MIRABDR

EL
Ilaynal i Vildrac
pels

"chez" Moliére La Meller

francesos és un honor
Je passar al repertori de la Comadia Fran
cesa. Encara els dóna (prestigi, a despit de
la campanya de descrédit que de vegades
és feta contra el casal de Mollar°.
Entre els autors que hi han entrat recent
ment, hi ha Paul Raynal, amb Le maitre
de son cceur 1 Charles Vildrac amb La
Brouille. La primera obra ha estat una re
posició. Aixd 11 acorda encara un honor més
alt. Té alguna cosa de consagracló d'un
clássic. La segona és una obra recent, No
Encara

TEATRE

serveixen per palesar una
manca d'agilitat
i de natural. Altrarnent,
les exigancies de la representació han óbli
gat a alguns escurgaments, cosa que sem
pre ha de donar-li lleugeresa.
L'obra és !notable per la potancia de l'aná
lisi psicológic que l'autor hl esmerga. Peró
és més notable, encara, com una mostra de
la degeneració literária a qué pot arribar
l'art de Racine.
Es, en aquest aspecte, el pe/ o,posat de
La Brouille, de Vildrac. Vildrac és un Ra
cine sense coturn, mentre que Paul Raynal,
de Racine no en conserva altra cosa que el
coturn, precisament.
Dintre el teatre francés, La Brouille re
sulta una obra clássica, pel contingut i per
les lnies. Sense fetitxisme de cap •mena,
hi ha vistent, fins i tot, la preocupació per
les tres unitats clássiques. Davant de les
tendancies naves del teatre-espectacle o del
teatre-cinema, Vildrac drega la bandera del
teatre pur. Així la seva obra no neoessita
més que dos .clecorats que poden resoldre's
de la manera 'més simple, i la seva acció no

autors

només

nosa :

arriba

Uns quants' anys

l'anunei de la
seva
aparició en t'in teatre barceloní qu.al
sevol hauria estat. suficient ,per á entusias
al

mar

enrera

'país.

a

•

Samitieristes exacerbaiá. Igual

ristes o uns
ment fórem

quelistes!

repertori i, tot d'una, gairebé com
exiplosió, es 'produí aquell éxit enorme,

dar el
una

conseqüencia del qual Barcelona
pendent, durant dos
tres anys, de
a

va

raquelistes abans '• i
:No hi, havia .al mórn.

quins
cap:.altra
ra

Papitu d'aquella época.
Famílies benestants, que
haurien gosat flcar-se mal

abstant,

no

,

a

intelligents

els crítics més

un

amb

convenen

certa ironia. Hi és trobada una evident
'relació entre l'academicisme decadent del
Teatre de la Comadia i la Ipoética eloqüén
eia del diáleg de Paul Raynal.
Els més decidits admiradors de Paul Ray
nal creuen que Le maitre de son cceur és
abra més prdpia per ésser Ilegida que
una
ses
literáries. Error. Tant Ilegida com re
presentada, moltes d'aquestes belleses li fan
una

Totes les finques que tenim.encárrec de vendre són molt interessants
per les condicione avantatjoses a qué es cedeixen.
Fixeu-vos

aquesta nota!

en

Pessetes
-

P. ALTA. TORRE SEMI•PALAU. G. CONF., 136.000 P., JARDÍ i
TERRENY. Situació de gran esdevenidor. Pr.: (meitat del set' valor actual).
GRACIA.
PROP P. LESSEPS. OPORTUN1TAT PER A ADQUIRIR A BAIX PREU, GRAN
i formosa finca, que per les seves condicions excepcionals, pot doblar
Sr. GERVASI.

-

—

r6o.000

qué avui

a

cedeix. OCASIÓ VER1TAT
FINCA D'AQUEST VALOR, VISITEU•NOS,
EXCEPCIONAL 1 ÚNIC A BARCELONA 1

es

.

DE CASA O
TRACrA D'UN ASSUIVIPTE
BONICA TORRE AMB GRAN
DEL COLL.

SI SOU
QUE ES

COMPRADOR

NTRA. SRA.

—

.

.

.

i el rovell del local i eliminar
la fortor de soterrani. 'De
coraren
el foyer. L'Arpa fou
l'encarregat de pintar-hi uns

plafons.
Mentrestant, al carrer, a
casa; a la dispesa, al café,
tant ací com a Granollers,
tothom tarallejava el Ven y

PUIX

EXTENSIó, JARDÍ (34.004D P.),

dos carrers, amb tots els mobles d'estil. Preu:
part del seu valor.) VER1TABLE GANGA 1 OCASIó EXCEPCIONAL!
Av. y. MONTSERRAT.
B. LA SALUT. C. P. TRAMViA. BONIC XALET VOLTAT
JARDÍ (21.000 p.), molt de sol, esplandid panorama r.: (valor terreny)
ST. GERVASI.
MOLT CÉNTRIC, l'EL VALOR REAL DEL TERRENY (150.000 ptes),
bonica torre moderna, espaiosa, a tot confort, garatge, molt de jardí,

façana a
(Tercera

.

.

•

•

500,000

•

--

100.000

.

—

BONANOVA.
PROP EST.
Luxós XALET, A TOT CONFORT. GRAN I FORM45S JARDÍ, gar. Pr.
baix, amb tendlncia a millorar
BONICA TORRE BAIX. 1 JARDf
GRACIA, PROP TRAM. I METRE.
TORRE.
CARRETERA DE SARRIA A VALVIDRERA, en l'encreuament amb el camí
de PEDRALBES, composta de bancos i pis, en ple bosc. Preu
SARDANYOLA.
BONICA TORRE, a 2 minuts de l'estació F. F. (20 minuts de la
Pina de Catalunya): es compon de tres plantes, dividides en II espaioses
habitacions, gran menjador, esplandida terrassa, cuina, w., rentamans, etc
de superficie 16.500 pams. Es ven molt més barata del preu de cost
—

.

.

•

.

•

•

•

•

•

.

250.000
30.000

convertit circumstancial
en
himne nacional del

ven,

ment

país.

in

tervius. Algun que altre lite
rat del
gremi romántic pu
blicava un llibre explicant la
selle vida. Entorn seu es for
mé una llegen.da.
De l'Arnau passá a la Sala
Imperi, i s'apoderé del cor de
la
nostra
menestralia. La

gent de fora hi acudia

a

ra

mats.
•

De

l'Imperi,

al Tívoli ; d'a
quí al Liceu. Raquel es ficá
el país a la butxaca.
A partir d'ací Ii fou fácil
conquistar Espanya i triomfar
París.

a

*

La Meller deis

primers temps

cupletista que valgués
pogués comparar. Per

la pena, que s'hi
la Raquel haudem
fet garrotades i fins haudem renyit amb la
familia. El nostre entusiasme va fer el mi
racle d'enlairar-la fins als cims de la glória.
Sense aquest, probablement, no hi hauria
arribat, arran del seu debut a l'Arnau.
Ara, que la Raquel d'avui no és pas la
mateixa que triomfá en aquel! teatre. Es
una altra, per nosaltres.
familiarment
A aquella l'anomenávem
Raquel. I ranávem a sentir cada dia. Li
coneixíem la mania que tenia pels .gossos
un d'ells, segons confessió própia, tenia dos
cervells
i ens feia gracia ; la debilitat que
tenia de deiiar-se retratar per en Caries
Vázquez, i la disculpáv9m. També sabiern
que tenia mal geni.
La d'ara és la Meller, 1 és senyora. Va
—

prestigi internacional,

cavan d'un

merare

que aquella muntava el ruquet amb sárries
de la popularitat.
Tant la considerávem nostra que l'asso
ciávem als esdeveniments solemnes de la
nostra vida familiar. La convid.évem als ba
teigs i als casaments, i hi venia. Entre al
tres fou
padrina del casament de l'Ami
ohatis.
Així mateix era sollicitada per a cantar
en el si de les famílies aristocrátiques. I .no
pas pel gust de sentir-la cantar ; ans be
per a tenir ocasió de conéixer-la personal
ment, de parlar-hi, de veure-la i tocar-la

