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TRISTAN BERNARD

Fem camf Rambla de Catalunya amunt,
amb la particularitat que són dos quarts de
.quatre de la matinada. De Ilarg a llarg de
la via no es veu ningú. De manera que és
com si tot fos nostre. Aquesta és una de les
satisfaccions més grans del noctambulisme.
La colla es composa del mestre Jaume Pa
hissa, En Rafael Moragues i el que está es
crivint Parlen' de Mananela, amb motiu de
la reestrena de Pópera al Liceu.
Escolteu
faig jo a En Pahissa
si
haguéssim d'escriure un article parlant de

Tristan Bernard és, amb Georges Cour
un dels més grans autors ohmios d'a

teline,

quest temps.
No és pas solament un home espiritual.
Si namés tingués esperit tindria l'edat de
les seves artéríes. Sena encara •més gran
que elles, ja que res no envelleix tant un

escriptor

com

l'esperit...

as sobretot, abans que tot, un escriptor
humá, que hi ven just, que hi veu de veres,
que no es deixa seduir pels artifiois que fe
ron de de Flers, de Capus, o de Lavedan uns
dramaturgs Péxit deis quals fou tan imme
cliat com sense prolongad&

—

—

Mriane/a, qué dirfeu?
Espereu, ara he anirem trobant. De
mament
die jo —deurleu explicar que
aquesta ópera és d'un estil semblant al de
les óperes tradicionals, dividides en diversos
números, aires, duos, concertants, etc..., peró
tractat amb més flexibilitat, sense la ngi
desa d'aquells mares massa encongits.
—Justament ; peró afegiria que una de
les coses que je he mirat més, 1 penso que
és una cosa nova, és la qüestió dels trossos
recitats ; el recitat de Marianela s'ajusta
—

*

*

*

Tristan !
Ah! aquest sí que no se les
gant. La roba no •li ye mai a
mánegues de les americanes II
!largues, les dels abrics massa

exactament a la cantarella i les cadéncies de
la prosa parlada : és una estilitzaoió del
parlar natural dintre de les possibilitats de
quan les paraules tenen un xic de lirisme el
l'escala diatónica, n'oh poc cromatitzada
recitat imperceptiblement agafa segons la
mesura un xic més de cant ; aixf entrem en
els trossos própiament cantats.
Macó seria
faig jo
com una super
ficie d'aigua, tota higa, perb que per poc
que bufl el vent s'ondula i que va accen
tuant la seva ondulació amb la velocitat i la
força de l'aire.
Sí, i l'aire en aquest cas seria la vida
interior deis personatges ; en la meya ópe
ra la música,, tant el cant com la trama sim
fónica expliquen al públic tot el que va pas
sant per dintre de les persones i que el gest
ni la paraula no poden traduir. Jo crec que
aix6 és la anissió própia de la música dra
mática, i que no .s'ha de reduir com creuen
alguns a escandir ritmes per a distreure el
públic ni a pintar decoracions.
Realment
dic jo —, per exemple, en
el tmoment de recobrar la vista el protago
nista, jo veig com l'orquestra i el cant do
TRISTAN BERNARD
nen idea d'aquell enlluemament i aquella su
petposició d'imatges que deu percebre un podria destapar una ampolla amb els seus'
cec quan obre per primera volta els ulls a
patalons. Porta una barba Ilargal— n'oh
la llum mitjançant les sonoritats estridents
més !larga que aix6
que higa hanrnonio
I les hanmonies superposades que, poc a poc
sament amb els seus veshits. Efectivament,
van
normalitzant-se harmónicament i diría 'és tan mal tallada com ells.
micament A propósit d'aixó : quin criteri
Tristan Bernard?
us ha guiat en Pelecció deis procediments
Es una bardissa darrera la qual passa al
orquestrals hanmónics d'aquesta obra?
guna cosa.
* *
*
La d'obtenir sempre una sonoritat ben
rica i ben flonja ; fer sonar lorquestra d'una
El repertori de Tristan és nombrós...
manera pastad.
d'instrumentacions
fli ha personatges que surten de la vida
massa individuals. Res de fer cantar una es
per entrar en escena.
toneta la flauta, una altra l'oboé, després
O que surten de l'escena per entrar a la
instrutment tiple. Aquesta coloraina ba
un
vida...
nalitza la música i l'empobreix per dins, que
Tristan té, una inclinació enternidora per
és allá on treballa l'anima de Pautor.
als indolents, els velleitosos, per als que no
A Marianela hi surten alguns motius
saben ben bé el que voten perqué saben ben
populars catalans?
bé el que no voíen, i el carácter essencial
Sí ; peró solament
eren melodies
deis quals és precisament no tenir carácter.
boniques 1 que venien a tomb ; no pretenc
Tal és el cas de Trlplepatte.
donar cap sensació típica ni pintoresca.
Triple,patte és un tipus, una creació de
ROSEND LLATES
Tristan.
És un xicot que no morirá perqué Tristan
s•••••••••••••••••¦•~•••••••••••••••••••••••••••••
li ha donat vida.
Resistirá perfectament el veinatge d'Al
cest, de Tartuf, de Fortunio, de Boubou
Tristan Bernard a Barcelona
roohe, de Fígaro...
Tristan Bernard, l'home més ric d'anéc
Els herois de Tristan són-amablement oí
dotes
les. auténtiques i, a més a més, no nics.
surt cap de bona que no Phi pengin
en
Esser cínic éš pensar ,en veu alta...
(on fl réte qu'aux riches)—, un deis au
ésser massa
tors teatrals més important, ha de venir a
Els herois de Tristan no respecten pas
Barcelona.
sempre les regles elementals de la moral,
¦Lç'article del costat, escrit expressament i tenen raó, puix que hom no pot resistir
per a MIRADOR, és la seva presentaci6 per a Ilur encía.
obra d'H. Jeanson.
Penso en el Danseur inconnu, en el Prin
ce charmant, en M. Codomat, aquest prín
cep encantador envellih...
Han estat molt imitats...
I han tingut molts fills, molts néts, molts
cosins...
Per desgracia, els fills, encara que s'as
semblin tant a son pare que se'ls podria
.pendre per germans, sovint no els han reco
—

—

—

—

—

—

—

—

—

perqué'

—

—

,

negut.
La majoria deis Iherois de Savoir
que
també és un gran autor
han sortit de Tri
—

—

plepatte.
*

*

*

A Tristan va succeir-li una av.entura com

movedora.

