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EL

TEATRE

Del tipus literari
En totes les literatures del alón, novel_.

lístiques

teatrals, encara que no precisa
ment en elles, sino havent-hi nascut, n'han
sortit per anar-se a incorporar al repertori
de les idees generales de cada comunitat,
més o benys extensa o bé; algunes vegades,
amb un carácter gairebé universal, ens tro
o

•

bern

aanb ano que s'anomena

tipus

els

literaris.
Aquests tipus sán una. serie de perso
riatges que, generalment, malgrat de pos
seir tots ells un perfil rnés
menys confús, uns trets
o
sempre din
oscillants i
anés•
tre la mateixa•tónica
o nienys variables segons la
representado que se'.n fa ca

han d'és.ser
manera

creats.

general,

FIGURES

allá

on

són

neces

saris per representar o per concretar alguna
que és ja en la consciencia de tethom.
L'autor de l'obra que els Ilenca a la circu
lado, recull els elements que- imprecisos.
flotant& volten per la seva atmosfera, els
condensa, els Higa i els posa un norn. La
seva
feina ha estat la de cercar allb que
el seu públie necessitava, la d'encertar en
tre aquells trets dispersos cis que tenien
de

D'En Pere Segara es podria dir, si el tenue
fos lícit, que és un actor a la antigua usan
za ; la qual cosa .equival a dir que és deis
que surt a les tatiles a interpretar tipus,
no
pas a fer-hi cabrioles,, a ent•ortolligar-se
de carnes 1 a parlar amb veu de falset, com
fan la majoria d'ac.tors de sarsuela d'avui.
En els temps que correm—que sán de
sindicolismes de totes menes, teatre i tot,

cosa

-

O

—

da

individu, cada poble,

ca

surten

a

escena

disposats

interpretar dignament
per ; els que,
per estudiar-lo

alhóra, n'és

un

•cornplement.

Difereix del tot en els detalls, pero cóin
cideix en absolut amb Pessencia. El mateix

tipus;

viát

interpretat

per

tots

dos,

conté

en

un

a

1a.

pendre'l

tres

la major part de ca
sos surten a fer d'eminencia,
la qual cosa, en termes de
l'ofici, equival a dir que des
trocen el paper ; i a donar al

públic una idea lamentable
del que és la grácia personal
de certa •mena d'actorsi. que
acaparen la sarsuela.
Un cas hi ha a citar, entre
altres; que es salvá del nau
fragi comú. L'Odas. Pero'
aquest actor ha deixat de
cultivar el genere per a de
dicar-se ekclusivament a la
cemedia. Tot i aixo, val la
pena de citar-lo com un
éxemple.
Molts, equivocadament, el
consideraven com un actor
de gracia personal. En veu
re'l treballar, pero, per poca
cura que hom posés al seu
treball, s'.adonava que hi ha
via més estudi que improvi
sadó. El detall o recurs có
mic no era conseqüencia d'un
acudit intuitiu ; ans be, una
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a

a

seran

públic,

cada
un

compietament desconeguts.

A

per interessar-se a donar vida
personatge, li cal trobar-s'hi ja en

amb un cone'gut.
seeret de la vida del nos
tre, representatiu fins al capdamunt, Senyor
Esteve
la creació més felie de Rossinyol.
El! és Púnic tipus literari que a casa
nostra ha trobat una vida real fora de la

corta

manera

en

-

—

l'ésser,

el inóment precís; quan calia fer
ressaltar una situad& D'aquí la confUsio de
molts gustadors del seu treball. Amb l'Ortas
la suspecta morcilla adquiria to. Perqué era
dita per a completar una frase, per a remar
car -una situado. -Amb-la
tenoió- de-fikar-la
clara, bel) acusada, danaunt de :l'espectador.
No pes amb afany de lluiment personal, com
es sol fer
generalment. Tampoc no deixa
tava els tipus a forea d'excessoS. Ortas
sabia aliar el ,barroquisme de la seva grácia
'personal amb el tipus que interpretaVa• d'una
tal manera, que aquest hi sortia guanyant.
Un barroquismo que els donava color, in
tensitat, vida i grácia. Res, dones, de grops,
ni de sotragades sobtades.
Cal tenir present que Ortas era un actor
exuberarit. Per a qualsevol, menys dúctil,
menys fi, aixb hanria representat un perill.
Per eh l no', per tal com els recursos o detalls
no
absorbien les essénciel humanes dels
tipus, ans be les completave-n.
Molts deis que conceptuaren l'Ortas com
un
interpretador d'obre§ pertányent al sec
tor exclusivament graciós,
era
perqué del
seu
treball només n'apreciaven els efectes
brillants, el pinyol, i no paraven esment en
el conjtmt de les interpretacions.
Ortas va desertar de la sarsuela. L'ope
reta, en trasbalsar les normes del genere,
en
falsejar les essencies de l'obra teatral
transformant-la en un pur i simple pretext
líric, devia influir poderosarnent en la seva
decisió.
L'opereta ha plantejat un problema greu
als actors purs. Per qué continuar? Dilema
horrible, enfront del qual només hi havia
pendre. Separar-se'n. El
una resolució a
cas
de l'Ortas no és únic. Molts altres
áctors, com així mateix algunes tiples, es
traspassaren al vers. iEls que s'hi queda
ren—pocs 1 mal avinguts—procuraren ca
pejar el temporal. Els hornos s'adaptaren
pogueren a la poca-solta literária i
com
musical, consubstancial del genere. Les do
nes es transformaren de tiples en vedettes,
i santes Pasques.
Un actor ens queda deis que encara se
gueixen les normes clássiques de la inter
pretació. Aquest és deis tossuts. Per be
que es veu obliga a treballar en les ope
retes interpretant els tipus amfibis peculiars
d'aquesta mena de teatre, així que pot
arreplegar una obra de l'Arniches 1 collo
anar