*

*

D'aixó deu fer

vintena
d'anys. Ara retorna. Consta
teu un fet. Que els anys pas
sen
en
va
entre els artistes de' varietés.
La Meller té avui la mateixa figura, la ma
teixa veu, la mateixa melangia als ulls, de
la Raquel del Parallel. Perd aquell entu
siasme, aquella popularitat, barrejada amb
estimació, tampoc. El palie la va a veure
atret pel reclam del seu renom internacio
nal. Als ulls del públie la senyora Meller
és, gairebé, una cupletista estrangera ; mi
llar dit, una cupletista traduida del francés.
Es presenta un xic encarcarada sota el
pes d'un prestigi internacional, el qual té
l'obligació de mantenir. Igualment que els
representants d'una nació estrangera en el
moment crític de presentar les credencials,
no
pot perdre el tipus. I al/a) és sempre
en
perjudici de la qualitat.
Ara té prestigi 'mundial i, a més a més,
té plets. També té anys. No tants, peró,
la

com

una

Mistinguett.

té l'aire d'una visita de
amic antic, després d'uns
anys d'absancia. La rebrem bé, quin dubte
hi ha ; ,peró difícilment ens hi engrescaren'
com abans. A mitja visita farem una pausa
i ens esguardarem fit a fit. Ens acornia
darem encaixant afectuosarnent, perd arnb
un
xic de fredor. Ella pendrá el tren i
marxará a París. Nosaltres anirem a fer
el vermut amb els amics a qualsevol café
i parlarem d'eleccions.
El

seu

retorn

compliment

a

Marcel Pagnol
a Buenos Aires,
ha durat mesos.
La carrera de «Brückner», si gloriosa,
no
és pas llarga ni abundant en obres.
Aquest autor es doné a conéixer—és un
dir !—Pany 1926 amb Malaltia de joventut;
després vingué Els criminals, que dissabte

representant també a Mil, i

publicaven

El diaris Ii

a

300.000

.

guardar

ne

—

fácilment el valor

en

anaven

.

—

=

no

floc pels 'porters mitjangant
una propina.
Calgué treure les trenyines

com

FINQUES OCASIÓ

sentir-l'hi. Es feien

a

líric,

amb l'engany del seu lirisme que ha
triomfat en el seu Paquebot.»
Potser no estan del tot !mancats de raó.
Peró és fácil que la nova !producció de Vil
drac els faci canviar d.'opinió. 1 no és que
Vildrac hagi deix,at d'ésser poeta. Perb
aquella boirina que en El paquebot Tenacity
entelava una mica les coses i les feia esfu
madisses, no hi és en La Brouille. Aeí tot
és nítid ; tot té més aviat qualitats cris
tállines. I potser l'emoció, la tendresa en
cara hi són majors.
Hi són, sobretot, sense
engany de cap mena. Les paraules sugge
reixen molt més del que no diuen. I aixd
sense
cap teoria del silenci, sense ni tan
sols silencis evocadors, ans amb paraules
simples' vives, que reflecteixen en elles ma
teixe,s la manera d'ésser de çada perso
natge.
DOMÉNEC GUAN S E

la primera vegada que Vil
la Comedia. Hi havia entrat
ja per primera vegada, amb Le pélerin,.
La crítica parisenca ha convingut unáni
mement que ambdós autors són molt dig
Francesa. Ara
nes d'ésser a la Comédia
que la manera de convenir4li és !molt dife
rent per un i altre autor. Amb el primer

és,

poeta, el consideren molt feble

Parallel,

teatre del

un

i és

Charles Vadrac
drac entra

a

La. inaugurad() de la temporada de Prima
ens portará dos
esdeveniments.
Per una banda, l'empresa del Romea es
pera Obtenir un 'éxit que eclipsi el del Pro
as de Mary Dugan amb la !presentació d'Els
Criminals, de «!Ferran Brückner», traduit per
M illás-Raurell.
Estrenada l'any 1928 a Berlín per Max
Reinhardt, ben aviat doné la valla per tota
Alemanya i Austria. L'any 1929 fou estre
nada a París per Pitoeff, i actualment s'está
vera

•

a

dramaturg. «Vildrac—diuen—és

a

LES ESTRENES

'

durar una setman.a.
Per aixd, si és am!b ironia que ha estat
considerat molt just que Le maitre de son
Fran
cceur entri al repertori de la Comédia
cesa, és sinoerament que ha estat conside
rat just que La Brouille sigui estrenada al
casal. de Moliére.
Entre nosaltres Vildrac és deis autors
francesos que compta amb més devocions,
entre elles la de Soldevila, traductor d'El
paquebot Tenacity. Peró si té devocions gai
robé incondicionals, molts, tot admirantLlo
com

estar

les es
trofes del Ven y ven i de La Reina del Cor
tijo. El seu triomf va pendre carácters apo
tedsics.
L'Arnau, music-hall tronat, es convertí
en
el concert de moda. En el punt de re
_unió habitual deis artistes i deis escriptors,
i deis nois de casa benestant,
abans assidus de l'Edén. An
gel Guimerá hi anava. Hl ana
ven En
Rossinyol, En Pahis
sa, de bracet amb En Mora
guetes, En Morera i tot el
o

Barcelona passem febrades d'e,
U
dia, en llevar-nos; 'deseo
brim amb gran sorpresa que sorn uns zaino
I és que
xaltament.

l'Arnau

a

un

on

podrem

engá

veure, i de 'llavors

no

tenim

noticia que hagi estrenat res més. Ara ha
escrit el drama Isabel, reina d'Anglaterra,
que ,potser un dia o altre coneixerem també.

I, ,pel

seu

cantó, l'empresa

de Novetats

donará a Conaixer el Marius de Pagnol,
traduit per Josep Maria de Sagarra.
Marcel Pagnol, que comengá la seva car
rera collaborant amb Paul Nivoix arnb Mar
chands de gloire, ser' separé tot seguit.
Poc ternps després Nivoix donava Eve toute
nue
amb gran acceptació, i Pagnol el seu
ens

Jazz.
Després de l'éxit de Jazz, que fou ben
estimable, per6 no pas absolut, vingueren els
de Topaze i de Mariu.1, els més grans del
teatre francas de molt temps engá.
Hom sap que els directors de teatre són
gent que no acostumen a engrescar-se pas
massa fácilment. Per seguir el costum, quan
Max Dearly es va apoderar del manuscrit
de Marius després de la lectura que li'n
féu l'autor i el va portar cuita-corrents a
León Volterra, director del Teatre de París,
el deixá al seu despatx sense recordar-se'n
més. Un dia, perd, a l'esposa de Volterra,
tot esperant el seu marit, per tal de passar
millor l'estona, se li ocorregué fullejar al
gun dels manuscrits que bonament va tro
bar. Aquest era el de Marius. Bon punt el
va tenir obert, el llegí tot d'una tirada.
En arribar Volterra, la seva esposa li va
fer Ilegir el manuscrit, i Pendemé mateix
de boa matí, a Volterra Ii falté temps per
telefonar a Pagnol i dir-li que l'ames a
veure
de seguida per posar-se d'.acord so
bre el repartiment deis rpersonatges i es7
trenar

seguit.

tot

Pagnol

és un bon exemple a tenir pre
sent. Tot alió que, a París •com a Barce
lona, s'acostuma a explicar de capelles
esglésies, portes tancades i conspiracions
del silenci, l'ha fet riure més que res.
Val a dir, perd, que Pagnol té un secret,
que ens ha estat descobert pel seu confrare
André Lany, un secret ben senzill : «per tal
de poder estrenar als bons teatres, no tens
altra cosa a fer sinó escriure obres bones.»

inumE PASSAkELL

JOAN CORTES

—

.

.

.