Imagineu-vos

Cucurulla, 2,

r

•¦••••• •••••••••• •

que Tristan havia gastat tot

el que havia guanyat.
Per refer la seva fortuna, abdica... Aban
dona Tristan Bernard i collaborá amb M.
Gustave Quinson.
Va fer petits vodevils sense conseqüén
oies.
I a mida que guanyava diners perdia l'es
tima deis literats.
La seva cotització baixava.
Llavors renuncia a Quinson.
I va estar callat alg,un temps.
Va fer comédies.

Sastre
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CASINO SAN SEBASTIAN

1

BARCELONA:- PLATJA

1

Tothom tenia una anca la impressió dé
descobrir un autor de vint anys.
Tristan ha trobat a PCEuvre la seva bella
joventut. I ens ha ofert una obra mestra.
Ja el tenim llançat!
Té un abre •brillant esdevenidor davant

Jules, Juliette et Julien és la histbria d'una
dona que s'avorrrenc amb el seu marit, la
história d'una dona el destf de, la qual és
de tenir una aventura, només una, en la
seva vida. La té. Enganya el seu marit. El
sea amant l'estima. Per6 aixf que •l'adulteri
és consumat ella se'n torna a la seva llar.
Ja ha tingut la seva aventura. I ja está. Es
c,omprén que ja no serkmés que una dona
fidel. Aquesta pela conté una escena quasi
muda que és una obra Ernestra. Julieta no
confessa la sea falta al seu marit. Plora.
Ell li pregunta qué té. Ella respon amb un
sanglot. Ell insisteix, Ella plora. Ell ende
vina. «Era veritat, doncs'?» Ella plora... Ehl
exigeix una explicació. Ella plora I quan
dl l'ha perdonada, ella encara no ha dit
res

:

i d'anar-vos-en per aquests móns de
fer comedia. La Pepita Díaz i En
Santiago Artigues són dos artistes de
mer ordre j uns dels més grans prestigis
del teatre espanyol actual. Anca, per si sol,
ja explica el seu éxit, peró si a més a més
hi afegiu Patractiu de la seva irresistible
simpatia, començareu a compendre el mi
racle que representa omplir cada nit, en
pie mes de juny, el Teatre Barcelona.
Es més segur que res que si En Santiago.
Artigues, en lloc d'ésser un xicot prim
alt, tingués alguna tendencia a l'obesitat,
no podna pas cabre en el quartet que actual
ment ocupa en l'escenari del Barcelona. Per
una veritable meravella de flexibilitat, enea
sar-vos

Déu

a

—

—

—

•

conversa...
*

*

Tristan

Bernard sovint fa frases, inventa
aquestes mil 4 una históries que en vint-i
quatre hores fan la volta de París la sort
deis que escriuen ecos...
eh l que deja d'Henry Bernstein :
Está aculat a la grandesa d'anilina!

PEPITA DÍAZ

—

*

*

*

Una nit que a París es representava la
mala primera obra, Tristan em va venir a
veure durant l'entreacte.
I dones
va dir-me
heu escrit una
comédia d'amor... Europa ha canyiat de ca
ra... el linón está capgirat, hi ha hagut re
volucions, guerres, paus i tot, i encara ens
serviu el marit, la dona i l'amant?
Déu meu, sí!
Teniu raó de sobres. Ahir, una dona
autor em va demánar consell : «Voldria—ern
confiá
hl- una obra sobre la revolució.»
Vaig respondre-li ; «Tant se val l'obra que
!roí mentre el tema us seduebti. Peró si cre
meu Moscou i enderroqueu trons, que sigui
perqué la russeta ja no estima el seu marit
per culpa del xicot bru que viu al tercer pis
d'una de les cases que justament tenfeu an
tenció d'incendiar.»
Aquestes paraules de Tristan no son so
lament plenes de seny ; resumeixen també
tota la seva estética.
El bon sentit de Tristan té, convenim-ho,
—

—

—

—

força agudesa.
I• la seva agudesa té força bon sentit.
El nas .d'Europa és més petit
o tnés
gros
per6 la cara de Cleopatra no ha
—

canviat.
I Cleopatra porta
guerra.

encara

el

Hmaat

cor

a

l'es

JEANSON

fou possible, no obstant, d'encabir-hi, a
més a més de l'Artigues, 4a meitat del nos
tre cos (l'altra meitat era el corredor) ti una
conversa sobre temes importants.
ra

*

Diumenge \inent comença les seves tas
ques el III Congrés Internacional del Tea
tre, reunit enguany a Barcelona, patrooinat
per la Societat .Universal del Teatre (S. U.
de T.), que és una entitat fundada, com és
sabut, per M. Firmin Gémier, i que tendeix
a reglamentar d'una manera internacional
tot el món del teatre, mitjançant la unió de
tots els seus components i la mútua colla
boradó i intercanva. La Societat Universal
del Teatre és una de les obres més interes
sants de cooperació intellectual entre els po
bles, nascuda a l'escalf de la ideologia de
la Societat de les Nacions.
Fins ara ha convocat dos congressos per
tal de debatre i endegar tetes les complexes
qüestions a les quals dóna lloc aquest pro
jecte. En el II, Adriá Gual va demanar I
obtenir que es decidís reunir. el III a Barce
lona, amb motiu de l'Exposició Internado
nal de l'Art escénic que es celebra.
Se n'ha encarregat de Porganització téc
nica la Unió Francesa-de la Societat Uni
v.ersal del Teatre, essent el president del
Comité d'organització M. Firmin Gémier,
vace-presidents MM. Henri Clero i Henri Ar
guilliére i secretaris generals MM. André
Mauprey i Paul Gsell.
A més a més de Pacostumat Comité d'ho
nor, s'ha constituit a Barcelona un comité
local, en el qual figura com a vice-president
Adriá Gual i com a secretar' Joaquim Mon

Chocolat Kiddies

a

portantíssim problema

americá, que

tant

els

del film
afecta el vell continent i
nels nous invents de la radio i
lat. També pot donar joc el
ternacional de la propietat de

escéniques.

