a
mi, un alt mestratge, una segura orien.
taci6. Pero, per a la seva banda, el tema
del teatre li guarda tantes illusions i
desenganys de jovenesa, que se li fa un
tema rellisc6s per a les confidéncies. Evo
cant-les totes, podria reconstruir esque
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actor, director 1 empresar

Caries

UN
DE MAXI Y-A .CALIDAD
Y CONDICIONES TECNICAS MODERNISIMAS

RAFAEL MARQUINA

.

Un retrat de• GARLES CAPDEVILA pintat
per Nonell, Púnic retrat a !'oh que va pintar
Nonell. En aquest retrat En Capdevila no
va caracteritzat per ter comédia : En Capde
vila en aquell ternps de la bohémia román
tica abans d'ésser advocat i d'escriure,
pintava i, naturalment, portava barba.
máticament la seva vida. Una vida que té
la seva lógica, pero que la seva comple
xitat fa semblar contradictoria. Una vida
d'heroi stendhaliá, més interessant per
dintre que per fora, i a la qua' ell s'es

força

encara

a

retallar-li

8

—

Hi anaren. Adriá Gual els rebé adMira
blement. Passaren a formar part de la
seva tropa. Per rert que entre els com
panys de Capdevila hi treballava també
l'Ors, que aleshores no somniava encara
ésser Xenius, ni molt menys Eugenio
d'Ors.
Cal dir que Çapdevila no hi havia anat
pas perqué la professi6 de comediant
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—Vols que It presenti l'empresari?
Es posaren d'acord i anaren a veure'l.

D'aquella entrevista Caries Capdevila en
sortí empresari i director de Companyia
amb l'escreix d'una amistat que él una
de les més profundes per eh. En arribar
a casa, passá per un deis moments de més
intensa emoció de la seva vida. Obrí tots
els armaris i tots els calaixos per a fer
el balanç de la seva fortuna. Balanç irri
sori 1 Eseurat tot, es trobá davant de la
suena fabulosa de cinquanta set pessetes.
Cinquanta set pessetes i l'obligad() de
pagar una nbmina crescuda al final de
la setrnana!
—No vaig pensar
ens deja amb un
cert humorisme,
després de referir-nos
aquests fets
en la possibilitat d'enge
gar-me un tret. Pero sí que vaig mirar
amb una mica de melangia els meus mo
bles, pensant que potser dintre d'uns diez
ja. no serien meus. Jo hauria fet qualsevol
cosa abans de deixar de complir amb els
meus companys.
Reeixí tamnateix. Reeixí durant tota la
temporada. Reeixí grácies a una de les
característiques seves que ja hem esmen
tat : la resistIncia. Fou actor, director i
empresari en una pega, i, encara, traduc
tor de moltes de les obres que estrenava.
—Una de les hores Inés emocionants de
cada dia
ens deja una vegada
era
aquella en que, durant l'intermedi del
segon i tercer acte, venien a donar-me
compte del paper venut.
Capdevila, amb alguns reforços, hauria
seguit la temporada vinent encara de di
rector i d'empresari. L'hit era ja assegu
rat. Aleshores, pero, l'empresa del Prin
cipal començá a fer-li la competIncia. Te
nia més diners, inspirava, per aixb, més
confiança als actors.
Fer la histOria de Capdevila actor,
fúra fer la histbria del nostre teatre du
rant els anys que ell hi actuá. I ni és
aquest el nostre propósit, ni podem ésser
tan Ilargs. Quan vingué un moment de
depressi6, de decadéncia pel nostre teatre,
Capdevila es sentí cansat de la seva vida
d'actor i decidí abandonar-la. En aquest
cansament i decisió sobtada hi devia en
trar, i no poc, la seva vocació de literat
a
la qual mai no havia íntimament re
nunciat. Per?) Ji semblá que per deixar
d'ésser actor, tenia abans d'ésser una al
tra cosa. Aleshores, potser, aconsellat per
seu amic Agustí Calvet, assidu al seu ca
merino de comediant, decidí fer-se advo
cat. Fou una
altra prova de resistIncia.
Acaba en un parell d'anys la carrera.
Per mediaci6 de Josep Carner, hom Ii
oferí un lloc de redactor a La Veu de Ca
—