50.000

•

36.000

TORRES I XALETS, A PREUS DE VERITABLE GANGA,
A LA CIUMAT 1 FORA, DES DE 30.000 A 5o.000 PESSETES.

MÉS DE
CASA.
CASA.

CASA

P. LETAMENDI. VERITABLE OCASIÓ. R. 7 per roo. P.:
ST. GERVASI, AL MILLOR PUNT (16.000 P.), 6 per roo
SANS, tocant la carretera; renda 6 per 'o° valor

.

•

50.000

•

500.000

.

—

A

1

200

—

.

80.000

.

DE TOTS PREUS I CONDICIONS! !

!CASES

SOLAR.
BALMES, A LA PART MÉS ARISTOCRÁTICA (36.000 P. a 5 PTES. PAIV).
Molt propi per a construcció i capitalistes interessats en la moderna edificació
SOLARS ENTENÇA, 5 PTES. 1 ROCAFORT, A 5 .PIES. PAM. MOLT BONA SITUACIÓ.
SOLARS GUINARDÓ.
ALS LLOCS MÉS CÉNTRICS, PROP MITTANS COMUNICACIÓ.
5.000 p. a I'50; 4.000 p. a 2 ptes.; 7.000 p. a 2'50.
1 I.000 PAMS a x Pta. PAM, MOLT INTERESSANT !
SOLAR NTRA. SRA. DEL COLL.
—

TERRASSA. 103 ha. 33 CULTIU 1 EL RES•
PROP V1LADECAVALLS
bosc incult. Bonica casa. Finca molt interessant als aficionats a la
Preu ocasió
PRopudcló 1 ESBARJO
CAPELLADES.
MAGNÍFICA FINCA RúSTEGA DEPRODUCCIÓ I ESBARJO : MOLTA
EXTENSIÓ : GRANJA MODERNA : MOlt ben installada, amb les seves incu•
badores, criadores, 12 galliners capaços per a 1.000 gallines i Ilurs pollets,
de 'porcs,
50 gábies per a conills i llurs cries, 3 locals grans per a cria
gran corral propi per a 15o ovelles amb llurs ovelletes, 3 cups capalos per
cárregues
nomenades
a
700 cárregues de vi, grans cellers amb bocois (les
són les que es recollecten poc més o menys tots els anys): Dintre del terreny
de la finca existeix una fábrica•bévila : Es la finca més bonica i productiva
de 2 hores a la rodalia. Renda aproximada, 12.000 ptes., sense explotar
la granja ni les ovelles: Preu de ocasió
NOTA : CAS D'-.INTERESSAR, S'ACCEPTARIA PERMUTA AME CASA DE BARCELONA!
REUS.
MAGNÍFICA FINCA RÚSTEGA, DE PRODUCCIÓ I ESBARJO. Situada a la
carretera de Reus
a
Salou: d'una extensió aproximada, 13 hectárees,
plantada tota d'avellaners, ametllers, olivars, presseguers, pomers, perers;
llimoners, garrofers, i tota mena d'arbres fruiters. Aigua molt abundosa;
formós parc, amb tata mena d'arbres d'adornament : estany; pista de
tennis.
La casa és molt gran i prbpia per a granja. Es ven amb tots
els mobles. FACILITATS DE PAGAMENT. Preu
CASA TORRE EST1L MASIA CATALANA, PRÓXIMA SANT FOIX, UNS 20 QUILÓMETRES
BARCELONA, peu carretera, 6o.000 pams terreny
TANT
caça.

El succés
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•

•

•

•

•

•

•

•
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sol home.

que

—

70.000

—

nostra

magnetitzar

va

tot

Barcelona. Va introduir el cuplet a tots els
celoberts de l'Eixample i als obradors de
modistes baroelonines. Revolucionava els
pobles, feia pronunciar sermons incendiaris
als rectors de bosc, i feia rodar el cap a
les noies solteres, les quals acudien a dema
nar-li retrats amb dedicatória i li passaven
la má per les robes amb el match( fervor
litúrgic arnb qué solen fer-ho els entusias
tes d'un torero famós.
Molts d'aquells retrats eren collocats al
costat del del pi ornas, o al capgal del Bit.
Si aleshores s'hagués acudit a algú posar-la
tots l'haudem votada, com
en candidatura'
un

—

FINCA RÚSTEGA

de prop.

Aquella Raquel

—

era

un

Ave, Raquel!

'

va tenir
lloc al teatre Annau,
music-hall de !tercer ordre, del

Parallel.
La consumació valia dos ralets a la tarda
i una pesseta a la nit. Els cuplets eren ame
nitzats per l'orquestra i pel sordl de tren
cament de eacauets i avellanes que venia
del públic. Altrament, era de carácter. No
nell hi anava a fer
La Raquel hi ya

apunts

moltes tardes.
un moment en
catire en
qua el cuplet patia un enfarfec de sicalipsi.
Ella mateixa en tocá les conseqüéneies, al
principi, car passava desapercebuda. Els
125.000

La cara,
espíll de la salut
Un rostre
•

trist,

denota

monblegs equívocs

—

en

un

A

TOTES LES

URI3DCINAL

HIPOTEQUES I TOTA CLASSE D'OPERACIONS
ROSTEGUES I URBANES.
ABANS

COMPRAR, VENDRE O HIPOTECAR,
CIRERA— AUSIAS MARCH,
t'o i de 6 a 8. Tellfon 24.687.
DE

CASA
a

RES NO PERDREU
2, 2.°, j.a.

VISITANT

AQUESTA

(Pl. Urquinaona),

ES

UN

175.000

CARLES

Nit,
L'UPODONAL

sensacional:

han

ELS CRIMINALS
Escenografia: FONTANALS
Original presentació.
Exit mundial.
Es despatxa a Comptaduria.

recomano

DR. A. PI SUIER

GRÁFIC

INDICADOR
DELS LLOCS A ONT
ES LOCALISA
EL REUMA

TAIZDA:

les

10: estrena

de la célebre obra

Pagnol, traducció de J. M.

de

Sagarra:

amb

frecuencia.
Caudralic de 1%1.3100
la Pacultad de Mededna
de Barcelona

de

a

de Marcel
es

preparen crocció

eficas i el

oLonra.,

Marieta, dIglésies
Gente bien, de Rossinyol
La Baldirona, de Guimerh

rácid úric

Companyia catalana VILA.DAVI

7 acciona simulanies en 7 escenaris.
Més de So iniérprets.
Direcció escénica: PRIS DAVI.

DISSABTE DE

dlreccló:

CAPDEVILA

La senyora

40.000
estrena

FILM "PARAMOUNT'

Companyla catalana,

inioxicada

Teatre Catalá ROMEA
nit,

AL

I

WWWW

la sang

1.117

SOBRE FINQUES

AVUI

TEATRE CÁTALA NOVETATS

neleja

un

per

Dissabte de Glória,

COMARQUES!

&MUEVA YORK

—

-

DE TOTS ELS PREUS I

'JOVENES
CO 11.11 S E, U livil

—

FINQUES RÚSTEGUES

Norman Foster

ra

Quins als veure's així prenen el
Fosfo Glico Kola Doménec
regeneren la seva salut, tonifiquen els
seus nervis i canvien el seu rostre de
dia en dia, fins veure aparéixer els co
lors sans que signifiquen vida, salut
i alegria.