—

Pere

rumiada, perfectament paida, deixada

cosa

com

.aquest és el
--

O

es

Segura

diferencies radicals, les quals no afecten
per res Ilur esséncia ; tan vius, tan humans
són l'un com Paltre. El de l'Ortos, exu
berant, barree, farcit de pintoresc i de grá:
cia personal, que, justament, en l'Ortas és
aprofitada per donar un major relleu hurná
al tipus. El de Segura, més cenyit, d'una
grácia estricta, sense filigranes, d'una 'hu
manitat cantelluda. Quan ensopega amb el
que en l'argot del teatro se'n diu un papen,
la seva manera d'interpretar-lo pot ésser
aparellada amb la de l'Ortas i de les an
tigues eminéncies del genere, de la tradició
de les quals és un digne continuador.
Darrerament li hem vist representar Se
rafín el Pinturero i El Pobre Valbuena, del
mestre Anniches. El deixeble es trobava
frec a free del mestre. El seu Serafín té
tanta qualitat cona el de l'Ortas. El Val
buena és tot un curs academie de la inter

pretació.
Obra, aquesta darrera,

farcida de di
l'actor adotzenat que s'atre
veix a interpretar-la, can es pot caure fácil
meta en la bajanada o en la poca-solta.
El grotesc hi és molt accentuat, la qual
cosa representa un perill gros per als actors
que no saben controlar llurs facultats. Se
gura no perd mai el control. El fa humá,
per bé que murri ; no deixata el carácter;
de consegüent tampoc no l'abarragana.
Amb El "Pobre Valbuena han fracassat
inolts actors. Segura sorteja amb habilitat
els esculls, dosificant el grotesc i, sobretot,
fent-lo ressaltar per contrast.
El boa actor té sempre en compte aquest
principi, essencial al teatro. El mal actor
és aquell que el desconeix o el que, tot
1 coneixent-lo, el menysprea.
En obres de tanta qualitat com sári les
d'Arniches l'actor hi troba tot el necessari.
El talent de l'actor ha de consistir a no
ficultats per

a

.

O

desviar-se'n, a no posar-hi entrebancs, és
a
din, a cenyir-se al papen.
A aquesta norma es cenyeix l'actor Se

gura. Tot i que es veu obligat a cultivar
assíduament l'opereta, la influencia d'a
questa no li ha rovellat les facultats inter
pretatives. Aixf que té un papen ho de
mostra. Si us en voleu convencer aneu-li
a
veure representar Serafín el Pinturero o
El Pobre Valbunea. Es un actor que manté
amb dignitat les bónes tradicions deis antics
actors de la sarsuela.
jaumE PASSARELL

d'estiueig podan presentar,
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es

es

no

d'armestes. coluannes, gens prodigues

vol

en

Pelogi, felicitar cordialment la colonia d'ac
tors
i la colonia d'espectador& per l'exit
assolit en -be del teatre i de la traditió ar
tística de Sitges.
Per completar aqueSta nota, desgraciada
ment no tan extensa comes mereix l'esde
veniment comentat, diguem qué la traduc
ció de Caps de. recanvi és deguda a la co
neguda escriptora i crítica de música Maria
Carratalá, i que la presentació i direceió,
acuradíssimes, corre„dueren a cárrec del pin
tor Artur
Carbonen.
Per part deis actors
distinguits aficio
••••=-• l'execució
nats,
Tou admirable
i conscient, per din-ho com es diu ara.
Josep Mirabent
Daniel Planas son uns
actors complets que portaren el pes de l'O
bra sonso defanir ni un instant. iEls senyors
i senyores Bassois, ericarregats de sis deis
papers més importants en l'extens reparti
ment de l'obra, se'n sortiren brillantment,
sobretot el non Carlos Bassols, com ho do
naren prou a
entendre les aclamacions amb
que el' públic premiá e seu treball. Els se
nyors i senyores Muntanyola, que tenien, a
llur, cárree cine papers no ineny& ássenya
lats, els representaran donant-los un relleu
extraordinari, aixf con) els senyors i se
nyores Planas Blay, que amb els senyors
Roig, Carbenell, Armengou, Ferráter i Mar
tín, contribuiren no menys brillantrnent a
l'exit obtingut per l'obra i. els scus encer
tadíssims interprets.
En resum, la representado de Caps de
recanvi fou una veritable Testa artística
digna de la Platja d'Or, nom amb el qual
algú ha proposat de designar Sitges i que
nosaltres fem' premetenea d'adoptar sempre
que en creguern, Pocasió oportuna.
C. M.
•

1111013011AL
neieja

belluga

entre nosaltres de la manera més auténtica
i real. Potser les transformacions que ha
portat i segueix portant el curs del temps
en
la vida barcelonina en faran aviat una
figura inexistent i ben nostra ja, pero naurá
estat la representado més genuina que hau
rern
tingut del tipus literari. Totes les
societats donen a bastament prou elements
per a crear-me. El que falta és l'autor que
els sápiga recollir. I, de passada, que en
caixin en el páblic que els ha de fer viure.

1..P11_410k10
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pugui existir colónia

aeostentar seguint les formules de moda
imposada per un esperit d'imitado, i, al
rnonys una yegada l'any, posa en escena una
producció de: te,atre modern, estrangera a
falta de cap de nacional adequada..
L'any passat, l'obra escollida fou, Orfeu,
de Jean Coeteau, que a més a rnés
seu
valor Merad i de modernitat en el ton
sentit de la paraula, tingué el de revelar
nos
un temperament
teatral de tot primer
ordre en la sertyoreta Maria Dolors Ber
trand, de la qual en& escriu un estiuejank
legítimament entusiasmat que seria 'l'As
tima que no s'.aprofités per al nostre tea
O. tre catalá i es perdés entre el benestar
la nostra burgesia.
Enguany, l'obra posada en' escena ye]
nucli tan distinga de .sitgetans colomals
que té cura de conservar i refrescar els en
tusiasmes teatrals, ha estat C'aps' de récativi,
de Jean-Victor Pellerin, obra estrenada a
París amb gran exit i discussions.
Tant per la novetat de Pargument, com
per Penginy de la trama, Patreviment del
diáleg i la modernitat del desenrotliarrient,
Caps de recanvi presenta grans dificultats,
no sols per als distingits
artistes aficionats
que ardidament se n'emprengueren la re
presentad& sinó per els espectadors que
acudiren a fruir-ne, que' es pot din que hl
aná tot Sitges en pes, de tal manera que
el Prado presentava l'aspecte del .Liceu bar
celoní en dia de solemnitat.
Uns i altres compliren amb el seu come&
respectitt, de tal manera que ens plau des