*

—

us

estic a punt de sortir en escena, i corro el
risc que el castellá se rifempastelli...
Una estona després,, torna de l'escenari.
S'ha acabat Pacte.
Veieu? ja está. Ja no hi ha perfil.
Heu representat mai en catalá?
No pas a Catalunya. A América, sí. Sóc
un dels fundadors del Casal Catalá de Bue
nos Aires. Allá vaig orghnitzar unes repre
sentacions peribdiques en catala. Temen
molt éxit... En els entreactes tocaven sarda
nes i a la sortida del teatre venien el .Cu-cut!
i L'Esquella. La primera vegada que he sor
tit a l'escenari fou precisament en una d'a
quelles funcions. Representárem El coi del
Poble: jo hi feia de Fidel.
I després?
Després, no. He fet sempre teatre cas
tellá, peró m'interesso ama pel teatre catalá
i •tinc veritables ganes de portar a Madrid
tetes les obres d'éxit que surtin d'aquí. Ja
heu vist la gran acollida que s'ha donat a
la traducció de Seny i amor, de l'Artís, que
fern nosaltres.
-

•

—

—

—

—

lucionada.
Totes aquestes consideracions són per
bar dient que

ópera,

en una

aca

que és la mani

kstació superior de la música vocal, no es
pot usar sistemáticament de les últimes in
vencions harmóniques, ni el seu estil musi
cal ha d'ésser simfónic, com va pretendre
Wagner ofuscadament, en instituir el «dra
ma 'frie», sinó que la veu•i el cant manen :
l'han de seguir l'harmonía i no l'ha de dis
treure la simfonia. Per la música simfónica
tot l'aveng, tetes les conseqüéncies més atre
vides i totes les exigéncies de la sensibilitat,
excitada i illurninada per la intelligéncia sen
se límits en les seves possibilitats.
I porqué no estranyin que les meves ópe
res no

siguin intertonals.
jtkumE

PAHISSA
•••••••¦••••••••••¦¦••¦•

Diáleg

molt

freqüent

—

*

*

En el terreny de les teories teatrals, Pe
pita Díaz i Santiago Artigues estan perfec
tament d'acord.
Parlem de la orisi del teatre.
—Com voleu que parlem de crii—diuen
si ens trobem amb el teatre pie, en el mes
de juny, amb tanta calor i amb l'Exposició
per entremig? Está clar que alío!) simplement
afecta el nostre cas particular. Creiem que
existeix, certament, una crisi de producdó,
molt explicable, per altra banda. En temps
de l'Echegaray, s estrenaven unes nou o deu
obres cada any i actuahnent se n'estrenen
una
cinquantena. Els autors han d'escriure
de pressa i corrents. En aquestes condicions,
hom no es pot permetre gaires filigranes.
Malgrat tot, ?no creieu que el nivell
del teatre castellá és anassa inferior a

Tinc d'anar a París, em preocupa perá
la dificultat de l'idioma i el canvi en els
A
et preocupa? és que no saps en
cara que aquests problemes els ha resolt el
Restaurant Barcelona? Ni ha personal
catalá, s'hi menja rnolt bé, et diuen la ma
nera práctica de conéixer París, l'hotel on
pots estar millor, segons la butxaca de cada
un... tenen un taxi-guia a la porta i fas
s'hi pot llegir tota la nostra premsa. Qué
vols més?...
—

L'adreça...
121, Rue Montmartre,
boulevards.

a

prop deis gratis

•

—

.l'estranger?
Proporcional

No existeix tal desnivell.
ment, el teatre castellá está a la mateixa al
çada que el de qualsevol país.
Qué voleu dir amb aboS de proporcio
nalment?
Que es tinguin en compte les caracte
rístiques i les possibilitats del nostre públic.
A París, per exemple, és possible de portar
a
cap totes les audácies parqué sempre hi
ha un públic d'interessats i de curiosos per
a mantenir-les.
Aquest públic el formen tots
els que anem a París en pla diguem-ne
d'estudi. Anean a veure totes les coses atre
vides i revolucionarles porqué ens interessa
de veure si hi ha alguna cosa de nou d'a
profitable. Soria aquests els que mantenim
el teatre d'experiments, porqué al gran pú
blic francés, creiu-me, les audácies no li in
teressen anés ni menys que.al nostre.
—

—

—

La gran actriu.

—

Sí, ja

tre mantascrit a llegir.
El jove autor.
Oh
des... A qui l'heu dat?
—

he donat el

vos

Moltíssimes

gra

Aquí está el
La gratia actriu.
pengin si me'n recordol
—

em

cas.

Que

(Candide.)

• • •

a

1

*

Santiago Artigues és empordanés, fill de
Figueres.
No
parlo en catala —diu —perqué

*

El III Congrés Internacional
de Teatre

?Poden aplicar-se a la música de
les formes noves que van apareixent teatre
en l'e
volució de la música simfbnica? La música
simfónica és música instrumental '• la
mú
sica de teatre té per base, per
anima, la
musita vocal.
La música simfónica ha
avençat
l'evoluci6 de l'harmonia 1 adaptantseguint
a
les
seves formes noves, les
idees melódiques.
Els temes melódics de les obres simfóniques
s'expressen instrumentalment, per tant po
den obeir els dictats d'unes Beis que
la in
telligéncia dedueix i estableix en relació
als
sistemes harmónics que es van descobrint i
ampliant Perqué el progrés de la música
simfónica s'obra en Pharmonia; no en la
melodia, que sempre és igual en la seya
técnica, podnem dir, o en la seva estructu
ra. I si la melodia varia i sembla
evolucio
nar i presentar nous aspectes en la
música
moderna, .és porqué, com hem dit, ha
d'a
daptar-se a les normes harmóniques noves.
Pera, en la música de teatre, que es bas
teix tota al voltant de les paraules canta.
des ; que té per'nervi i gula la melodia vo
cal, és al revés: la melodia regeix una bar
monja adequada a ella; i com que la molo
dia ha d'ésser expressada per les veus hu
manes
si harta vol fer les coses tal com
han d'ésser
el sistema musical que se'n
dedueix ha d'ésser un sistema harménic vo
cal, diguem-ne, o bé
La melodia vocal la canta la gola huma
na, que és un instrument
com s'ha dit
mil vegades
més perfecta que els instru
ments mecanits inventats i construits per
l'home; capaç de delicadeses d'expressi6 i
de refinaments de técnica inabastables pels
altres instruments artificials, de buf, de cor
da o de cop.
Peró, malgrat tal perfecoió, la gola huma
na es, resisteix violentament a executar les
melodies que no enquadren en un determi
nat sistema musical. Per qué? Perqué la
gola treballa obeint els comanaments de la
sensibilitat, i les ordres que la sensibilitat
li transrnet han d'estar en consonancia amb
les Ileis profundes del sistema esté•c de l'es
perit de Phome. Solament, a força d'estudi,
de voluntat, de treball, pot la intelligéncia
tórcer o.complicar aquest sistema, i obli
gar la gola humana a cantar segons lleis
que per abstracció i per generalitzaci6 la 'in
telligéncia ha dedult
les quals han creat
les teories i els sistemes de la música evo
—