•

•

flac i

organisme debil,

—

-

Claudette Colbert

quític, esgotat.

deis quals
perorava dalt d'una estrada abillada de ma
gistrat
no feien
grácia a ningú. Va va
seus

pállid, demacrat,

Un film de

AZY A R. 1 IT S
Díes 6 i 8, nit, recítala:

RAQUEL
Es despatxa

a

2VVELLER.
Comptaduría

MIMDIk

6

CINEMA

EL

47•

Chaplin

La darrera setmana PANORAMA Charlie
Con és de costum cada any, les empreses
de glória estrenes
es reserven pel dissabte
importants, i mentrestant ens fan nassar
aquest llarg temps de Quaresma anab pro
grames tan poc temptadors que obliguen
al dejuni. Sort hem •ingut aquests darrers
dies de les sessions especials, les quals, poc
o
molt, porten sempre notes interessants,
que aquesta vegada han amenitzat un xic la
darrera setmana cinematográfica, el panora

Les

coses

que hom 'hi

són prou inte
avorrir-vos mai ; peró cal

ressants per no
convenir que per a filmar-les, l'operador no
s'ha amoinat poc ni molt. Cinematográfi
cament considerat, ens atrevim a dir que és
document que no spassa d'una mínima
un
discreció. Hom hauria volgut, Illmenys, un
xic més d'esprit i de recerca voluntária en la

composició dels episodis.
Tempestat sobre

La noséra próxima sessíó

En

veu

el Mont-Blanc, que «Stu

La sessió de cinema corresponent al mes
actual, tindrá lloc divendres, dia 17, amb
el programa que anunciaran en el próxim
número.
Aixó no priva, •erb, que avancem ja en
aquest una notícta que segurarment será
ben rebuda pels aficionats.
Es el nostre objecte reestrenar en aquesta
sessió un del films més famosos en la his
toria del cinema, La caravana de l'Oregon.
Aquest film, que fa molts anys que no s'ha
vist a Barcelona, ens ha estat sollicitat di
verses vegades com un nom indicat per a
la nostra revisió del cinema anut. D'un mo
ment a l'altre arribará a Barcelona una no
va cópia d'aquesta formosa cinta i aquesta
circumstáncia penmetrá la seva reposició en
la nostra sessió vinent.

en

gerrná

«Nit romántica»

.no era precisa
divertit.
Naturahnent que ipodríem citar dos (non-1s
que són dos films que tothom ha pogut veu
gust. Ens referim a Horitzons nous
re amb
i a L'última companyia. Per() de tots dos ens
de la

ment

hem

qual, poderil dir,

massa

ocupat ja

aquí mateix,

extensament

,abans de llurs respectives estrenes ipúbliques.
Així, dones, caldria restringir als programes
de les sessions especials la materia d'aques
tes ratlles.
Farem una excepció, i no será precisa
ment una exoepció honorable, pel film Nit
romántica. No honorable, •erqué es tracta
d'un film insubstancial, peró excepció obli
gada per tractar-se d'un film amb ;Lillian
Gish.
Val a dir que ningú no haurá pogut reco
néixer en la protagonista d'aquest film, sig
nat per un tal Paul Stein, l'incomparable
actriu que és i ha estat sempre Lillian Gish.
Es per a tots els que hem seguit, quasi di
Hern amb fervor, la tasca de la gran trági
ca, una cosa inconcebible retrobar-la ara
un
film com Ntit romántica, en mig de
en
dos tenorios de la darrera fornada com són
Conrad Nagel i Roc la Rocque, en una his
tória absolutamente inapta a les facultats
serioses de la protagonista.
Heus ad, dones, que no podem ja mé dir
que Lillian Gish no ha fet mal films in
diferents. I pensar que potser aquest será
Púltim ! Res no podría aconsolar-nos d'a
questa pérdua si és que realment es confir
quals
men els rumors que corren, segons els
la intérpret de La dona marcada, El vent i
tantes altres inoblidables pellícules pensa
abandonar definitivament el cinema.
*

dio Cinaes» presenta divendres passat, és

un

ad, cada dia més nombrosos i més aficio
nats al cinema, han pogut veure en aquest
impressionant docurnent del doctor Fanck,

esquiar

en una forma en la qual ni tan sois
havien somiat. Cal dir que algun d'ells s'ex
cusava pretextant que mai no havia vist tan
ta neu aeomulada. La quantitat de la pri
mera
matéria facilitava la tasca esporfiva.
Els aficionats als catálags de núvols, si és

—

—

Hollywood es prepara un
exclusivament per dones, i
aixó que és un film de guerra. El seu títol
original és Les dones com els homes i el seu
director espera acabar-lo sense que hi sur
tin ni una cara d'home ni se'n senti una
Aquet film, que presentará l'existéncia
veu.
de nou dones en una ambuláncia durant la
guerra, será interpretat per Evelyn Brent,
Louise Fazenda, Jume ,Clyde, Irene Rich,
Lillian Tashuman i altres quatre actrius
a

interpretat

encara no

designades.

No vol venir per

ara

Fa temps que John Gilbert no s'ha dei
veure per aquí.
Sorpresos per una ab
sbncia tan llarga de l'irresistible galan, ens
hem dirigit a la Metro Goldwyn a pregun
tar per el!.
Havia corregut el rumor que la Metro,
en
vista de la veu infame que tenia, havia
volgut desentendre's del contracte pendent
amb Palustre actor pagant-li per aixó forta
-indemnització. Es a dir, que Gilbert co
brava perqué no fes res. Peró sembla que
tot plegat són histories, que els nombrosos
adversaris amb qué ha de comptar una emi
néncia com John, estavetn interessats a fer
córrer.
John Gilbert ha acabat un film per la
Metro. Pero aquí no creuen gaire en l'éxit
xat

*

«Studio •Cinaes» en la seva darrera sessió
de documentals i reportatges, presentá Vo
yage au Congo. Heus ad un film la projec
ció del qual haurícm dedicat ,als nudistes
de Barcelona. Por ells, un film aixt ha d'es
ser com una mena de festa major i l'espec
tacle de tants addictes a llur doctrina, re
unas en aquest film, creiem que els ha de
El film presenta
commoure profundament.
una
bella perspectiva del que seria el món
si aquesta doctrina que pretén restaurar la
moral, seriosament compromesa per l'afany
contra natura de vestir-se, vingués a im
plantar-se definitivament. Ara, que no cal
arribar a la fi del film veient una menuda
vestida, jugant als daus, per constatar ma
lenconiosament
cada cop que en el curs
que la
del film apareixen uns pantalons
civilització s'ha entaforat arreu del conti
nent negre, amb Pinguarible tossuderia de
disfressar el génere hurná.
-Marc Allegret, que seguí And:é Gide, en el
curs de la seva travessia del Congo, ha fil
mat alguns deis espectacles exótics i descon
oertants que els turistes •tingueren ocasió de
copsar en llur viatge, les impressions del
qual fan la substáneia de dos deis bons lli
bres d'André Gide.
Document humá. El film sembla preocu
par-se nnmés deis hornos, i el paisatge, les
eliminades del
coses inanimades, han estat
film en absolut, llevat de les primeres vistes,
preses des del tren en anarx,a, que ens mos
incomparable destilada de boscos
tren una
verges 1 frondosos. Peró aquest document ha
estat elaborat amb una passivitat excesiva.

"Women only"
film

«Viatge

al

Congo»

la sessió, pogueren exta
siar-se en Pespectacle sempre divers deis raí
vols entorrt de des cimes més alteroses deis
Alps. L'espectacle s prou bell iperqué inte
ressi a tothom, prescindint de tota curiosi
tat científica explícita o latent.
Perb, deixant de banda una i altra afició,
el film resta un xic llarg. A desgrat de tot,
resulta, com déiem, un bon film avalorat per
una
excellent qualitat fotográfica.
Acabem dient la sorpresa que ens ha pro
duit veure un film com Esséncia de verbena,
primera i única producció independent por
tada a cap a Espanya, posat al començ del
programa. Pensávem que les coses deis veins
rnereixien un xic més de consideració, i mes
tenint en eompte que el film de Giménez
Caballero era incontestablement més infieres
sant que els dos que el seguien en l'ordre
del programa.
El títol del film indica sense confusió el
contingut. I com que la verbena madrilenya
és quelcom de deliciosament típic, el film era
relativament fácil, 1 com que l'operador que
ha assistit Gianénez Caballero és un borne
que sap molt bé Pofici, Esséncia de verbena
ha resultat un fillri interessant dins el ge
nere, i que també podria incloure's a la Insta
de documentals. Estotra decididament a
poca deis documents! Veurem de qué servi
rá documentar-nos tant!
J. P.
que n'hi havia

pellícules

de

a

totalment

parlades

en

anglés,

seu

l'avinentesa

Fords
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l'Arxiu Históric de la Ciu

tat, plaça de la Catedral i
carrer

de Santa Llúcia, 1,

"Casa de rArdiaca",tots els
REDAIXES
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EN