—

literatura. Ell viu, dl parla, ell

no

titienca que no organitzi, la segona ineítat
de la temporada, alguna representado 'tea
tral. El Inés corrent havia estat, durant
inolts anys, de posar en escena alguna obra
més o metrys célebre.. Després ha vingut
la moda de los revistes. A penes deu poder
se Citar
un centre d:'estiueig
que deixi de
nadar aquest tribut al que es porta en tata
colonia que s'estirnl, i ja són sabudes les
rivalitats i competéncies en coses fútils que
s'estilen entre els estiuejants, les quals han
d'alimentar' la conversado de més de la mei
tat de
Phivern, amb una manca d'imagi
nació esveradora.. No s,abem del çont si 111
hem .sortit guanyant o perdent, 4'1.1quest,9
afició a les revistes, perque si tronados so

O

En

aquelles origi

Sembla que

de recanvi"

O

.

nades purament en la in
terpretado que els ha donat
el geni personal de Piritér
pret, o el ternperament ra
cial del poble que els ha
adoptat
del qual tant de
pén el (Pequen
sense per
dre, pero, Ilurs principals ea
racterístiques
Don Juan,
Tartuffe —; sigui traspas
sant totes les fronteres i
Un barcelonissim i real Senyor Esteve
arribant a tot arreu sense
deix-ar d'ésser sempre els ma
teixos, amb tots els séus atributs, amb tots
marcar el seu perSonatge d'una manera fixa
els seus accidents i amb tota la seva essencia
inconfusible, per la qual tothom el po
primitiva -i-,Don -Quijote, Hamlet,- ; sigui gués, reconéixer.. Si en fer aix.d
que, en
dins d'altres divisions més que les que dei
yeritat, no és pas poc
Pescriptor no
xem apuntades, Q participant d'una i
altra
errat, el •personatge ja té feta la seva
d'elles, podem dir que el tipus literari és
fortuna per un temps més o menys Ilarg i
aquell personatge que—nascut en la novella o
dins un domini més o menys extens. La
en
el teatre
de pura entitat de ficció que
seva
vida s'allargará fins que les circums
era, s'ha transformat en una cosa real,
táncies que el definiren 1 determinaren la
una
persona viva, una idea que se'ns im-« seva creació es 'transformin de tal manera
posa, que se'ns fa necessária, que ens em
que la seva vida real hi resulti ja impos
palta i que ens entrebanca i que, en certa sible. El seu nom
dl mateix
passará
manera, s'ha convertit en un paradigma
d'un pobre a l'altre tant com la idiosincrá
que se'ns fa present i que acut a la nostra
sia peculiar de cada poble pugui adoptar
imaginació a cada moment i a cada avi
lo com si fos un producte natural seu, nas
inentesa, per tal «que vivents cornparem, qua
cut en ell i movent-se entre els seus fills.
lifiquem i reconeguem un grapat de per
Per aixd els tipus literaris com més ge
Sonatges amb qué ens trobem sovint:
nérics són més s'escampen i més duren.
La vida d'aquests personatges literaris,
Llar universalitat i llur perennitat seran
estrictament
en la memoria de les gents
en
proporció directa amb les ressonáncies
en aquest sentit, car és des d'aquest punt
que trobi l'ánima de cada un d'ells en la
de vista que els considerem —, no té res
de les sucessives generacions i en les deis
a
veure amb
la valor literária de l'obra
diversos pobles on arribin. Per aixb Don
d'on han sortit. Fins en els casos d'uni
Juan és etern, per aixó Don Juan ha po
gut passar d'un poble a l'altre ; d'Espanya
versalitat, en els quals una i altra són pa
talleles, rornanen totalment independents. a Franea, a Itália, a Anglaterra, ha tor
Tan o més vius que Shyloclz o Othello són,
nat a Espanya i és probable que tardi molt
per exemple, Rodolf o el baró Scarpia. 1 no
encara a desaparéixer. Per aixb Don Qui
cal pas que recordem la immensa niciesa
jote, Sancho, Othello, Faust, etc., van du
de la familia' dels Bertoldo, Bertoldino e
rant en la memoria deis homes de tot arreu.
Cacaseno, el madrileny Gedeón, o els de
Els seus creadors no encertaren tan sois
liciosos Oscar y Arnanda.
alió que era la característica d'una gene
ració en un mornent determinat, sino que
El poder d'animació i, més encara, la
tragueren nurs materials d'allb que és la
capacitat d'éxit en aquest sentit, no depe
nen pas
precisament de la valor literaria roca viva de l'ánima humana. Aquests són
tipus universals ,transposables a totes les
ni de la qualitat artística o intellectual de
altures, que els pobles es. rnanileven.
Pobra. Alió que determina la viabilitat deis
Pero els que no son transposables son
tipus literaris és aquella sollicltació tácita
que envers ells hi ha en l'ambient pel •qual
els tipus particulars. Aquests, tot al més
o gran
que poden viure és dins un petit
cercle erudit, pero mal els 'podrá tocar
l'aire del carrer ; els públic no podrá colla
borar a la seva vida i es montan de se
guida, car, fora del medi que -els ha donat

"Caps

SITGES

lien ésser moltes representacions de come
dios, xavacanes i d'un mal gust insupor
table soleri ésser les revistes posados ea)
escena en la majoria de colOnies.
Sabean les excepcions que cal fer i po
driem anomenar algun poble la colónia del
qual, aquest estiu, ha representat la seva
revista, que, precisament perqué estava 'be,
deseintonava de Pacostumat en els especta:
cles estivals.
La vila de Sitges, perb, que compta arnb
uns anteCedents artísties com ben poes cen

l'estudien, i
en
interpretar-lo, efectiva
ment, l'interpreten.