—

entrar a'tots els teatres de tots el paises.
Cal remarcar que es debatrá també l'im

MIRADOR DEL ME.DITERRANI. TEMPERATURA ÚNICA A BARCELONA

un

plora.

jazz]

i els seus
actuaran tots els dies en els tes i sortida deis teatres

matnimoni tan simpátic i
Quan veieu
agradable com el que formen aquests
dos joyes arhistes, us vénen ganes de ca

No és admirable aixó?
En aquesta comedia hi ha moltes répliques
extraordináries. Aquesta, entre d'altres
El marit diu a la seva dona :
Veus, sembla que aquesta histónia ens
ha acostat més.
I ella replica :
Segurament... Ara teninn un tema de

dramátic, coanposicions tnusicals, orquestres,
coreografia, escenografia, cinema, legislació
de teatre, premsa, crítica, história, etc. Fan
referéncia
la creació d'arxius fonográfics,
de creació de noves Unions, dret que tin
dran el crftics proveits d'una insignia per

-

Sam Wooding

presentar Jules, Juliette et Julien.
L'estrena fou triomfal.

Les qüestions que es debaten són d'un
gran interés i comprenen les branques d'art

-

del

-

VOCALISME I SIMFONISME

tan

taner.

Restaurant a la carta i menú Tes de moda
Sopars a l'americana Sortida deis teatres
El; rei

Va proyar de fer-les representar.
Els directors, que no tenen gaire memó
ria, l'acolliren sense entusiasme, i refusaren
els seus manusorits.
Tristan els porta, com un debutant, a
Lugné Pod.
Per aix6 el teatre de PCEuvre acaba de re

seu.

dóna d'ele
mida. Les
són massa
curtes. Es

LA MUSICA

Pepita Díaz
i Santiago Artigues

DUES VEGADES VINT ANYS

u

ori,ginats

(101 film

nnr

reglament' in
presentacions
M. Z.

El teatre —diu Pepita Díaz
ha d'és
ser una cosa ágil i directa. D'aquí ve, jo
cree, la superioritat del teatre modem : de
la manera de servir els temes. El públic té
un
veritable horror a les coses pesades. La
aent d'avui va més al gra i no pot suportar
e)s drames lents i llagrimosos que feien la
felioitat deis nostres pares.
El públic—conclou Santiago Artiaues
vol una aedo clara i concisa, sigui Amica
o
dramática. El que no tolera són les va
guetats i les coses difumades. Per aixo aquí
—

—

—

no

Lenta

t.xn.

les ()ores

uuts

41.11.0FS

florales.

La casa de fines, tan bonica, oi?, l'espec
tador d'avui triaba que és una llauna...
CODORN I U

—

—

qué plores,
Perqué avui

postres.
—

—

casa.

macu?
hi ha confitura per

Per

a

Peró per aixó
Es que m'he

casa

no

n'hi ha per plorar.
ti no sé trobar

perdut

a

(Passing Show.)

•

MIRLUM
"•••••••••¦•""-.7!

CINEMA
Les

ratxes.del

I

DISCOS

LLIBERTAT!

passat

és un manifest polftic, ni tan sola
m'ida filantrapica; és el Mol d'un film
de FI Roach interpretat per la ja famosa
narellit Stan Laurel j Oliver IIardy, el dar.
rer que hem tingut el gnst de veure.
Comença el film en un to épic: banderes
dosplegades al vent, marxes marchas, evo
cado de les grans figures de la histbria
americana que és tota ella
aixf almenys
No

Després d'haver escrit el titol que acabem
de consignar, podrfem ara aquí parlar de
la significado del passat 1 de lea seves re
lacions amb el present, dir la solidadtat
que existeix entre un 1 l'altre, 1 de com en
la nostra vida, tan individual com social
ment considerat, el passat no és mal una
cosa morta, sino que present d'una manera

CONRAD VEIDT i BARBARA BEDFORD
en
«Les ratxes del passat»

potencial pot en qualsevulla eircu'mstáncia
fer frrnpció 1 produir les més tremendes ca
tástrofes. Podrfem a contínuació ilustrar
la tesi eitant ala greca que en les seves tri

logies dramátiques tan profundament plas
maren aquesta Idea, o bé la narrado de
Ruyra "Jacobé", que amb un patétic Inolvi
dable ilustra la mateixa idea, perb com que
9.17111 per avui no som al MIRADOR per fer
de filbsof o de critic literari ens hem de
restringir i parlar de cinema.
Partem de cinema dones. Sablem que a
no fa molt passava un film de Con
rad Veldt, on aquest gran tragle hi feia
el paper d'un indivídu eontaminat de la sí
filis, i al llegir "Les ratxes del passat" ens

París

vitrem °retire que d'aixó es tractava t abrí
pensant amb "Espectros" 1 en manta obra
d'En Brieux ens enc-mharem al cinema
satisfets de ravinentesa que s'oferia de po
der meditar sobre tan pregones qiiestions.
Pero havIem equivocat la pista, no es trae
tava de res d'aixó; per ésser molt negre el
passat del Dtor. La Roehe (C. Veldt) no
tenia res que veure amb la patología, 1 al
solament amb el codi penal.
El Dtor. La Roche és a presidí per un

judicial; justament vexat
reclusió es fa esettpol 1 refit en
geria la seva existéncia, perb
error

més

dir-ne

nova

en

el.