TOTES

DE LA

LES

CASA

dies feiners de 9'30

a

1'30.

de

tronats

veure

América,

i

policics babaus,

Les proves de la

seva

universalitat i de

la seva popularitat ragen soles ; n'hi ha
prou, quant a la primera, veient Pacollid.a
deis seus films ; quant a la scgona, veient
corn és
rebut pertot en el viatge que, al
grat de la seva fantasia realitza per Euro
pa i en el curs del
s'ha dit que pas
sará per Barcelona. (Perb si «N no ve, el
seu darrer
film, Les llums de la ciutat, ja
és aquí per a ésser cstrenat dissabte.) No

qual

hi ha hagut fas .ara un eas
semblant de celebritat. Es in
teressant, dones, de preguntar
se en qué recolza aquesta, per

A la

i

Ufa,

pot aconseguir

un

*

*

vegada major a la simplificació, a l'eco
nomia del gest. Tot el seu joc és de matís,

quatre centes criatures i llurs mares el xer
roteig de les quals no arribava a ()regar els

crits de Mack Sennett dirigint les escenes.
Quan es projectá el •film, tothom es pre
guntava qui era aquell home que caminava
d'una manera tan particular. En vista d'aixó
la Keystone Ii féu rodar quaranta films. Pe
ró Mack Sennett, que d'altra 'banda creá
tants personatges del cinema, no acabava
de compendre aquell cóanie ni la seva obs
tinació a conservar un abillament tan estra
folari. I Chaplin es va buscar un altre amo,
fins que no n'ha •tingut cap, i, restant la
figura més independent del cinema, n'es al
hora la més universal i popular.

assolit amb una parquedat de majans com
no
en
trobartem altra d'igual en cap ar
tista. Chaplin és el més viu exemple d'ex
pressionisme, aconseguint el máxim d'efecte
amb la máxima sobrietat. I aixó no sois
per un do de la naturalesa, sinó també
per un estucli de l'artista, que deia no fa
gaire
mateix, veient-se en un film :
ho fa del tot malament, aquest
xicot. Ho fa millor ara que vint anys en
rera.
Mireu les seves rnans, mireu la seva
expressió. Ara sap qué ha de fer amb els
ulls. Per arribar a aquest resultat, vitnt
anys no són pas massa!
C.

arsans, S.

franco-nipona,

lona, segons el qual la producció japonesa
en
tan important. Per?) d'aix6 no ens
diu res. En canvi, ens parla de Pacceptació
que hi tenen els films sonors, de tal ma
nera
que totes les companyies japoneses
a
fer-ne, i en l'idioma del país,
es posen
malgrat al Japó Panglés sigui el segon
idioma que ja s'aprIn a •'escola.
A Toquio está a punt d'inaugurar-se un
gran local amb •tres pantalles, pels films
ordinaris, pels films sonors i ,pels films de
grans dimensions (?). El més curiós és que
els costuras del Japó exigeixen, en els 'loes
d'espectacles, Porganització d'un club, i el
nou
cinema, el Gekyo, d'una arquitectura
que no té gran cosa a veure amb la tra
dicional japonesa, tindrá restaurants, pis
cines, sala de banquets, cabines telefóni
ques, etc. ; será, en definitiva, un local com
no
n'hi ha cap de semblant als Estats
Unas, segons diuen els japonesos amb una
punta de malicia.

el

no

Per qué parlar del Chaplin actor, el que
coneix tothom? Per2) bé cal dir-ne alguna
cosa, sense l'aire de fer cap descobriment.
Per sort, de tant en tant es reprenen
pellícules anti,gues seves, molt bones, peró
que permeten mesurar els seus progressos,
Pevolució del seu art. En peques paraules
pot restar precisada aquesta : tendéncia cada

amb Marlene Dietrich

japonés

que pot comptar amb un préleg de Paul
Valéry per a un labre seu, de tornada d'un
viatge al país natal dóna algunes precisions
sobre el cinema al Japó. En el seu concís
reportatge, el primer que hi hern buscat ha
estat la confirmació d'un rumor que pren
gué cos entre alguns cineastes de Barce

Qui

*
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molt pocs...

pensen per ara enviar-lo a buscar.
Perb hi ha Romance doncs—contradiem
nosaltres. Oh! Greta Garbo és una excepció
—ens repliquen. Si l'home que ha imposat el
seu bigoti a mitja humanitat arriba a saber
que ja no se'l considera una excepció i que
Greta Garbo, que conquerí els seus llorers al
costat d'ell, fent eh l la meitat del reclam
d'ella (los amantes ideales de la pantalla),
l'ha desbancat d'aquesta forma! Amb les
ipretensions que diuen que tél
El que no li recomanaríem és que es fes
una operació a la larinx com el malaventu
rat Len Chaney i que esperi la renaixença
del cinema xnut que a tots vents profetitza
Ohaplin, o bé que faci com el seu company
Novanro, que aprengui l'espanyol, ja que
aquesta condició és imposada a tothom que
vulgui fer comédia des de la pantalla del
Fémina.
Hi ha tantes persones que el troben
faltar !

Kikou Yamata, escriptora

un

resultat així?»

no

Del cinema

Hogar

amb totes les desventures que
li sobrevenen a cada nova
temptativa seva, és sentit tan
a Jprop per un (axón
que tot
hom está d'acord a qualificar
de materialista, cobejés de
fruIcions, assedegat de diners
i de puixança i, en definitiva,
avorrit com una mala cosa.
Reconéixer que Chaplin és
el més gran cómic que hagi
existit, explica molt poca cosa.
Ens lliga amb ell quelcom de
més profund que una bona
estonia passada veient-lo a la
pantalla. El personatge que ell
ha creat és, en el fons, massa
patétic perqué l'hágim de con
siderar únicament com el pa
Ilasso que era en els seus pri
mers films, en
els quals l'as
pecte cómic era el que do.
minava.
Potser perqué en el món hi
ha més gent que fracassa que
no
pas que triomfa, tothom
sent alguna cosa •própia en els
fracassos d'aquell pobre va
gabund, somiatruites que creu
París
Chaplin al balcó de l'hotel, a
en
l'amor, la bondat, la ni
bertat, i topa a cada pas amb
batibull en qué aquell borne tímid desenrot
les realitats •és atuidores d'un món que.
nava de tant en tant unes curioses facultats
no
li ve a mida.
d'improvisació. Al cap d'un mes, mentre
I també tothorn u agraeix l'absoluta man
Chaplin en pijama llegia en una hamaca, ca d'intencions proselitistes. No pretén pas
un
operador entrava corrent i cridava que mal etzibar-nos una prédica a favor d'aneó
calia no perdre temps, que tothom ja anava
o contra alló. No m'he cregut mai alió que
cap a un concurs de criatures que Mack pels americans, Chaplin era un exemple del
Sennett volia aprofitar per a una de les se
que cal no arribar a ésser, i d'aquí el seu
la •seva precipitació, Cha
ves coméxlies. En
éxit, com a exemple moral en el país prag
plin arreplegá un bastonet, un •barret fort, mátic por exoelléncia, alhora que tocat del
uns pantalons de Fatty Arbuckle i unes sa
sentimentalisme més ploramiques.
bates que Ford Sterling feia servir en certs
Sigui el que sigui, aquest home que ha
papers. Així equipat, arribá entremig de
creat
el personatge que té més amics al
món, i que eh, personalment, pot dar-se
tots els gustos perqué és ric, és un misan
trop i un solitari. Viu a Beverley Hills, tot
sol en la seva gran casa, tocant el piano,
llegint i mirant el cel amb un ipetit teles
copi. «Qué he obtingut del món?—deia una
vegada—. La celebritat? No hi ha dubte.
Peré, qué he fet de la meya vida? Mle
pogut procurar la majoria de coses que he
desitjat, peró quan ja les he tingut m'he
adonat que no havia d'haver-les cobejades
mai. No bec, no fumo, no jugo. Un teles
copi, un piano, llibres, uns quants amics,