•

que

campi qui pugui—, armes
ta condició és digna d'elogi.
Vol, en efecto, tota una yo
luntat, a més d'un sentit del
bon gust, subjetar-se a la dis
ciplina de Pestudi i de l'ob

car-la al programa es rejovenelx. Cal ven
re-li representar, per exemple, Los Faroles
i El Pobre Valbuena; 1 deáprés comparar.
Es :En Pere Segura.
El séu treball és Pantítesi del de l'Ortos

serv.ació. En el sector de la
sarsuela encara més, car en
aquest campa una anarquia
gairebé absoluta.
Aviii es poden comptar
amb els dits els .actors que

da cercle literad o social que
els Considera, i ségons la
influencia de cada epoca, so
bre. el s quals hom guarda•
ben pocs •dubtes i, cadascú
pel Seu costat, els té per ben
definits, 'con) si es tractés de
perOónes réals o haguessin
existit un temps o altre, en
tal com passa
Cara que
també amb els personatges
reals
cada u se'ls imagi
difererít.
na d'u'na manera
UnSO personatges que, de
purS fillls de la imaginado
que fóren en el comenea
rnent de Ilur existencia, han
esdevingut una realitat vi
víssirna i eficient.
Sigui dins lhrea0 d'un.a co
munitat determinada, ja per
la seVa cultura general, ja
pel seu lleriguatge, o dins el
volt 'de la seva influencia
Celestina, Lazarillo, Mimi
Pináon --; sigui salvant to
tes les diferencies nacionals
i idiornátiques i passant d'un
país a Paltre sense més mo

dificado

A

LA'SARSUELA

L'actor Pere Segura

Es pot (lir que, d'una

surten

DE

la sang

"MIRADOR"

TEATRAL

inioxicada
pez.

O

Teaire de.ravenir
Hom posa sovint,
la taula, el
terna del teatre futur. Es barregen noms i
solucions ; Meyerhold, Piscator, O'Neil, són
a totes les bogues. Es parla d'influencia del
damunt

cinema ; d'orientació social. Es parla o s'es
criu molt i es fa ben poc.
D'acord, .perb, amb unes estampes nique
lados, eixides tan aviat de Jules Verme i
del Coronel Ignotus com de la Metrbpo/is
de Fritz Lang, s'ha parlat d'un tipus de
teatro absolutament original.
Un escriptot frances, joseph Delteil, es
crivia fa poc temps un quadro de l'esde
venidor del tentre, als entorns del segle xxi,
L'acció transcorria a Nordamérica, la

puixanea política de
als pobles oceánics

la

qual

renascuts

havia passat
de la seva

barbárie i controladors del món

época:
Hom

era

a

un

portes l'obrieri-i

en

aquella

teatre nordamericá. Les
tancaven automática

es

ment ; la sala era plena de gom a gom ;
el teló s'obria d'una manera mecánica,
unes
marionetes metálliques preciosament
construides i exactes reflexos de la realitat,
jugaven la representació. A cada acto, i
automática, els actors
tot d'una
manera
deixaven de parlar i de remenar-se, el teló
queja i la sala resplendia de llum.
Sembla, perd, que en aquell moment una
esquadreta d'avions filipins envaia la ciutat
i Ileneava gasos deleteris al damunt. Els
ciutadans morien sobtadament. Al teatre,
cada espectador va ésser substituit per un
cadáver. Pero com que les marionetes tenien
corda per vuit dies, heus ací que cada ves
pre les portes s'obrien i es tancaven silen
ciosament ; els llums s'encenien i s'apa
gaven, i les marionetes es posaven en mo
vment per a mimar amb la seva
veu arti
ficial i perfecta, la tragedia eterna de l'amor
i. del dolor, davant d'un silenci monstruo
sament uná.nime i d'una sala desoladora
ffient buida del tot.
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una
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sament la idea que potser

fundiuna .revista filosófica, Leo
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rnoltes coses,.a„ Europa; peró
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•,obra del qual:no ha.; pogutideixar.,de. SUS

de la seva.

—

-

.

comentaris despectius.
La terra
sembla mal feta

'citar COrrientarls.•
La. darrera Gok,;(Vallecchi;! ed.., Floren
•cia); n'fia .suseitat, com..potser •recordin els
,l•Petors de MIRÁD011)- i;1!,ayinentesa «Whayer
•ne Sortit 'una..

•

•

sencer

•

,

•

surt

: ,•

,

naturales

.

•

•

-

•

.

•

•

•

•

•

.

fOrttin
•:pot: pagar-se. els• més inVersemblants.' ça
pritxoS,
ino. :Se...reeStá.. Aque.$1,. fatjás.lit
protagonista,:rqué Papal ha .cbriegu.i:
un
manicomi, i del qual ha.'r'ebut 'el-„manuscrit
'de l'obra, •.sernbla Citig 'Ies-,IféG• doggins, :perb
'él nom :elcurçat ainbl.(pie -•éra;•toriegut II
notar
'agradava, perqué ••algú
la 'SeVa alta ;ascendencia literária,::•.a•partix
va

a

•

.

uiná profecia d'Ezequiell 1.-:en:,1•'•Apocaj..
com la. figuració 'deis ,eneiniCS: de Déu.

'•

I; realmént, en'. la manera ',-desVergonyi
da -amb••'qUe •Gog -considera tot el'. que és
honor de• les ctVilitOcionsi. en l'habilitat
.ámb• qué, troba 'tot. él que tapen, de baix.les
aCcions i alpirecions humanes,hi• há un
espera-. diabólic. •que., l'expressá en forma
•

•

mal organitzada,

el firmament xliabic, !t
humanitat abominable.
Les figures contemporánies Inés notóries,
qué •Gog Visita costi el que costi,, surten

•

disininuides de

•

•

•

•

.•.