—

—

--

ato

Un deis períodes més pintorescos
de la seva vida quedava clos. N
Ii restá cap enyorament del teatre com a
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més com una branca de la literatura. Uns
anys abans havia estrenat ja una comédia
a la qual el mestre Morera havia posat
música. Si féu d'actor ho féu com una de
les tantes coses que provh en aquella épo
ca, per curiositat, per esperit d'aventura.
Peró la vida de Capdevila és, en certa
manera, guiada per la fatalitat. Es un
home una mica
o un
tros
abtilic per
anar a trobar
les coses. Didem que és
mancat de qualitats perforants.
Té, en
canvi, qualitats de resisténcia. Aguanta
les coses que Ii venen a les mans i fins
s'hi apassiona, per gust de l'obra ben feta.
Aixb pot explicar que sent la seva voca
ci6 constant la de literat
i aquella per
a
la qual té més condicions
hagi fet
oficis tan diversos.
El d'actor nasqué,
com diem,
d'una facécia. Eh, que fins
aleshores no s'havia pogut guanyar la
vida d'una manera normal, es trobá que
fent d'actor se la guanyava. Arribé a co
brar aviat set pessetes i mitja diáries. Era
e: sou de galant i de dama jove més alt
que aleshores s'acostumava a pagar a
Barcelona. Molts actors en aquella época
cobraven encara deu reals o tres pessetes.
Si la fatalitat el féu actor, fou també
fatalitat qui el féu empresari i direc
tor de Companyia. La fatalitat no revestí
ací formes tan joganeres. L'aventura era
més greu. Capdevila aleshores ja era ca
sat. Acabava una tourné per tot Catalu
nya que no havia donat grans resultats.
La feina havia estat ingrata i esgotadora.
Acceptá una contracta al Romea sense
mirar condicions, per fugir només del pe
sombre de tenir de tornar a voltar pels
pobles. La nova empresa, peró, no marxá
bé. Per entre els bastidors començá a c6r
rer el desagradable rumor que
tots ple
gats es venden ben aviat sense feina. A
Capdevila, pero, Ii semblá que les coses
podien endegar-se; que, ben garbellat, el
negoci no tenia d'ésser forçosament un
desastre. Al mateix temps Ii agafaven es
garrifances de pensar que, si l'empresa
plegava, hauria potser de fer altre cop
la maleta... En parlá amb Adriá Gua!, Ji
exposá els seus projectes. Aquest li di

talunya.

Grans novetats en
Serveis de Café

FRENOS HIDRAULICOS

a.

Capdevila.

VELOCIDADES, LAS DOS ALTAS EN TOMA DIRECTA.
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plomall,

CaPdevila,

......../""L~
4

tot

donar-li una aparença grisa.
Caries Capdevila és fill d'un rnanyá que
s'establí a la Barceloneta i que, amb gran
esforç personal aconseguí de fer tirar en
davant un negoci de maquinária. Pero
aquell home tenia ambicions molt nobles
per al seu fill. Volia que fos home de
carrera. Així Capdevila cursá el batxille
rat i començá la carrera de ciéncies. El
seu pare, pero, morí sense
veure acom
plerts els seus desitjos.
jove
níssim, és trobá doncs, de sobte, per una
banda, amb un negod que no entenia i
per altra, estudiant una carrera que no
Ii interessava. La seva vocació única, la
que ha estat realment el nord de la seva
vida, era la literatura. Les penyes de lite
rats i d'artistes, les sales de billar i la
Biblioteca Arús, especialment absorbien el
seu temps. Les seves temptatives de tre
ball seriós esdevenien, donada la seva
educació i la seva manca de preparació
técniques, fatalment inútils. El fracás,
cada dia més gran deis seus estudis i la
poca fortuna deis negocis, el posaven en
una situado' primparada. Aixo el féu de
cidir a separar-se de la familia. Havia
anat a una académia que tenien En Feliu
de Lemus i En A. de Ferrater, on havia
conegut Francesc Sarda. Amb aquest i
arnb Alexandre de Cabanyes, posaren un
taller. Després, ni per aixO arribaren els
recursos. Acabá per viure sol en una bo
hémia una mica pintoresca. En aquell pis
de bohémia en Nonell Ii pinté el retrat
que encara guarda i que tant estima.
Un dia En Pahissa, que era aleshores un
deis seus companys habituals, ji digué :
—La meya germana treballa al Teatre
Intim. Oh, i hi té una gran afició!
—Per qué no hi anem ?
proposá En

Penlluernés.

I..

Seguí, perb, apassionat-lo

com

a

literat. Ho proven prou les seves nom
broses traduccions. Ho prova també aque
lla deliciosa comedia en un acte «El quart
de la sort», que ens evidencia !'autor que
la Ilei inescrutable del seu fatalisme, ha
fet perdre per al nostre teatre. Ho prova,
finalment, el seu pas, massa efímer per la
tribuna crítica del MIRADOR.
DOMtNEO GUANSE,
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ELS FILMS DE LA SEMANA
Amb

una

certa

espectaci6 vaig

anar

He vist,

a

en

canvi,

com

un

altre film

re

tenia l'atenció del seu públic a despit dels
atacs traidors 'd'un inesperat adversari. Men

Swanson,
veure el üarrer film de Glbria
titol de «La
el
ha
servit
rera
ens
,hom
que
frágil voluntat» (United Artists). En primer
lloc, 'hi havia la senyora marquesa de la
Falaise de la Coudraye, que és una bona
atracció a despit del seu títol ; i amb la
marquesa hi havia el seu nas que ha me
rescut d'ésser anomenat por Winston Hig
gins «el tobogan deis cors». En segon lloc,
aquest film té una histbria accidentada.

tre es

projectava

«La ruta

(Metro-Goldwin-Mayer)

de

Singapur»

aquell

saló que
troben sempre tan aris
tocrátic, una flaire d'un to claveguerenc evo
luciona per entre els nassos de la distingida
concurréncia. Ernest Torrence i Rarnon No
varro van contribuir molt més que els aco
modadors, que cercaven la flaire per sota
els