Ernest B. Schoedsack, realitzador de
que acaba tot just ara d'enllestir a
Sumetra el seu nou fihn Rango, explica els
incidents de filmació del nou film :
«Per a decidir els orangutans a aproxi
mar-se
a
nosaltres, vaig emtprar un majá
vell com el món : fer fluir als ulls de les
femelles collars i braçalets. Inquietes, no
varen
parar fins que se n'apoderaren. Els
nostres vincles d'amistat amb els simis s'es
tabliren, dones, sota el signe de la coque
teria.
»Aleshores vaig poder fer cómodament
observacions interessants, que haurien apas
sionat el difunt Buffon. Poguérem consta
tar que els simis no jeuen mai dues nits
seguidos en el mateix llit. Cada vespre can
vien de tronc d'arbre i són el mateix que
alegres vagabunds sense domicili fix.
»Contráriament al que afirmen els novel
listes, els grans focs nocturns no fan recu
lar el tigre. Algunes regions malasianes fan,
el mateix que
per altra banda, del tigre
un
animal sa
l'India amb les vaques
grat, el qual está prohiba occir, ádhuc en
defensa prépia...»
Esperem amb confiança aquest nou film
rodat per la Paramou,nt en l'illa de Suma
tra pels mateixos elements que l'any passat
ens
oferiren Quatre plomes i ara fa dos
anys Xang.

Actualment,

va

qué aquel! pobre borne, sense
ofici ni hendid, poc tragut,
fracassat, humiliat, resignat

—

bon film que féu les delícies dels esquiadors
i dels meteorologistes. Els esquiadors de per

flavors dominant

un

redisses,

—

ma

la Keystone

pellícules cémiquei,

bon dia, !Charles Spencer Chaplin es
presentava a Mack Sennett. L'endemá •ma
teix, el nou vingut es trobava entremig d'un
batibull de mosses, ,pastissos de nata, cor
i

Xang,

en

1913,

céntric de Londres, 'Sydney Chaplin. Peró
aquest, a darrera hora, va voler donar a un

Declaracions d'E. B. Schoedsack

Lillian Gish

les

trangers

Ferrocartils Nacionals
Passatges Marítims i

yiatges a "Forfait" Excursions
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-
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aeris
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L'escultor Manolo IngenuViai í
Aquells que conegueren Manolo pels volts
de l'any 1917, llavors de l'estada més Ilarge
que, després de l'adolescéncia, ha fet a Bar
celona ,aquest artista, i no l'hagin tornat
a veure, a bona fe que pel seu aspecte físic
coneixeran pes.
TIO el
En aquella epoca, que fou una de les anés
brillants i més poca-soltes .que ha travessat
Barcelona,

en

la

qual,

bé

o

malament,

ballava,

que no
i que

pas cap

"FONOGRAFIA"

prodigi

de ge
.arrencar-li
trenta sous et feia suar sang i aigua ;
sobretot, aquel! Moréas, el record del qual
és una de les devocions més cares del nos

nerositat

escultor

tre

era

per arribar

Les inorts m'écoutent seuls,

es guanyava la vida, des del fabricant
de teixits de llana fins a l'infeliç que treia
el que ,podia del servei d'espionatge ; en la
qual a qualsevol hora del dia
o de la nit us era possible el
mateix fer-vos tallar els ca
bells que anar a fer-vos pen
dre mida d'un vestit ; en la
qual la vida nocturna del nos
tre districte cinqué (encara no
s'havia inventat la ximpleria
d'anomener-lo «barri xinés»),
era una de les coses més im
portants d'Europa en el seu
ordre ; en la qual ja s'havien
sentit pels carrers de la ciutat
els trets dels primers atemp
tats socials, que n'inaugura
Déu
ren la sinistra tongada
sap a qui afavorien —; en
aquella época que és una. de
les més térboles i més interes
sants de la vida barcelonina
que esperem que un dia o al
tre algú estudiará amb l'aten
ció que es mereix ; temps de
negocas i de chantage, de bar
rila i de tragedia, d'incons
ciencia i d'atabalament, cap
allá a la una de la nit es dei
xava caure pel Lyon d'Or el
Manolo que coneguérem,
El Manolo de llavors era un
heme de pell colrada, eixut
de carns, nervios i ágil, amb
un abillament pintoresc, mig
de rnaquignon, mig d'artista,
amb una boina al cap i una
vareta de freixa a la má, que,
en arribar, s'asseia a una d'a
quelles taules per les quals en
els seus boas temps va passar
tanta d'hitória anecdótica de
la nostra ciutat, i es posava
a descabdellar la troca inaca
bable d'una conversa viya i
llampeguejant, plena de provençalisnaes i pa
risinismes, imatjada i concisa, que ens feia
passar pels ulls tota la glória virolada d'a
quell París de l'avant-guerra, amb el seu
aiguaebarreig de gent de pertot arreu, per?)
fins al punt just, amb els seus Rase +Croix,
amb els seus rapins ; el pobre Pólvora'
aquell D'Ostoia que no es treia el monocle
ni per dormir ; Erik.Satie amb el seu barret
de copa ; Apollinaire, Picasso... que sé jo ;
aquell Bofill, al taller del qual Manolo tre

Es inconcús que de les primeros mani
festacions de l'art fins als nostres dies es
reprodueixin constantment els casos d'he
roisme en els que hi consagren llurs activi
tats. Qui més qui menys podria dir-nos quel
corn de tal amic o conegut que,
per a po
der lliurar-se en absolut i amb plena Iliber
tat a la práctica d'un art, ha fet renuncia
ment voluntad de tots els gaudis materials
que li ofereix la vida normal. I cal remarcar
que aquestes ambicions i plaers a qué renun
la
cien emportats d.'un anhel generós
creació d'una familia, la con

a

:

tot

l'habite

les ton2-

[beaux.

hom

I

ens

explicava

anécdotes í teories,

aven

—

quista
cions

el present
de totes mides i tamanys
des de 110 pessetes
MOBLES
Tallers, 29,
Magatzem: Corts, 522
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de

la

disposada

etc.

a

—

temperament de qui la produeix
és obvi
de recórrer a les regularitzacions cerebrals
—

el moment de l'excució.
S'han comes tantes malvestats a l'empar
de la freda meditació que hom ha arribat
ádhuc a la pretensió paradoxal de voler fer
obres d'ert ingénues, sense parar esment
que la ingenuitat és una qualitat própia
només d'infants i de badocs.
Si l'artista és Phome sensible per excellén
cia que en el seu pas per la vida copsa amb
més agudesa que els altres les emocions que

en

cons

aspira

rnajoria sempre
guanyar-les enca

•sigui a•mb risc de la
vida.
Amb tot, aquest renuncie
ment, aquesta mena d'ascetis
me
no
deixa mai de trobar
prosélits fervorosos, ádhuc en
determinats adolescents que
coneixent a bastança i a priori
les conseqüencies de llur ideal,
es llencen als senderons com
plicats i espinosos de l'art dis
posats a la brega dolorosa
d'encarar-se amb Phome ene
mic de Phome.
Quina força misteriosa els
que

ra

própia

L'afany
graus
ser?...