Pust

existéncia,

el

passat, aquel passat fatídie que di creta
anullat 1 que era sola oblidat, retorna ame
nacador en la persona del capita del presidt
antic recios.
Moments d'angúnia pero breus, ja que en
aquest film com quasi tots els films per
altra part, tothom OR bo, generós 1 aixt
dones les coses no poden sinó arranjar-se
amb gran satisface% de la coneurréncia.
Qui diu dones, que el cinema és l'escota del
crim l Que més volurfem que els que inven
ten aquestes histbries haguessin també in
ventat el món; s'hi estaría millor del que
tald esta ara.
Aquel passat, el cinema l'evoCa—ainb—li
reproducció de les mateixes escenes que ha
vien vist al comen. Perqué almenys no
presnItar-les en un forma diIufUa, vapo
rosa, per manear la distancia entre la sen
sació present 1 la imatge del passat? Fem
aquesta remarca a propbalt d'un cas concret,
perb pensant en general.
El que hi ha de realment divertit en RO
wes del passat, és veure l'amor dele dos pro
tagonistes, els guate davant la societat pas
sen com a germana per motius que serien
llargs de contar. Mal sap dissimular C.
Veidt la seva tendresa envere Bárbara Bed
ford, amb gran astorament de la coneurrén
cia que es fa créus de veure dos germans
tan ben avinguts. I que voleu que hi fan!
Som víctimes del cinema. Blanc 1 negre
tan real el que veiem, C. Veidt 1 Bitrbara
Bedford ho fan tan bé que la hIstbria ens
interessa 1 per res del món voldrfem perdre
la. Els dos sempre contenen aquella tendresa
que els compromet ala ute. .0 la gent, que
per altra part com que segur no han llegit
ni Corydon, ni llibres d'Ellis, no pensen res
de mal.
C. Veidt és ben intelligent. En l'escena
del ball no aparta els ulls,
1 quina ulls,
o més ben dit quina mirada!
de Bárbara
Bedford qui giravolta en bracos del seu pre
tendent. C. Veidt excelleix en dar-vos l'im
pressió d'una vida tota interloritat, d'una
energía en Mita% constant, d'un passió que
per que es conté no és per airó menys in
tensa, peró eonvenim que a C. Veidt no li
escau del tot bé aquest rol de boa xicot 1
amic fidelfssim. Les seves facultats s'adiuen
més en ele rols demoníaca, en l'espécie d'a
quell que feia en L'heme de Jea figures de
cera d'inoblidable memoria, o bé en aquell
de reí decrépit 1 cruel de E/ poeta ltagabund.
El seu art és perb sempre intens i interes
sant per tant. Aquest actor alemany és una
de les millors adquisicions que poden ha
ver fet la gent d'Hollywood, i el seu front
enorme, el seu nas prim 1 la boca sensual
que fitellment

reconeix al

illia

—

seu

—

—

han fet veure sempre
un erit a la
llibertat. Perb aquest to mejor es canvia de
sobte en to menor. Arborant aquell crit no
ble i generós, amb el vestit ratllat que indi
ca d'en venen sonso dir en van, Oliver Har
dy i Stan Laurel, carnes aJudeu-me, corren
com una desesperats perseguits de prop per
un indigne americit. Al veurels corre aixi
pensem que Ja no sabriem ara Imaginar-los
separata un de l'altre. Semblen els dos,
complement un de l'altre I separata són
d'aquells que es negarien en un got
A cOpia d'abusar deis mateixos tics han
acabat per imposar-se com a auténtiques
persones, que corroboren alió que profunda
ment escrivia Plató en el Lysis, quan (lela :
els contraria s'avenen.
Els films aquests de E Roach en un ad
mirable sentit de la gradació, semblen tots
ells disposats en fundó del final. Hora po
drla dir que la cinta está sospesa al seu
final, com un abric ho está en un clan. La
máxima comicitat l'assoleixen en la darrera
escena que s'acaba sempre abans que la vos
tra dalla, la qual es perllonga encara una
bella estona.
ens he

—

que el reveurem; tan de

bo ben aviat en una altra obra on les seves
tasques excepclonals trobin un terreny més

al

senyor

fructuós.

Des de molt temps ençá som •lectors in
condicionals de les critiques de cinema que
publica La Veu. Si més no', la competéncia
i l'equitat que hi posa el Sr. Gallart ens hi
obliga, i si algun cop disorepem de Popinió
que sobre alguna qüesti6 emet, entenem que
després de tot es tracta de qüestions opina
bles 4 que no li deuen faltar raons en eme
tre els seus judicis. Pero en la crónica que
dedica a la nostra darrera sessió, hi hem
pogut llegir dues afirmacions que no porten
ja sobre qüestions opinables, sin6 que són
completament gratuites. Naturalment que
tantes gratuitats es diuen i s'esoriuen al
cap del dia, que altra feina tindriem si,
emportats per un zel desrnesurat per la ve
ritat, no féssim sin6 assenyalar-les. Perb
el cas és que &melles afinmacions porten
directament sobre nosaltres i entenem que
tenim el deure de respondre-hi.
Després d'exposar Popinió que li mereix
Ernah Bakia, apinió que no és la nostra,
pero que entenem tan respectable com aques
ta, escriu: «Aquest (Man Ray) sap positi
vament, almenys cal creure-ho aixi, que el
seu film té un valor ben migrat.» No, se
nyor Gallart, El Sr. Man Ray és més pre
tensi61 del que creieu. Podeu pensar que el
seu 'film
no val res, pero estigueu segur
que el seu autor n'está encantat i s'ho pren
seriosament, com entre nosaltres molts tam
bé s'ho prenen. No hi h esnobisme enlloc,
ni per part d'ell ni per part nostra que no
perseguim sensacionals, sinó interessar a la
gent per tot el que és o pot ésser el cinema,
o
més exactament rectifiquem, que encara
hi som de temps, Pesnobisme si existeix se
rá per part {le Man Rav, ja que no pedem,
a manca de confidéneleS' personals, atribuir
intenoions i judicis, com fa el Sr. Gallart,
gratuitament a l'ilustre cineasta francés..
El que neguem és que siguem esnobs.
I ara ja som a l'altra afirmado: «Aplau
per raons per
dien
escriu el Sr. Gallart
sonals, molt atendibles per cert...» També
aixó és gratuit parqué suposem que el se
nyor Gallart no pregunta un per un als que
aplaudien les raons que tenien per a fer-ho.
?Per qué dubtar de la sinceritat deis aplau
diments quan ningú posa en dubte la sin
ceritat dels que xiulaven? Estem segura que
ningú hauria aplaudit almenys durant el
curs
de la projecció
si els altres, sincers
a
la seva manera, no haguessin començat
a
picar. Era a més d'un acte d'adhesi6 al
que significava el film, una manera de con
trarrestar la protesta. Segur que hom no

J. PALAIJ
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«Llibertat I»

trucatge simple que les permet. Volem
dir l'acrobacia 1 el pas de la maroma a una
pila de metros d'algada. Muga disputará a
Harold la supremácia en aquest
terreny. El seu coa vincladfs I agill.ssim el
trobavem a faltar en aquest film on Laurel
i Hardy no tenen d'interessant sino l'ex
pressió facial que es sempre saborosa. En
canvi el final eom diem es be de debó
Aquel] policia que esclafat per l'ascensor
queda sensiblement disminuit en la seva al
eada 1 que en aquest enorme estre es posa
a bo ar provant Felasticitat del seo ces es
trafet amb la secreta esperance de tornar
a l'al/aria normal és una escena per a tren
car-s'hl.
L'irclusió deis sons en el cinema sonor
al