•

seus

en

propietarís

DISCOS

pt=m".---"nera
La
cosa que cal fer en parlar de
Joan Crawford, per tal d'evitar confusions
sexuals, és d'advertir que, per estrany que
sembli, Joan, en anglés, vol dir Joana, igual
que Jean, Joanna 1 Jane, que és tal vegada
la forma més auténtica del femenf de John.
Després de fer aquesta assenyada explica
ció respecte el norn de Joan Crawford, és
•

curiós de constatar que aquest no és pas el
norn veritable de la floja que el porta, puix
que aqhesta va començar la seva vida civil
amb el nom romántic de Lucille Le Sueur.
Des de la seva més tendra infantesa, Lu
cille va mostrar una decidida tendéncia a es
capar-se de la situació en qué es trobava,
cosa hen,natural si considererq que la pri
mera)sitnació de Miss Le Suénr fou la de
minyoneta escarrás d'un collegi de noies on
la vida se li feia impossible, i la segona la
de bugadereta estrénua vora un safareig
que Mrs. Le Sueur (litigia. Lucille s'escapa
de la primera situació i caigué en la segona,
i de seguida va començar a pensar com s'es

Rapf,

que cercava per als films carca noves,
velé la cara de la tendra Lucille i no s'assos
sega fins que la noia hagué pres la ruta de
Califbrnia. L'any 1925 Miss Le Sueur can
viava d'ofici i es convertia en aquesta Joan
Crawford de qué tan bones performances
esperem els arnics del cinema.
Aquest esquema resultaria incomplet sen
se una petita allusió al caire amorós de la
vida de John. De primer hi hagué el festeig
amb Ray Sterling, afer amorós que es liqui
da arnb l'absénoia, deixant la solidesa d'una

caparía d'aquesta.
Després de cansar-se els braços tota la
setmana, Lucille solia aprofitar els diumen
ges per cansar-se les carnes a les sales de
ball de Kansas City. La seva agitado do
minical
futura

era

un

éxit i aixt)

va

fer

veure a

la

Joan com podria escapar-se d'ésser
bugadera. Perb l'impuls més fort que la noia
va rebre vers el rnillorament de posició, va

donar-l'hi Ray Sterling, que era aleshores
el seu festejador. Com Lancelot sortia a cer
car la fama per amor de Ginebra, com en
record de Beatriu el Dant s'escarrassava a
fer tercets, Lucille Le Sueur seguia els ca
mins de l'ambició perqué esdevinguessin
reals les illusions de Ray Sterling.
-«Ray —diu Joan
fou el meu incentiu.
Tenia fe en mi. Sabia la meya vida misera
ble de petita bugadera. Coneixia totes les
xafarderies que envolten sempre una noia
que freqüenta les sales de ball. Tanmateix,
ereia que jo seria alguna cosa. Creiá que
hi havia una ánima bella dintre el meu cos
de bailarina. I era la primera persona que
em despertava el desig de fer reals les illu
sions que es feia a base de mi.»
La noia, doncs, després d'una curta ex
•

JOAN

CRATVFORD i el seu bub-b.u.b

—

RAMON NOVARRO i

JOAN

CRA JVFORD

Thompson», la
Maugham, s'havia atret ja abans

Adaptació

novella
de néi
de
xer la cólera. de tots el eensors de tots els
Estats de la Unió americana, els quals veien
en l'obra del novellista anglés un atac pe
rillós contra la professió de moralista. Mig
camuflat sota un nou títol, el film va ésser
pnojectat, i suposo que els moralistes es
tranquillitzaren tot d'una. En passar de la
novena al film, l'escamesa- de Maugham
perd tota la força.
Glbria Swanson fa en aquest fi'm una lona
entrada i una bona sortida. Aquel] desmanec
de Sadie Thompson, que desembarca a I'lla
havaiana en començar el film i s'embarca, al
final, cap a Sidney, em recorda vivament la
Glbria de Madáme Sans Géne. Pena entre
mig hi ha un procés psicológic d'allb més
complicat que els productors d'aquest film
no s'han escarrassat gens a fer-nos entendre.
En la novela les metambrfosis espirituals
de la pobra Sadie deuen estar Ilargament
explicades i detalladament justificades. En el
film, uns quants subtítols (algun deis quals
han d'ésser retraduits a Panglés perciné ad
quireixin una mica de solta) ens volen fer
de pont entre estats d'esperit tan diversos
que caldria un pont de més Ilum per a rela
cionar-los I altramertt ?qué és, al capdavall,
alió que fa que la pobre xicota tingui tan
ta por de tomar a San Francisco? No en
sabem res ; no ens ho diuen. I encara que
ens ho diguessin no en traurfem gran cosa.
Ho haurfem de veure. Aleshores potser
aquells interessants pnitners termes de G16nia afligida ens produirien l'emoció que ara
no poden despertar en els cdrs benévols deis
de «Sadie

en

«La Ruta de

Singapur»

les cadires amb Ilurs Ilanternes, a fer ?bu
dar aquest desagradable ineident.
Aquest film és tret, com «La frágil volun
tat», d'una novata ; per& aquesta --«Across
ja
to Singapoore» de Ben Ames William
és una novella concebuda gairebé com un
film. I tanmateix, en l'adaptació cinemato
gráfica no deixa d'haver-hi adés i ara aquella
mancança d'ajust narratiu de qué solen pa
tir sempre aquestes adaptacions, i que una
acció externa variada i rápida aconsegueix
tot just de dissimular.
«La ruta de Singapur» comença bé, amb
un seguit d'escenes cbmiques on Ramon No
varro es Ilueix. Perb el carácter greu dels
—

•

•

que serven gairebé sem
silenci discret (fora d'aquell que Ile
geix en ven alta els subtítols o que amable
ment se us posa a la vora), esclafien a riu
re, amb raó, en els moments més seriosos
del film. La culpa d'aquestes rialles era so
bretot d'un reformador de costums, que l'ac
tuació de Lionel Barrymore no aconseguia
de fer convincent. Hi hagué moments en
qué «La frágil voluntat» amb prou feines
podia retenir l'atenció del palie.

rosa.