Des de la soya a,parició, MIRADOR ha con
sagrat una secció fixa a la música mecá
nica, havent-se adonat de la irnportáncia
que havia pres el disc en aquests darrers
temps. Grácies a la ,perfeoció assolida en
Penregistrament i en la fabricado deis apa
rells, que permét satisfer els més exigent-s,
que en som de lluny d'aquells temps en
qué el fonógraf era mirat, amb raó, com
un
trasto productor de sorolls, falsejodor de
sons, insuportable per a tota persona de
gust mitlanament delicat!
Avui, grácies .als perfeccionaments abans
alludits, que han comportat també una in
telligent tria de les abres a enregistrar, el
fonógraf té el seu floc en tota casa i una
discoteca hi és tan indispensable com una
biblioteca.
A més a més del seu valor distTactiu i
artístic, está encara reservada al disc una
missió educativa i documental els primers
símptomes de la qual ja van prenent forma
una
mica pei-tot.
Nosaltres, dones, que concedírem a aques
ta manifestació de la nostra epoca el valor
que realment li correspon, podem avui do
nar als nostres
lectors una noticia que se
gurament no els deixará indiferents. I aques
ta notícia és la de la immediata aparició, a

Barcelona,

d'u'na

revista, Fonografía,

exclu

sivament dedicada a la música mecánica, pri
mera revista éspecialitzada en aquesta qüés
tió que es publicará en terres ibériques, re
dactada per competents crítics, a l'obra deis
quals s'afegirá la collaboració deis norns més
coneguts, d'ací i de Pestranger.
Els promotors d'aquesta idea
ja re-alit
zada, puix que dintre pocs dies apareixerá
el primer número de la revista
entenen
amb ella dur a terme una obra de cultura
i d'orientació deis nonabrosos aficionats al
disc, fent així una tasca tasca molt més ám
pila que la que es podia fer des d'una sec
ció duna publicado com la nostra que ha
d'atendre molt diversos interessos.
I, com que respecte material de les publi
cacions no és pas cap cosa negligible, a més
a més del contingut de la revista Fonografía,
ens caldrá assenyalar la seva excellent pre
sentado, amb abundáncia de gravats, de ma
nera que suporti la compareció amb qualse
vol revista similar.
En aquest cas, veritablement, no per mas
sa gastada
deixa d'ésser aplicable la frase
consabuda que la nova publicado ve a om
plir un buit, puix que es feia sentir de debó
la necessitat d'una revista especialitzada
vista la difusió, destinada encara a ésser
més i més gran, assolida pel disc.

empeny?...

posseir u n s
superioritat pot
Al nostre en tendre,
de

de

; car aquest noble afany no
fa altra cosa que actuar en
ells d'estimulant per a induir
los amb més convicció a l'es
tudi i amb més ábrandament
i entusiasme a les regions de
Pare Direm, dones, que seis
enduen els atractius de la na
turalesa? En arribar a aques
no

•

com

diner,

del

titueixen les máximes

—

Bureaux

puresa DISCO.'

—

—

iproposició gairebé ens veu
obligats a donar-hi vali
dese, .puix que la llum, el mo
viment, l'espai, la forma, el
ta

rem

color i guantes magnificencies
enclou, són a bastament for
tes en llur conjunció merave
«Douanier» Rousseau
Noces
liosa per a produir en un ésser
de sensibilitat afinada la ,més.profunda exal
l'afinen 1 l'embelleixen espiritualment, és
tado emotiva.
,possible que pugui esdevenir mal un inge
La pintura, l'escultura, la música i la
nu? La veritable ingenuitat está a creure
poesia son tardes formes expressives de qué
aquest contrasentit
L'artista
disposa l'artista per a transmetre als altres que en la seva obra inconcebible.
s'expressa com un in
en
un
sentit humanament noble, al natural
fant, fa pensar en unes facultats rnentals
sentir i a l'empar de la més adient de les
esquificles o en una astúcia capciosa que ens
seves inquietuds interiors.
porta a l'engany amb capa de sinceritat i
La deu de l'are brdlla en l'espera la téc
d'honradesa. Només per rao de voluntat,
nica és el mitjá d'ex,pressió, el recipfent que
per mancança de preparació o per inepcia
recull el regalament del doll i el canalitza.
absoluta, hom pot mostrar preferencia a
Per conseqüencia, en Part pictórica, la téc
emprar uns elements expressius barroers o
CEPILLERiA
nica, la part manual no passa d'ésser un falsos, i per tant en un i •altre cas sempre
enginy, un enumerat racional que contra
reprovables. En l'obra d'art, la pretesa in
pesa i nivella, una força cerebral que pre
genuitat no és mal altra cosa que el pro
tén regular les sensacions creadores. Si l'es
ducte d'una premeditado alevosa.
Més enllá del possible engany on hi ha
clat sensititu és tan desbordant, perb, que
no
sap o no pot deturar-se en la limitado
substancian tat pura, trobarem l'artista ;
ami; qué el seny la normalitza i passa per L'executant és en la forma. Tot está en sa
ber destriar aquests dos elstrems, en esti
damunt d'aquest regulador cerebral preesta
blert, l'obra d'art, malgrat la possibilitat
mar-los amb justícia i en copSer l'equilibri
d'ésser sublim i claferta de justificacions,
espiritual a través de formes aparentment
pot apareixer als ulls del profá amb els sig
inharmóniques moltes vegades. Una cosa
és la ingenuitat orbe que va a les palpentes
raspalls per a tots els usos
nes turmentadors i desconcertants de la fo
i altra cosa la puresa d'una ernoció promo
lila. 1 a més afinada sensibilitat, major
articles de neteja
objectes per a presents
perill encara de passar per un anormal, per
tora perfectament entesa i definida.
un
excéntric aferrat al món extravagant
ANGEL FERNANDEZ
rambla de catalunya, 40
particular de les própies elucubracions.
La técnica, conjunt de procediments, no
va
gaire més enllá d'un treball manual ;
hom pot apendre-la a les escoles, afinar-la
amb la práctica i reformar-la amb addita
ments o supressions calculades. De rnés a
rnés ja ha estat del tot resolta en deter
minats aspectes i concepcions a través deis
segles, sobretot quan l'artista, mancat d'e
lements más alliberadors, esdevingué senzill
copista i fidel reproductor dels objectes que
s'oferien al seu esguard. Remarquem, peró,
REVISTA MENSUAL DE CRÍTICA DE DISCOS
que no tots els artistes d'époques passades
eren tallats amb el mateix patró ; cal recor
I INFORMACIÓ
dar només Goya i el Greco.
El més remarcable de llurs obres —amb
tot i ésser d'un ponderat teonicisrne
és
SUMAR! DEL PRIMER
Pemoció a qué hem alludit abans, plasma
El valor social del fonbgraf, per Henry Poulaílle.
da en la tela amb vigoria tan intensa que
us fa vibrar a l'impuls de Pestremiment que
Música orquestral í de cárnera", per Balta,sar
l'ha motivada. Un i altre foren revoluciona
Samper.
Opera 1 música vocal, cors í solístes,
yis del teonicisme im:perant en llurs époques
per Joan Grau.
Opereta, sarsuela, cupleis í
respectives.
ballables, per Rafe! Moragas.
Davant d'aquests exemples, iiier quina raó
Jazz í films so
poderosa hem d'acceptar nosaltres i no po
nors, per Adolfo &lagar.
Músíca típica 1
dem combatre certes tendéncies
diguem
popular, per Joaquín Turína.
Dícció, per Joan
ne artístiques
que ho fien a l'estudi sis
Casas.
Rádío, perEnric Calvet.
Díbuíxos
tematitzat i a derivacions preceptistes?
1 fotografíes
Per a exterioritzar els seus sentiments,
l'artista que veritablement ho és no neces
sita de cap joc que deturi el seu impuls, ans
Será una de les revistes mésperfectes en el seu génere
bé, deu refusar-lo i aterrar els obstacles que
podien ofegar Pesclat espiritual que el ne
Preu: 0'50 ptes. Subscripció anual: 5 ptes.
guiteje. I consti que no fem cap referencia
Redaccló 1 ad ministració : Pelai, 62
BARCELONA
.als ertistes analfabets i impreparats ni pre
tenem sortir en llur defensa. Volem palesar
només que per assolir la plena realització de
NO DEIXEU DE CONC.FIZA.R.-LA
l'obra amb tot Pabrandament nervios o amb
tota la serenor encalm,ada
segons sigui el
•

—

Manolo

--

Escultura

i opinions ; ens iparlava d'aquella mise
ria, d'aquella bohemia tan poc volguda peró
aguantada amb aquella valentia
quin altre
tures

—

remei•

quedava!