—

—

Ja per anticipado. Devem aques
suggerIncia al nostre amic A. M. Ferry.
Felicitem a l'empresa del CoPseunt, l'assaig
en aquest sentit que fa per aquestes pellien
ens encanta

ta

les H Roaeh, hnitant el s sorolls caracterís
tica, amb una gracia agudfssima.
M. MARIBEL.

sabeu...

que Clarance Brown ha tingut un gran
éxit amb la eva obra : Ruta del 98?
que el primer film que Cecil E. Mille
fa per la M. G. M. és Dinamita? A jutjar
pel tftol, deu ésser quelcom de molt so
roll6s.
que e] film Les ratxes del passat ha
estat tat mutilat per la censura, que difícil
ment el públic tindrá treballs per entendre'n
el començament, sobretot les escenes del pre
siri ?
que Broadway Melody, un deis darrers
i millors films sonorá, no ha estat represen
tat en sessi6 pública, sir% per estricta invi
tad& al cinema de la Madeleine, de París?
—

—

—

—
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Quan vulgueu adquirir una máquina d'escriure consulteu-nos
Aquesta casa és absolutament formal
Máquines de totes marques: noves, reconstruides i d>ocasió
Taller ben

per a adobs i reconstruccions. Abonaments
de l'atril "KOPI" i multicopistes "PERFECT"

muntat

Representants

era

de combat, en una Iluita desinte
no hi anávem
a buscar ni pro
ni satisfacció d'amor propi.
P

ressada, on
fit (material',
•

personals, l'aplaudir

en

ja ho

C. Gallart

El gramófon ha estat considerat fins ara,
i es considera encara, tan sois com una di
versió. Peró és indubtable que a més a mes
de representar un gran mitjá de popularit
zació de la música, el gramófon pot tenir
en el temps aplicacions practiques de gran
utilitat, I una d'elles és donar una base per
a l'estudi del cant.
Si tots els que aprenen a cantar sentissin
realment els seus defectos, que en va el mes
tre pretén fer-los notar, i poguessin donar
se'n compte sobre una base certa essent els
primers de sofrir en sentir-los, és indubtable
que podrien ésser útilment aconsellats i no
tardarien gaire a corregir-se. Es precisa
ment per falta d'una objectivitat suficient
que no arriben mal a conéixer tots els seus
defectes.
I és aquí on el grambfon pot sser de gran
utilitat. El grambfon, aquest testimoni in
corruptible que registra i reprodueix sense
contemplacions de cap mena les més petites
vibracions amb honestedat escrupolosa, pot
aclarir les qualitats deis interessats. El gra
mofon no afavoreix les illusions i posa les
coses al seu loc. Denuncia tetes les faltes,
posa de renal els trucs i senyala els més pe
tits defalliments. No se'l pot enganyar i ell,
per la seva part, no acostuma a din menti
des. L'alumne que posat enfront de la seva
veu pogués tenir consciéncia de tots els seus
errors sonso fatiga i tingués sempre a trié
aquest document tiple, en lloc de treballar
en el buit, sabria per fi a qué atenir-se. Des
prés d'un temps dedicat a corregir-se, es
podria recórrer a un nou enregistrament,
comparar els dos exemplars i conéixer ver
taderament els progressos acomplerts i el
t'ami transcorregut.
Se'ns pot objectar, sena dubte, que sern
pre s'hauria de tenir en compte la fonogénia
de la veu. Efectivament, hi ha afinitats di
verses, i algunes veus guanyen el que altres
perden en aquest joc. Per() no es coneix cap
cas en qué un cantaire, un veritable cantal
re, no arribi a dominar la matéria. I en
cara, aquesta remarca només seria veritat
en l'absolut. Tant si el resultat és favorable
com
si és desfavorable, será sempre cons
tant i si el disc denota una emissi6 defec
tuosa, apoiaments intempestius, una manca
de justesa, un trencament de respiració, una
fatiga local, és que tot aix6 es manifesta
realment en l'execució mateixa.
I el professor francés Maurice Bex enca
ra creu que
aquesta no és l'única aplicaci6
del grambfon a l'ensenyança. Reconeix que
és la més •important, pero no l'única.
«Existeixen ja actualiment
diu aquest
eminent professor
una cobee% de discos,
que creix cada dia, on es troben reunits el
millar i el pitjor. Uns i altres han de servir
per fer constantment comparaeions, demos
traoions de principi, análisis raonats desti
nats a combatre els prejudicis i a obrir l'es
perit al mateix temps que l'orella. S'hi tro
barien importants secrets i formules
s'hi
farien descobriments paradoxals.
»El dia que aquest baríton que emet amb
una
constancia desesperant uns fa guturals
que fan pena de sentir, pogués apendre de
Lavton
Johnstone, esooltant amb atenci6
el que diu la placa de cera, la manera com
es poden utilitzar
les ressonáncies nassals,
hauria trobat la seva salvad& i jo sé d'al
gan tenor que, pel mateix procedirnent, tin
dria d'apendre deis Reveller's la manera
d'intervenir en el quartet del Rigoletto.»
IL'aplicació del gramófon a l'ensenyança
del cant no s'ha portat encara a cap enlloc.
Pero creiern que és una qüesti6 molt impor
tant i que potser portarla un gran esperit
de renovaciú als Conservatoris i escoles de
cant que els faria molt de bé.
L'inconvenient Inés gran d'aquest mitjá
d'ensenyament és, sens dubte, que resulta
ria extremadament car. Perb aixf i tot, seria
qüesti6 d'estudiar-ho.
Per avui només .havem volgut exposar la
questió. Potser algun altre dia demanarem
opinions més autoritzades que la nostra, per
qué donin la seva opini6 sobre aquesta apll
cació práctica del gramofon.
R. M.

ventat. El film que ara ens ocupa no és tan
ben reeixit com aquel] perb compori a tam
bé un final deliciós. No és tan ben reeixit
potser perqué es basa quasi tot eh en un
génere d'aventures un xic gastat encara que
sempre de bou efecto en el cinema, degut

Réplica

ques.