«Un afer amor6s, en començar, és com
vestit nou
diu Joan
Es el vostre
"vestit favorit ; no us sabeu estar de portar
lo. I un dia teniu la desgracia de fer-hi un
esquing. lis agrada tant que de seguida us
dediqueu a apedaçar-lo. Ho feu amb una
periéncia com a dancing girl pels encontorns cura tan intelligent i amorosa que l'adob
de Kansas City, abandona aquesta ciutat i
gairebé no es coneix. Per?, el pedaç hi és.
se n'aná a Chicago. Hi arriba amb tota la
»Un altre din hi feu una cremada I, des
seva ambició i dos dblars, i l'esperança de
prés, un bon sargit per a tapar el forat. Perb
trobar-hi l'ajut d'una amiga. Aquesta era ja sabeu que el vestit ha perdut la perfec
fora,,i Lucille s'hagué de posar tot d'una a ció primitiva.
cercar feina. Va recordar un nom : Ernie
»Finalment, despré5 de tants de pedaços
Young, farnés empresari de revistes, i aviat i sargits, sal que reconegueu que el vestit ja
es trobava en una gran oficina, al capdavall
no és nou. Us pot agradar encara més que
d'una 'larga cua de noies que s'agitava,
cap altre dels vostres vestits, perb el seu
neguitosa, davant una porta tancada.
estat de terrible apedaçament us impedeix
«Mai no havia estat tan desesperada
diu de portar-lo. Un afer del cor pot arribar a
Joan com durant aquella espera terrible. un estat sembrant d'atrotinament, i alesho
Vaig estar Inés d'un cop a punt de deixar
res bé caldrá que us en deseixiu.. Enterreu
ho córrer. i de resignarme a sortir al carrer
ne els parracs al fons del vostre cor, com
a demanar caritat. I encara no m'explico
si deséssiu els retalls d'un vestit a la tauleta
el rampell que em va fer tirar al dret, pas
de cosir.»
sar davant de totes i empényer la porta tan
En canvi, les relacions conlials que han
cada. Dins l'estança, rera una gran taula,
lligat Joan Crawford i Douglas Fairbanks
hi havia un home petit que era el gran em
(fill) deuen constituir un ve,stit de confian
presari. Jo plorava a raig fet i sanglotava : ça, puix que la .noia les ha fet acabar en
«No em tragueu d'ad! Només tinc 'dos do
matrimoni.
lars !»
ARNAU DR BELLCAIRE
Ens imaginem bé la pobra Lucille, amb els
seus setze anys i els seus dos dblars, plorant
davant el gran empresari. I els fets van
demostrar que els grans empresaris poden
tenir també un cor sensible. Aquella matei
xa nit, Miss Le Sueur començava la seva
carrera dansant que la casualitat havia de
desviar vera els films. La dansa va dur-se'n
les enfermetats del Estomac
la noia de Chicago, i a Nova York Harry
un

—

—

—
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espectadors.
Els espectadors,

pre

•

Hollywood, Joan Crawford
festejé Ilargament amb Mike Cudahy i sor
tí del festeig ben doctorada en filosofia amo
torta amistat. A

un

GLORIA SWANSON

aten, molt ben preparat des del Principi, va
agreujant-se encara tot al llarg de l'obra,
d'una truculéneia que us.
molesta en lloc de comrnoure-us. Novarro a
Torrence actuen en aquest film d'una ma
nera normal, és a dir : bona. Joan Craw
ford, una noia d'esdevenidor, s'hi belluga
discretament.
C. A. JORDANA
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Relació de discos citats. Obres sim
Riniques Scheherazade (Rimski Korsakow),
per l'Orquestra simfonica de Filadllfia, sota
la &receló del 'Ilustre Stokowski, ,AB 399
AB 403.
El capvespre deis déus (Wag
ner), per Vorquestra de l'OPera nacional de
—

a

-

Berlín, 'sota la direcoió del

mestre

Karl

Much, AB 388.
Cavalleria Rusticana
(Mascagni), selecció per la Banda Creatore,
AF 240.
El Barberillo de Lavapiés. Pan
y Toros, fantasia (Barbieri), per l'Orques
ira Ibérica de Madrid, AF 242 (La Voz de
Amo),
Sane Pittoresque, marxa i Fé
te Bohemienne (Massenet), per l'Orquestra
Sitnlimica de París, sota la dirección del mes
-
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els darrers éxits teatrals
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Feu fer els vostres gravats