•

•

diu

,

fa.,Qui 'Cohegiii,

'ffleus

.s'adOnará tiue

no pot haYer.,hi
''de coniú -entre jo i
:Geg. •PérÓ en aqüelt'sádic, rnániátic;

hiperbólic....seinisalvatge,.•he

N%ist.

una'

Mena

desírnbal dé•lá•lalsa: bestial ,,- per ni,H
eivilització _cosmopolita, i el preSento
leetors d'avui• ara' Ia..matéiXa intenciÓ'' amo
els esPartant' mostraven a Iturs fills
ilota' 'completarnent. emb•iacl»
sigül. -agnesta mena dé dél
aútoritiaCió prévia, Papini• ensAia don.at un
•

.

•

déls -Itibres •més: interessants -del Vany.
,No és .una novena, ni bervhé -unes me
aíbries.:'
sétanta -contes: filosófilcs,' de
redtfidel- dimensions, ,perb de vástes resso,

etcétera.

•

iiárieies.5iEs 'fácil 'd'adon.arso-.,que Pincult
.mestís •hawaia .*té •-tanta-,•eultura corn él .'ma
teix pápiril :1: no. l'aca.ba :d'apartar del.. pen.
•

•

•

EspECALITAT
EN LA MIDA
.

":.jaatné I, •1
.Telél.•1165.5

•

Si vostl pateix
•Liiiasi <aticé (Tnál sdé

Pedra),

Broliquifis pareitquimatoses
Nefrifis erónida, es curará
,dicalment amb

ra.

1:

en

Dietribuldors ~erais
F O .R T U N Y,. S.. A.
Correr
Hospital, 32 1. Salmeron, 133

—Una eambrera tan desvergonyida, jo no
la tindria a casa ni cine -mimas.
:—Peró té un cabell que harmonitza tan
bé amb el decorat d'aquest pis
(The Passing Show, Lonares)

pels Apenins

toscans,

una

noieta

dóna
tros de pa
aquesta' és l'única
eseleixa •per on s'esmúny una- mica d'hu
un

:

manitat ea. les estranyes confessions de
Gog. (Potser 'el que. ha fet pensar que Pa
pini ja no era •católic, ha•estat aquest fina;
laic
per dir-ho ami
del seu :11ibre,
soase trobar la solució .de Pangoixadel mi
llaman en' una conversió a la 4e Católica.)
Aquest .4, en un resu.m mal embastat,
el tarannO d'un dels Ilibres més, vius.
fulgurants deis darrers ternpl;• en el qual,
sota Paparençá fantástica que tan bé
parella• al genere del cante filosófic, traspua
la sátira .1 él menyspreu més ácids d'un
esperit 'desenganyat de la civilització mo
derna, del món i de les seves pompés
vanitats. Llibre deslligat, format de setanta
oapítols en cada un deis quals, sota la
forma d'apóleg o &anécdota d'acabament
impensat, és tractada una qüesti6. Proce
dirnent que el fa d'una lectura agradable
i divertida, amb tot i el fons seri6s de
•

.—

*

*

*

tHem dit que Gog ha estat objecte d'una
traducció espanyola, obra de Mario Verda
guer. Afegim que es, llegeix de gust, per6
que reserva dues sorpreses : veure els polls
(perdó) classificats en l'ordre deis. dmípteros
i trobar aquell autor jueu que en totes les
obres espanyoles figura com a Flavio Josefo,
anomenat José FM:vio.
JUST CABOT
•

—Peró hi ha

van?

--ja ho
ne

.

.

•

•

.

•

.

.

•

•

•

eis roinánti•cá,-"Van organitzar verita
bies «partides de lá Porra)) _per,- fér tribm•',
far la representatió. Les-crónigties ens han
deixat noticia de la' qu•antitat de gárrotades
i de •bolets repartas a.dojo contra les vieillés
perruques, en sáqüella 'sessió• .memorable el
oentenari dé la qua s'eseáigue i ku celebrat
eren

l'any

paisát.

•

"

•

Marinetti i els seus. futúriStes de fa vint
anys, repartiren i es feren éreditors de .inan
tes. bufetadés sonores. ..Els tostres sobre
1 ealiStes
han tingut rrionients dé franca
Déu,
agressivitat, 'per hé ..que, ,grátieálempre .ha estat rriés.:oral. que no pas ma
terial
.L.'agrupació., .00-6.; no- té- sentit inés que
La 'consigna-e.s.trenca un cop
en els inicis.
són. -vengtides leS priniereS, difleultats. 1 els
noms deis novells gladiadorl.,`"Coineneen
eircular Es traeta d'una mena ,de bloc d'a
gressió, que ho'.'cal ',fér funcionar quan
cada individüalitat •es' fa. sólida i indepen
dent.
El sindicalisme literari ;no és més- que
una táctica d'adoleseentia.
Hl ha qui ereu, perÓ„ qua caldria n'untar
en
la realitát una' agrupació'lindieal. d'es
criptors pér tal que tinguin Una ..garantia
de dignitat en' er• trebáll 1 en la percepció
••
deis fruits d'aquest.
Que. no s'hi fiquiin ls de la F. A. 1., si
per cas!

•

:

•

.

.

,

.

.

•

.

algú

que

mengi

carn

de

de yedella..

'•

.

•

•

,

.

11~111b.

GUTEMBERG, S. A.
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•

•

Un inonuineni a. Hardy
Tres ánys delprés de la Soya triort; Tho,
Hardy ha estat ..glorifiCat ara 'una
estatua de bronze, erigida a. borChester.