Esperem confitas

En aqueal sentit el final del film ante
rior: Els dos marine, era quelcom formida
ble; del millor que el cinema camie hagi in

STAN LAUREL i OLIVER IIARDY

ment larga tenen una suggestió estranya que.
el fan per avui insubstituible en cenes tas

QUE ENCARA ENS FALTA
El públie (a l'uníson).
Hm, oca rostidal
EL

dolç podriem

per aquesta
terres
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Pheodor Daubler, rnembre de l'Academia
Prussiana i president del P. E. N. del Club
Alemany, ha estat uns dies entre nosaltres
amb anotiu de donar la seva conferencia «Els
elernents histórics, especialment espanyols,
en l'art modem», organitzada per Confe
rentia Club.
Aprofitant aquesta avinentesa, i com és
costum en els organitzadors de Conferentia
Club, Dáubler ha visitat, acompanyat per
aquests, alguns indrets interessants de casa
nostra. Aixf, un da de la setmana passada,
Caries Riba va acompanyar-lo a donar una

l'Hotel Ritz fou força interessant, particu
larment en la primera meitat, que fou on la
visió cósmica de l'art assolí el que hom
seva
esperava de l'autor d'El ?bou pura de vista.
Després, peró, va enfocar la seva peroració
cap al corrent d'una major divulgació del
fet artístic, motivada, segurament, per la
probable assisténcia d'un públic no absolu
tament especialista, per bé que distingit.
Creiem no mancar a la célebre frase cer
vantina sobre la nostra hospitalitat, en pu
blicar aquesta fotografia feta en una botiga
del Poble Espanyol, la qual, si més no, és

wffloshrast
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?Es redimible el Palau
de la Música Catalana?

111111

ld111

L'opinló d'August PI I Sunyer
August Pi i Sunyer no s'ha mostrat par
tidari d'opinar del Palau. Ha estat després
que li hem dit que era en qualitat de presi
dent de Música de Camera que Phavíem
inclós en la nostra enquesta, que s'ha deci
dit a contestar les nostres preguntes.
Us agrada el 1Palati?
—No m'agrada.
Sou partidari de redimir-lo?
No en sóc partidari. Se n'hauria de
fer
ou
d
rieu un de nou?
Buscada la manera de fer una sala de
música que no distragués. El Palau és per
anar-hi a sentir ,música, no pas per distreu
re's al mateix temps. Per aixó darrer ja
hi ha el Liceu.
Així, dones, faríeu una reforma abso
luta?
el Palau. Una cosa
són les conviccions particulars i una altra és
el procedir en sentir-se lligat a una continui
_p

que (dl, que sián dues obres ,mesires d'hu
mor.

ara fa un any
sortir d'una galeria de
pintura moderna del carrer de La Boétie,

Si

ens

haguessin convidat

aquesta visita

en

haurícm pas vacillat un sol moment a
reconeixer quina de les dues exposicions
albergava els boigs i quina presentava els
no

sans

?Qué direu d'aquesta Protnenade de sé
minaristes on, sobre un fons trágic de pins,
una cua de petits hoanes de cara groc palla,
en
sotana negra, ocupa tota la llargada del
dibuix?
Els boigs dibuixen i esculpeixen sobre

•

—

d'esperit.

—

Peró avui... avui... jo
desafio qualsevol de vos
altres a distingir en una
bona meitat de teles vi
sibles al Saló deis Piqués,
dit eufémicament dels «ar.
tistes malades», si no són
'Inés obra d'un tall deis

petits

nostres

mestres

—

_ucnome enls;
—

—

a

la moda, •més aviat que
l'obra d'un auténtic de

Peró'frespectant

nnent.

Millor que aixd. Moltes
teles sortides
de dret d'un asil, serien
titllades de pompierisme

d'aquestes
pels

nostres

tres.

petits

Molt senzill. Poques vegades, per no dir
mai, s'ha donat el cas que els d'una época
hagin trobat encertat el que han fet els pre
decessors seus. Ara el Palau
ens agrada.
Dubto que les generacions que vinguin des
prés de la nostra pensin de manera diferent.
Peró el Palau és un producte de la intelli
génoia, i els productes de la intelligencia,
siguin coan siguin, s'han de respectar. Si
no s'hagués fet així, si les generacions s'ha
guessin dedicat a reformar al
gust el
que
els agradav.a prou de la seva época
predecessora, avui no tindríem cap obra d'art.
Aixf, dones...
—

mes

són aquests pai
els quals es
les cases i els,

?Qué
satges,

no

en
reconeixen

arbres?
són aquestes na
en les quals
distingiu els gots, les am
polles de vidre? Són for
ça endarrerits el vostres
boigs 1, em deja un este
ta de divuit anys tot ar
ronçant les espatlles.
Els petits mestres em

?Qué

tures mortes

Ddubler i

uns

amics

a

la

Fotografia

volta per la muntanya de Montserrat. 1 com
que el poeta alemany va preguntar per l'es
tat deis «esperits» en aquelles prestigioses
serralades, tot seguit van respondre amb un
gran festival de Ilamps i trons.
Tots sabeu que Montserrat en plena tem
pesta és una cosa ben diferent del Alontserrat
tradicional (representat en el nostre passat
i epidermic pairalisme amb el sol ixent i el
corresponent porro a primer terme) i per
aixó, davant d'aquell espectacle meravellós
segons testimoni de Caries Riba
el li
risme del gran poeta Dáubler es manifestá
a l'altura que li pertocava.
Un altre dia fou Caries Soldevila Pindicat
per a mostrar-li els recons més notables de
la nostra ciutat ; i no cal dir que ni el «ma
teix Mvself», autor del !libre recentment apa
regut -L'art d'ensenyar Barcelona, ho hau
ria fet millor.
I per fi calia ensenyar-li la darrera nove
tat, el plat del dia : l'Exposició. Els amics
que acompanyaren a Dáubler van creure
avinent començar per un altre plat ; la Ila
gosta de can Soler de la Barceloneta, per
exemple. Durant aquest sopar l'autor d'Au
rora. Boreal,. tot fent honor a la nostra cui
na, mostrava les excelléncies del seu afinat
enginy, dialogant en grec o alemany amb
Caries Riba, i en italiá i francés amb els al
tres comensals.
Dáubler parla
Moréas va
Un dia
preguntar-me : «Quin és el vers de Víctor
Hugo que més us agrada?» I vaig contes
tar: Frédéric Barbekousse, empereur d'Alle
magne...»
La conferencia que Dáubler va donar a
—

—

—

—

del Poble

Espanyol

del bon humor del nostre hoste.
A aquest, i a les altres persones que hi figu
ren demanem, si per cas, benevolença per la
nostra indiscreció, la qual completarem res
senyant els noms : el guitarrista encorbat
és el pintor Josep Obiols ; el cap (i només
el cap de la gitana dansant correspon a la
Senyora Millas Raurefil ; l'atre cap de la
mamola repicant les castányoles és el de Theo
dor Dáubler ; les dues dames que no gosen
representar el paper de cantaor : la poetessa
senyora Clementina Arderiu i la senvora d'O
biols ; i el cap que san per sobre la balaus
trada del patio, el de Millas Raurell. A
davant la fusta retallada
primer .terme
Pelegant figura de la senyora Malvehy, el
pintor i crític d'art Rafael Benet amb Pa
dequat cordovés, i (perdonin)
MÁRIUS G1FREDA
mostra

una

-

-

—

—

Cal fer constar que entre els acompanyants
de Dáubler hi havia, a més a més, la se
nyora Benet i els senvors Caries Riba i Au
gust Malvehv, els qu-als completen els res
pectius matrimonis que falta completar en
la present fotografia. No volem compromi
sos !