En les obres simfbniques editades aquest
s'ha donat bastant importancia a la mú
sica russa. Figuren en els catálegs «Schehe
razade» (Gramofon) i les danses del «Prín
cep lgor».
La «Soheherazade» interpretada por 110r
questra Simfbnica de Filadelfia dirigida pel
mestre Stokowski, no és el ballet que ens ha
donat a ,conéixer Serge Daguilew en el Li
ceu. Es la suite simfbnica en quatre temps
composta pel mateix Rimski Korsakow so
bre els temes del ballet exprofés per ésser
tocada en concerts. ts un encert haver editat
.aquesta obra que figura molt poc en els con
certs que es donen a Barcelona, malgrat
ésser, sobretot en aquesta versió, una obra
de gran valor simfbnic prescindint de l'es
pectacle del ball. La interpretado donada a
aquesta obra pel mestre Stokowski és bona.
Extrema una mica les cadéncies, perb aixé
no
és un defecte en urtá música oriental
com la de «Scheherazade».
La impressió és perfecta. L'orquestra sena
plena i els instruments se senten amb tota
perfecci6, sobretot les cadéncies de violí que
constitueixen el tema principal de l'obra, i
la doble corda que les acaba. A més s'ha
de remarcar que el pas d'una plaga a l'al
tra está fet amb molta cura, sense trencar
la continuitat de •'execució.
L'altra obra de música russa editada
aqueSt mes, les danses del «Príncep Igor»,
tenen, com. «Schelierazade», dues versions.
La de l'Opera i la del ballet que porta
aquest nom. L'enregistrada per la casa
Odeon és la primera, és a dir, la de l'ope
ra. L'enregistrament és be sense ésser melt
soltar, essent més remarcable la part d'or
questra que la de chors, que no són molt
nodrits.
També ha editat la casa Odeon el Ballet
d'«Herodiade» i «Scena Pittoresque» de`Mas
senet, d'una. música teatral que no té per
nosaltres un interés extraordinari, perb amb
un enregistrament i una execució que fan
ressaltar l'obra.
Wagner figura també en el reparteni amb
la mana fúnebre del «Capvespre deis
Déus», interpretada per l'orquestra simfbni
ca de Berlín. El mestre Karl Muck, que la
dirigeix, l'ha interpretada com un bon mes
tre alemany. Tan -sois els cops amb qué
Wagner anuncia la mort de l'heroi són do
nats amb un ritme diferent del que estem
acostuanats a sentir, inclús en els mestres
alemanys que han vingut a Barcelona. La
marxa fúnebre del «Capvespre deis .Déus» no
és potser una obra molt apta per a ésser en
registrada. La combinado del metal] i de la
corda, l'escala cromática del tema de la
mort de Sigfried, és prou difícil d'enregis
trar amb tota la seva puresa. Perb, de to
tes maneres, la casa Gramofon n'ha tret
tot el partit possible, i en els plens l'orques
tra no queda gens confusa, sentint-se a més
molt bé el descabdellament de temes a tra
vés de l'obra.
També ha editat la casa Gramofon un
poutpourri de «Cavalleria Rusticana». Ens
haudem estimat més, malgrat que l'obra
no ens interessa gaire, que s'haguessin en
registrat fragments sencers en lloc de fer un
poutpourri que musicalment no ofereix un
gran interés. L'enregistrament és be i rnolt
sonor, tant que és convenient tocar-lo amb
una agulla no molt torta.
Un disc de música espanyola, que sempre
será agradable de sentir és el «Barberillo de
Lavapiés», de Barbieri (Gramofon), música
popular que actualment está massa abando
nada. La música de Barbieri té un sabor
popular madrileny deliciós, i creiem que té
més importancia de la que correntment se
II dóna. «Pan y Toros», de tetes ananeres,
no está a l'altura. del
«Barberillo».
MOSICA VOCAL.
Una de les obres
més completes de la música popular cata
lana és, sens dubte, «La Mort de l'Escolá»,
del mestre Nicolau (Gramofon). Ens ha pro
duit, dones, una vertadera alegría veuire-la
enregistrada amb una especial cura. Di
dem que l'Orfeó Catalá a través d'aquest
disc guanya en calitat, malgrat la dificultat
que representa l'enregistrament de masses
vocals numeroses. Per() és que a través de
la placa de cera els elements que componen
una gran massa choral agafen molt rellett
i la veu pren una morositat,espeoial, deixant
sentir una série de matisos que passen des
apercebuts en escoltar el cant directament.
Així, en aquest dise els sons metállies délo
baixos agafen un relleu extraordinari i són
d'un efecte sorprenent.
J. G.
mes
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Clócz,

173.044.
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Ballet d'Herodiade

(Massenet), interpretat també per l'Orques
tra Simfonica de París, 173095.
El M'in
cep Igor (Borodine). Introducció, danses po
loneses, dansa general, chor de joves polo
neses, per la gran Orquestra Simfbnica de
París, amb chors de !'Opera Russa, 173.096173.097 (Odeon).
—
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Tant aquests iniciadors, com els que des
prés han continuat el mateix bon sentit' re
novador, han fet arquitectura evolutiva. Vull
dir que la tradició arquitectónica ha inter
vingut amb més o menys importancia en la
composició de Ilurs projectes.
Allargant el panorama constructiu, anun
ciaré l'existénoia d'una nova generació, la

En la vida artística barcelonina les expo
sicions de projectes arquitectónics es tilos
tren més espaiades del que voldríem. La
darrera ha estat l'aportacro d'uns quants ar
quitectes en la segona Exixtsició d'Art Li
túrgic, la qual, si bé era decepcionant quant
a les arts aplicades, resultava notable per la
secció arquitectónica exhibida.

nic a les necessitats d'una época determi
nada. En canvi, l'arquitecte que soLs pro
cura la repetido sistemática de qualsevol
gótic o renaixement, ben mirat, és més mo
dem, perqué, sense adonar-se'n, elabora un
producte erudit de laboratori cerebral de la
mateixa manera que fabricaria una crema
per a enllustrar sabates. I que perdonin els
•
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Exposicm de projectes arquitectonics
•

C.,A11.1310'FINISMn
tan joyo i
jove geni Salvador Dalí
seguint la seva refinada
tan geni !
tratégia d'esbalair-nos cada vegada amb una