Gridiques

mas

•

,

El ,gran escriptor está asségüt, el- bárret á
la falda.
Sir James Barrie
l'autor de Peter Pan,
Vell amic del .novellista difunt, pronun
cia el discurs, barreja d'humor i de 'rétrets.
Una ventada s'eniportá la bandera .anglesa
que Cobria l'estatua, .albans dél moment• de
d•escobrir-la. •L'órador ho aprofitá per dir
que ja es vela 41 que Hardy en persona
no, er,á present„ sinó en una mala imatge,
perqtié no s'haurta trobat. res sota la. ban-?
dera, tanta aver4 Sentía l'eleriptor al so.:
roll i la publicitat.
Despréá en parlar dé' la soya naixença.,:
en
1840, comentant que' el •rnetge: el. va Oren::
re rnort i el va deixar. en una-pana, d'On
Una dona el- va treure i 'el va •vetire: yiu,
Barrie digué que, en reálitat, Hárdy: ida el
mort, esperant pótser•eseapar-se de la vida,
que ja
aquells primers niinufs 'de' la
vida se li apareixia tan ingrata i dolorosa
tom havia de jutjar-la més tard •en les
Seves novelles. (De moment, recordem •que
Tess d'Urberville és l'única tradu'ida al

-

•

—

—

•

L, molts que pensen menjar
.

•

,

•

,que fa!
—Deis vint cavalls n'hi déu haver

(Le

Rire,

,

algun

L'actor !de cinema al

de

tornar

dret.

París)

7941110';319:11

BARCELONA

la.qual

i

'

—Quina pudor

de mort.

(Moustique,.•Charleroi).
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•

•

.
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COSTUMS POPULARS

•

ca

•

cree

•

.

.

deis. nostres conlials .áinics d'A B C o El
Debate. Una gross:a quantitat de bilis des
sota un gest
fort i irónic.•El dilema
secular de Hermanos o extranjeros. un
enterniment amb Panarcó-sindicalisme i l'e
mocionant' record afectivás á dos amics de
Pánima ! Sbert i ,Estelrich. Seguiú endavant :
cinema, ?L'Age d'Or, aquesta meravella so
,brerealista de Dalí i Bunuel. Versos. Unes
declaracionl de Dalí' ara' el seu rétrat amb
Giménez Caballero
suéter. Ata, Dalí és m'oh, pervers, sembla.
Uns 'répassos a glibres neus i a poetes es
de les ulleres, aquel! xicot essencialment .panYols 1...sudamericans. I,' per acabar, la
dinámic—el iiendant castélla de YEStelrioh,
nota personal : la missi6 de 'Giménez Ca
—no fou pas la nota, sobresortint
ballero a Bucarest : «Yo he hecho...», que
'Pacte,
ni la leva ,oració fou cap- -cosa ekoessiya
éns fa, pensar en el to important, exhibidor
ment oportuna,,,ni cap model d'encert. Afor-• Y,de reports i actuacions internacionals que
tunadament„ els 'següeritl discursos, i des •sap adoptar el nostre Estelrich. (Altra ve
tacant-se els de, José Ortega .y Gasset i. •, Oda el parallel inevitable : me'l suggeria
Fernando de los Rios, caldejaren d'urna
en
els sentremesos ,de Papat del Ritz un
manera adequada...I'ambient de Pacte. Tan
deis convidats ,castellans.)
mateix, aleshorés Giménez Caballero tenia
-420an •heu acabát de llegir el colof6 del
un
rengle. de sbones amistats a Catalunya número, voldríeu fer un resum psicológic,
i les seves activitats durant la dictadura,
condensar el Robinson en unes guantes
i sobretot l'Exposició del Llibre Catalá a
idees precises. Trobeu.: intelligéncia, peró
Madrid i la fundació dé La Gaceta Lite
nó sempre comprensió. Esnobisme, dina
raria, Phaven fet sirnpatic al nostres nuclis
misme, i com una conseqüencia g•airebé na
polítics i intellettuals. L'Unia, sembla, una tural, unes velleitats narcissistes. I qué
gran intimitat amb el grup avantguardista
més? Potser.e1,-gest-desolát.de.qui..es_troba,.
Singularment arrth el distinga trio .Dali
en tornar d'un viatge, que_tots els de casa
Gasoh-Mantanryá, i a La Gaceta Literaria seva sórn a un ápat al qual noniés en no
van aparéixer; ultra articleS catalans de fir
ha estat convidat.
mes „prestigioses i famas de faltes (el ma
De totes .maneres, Giménez Caballero.
telX Giménez Caballero va eScriure en un
planteja problémes molt interessantl, i el
vibré «mi amigo Stelrioh»), els poemes so
principal és el de l'organitiació de la in
brerealistes de :Dalí i les agudes critiques
tellectualitat. Deixem estar de com pensin
de ••Gasch.
resol:1ml a Madrid. A Barcelona també
Per6, darrerament, i no sé si a conse
caldrá resoldre'l, i comença a ésdevenir ur
güéficia dé l'entrada de Gecé a una poderosa gent aquesta solució. Suposo que algú
compányia editorial, i al contacte del gras deurá pensar-41i, quan. sigui l'hora de les
cambonista Pedro Sainz Rodríguez, el
realitzacions.
dinainic 'Ernesto, ha : fet un c,anYi bein no
RAFAEL TASIS r MARCA
table. Des d'a•bans de la República sorda
a
Madrid un curiós •setmanari que es deia
La, conquista del Estado. IEls seus prin
cipals inspiradors éren
Ledesma Ramos
i:_Gimenez Caballero,, 1 estaven submergits
pn una mena de feixisme comunistoide bas
tant (n'yerta,. fins.que la caiguda de la mo
narquia i la resurrecció aguda i triomfal
Maquinaria, Tipus, Filetatge de
de la cuestión catalana doná un tema abun
bronze, Tintes i Utillatge per les
dara i generós, al setmanari. Gimériez Ca
ballero, d'arillo oficial de Catalunya, passá
Arts
enemic, si més no, per cpmplicitat ofi
ciosa. I encara que poc, abans dé la mort
Agullers, 1 1 Vía Laietana, 4
energumlniea d'agua paper se n'hagués
Tel. 15524
BARCELONA
Separat,. no pal sino Ilegir el seu article
polémic a la Revista de Catalunya, con
testat en el penúgtim número de la mateixa
revista per Rossell i Vilar, per a eonvéncer
se de quina ,amistat tan relativa i condicio
nada podem fiar-nos.
.UN LLIBRE INTERESSANT
Ja coneixeu : la vella cantarella : «Cata
lans, sigueu generoSos ; deixeu-vos estar de
la ,•vostra mínima pr,eocupació regionalsta.
Siguen germans, fills tots de la generosa
5spanya i sense renunciar per aix6 al
conreu folkIóric del vostre ,gentil i modest
idioma vulgueu exercir una funció imperial,
per a
Pespanyol és Porgue .més ade
per JOAN AMADES
quatt» Es molt aguda i interessant. la forma
?Ç'
i Vilar contesta aquest cant
UN VOLUM AMB NOMBROSOS GRAVATS:
•de.; Oreha, i Pescatiment que fa de la se
12 PESSETES
cular qüestió de. la nostra avara povertcl
i la generosidad, espanyola. Peró támbé és
DEMANEL171.0 A
molt sólida. Pargurnentació amb la qual re
futa aquesta capa d'amistat que encobreix
Llíbr'éria Cafalónia
consells capciosos i seculars entabanaments.
Fet i fet, he esmentat tot aixb d'una
17, -Placa de Catalunya, 17
manera incidental i només per a situar 'una
mica en el nostre panorama político-literari
rinunnunumumu1uIuniummuninununn7
.