1

—

IV

seu

no

—

parer és ben clar. El Palau no
que no el destrueixin ni el
reformin. S'hi poden donar concerts del que
sigui porqué té unes condicions acústiques
formidables. Que vagi servint pel que ser
veix ara fins que es construeixi una sala de
música tal com tindria d'ésser, completa
rnent Risa, i que sigui cómoda, porqué el
Palau tampoc n'es gens, i la música slia
de sentir cómodament!
XAVIER PICANYOL
—

perdonaran, pero_ peró...

jo preferixo els boigs.
Primer que tot, porqué
els veritables piqués són
absolutament sincers, des
prés porqué encara que
sigui punyent i dolorosa
la impressió que es des
prén de l'espectacle de llurs obres, aquest,
al primer contacte, fa riure a plens pulmons.
No hi ha res de més divertit, en general
es trist dir-ho
que una pintura de boig...
El catáleg de l'exposició és per ell sol una
meravella involuntaria. ?Qué dirfeu d'a
questa referencia : «F. ro: APothéose ma
trintoniale symbolique», i d'aquesta altra :
«F. 14 : Délires politiques ; exagération de
la personalité, hypertrophie du moi»?
Si teniu en compte el catáleg
admirable
d'impressió— les obres dais «artistes mala
des» es divideixen en productes de febles
d'esperit, en visions etrusques, en quadros
de depressius, en composicios esquizofreni
ques i en croquis de toxicómans.
Les composicions esquizofréniques
les
que el boig viu dins un univers a part, molt
intelligible per a eh l mateix, pesó incompren
son les més extraor
sible per als altres
dináries de totes. Hi ha per exemple una
Apothéose dis ostiériste i un Combat de
mammouths, dos mamuts roig viu, que l'un
s'empassa seniosament l'altre, més gros

—

El

Ineu

m'agrada, per6

—

—

—

qualsevol

materia ; un d'ells ha brodat en
estovalles immenses una página de dia
ri ; l'altre, ha esculpa amb una espelma un
cap de dona ; un altre, un estereotipus, és
tossut, vulguis no vulguis está impressionat
per un paisatge únic, tres roures, sempre els
mateixos, que pinta a Paquarella —d'una
manera exquisida
a tots els indrets de la
tela.
Al costat d'aquestes composicios insólites
plenes de xifres de cares superposades en un
garbuix intraduible de trets que es barre
gen, es veu bruscament un suau perfil de
dona, a la sepia, amb aquesta llegenda ad
mirable : El meu cervell buit d'idees és sem
Pre
d'imatges..., que sembla de Baude
laire.
Jo pensava, en sortir de l'exposició, en
aquesta frase de Montesquieu : «On enferme
dans les asiles de fous un certain nombre
d'entre nous, pour faire croire aux autres
qu'ils sont raisonnables.»
FRANCESC DOMINGO
unes

Avui s'inaugura...
...una exposició molt interessant a la Sala
Pares pels artistes de la casa.
Hem vist algunes obres d'aquesta exposi
ció i podem anunciar, per tant, que será
exhibici6 de signatures de prestigi.
una

—
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CASETA DE LES ARTS
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()hería fins
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DIRECTOR: Márins Cifrada
ART ANTIC: Joequink Folch i Torres
ART MODER.N: Rafael Benet

les dues de la matinada

Cada dia, fins a les nou de la nit, el péblic podrá visitar les installacions
industrials deis Palaus de Comunicacions i Transports, Electrioitat 1 Forca
Motriu, Art Modem, Alfons XIII, Reina Victória Eugénía, Vestit
i

Agricultura.

El nuvi.
Falta molt, pare, per acabar?
El caPelld.— Tanta pressa porteu?
El nuvi.— Es que hi ha un partit de fut
bol i no me'l voldria perdre.
—

Gran Parc d'Atraccions
-

Poble Espanyol
Poble Oriental

Miramar

-
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La den més rica del món

Societat

Si Vosté pareix (l'Albuminúria, Litiasis
Orina (mal de pedra), Bronquitis paren.
quimateses, Nefritis crónica, es curará
radicalment amb

1

AIGUA DE BOCEARA

1
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1

amb ampolles de litre i de mig litre
i en garrafons de vuit litres
ni.s.tribuirlors

Demá, dia 21
CARRER

HOSPITAL, 32,

laboratoris i doméstica

112

SALBAERÓN, 133

Esdeveniment Musical

Teléfon 73013

CARBUR DE CALCI, Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 90 DE PURESA, Fábriques
a Barcelona i Valéncia
::
ACETILEN DISOLT, Fábriques
a Barcelona, Madrid i Valéncia
::
FERRO MANGANESI i
FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits :: CALEPACCIO INDUSTRIAL de

generals

"

Mallorca, 234
BARCELONA

Correo: Apartat 190

I

FORTUNY, S. A.

de Carburs Motallics

Teleg.: "CARBUROS"

ptes.

PALAU NACIONAL

I

ABONAMENT

(The Ilumorist.)

La secció de l'Art Antic del PALAU NACIONAL estará oberta igualment
al públic cada dia, de deu a una del imatf i de quatre a set de la tarda,
sempre que no hi tingui loe cap festival.
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assaigs, :gratis

Missa solemnis de Beethoven per l'Orfeó Patnplonés
i Orquestra Simfónica de Madrid
300 executants

Altes, baixes
Revetlles de SANT

JOAN i SANT PERE

Grans revetlles al Poble Espanyol i recinte de l'Exposició. —Mo
numental castell de focs artificials.
Bandes de Música cíviques
militars.— Cobles de sardanas.
Manubris.
Fantástica il-lumi
nació. Concurs d'il-luminació i adornament de quioscos i bars.
Premis en metál-lic.
—
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les deu del matí, tindrá 'loe a la plaga de la Font
Mágica de l'Exposició la inauguració del CERTAMEN CANI INTERNA
CIONAL organitzat per la SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA, sota el
patronatge de PEXPOSICIO INTERNACIONAL DE BARCELONA.
El dia
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