El

—
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sorpresa, ha exposat darrerament a les
Galeries Maragall una de les més recents
produccions del seu fertilissim talent : el re
trat de la senyoreta Abada] ; retrat fet i tre
ballat d'aquella manera que estila el genial
pintor per demostrar que, encara que de
tant en tant faci aquelles cosasses del sub
conscient que tanta cammoció causen entre
els pacifics i atabalats visitants de les nos
tres sales d'exposició, també sap, quan vol,
fer aflo altre.
Peró, desgraoiadament, no ho demostra
ara, com no ho ha demostrat mai : Es vela
que alió altre és ben lluny del seu abast.
L'obra que avui ens ensenya, en 'loe ben
preferent de la sala gran de can Pares,
palesa en tanta de manera una tal indigencia
de concepció, de visió i de sensibilitat que,
vertaderament, ens fa enyorar aquelles espa
terrants obres a qué ens té acostumats d'al
tres vegades, quan el nostre sublim barrina
dor descendeix a les profunditats de la seva
amb totes les penes i
libido 1 n'extreu
les més
fatigues, cavillacions i provatures
pures i virginals manifestacions de la seva
interessantíssima i agudíssima sensibilitat,
sorra,
amb els seus complexos i derivats
no,
cosa
son
alió
altre.
Si
altra
suro i tot
bastant més divertidas.
Aquesta obra que camentetn és tractada
amb una pretesa exactitud i tina escrupolo
sitat com d'una intelligéncia rudimentaria i
primitiva, amb una habilidositat, que no ha
bilitat, ben bé de «treball manual» de collegi
de primera ensenyança, amb una minuciosi
tat vulgaríssima que arriba a ésser repulsiva,
sense cap d'aquelles intelligents elisions i
abstencions que tant ens han agradat en les
bones pinturas que hem pogut veure i que
gairebé en fan Ilur millor ends. Tot hi és
anotat amb una duresa, una fredor i una
nova

—
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JOSEP LLUÍS

De la visio estética deis nostres
tes hom n'ha dit tmolt mal.

SERT.

arquitec

Aquella

frase de
Clemenceau sobre les cases de Barcelona ha
estat aprofitada per a desfogar el mal humor
deis qui senten gelosia per la nostra gran
desa. A part d'aquesta segona intenci6, hi
ha, malauradament, incontestables argumen
tacions per a reeixir en qualsevol critica ad
versa de l'espectacle arquitectónic del nos
tre Eixample. No pretenc, dones, cap reivin
dicació en aquest sentit ; i si algú ho inten
tés, la contesta més avinent seria receptar
li una volta per les principals ciutats euro
pees, i si ni així rectifica, llavors recepteu-li
que vagi a casa un oculista, perqué la seva
retina no funciona normalment.
Pero el que avui voldria aclarir, és el fet
d'involucrar la gran majoria deis nostres
arquitectes en el global desprestigi de la
nostra construcció.
Per al ciutadá alié a les qüestions artísti
ques, només hi ha dos o tres arquitectes de
solvéncia estéticament garantida. Aquesta
fama l'han assolida en participar i excellir
en sorolloses activitats politiques d'una o
altra banda ; al marge, per tant, de tota
qüestió arquitectónica. Comparant solament
les obres realitzades d'aquests «importants»
arquitectes amb la d'altres oompanys de pro
fessi6 trobareu, tot seguit, una injusta clas
sificació de valors.
Cal fer constar que, malgrat el caótic es
pectacle arquitectónic deis carrera de Bar
celona, tenim un fioret d'arquitectes de so
lida qualitat, l'aedo dels quals cada dia és
anés persistent en la feixuga tasca d'orien
tar la construcci6 cap a una expressió rao
nada i sensible.
Aquesta renavació és relativament recent,
i menys extensa del que convindria. Els seus
inicis gosaria situar-los en una determinada
generaci6, de la qual trobariem els noms
més representatius en el catáleg de l'es
mentada Exposició d'Art Litúrgic.
•

LAPSUS
El dianoniet de les errades, repartit a to
les impremtes del món de Guttenberg
ençá, ens féit imprimir en el número pas
sat, i amb lletres ben grosses, el nom de
Joaquim Vavreda en lloc del de Francesc
•

tes

Vayreda.
Ens aconsola que la confusió hagi estat
tan compartida que no se n'adoná ningú
fins que un arnic assenyalá el lapsus a l'au
tor de l'article (el del lapsus hem quedat
que era el dimoniet) á que, en un treball
sobre el pintor de poc desaparegut, l'autor,
un
prestigi amic nostre, canviá sistemática
ment Francesc per Joaquim. Pedem d'un
article encara atilda i, per sort, l'esa-nena
que calia pogué fer-se damunt l'original.