.

•

ampolles de litre 1 rafe
gárraforis. de vui 1.1xes

•

•

l'obra.

en

i•

:•,

ha hagut .trés. teinps avant
duardisteShan
-prácticat ábvint aquesta for
r,
ma ,d'agrupaciÓ per a' Pacció• directa.
Quan Víctor Hugo va' estrenar .11erriatii,'
els joves 'aVantgUardisteá d'aleshores, que

.

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expéu

VíAmande

:temps---Lcar`::hi

com

—
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•

•
,

,

.

és, el demaníac milionari
emprén les eolleccions rnés rares : de ge
gants,• de poetes, de sosias, de. déus ; com
pra paisos, cors, objectes macábrics ;. mar
té un botxí envellit ; projecta Passassinat
de iota •la humanitat. Perh res no el satis
fá. S'avorreix larnentablement. Les sevés
riqueses incalculables no el poden guarir.
dia, només, que rodava a taul de men
dica•nt.

.

de

.

J•

•

•

•

.Riquíssan

•

.„

Sindicattime litétairí
La literatura' 1S obra 'd'indlYidüalitats.. De
.v.egades,• perb, l'actuad& 'conectiva—sindical
—s'imposa. S'ha imposat ':seinpré.• •Sobretot
•••quan .ha cálüt ki flÜii afiririació' re•Volii4
donada,
aVáragdardistes de tots: 'elS

que els

•

•

,.

d'interviu

bé11.1,:Erítr'étien,s,
,.•

.

ara. s'ha 'reirovat- aMb• el.'..méti retord a la
vétitat..
t sinó avorrir tot el que

:Gog 'créu,
libres,,

mena

o

.

du-Vallls...

•

•

•

la

Gandhi ha arribát a cap del movi
mera hindú perqué és el més europeu uels
setis compatriotes. Freud no té res a veure
amb la medicina : és .un poeta fracassai.
Eiristein conclou que tants 'seglés d'investi
gació científica han servit per' recluir' totes
les ciéncies a aquesta fórmula : «Alguna
cosa es mou.» Edison no fa circumloquis
sobre la fallida de la ciencia. Wells resulta
UinI profeta professionál que només pensa
a viure' de les profeCieS que li publiquen :les
revistes, Shaw. es mostra un borne espo,
ruguit perla idea de la mort ideolara qué
en
un
altre país no hauria •passat de pe
riodista obscur i mal pagat. La conversa
amb sir J. G.. Frazer no deixa gens ben
parada la cultura centemporánia, que en
cara no ha sabut sortir de la zona mágica.
Lenin confessa que la revolució russa és
una completa negació dé les teorges de
Marx i que el que més odia sán els cam
.perols. Ford demostra ún:,óptimisme total
ment imbécil.
Entremig, Gog rep les proposicions més
inversemblants de tots els-boigs del pla
neta, inventors de nova escultura o de nova
Música, arquitectes de projectes fantástics;
creadors de noves disciplines,- innovadors en
el teatre o en Pestsucturació social, etc.,

•

.

daiensis,

dedica.

.,

•

•

.

,

'

•

•

noy---cosinopollta' roink—río,sabria per quin
decantar-Se cragtiesWdol::•• Con;ci/iuS Arnig
•

:Era 'natural que davárit ágtiesta crítica
delpietada 1 Corrosiva,. que ..reeorda el- •ta
á eáeéptiC
sareastie del Papini dé vint
anys enrera, calgués .,•preguntar-se:-.s
al 'cap
cap
anys d'haver ,el'erit 14
seVa famosa Storia di C-riStp i d'havér7se
conv'ertit ..él Catoliciárné, rd'ha.ver..-pólat en
la defensa deila..sevá noVa fe •totel les, seves
ármes. de
rarir polemista; .havia•-fet mar
2.ta ehrera. El. próleg :.en 'quéexplita .corri
arribk aY•lél •seVes. m'Iris el rhanuscrit„ !<dá.j.
curnent singular. i,,simptornátic»,. no ha'serri
blat Prou• explícit,• ,,,desgrat- de con.tert... ir
aquestes frases.: «Tot
•

•

pasa?» tiple dels protectors desinteressats,

•

Giovanni

.:

•

a
la veritahle tasca dé .Pintellee.tual. «La República no ,haVia d'haVer-li
dit : "SigUeu arnbaixador", sin6 dir-li
"Feu literatura novena,' poesía,
per aix6
coinpteu amb
dprotecó16 total i absoluta
de l'Estat.”» Cal meditar aquest punt.
Delprés ve ,la Cosa Inevitable en Gecé :
«Mi Mapa ibérico de atención. ?Qué pasa
en Cataluna?» ,Aquest Commovedor «?Qué

•

paradoxés.