—; i

en

els ulls

un

lleuger

tel d'enyorament.
Al cap de catorze anys trobern Manolo
insta•lat com un burgés en el seu petif mas
del qual és propietari ; un mas recollit
trartquil, tot pintat de calç, sense cap retó
rica, sense cap fantasia decorativa, eixamo
rat d'humanitat i de santa comú, com aquel'
que l'habita, en mig deis camps de part
d'amunt de Caldes de Montbui.
Aquell borne sec i tbru, s'ha anat erro
donint, ha anat perdent els angles perb
sénse perdre aquella aguda expressió de les
seves
faccions. El seu color de pa moreno
s'ha anat desplaçacnt per tornar-se un rosat
de bona vida. El posat de Manolo ha anat
esdevesnint reposat i tota la seva persona ha
adquirit un aire un si és no és abacial. En
la seva •á blanca i delicada no hi desen
tonarle pas una ametista.
Peró és e •ateix Manolo de sentpre. El
trobar-se ben bé a casa seva, sense angúnies
i podent treballar amb tota tranquillitat, no
ha fet més que •fermar-li i sedimentar-li
totes les seves idees enteriors. Manolo és
avui deis nostres .artistes potser el que pos
seeix una solidesa de vi•sió i de concepte
més considerable, la mida més• justa de les
coses d'aquest món.
Es un borne a l'extrem oposat d'alió que
són els artistassos amb tots els seus refina
ments, tota la seva sensibilitat no té res a
veure amb els gemecs ni els ulls en blanc, és
alguna cosa de més íntim i més de bo de bo.
De la mateixa manera que a Arenys de
Munt va fer-se seu tot el poble amb el doll
de la seva simpatia, a Cakles de Montbui
no
trobareu ningú que, en parlar-li de Ma
nolo, no us l'anomeni arnb afecte i consi
derado. Tothom el coneix i tothom l'estima.
I és ara que de Manolo, ara que ja el
tenim a casa a-lastra, ara que ja toma a
treballar, i treballa corn mai, que després
espe
del molt que ens ha donat, en
Dissabte que ve inau
rar molt més encara.
gura la seva exposició a can Maragall, i
estem segurs que no ens ha pas de defrau
dar gens ni mica.
JOAN CORTES i VIDAL
•

podem

•

—

A

punt de

sortir
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FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162

:

Teléfon

77406

-

—

se

—Anem bé per anar r Katompa?
—Sí ; a Katompa no miren gaire prirn.

(Aussic, Sydney)

—No tindríeu pas un auto que anés bé
amb aquesta maneta?

(L'Intransigeant, París)

—No ens emportem aquestes accions : han
baixat deu punts!
(Juclge, Nova York)

E/ pare.—Tingui, eent frenes per haver
tirat a l'aigua a salvar el meu non.
El nen.—Just! I a mi que m'he tirat pri

mer, ni cinc ceetims !

(Pages gaies, Yverdon)

—Falta gaire per arribar el tren?
—Gens. Miri, el gos del maquinista ja és

aquí.

(Ric

et

Rac, París)

FORTUNY, S. A1
Epicerie Françalse: Hospital, 32
Sucursal: Salmerón 133
,

Mantega TORRELAVEGA, Formatgets
GERVAIS, PETIT SUISSES, recepció

Llonganissa de la nostra fábrica
foie-gras "MARIE".Xampany RUINART-SILLERY, "LA
MARECHALE”, Vin Brut i altres mar
diaria.

—

de Vic.—Patés

estrangeres

ques

L'equivocacié

-

acreditades.

tral de

del

curt

de vista

en

la

cen

correus.

(jugend, Mtunic)

Caves

—

déna'm tles bombons.
ditts tres ben dit, ino te'in daré
cap. Ouants bombons vols?
—Si

no

.

MONTFERRANT (Methode Champe
noise) ,Brut, 8 pessetes. —Cuvée spéciale,
7 pessetes.
Extra Dry.
Demi-sec.
Doux, 6 pessetes.—Carte Bleue, 5'50 pes
setes.—Licors de la GRANDE CHAR
TREUSE jaune et verte.—Conyac NA
POLEON, 80 anys.—Vins d'Italia, Rin,
Bordeus i Borgonya.
Vins de Jerez i
Málaga de les primeres marques.
—

—

aix.6 t'han

qué. no el feu
hi anida a fer,
sap de adra!

—1 per

—

ment

amar

a

pobret,
(Ric

venut

per

Greco? Si

un

si ni sola

té ni cinquanta anys!
—Tant se me'in d(Sna l'antiguitat, mentre
sigui un Greco de debb.

Pa'rís)

(Fliegende Biü1Ier, Munic)

estudi?

et Rac,

---Cinc.

no

(The Passing Show,

Londres)

Anunciar
a

—

Seccló de Perfumeria: Rambla del Prat, 1
Presents

per

a

Sant Josep.—Presentem

"ORTOPEDIA

perfumeria

manys

i

de

marca,

de

tots

és donar a coneixer

Fill de B. CARCASONA

un

extensíssim assortiment d'ESTOIGS
de

MIRADOR

MODERNA"

Taller I despida: ESCUDILLERS BLANCS, 8.

ta

Casa fundada

preus.

en

-

LA NOVA

Telifes 18918

—Els diners i les

1875

Braguers Reguladora'
per

a

retenció absoluta de la trencadura.—Faixes de totes
Faixa-cotilla abdominal.—Models moderna

producte

un

EINA

per tot

joies, obro le ratera!
(judge, Nova York)
o

Catalunya

menea

Ortopédiques
per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena
iltés de cinquanta anys de práctica són la millor garantia
Cotilles

mobles
urru tía
dormiforis, ~flia.
dors, rebedors, etc.
El

pisos complets des
de 1.000 pessetes
El

facilítat de pagament
a
preus al compiat

carme,
(tocant

a

les

14

rambles)

PASTILLES ASPAIME
GUAREIXEN

isows","~.~.."."."^".•

op,

RADICALMENT

RE
COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN

Societat Espanyola de Carburs

•

Mallorca,

Tos

RADICALMENTE

BARCELONA

Apartat 190
Tele.: "Carburos"
Correuss

Teléfon

232

73013

PERQUE

CARBUR. DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) í Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/. DE PURESA, Fabriques a.
Barcelona, Valéncia í Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia i Córdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils í peces seda, cotó í altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratorís i doméstica : : GENER.ADOR.S, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

ESTUDIS, CONSULTES

I

COMBATEN

LES

SEVES

CAUSES:
COMPOS1CIO:
Sucre, llet, b., 5 ctgs.; ex
tracte
regaléssia, 5 cts.; ex
tracte diacodí, 2 milg„
exe
tracte medulla vaca, 3 mil.;
Gornenol, 5 milg.; sucre men
toanissat, quantitat suficient
per

PRESSUPOSTOS,

a una

pastilla.

ASSAIGS, GRATIS

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

ANUNCIANTS...!
Una moderníssima organització

completa

en

pu.blícitat

Pellícules de dibuixos animaís
mudes i

aplicades al serveí de la
publicitaria, us Pofereix:

sonores

técnica

AL E
Vostres productes poden ésser propaats amb éxit segur
tata la Regió Catalana i Illes Balears

200

LA

ea

einemes

cittiaks

en

de

per

poblacions

categoría

Fontanella, 10,11% 2: Tell 16606

MADRID:

-

IMPRESOS COSTA

Asalto, 45

--

Barcelona

Avinguda Menéndez Polayo, 85,

1."
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