ESTEVE RIERA'
Confiter i Pastisser

Pa cte Luxe
RAMBLA DE CANALETES 9 i
CARRER DE MALLORCA 307i 309:
PORTAL DEL ANGEL 18
,

BARCELONA

Maqueta

—

d'un Hotel

en una

!Ataja (de

la

próxima exposició

sembla que té el ferm propósit de ma
nifestar-se segons les últimes modalitats ar
per en
quitectóniques que denaminarem
Arquitectura nova. Aquest pro
tendre'ns
pósit, a més de respectable, el considero ló
gic 1 convenient tractant-se de gent jove.
Manca NOMÉS veure'n els resultats, i per
aixó és necessari que passin •uns anys, per
qué aquests últims renovadors són actual
ment estudiants. De moment, tot esperant
futures realitzacions, aviat exhibiran una se
lecció dels seus projectes i maquetes, per
aixi donar a conéixer llur concepció arqui
tectónica.
El catáleg d'.aquesta exposició será, pro
bablement, el següent : Club Esportiu, pro
jecte d'Armengou, Perales i Reig ; Clínica,
per Alzamora i Pecourt ; Port aeri, per
Illescas ; Poble d'estiueig al Mecliterrá, per
Sert i Torres.
Amb molt gust faig constar, de passada,
que les conferencies que va donar Le Cor
busier a la Sala Mozart la primavera pos
seda
l'interés de les quals fou, alesho
res, palpitant —, van ésser organitzades per

qual

—

—

deis estudiants

d'Arquitectura).

honorables fabricants d'aquesta pasta a la
qual hern d'agrair l'enlluernadora polidesa
nostra indumentaria ;
en un extrem de la
una casa de pur estil gótic (modem no sé
pas de qué pot servir, si no és de privar
la necessária ventilado de les seves habita
cions.
MÁRIUS GIFREDA

,o1

de sensibilitat esborronadores. I mal
justesa que pretén posseir el
autor, en aquest retrat no hi ha res
seu
que tingui la més patita calitat, ni la caro
hi és carn, ni els cabells són cabells, ni la
roba és roba. Ni hi existeix la llum ni l'es
pai hi compta per res. I el que és pitjor
ni el quadro és pintura. No hi ha valors, ni
volums, ni dibuix ; amb tot i l'aparent tra
ca amb qué está fet, no hi ha aconseguit
cap deis propbsits que creiem que deuen in
formar la creació d'una pintura. I no diem
res de la pensada de la finestra per la qual
aquel] paisatge de pessebre. És ine
es veu
fable.
No dubtem que és una obra que pot tenir
els seus gustadors i que fins pot tenir gran
especialment entre els babaus que
éxit
s'indignen amb les altres obres del mateix
pintor •perqué no saben «qué voleo dir» ni
«qué representen», i que amb aquesta tra
baran ben satisfeta la seva banal curiositat
estética.: ho veuran tot ben ciar i ben repre
sentat ; no hi haurá res que s'interposi entre
la seva pedestre concepcio de l'art i l'obra
que contemplaran. Tampoc dubtem que el
nostre prodigiós pintor ha d'aconseguir tot
el que es proposi : és eixerit i trempat í fa
ria un perfecte saltataulells en els magat
zems de
més venda que hi hagi al món.
Aconseguirá embadalir les intelligéneies pri
imaries, a qui van dirigides totes les seves
fetes i dites, fará que la bona gent, mig es
garrifada, mig divertida, parli de les seves
facécies bo i xarrupant l'escudella. Perb del
que tampoc dubtem gens ni mica és que per
aquest comí arribi a fer ni un pam de bona
pintura. Cosa que per altra banda ja comp
tem que no s'hi ha encaparrat pos massa
mai.
El quadro porta una etiqueta de llautó
que diu : «S. Dalí, 1928», com les que s'a
manca

grat

tota la

—

costumen

a

veure

pels

museus.

JoAN CORTES I VIDAL

Los servicios de una Ciudad
se encuentran en el

—

Nuevo Ford

aquesta joventut.

Siguin quins siguin els
próxima exposicio, pel sol
nostra aportado a l'esforç,

resultats de la
fet d'intentar la
que gairebé en
tots els paisos existeix, per a cercar una

plasticitat arquitectónica, ja ens me
nostra simpatia.
Segurament, amb motiu d'aquesta expo
sició, es tornará relluir les diverses inter
pretacions entorn de l'«estil tradicional» i
«estil nou». Al fons del fons, potser •hi ha
alteració de concepte
la significació
d'aquests dos termes El constructor que
per a millor complir les necessitats
que,
fatals, evolucionen constantment de la
vida actual, edifica la casa d'una manera
nova

reix, des d'ara, la

••-r-•.".2

, ,j1¦1\41.

a

una

en

:

—

—

contraria a la rutina arqueológica, no fa
altra cosa que seguir el procés historie i
«tradicional» d'adaptado del fet arquitecto

LLIBRES

REBUTS

La Escultura Moderna y Contemporánea,
per Alexander Heilmeyer, amb una sego
na part titulada : Facetas Post-Rodinia
nas, de Rafael Benet. Edició de la «Col
leeció Labor (Biblioteca de Iniciación

Cultural)».
Entre la interessant collecció editada per
la casa Labor, aquest manual d'escultura
moderna és una mostra remarcable. En la
primera part, ultra unes consideracions es
tétiques i técniques sobre l'ofici, hi ha un
estudi documentat de l'escultura del se
gle xxx fins a Rodin, obra del professor ale
many Heilmeyer.
En la segona part, Rafael Benet ha reei
xit d'una manera brillant en la difícil tasca
de resumir en poques pagines el variat i
complicat panorama de l'escultura contem
poránia. Aquest agut crític exposa les no
ves tendéncies escultoriques amb tota cla
redat, conjuntament amb una relaciO de les
principals valors de cada modalitat.
Aquesta recensió orientadora, ens feia
molta falta i principalment en l'art escul
tóric, del qual tantes banalitats s'han dit
escrit, Per aixó ens plau recomanar aquest
manual als nostres lectors, convençuts que
ens he agrairan.
M. G.
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Su coche es como una ciudad en
miniatura. Hay en él un servicio
de luz eléctrica, de energía, de agua
y de combustible.
En el Nuevo Ford Vd hallará
cada uno de,estos servicios con los
últinms adelantos y los mejores ma
teriales. Cada pieza ha sido cons
truida para servir a Vd. fielmente
y bien con un mínimum de moles
tias y gastos.
El sistema eléctrico y el de ig
nición del Nuevo Ford son tan
sencillos y tan cuidadosamente
construidos que le sorprenderá las
pocas molestias que le darán. Sin
embargo, esto no quiere decir
que hayan de ser ol
vidados. Ciertos pe
quenos cuidados son
necesarios de vez en
cuando. Ha de poner
FORD

MOTOR

COMPANY

la batería y consexvar
limpias las conexiones. La carga de
la dinamo 'debe ajustarse al cani
biar las estaciones del ano. Las bu
jías han de limpiarse a intervalps
regulares. Los puntos de contacto
del distribuidor han de limpiarse y
la leva del distribuidor ha de reci
bir una ligeracapa de vaselina cada
3.000 kilómetros.
Estas son ciertamente pequene
ces, pero representan mucho para
su coche. El Agente Ford cuidará
de ellas a muy poco precio cuando
Vd. le lleve el coche para lubricar
y engrasar. Una cuidadosa com
probación a intervalos regulares
alargará la vida de su
coche y le permitirá
correr muchos kiló
metros económica
mente y sin molestias.
se

-

agua

S.

en

A.

13.

-
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Ot LA TOS
Y LA CURAN

RADICALMENTE

Catarros, ronquera, anglnes, laringitis, bronquitis, tubereulosi
pulmonar, asma, I toles les atecelons, en general, de la gola, bron
Les PastIlles ASPA IME són les reeepta
quis l pulmons.
des pels metges.
Les ~filies ASPAIME són les oreferides
pels paelents. Les Pestillos A SPAIME es venen a UNA
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S'expén
ampolles de litre i de mig litre
i en garrafons de vuit litres

DIstIribuidors generals

oxigena nuestra sangre enri

y poniéndola en condicio
de nutrir todo nuestro organismo.

FORTUNY, S. A.
CARRER

RESPIRE AIRE PURO

EL SOL

COMBATEN
CAUSAS

LAS

—

Si Vosté paieix d'Albumlnúrla, Litiasis
(frica (mal de podre), Bronquitis paren

queciéndola
nes

porque

radicalment la TOS
combaten les seves causes

—

amb

si
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—
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EL AIRE

Pastilles ASPAIME

da fuerza contra las enfermedades
estimulando a través de nuestra piel la
actividad de nuestras funciones.
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Reparació d'automóbils i motos

TOME BANOS DE SOL

LAS PLANTAS

GIRONA, 159

preciosas vitaminas, po
seen el secreto de la longevidad, curando
sin perjudicar el organismo.
gracias

a sus

CÚRESE

CON PLANTAS
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Gasetadeles Al

cuya sabia composición
deben la salud miles de personas de todo el mundo.
Ejer-en siempre una enérgica depuración y re
novación orgánica, restableciendo la salud.

Gura N.°

a

1.— Diabetes.
2. —Albuminuria, nefritis.
3. —Reuma, gota, ciática, ar
tritismo.
4.
Anemia, accidentes de la
edad critica y de la pu

bertad.

Cura N.°
Cura N.°
Cura N.°
Cura N.°

5.
8.
7.
8.

—

—

—

Expulsión de la tenia.
Nervios, epilepsia, neuras

12.— Granos, herpes, vicios de
la sangre.

Cura N.
Cura N.

13.—
14.

Cura N.

15.

—

Cura N.

intestinos.

ra, arterioesclerosis.

Para más

y

que

MAQUINES DE CALCULAR

hígado, rinones,
hepáticos, hi
dropesía.

16.— Corazón,

cólicos

mandamos

gratis

sobre demanda

-411/10/1k

ce:101\«. 9163)
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MULTICOPISTES
PREMSES

co

ACCESSORIS
PER A MAQUINES
D'ESCRIURE

Marinos, Ronda Universidad, 43, Barcelona

detalles, lea usted el libro "La Medicina

Vegetal",

N (-I /—\

ca

17.— Estrenimiento.
Cura N.° 18.— Ulceras del estómago.
Cura N. 19. —Uleeras varicosas, ecce
mas, llagas peligrosas.
Cura N. 20. —Cura de estación.

Obesidad, parálisis, pape

Farmacias y Laboratorios Botánicos

d/h.
5/—\BOP, N A P.

Cura N.

coleri

na, enfermedades de los

Cura N.° 11.—

Interessant informació sobre el
trasllat del cor de la Seu
de Barcelona.

tarros.

—Reglas dolorosas, supre
sión de las reglas.
—

—

Estómago (enfermedades del)
Hemorroides, varices, con
gestiones, flebitis, he
morragias.
Tuberculosis, bronquitis,
enfisema, tos, asma,

tenia.
Tos ferina.

Cura N.° 9.— Lombrices.
Diarrea, enteritis,
Cura N. 10.

En

Cura N.

—

ACABA DE SORTIR
el número 5 de la

oCa excitad par hefitilaraad

Cura N.
Cura N.
Cura N.

Teléfon 73233
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