•

d'atenció

•

•

n

•

•

•

'Inesperades-: i

prestigiós d'arnbaixadors.. literáris (descomp
tem •el, nostre antic cánegut senyor Rocha),
al qual Giménez Caballero, afegiria Grand
montagne, haroj.a, i Eugenio d'Ors. Un toc

•

•

•ipSi

trobeu Voltat de gent•Conegudá. Horn•ha po..
'gut muntar sessions literárles a. base .de
Josep Máriá Júnóy, :Manolo -1-Jugué, Jeroni
Moragués,.' Concepció."!Badia d'Ag•ustí, Mara:.
gall, Carles Sincireu i .POns, Mas i Serra
earit, Meltrés, Guilléin -Díaz Plaja.,
Sembla que podrieri muntar-Se védtables
jornades• artístico-literáries a- l'Ametlia del
í fas i tot hi ha qui -cretk que- hom
podria tomptar, a PAmetlla, ainb tlná se
riosa rival de l'Abbaye, ,O de Pontigny.
La :,publicació 'de les ',converles en •aques
.tes agrupacions seríä'. for0. interessant. Cal
dna'.oercar un •-ti.tol general i •exprelsiu.Hom :diu Si, ,interrogat ijosep Maria Ju
•

.

'en

,

•

•

•

amb

.

1 .seré,

que sernbla molt grat sis., nostres•homes de
lletres i alá nostres artistel
Valles. Ja
caraava Jolep Canner':que cqm el V:allés -no
hi ha rel.• Ara, de vegades, •a•
u.s

•

milionari.americk quo

.•

•
.

tui

a

•

,

.qués; .Caldetes„ Sitgesi
Hl ha, peró,
paisatgé,próxim

Barcelona),. ens.,,,há• ...inclinat
Parlar
més ámpliarnent d'aquest. llibre que ..té !per
•autor Un tdel :rnés justarnont.é,, prestigiosos
éscriPtors.- de:1.-la Italia eontemporánia.
Gog, el •pretagonitta:del:Ilibre, éš tn bord.
de les illes
que „arrib„a ésser• un
•

•

LITERAM

la, figura de (iiménéz Caballero. Avui eng
sorprén ..ainb un núniero de' La Gaceta Li
teraria totalinent redaetat per
i que titula
El Robins4n Literario dey'Esparia *(0 la
República de las Letras). Núm. i. En les
seves setze págines hi ha, riaturálment,
tot. Un •curiós. próleg, .1Ieuinent ayantguat
dista, i un panorama dé lá vida literaria
eépanyola al cap de tres meso§ dé Repú
blica. •Per de proinpte, tina' constatació sor
prenent : ,hom ff10 escriu llibres,perque els
eberiptors .fan tots,de pplítics. Aneu passant
revista •a 'l'un, ‘a l'altré, a Páltré, a perio
distes, •a literats,..a poetes' i :agüen •és mi
nistre, Paltre diputat i el de Més enlládi
rector general. El teaM més ben situat sem..
bla qüe és., el de 'Crisol. 1 el gran equip

•

•Versió...espanyola.:.(Editorial

•

L'únie record• péréanal qiie puc exhibir.'
dé l'autor de Carteles és él de, la seva
tervenCió en aquel! fainós i ja una mica
histdrit ápat deis intellectuall caltellans, al
Ritz; En aquella festa 'de cordialitat, la
bistória intiina de la qtial potser"ara caldria
fer, el lenYor Gecé inaugura la tanda deis
discursos dé la part Convidada. Amh la seVa
Veu una 'rriiea eóni de' boca plena i .el btillar

•

ploma.

POBINSON

E. Gitnénez Caballero

L'actualitat literaria es desplaça, durant
els rnesos dé vatanceá, al camp. •Horri• vol
dria arribar' á construir un mapa litérari•
de CatalunYa..a, base de xalets i cases de
camp deis 'escitItors .qúe poden estiuejar.
(Caldria' relétVár un, púrit Yermen, ben
portant, 'per- al jardí de ,PAteneu q.Ue s'óm
ple d'estiüéjants frustrats del grerni.)
Coneixíem fins ara com
.centres estivals
de la literatura i de Part indígenes, Cada‘.

No es salva res ni 'fin
gú. Les obres meltres de la literatura, de
l'art, de -la ciencia, només
suggereixen

.

UN

L'Aeadérnía de l'Ameilla
del Vallés

l'escriptor italiá

carregar-li ,les seves ,opinions.
1 quines opinions ! Res no

RE/

VAR1ETATS

pensa ,moltes yegades, com el protagonista,
en el qua'
ha. trobat un home de palla per

•

•--,

••

"Gog"

i

Giovanni••Papini
té
amplia..preparació filosófica.
•L'any,3.963,;:-.:•11avors Papini•-en,t,enia,vint
••

LL

a

seu

comengar. M'he

icdo.blep.—Heu
maquillat l'un 1-

(Judge,

.

Nova

York)

,

,•

--Mira bé
barret

non.

----.7--,------------,:-..---

MIRABDR

•

LE/

ART/

LLIBRES D'ART
felíu Elías, L'art de la

Joan

periodístiques

Sacs

en

les

tasques

seves

; el d'Apa .en les seves cari
catures i dibuixos. Peró si ens sembla in
útil de presentar l'autor, no ens sembla
desencertada cap ocasió de retre homenatge
a
la persona de l'Apa i a les seves múlti
•

ples

activitats.

OPERETA
Tota la

fons comtl, amb 'un Iligam'
es
manifesta, la nova definició,
potser més justa, de l'humorisme, eontin
guda en les págines 17-30 de L'art de la
caricatura, és una clau que explica melles
arnb
amb

qué

explica ;Part

l'Apa

Com.el.
seu article,' aparegut en MIRADOR mateix,
raonant sobre la seva pintura ;
explica la
.seva actitud davant la vida ; explica la sé
tan •bé

•

,

de

reix deixa d'ésser un llibre remarcable en
bibliografia catalana.
Només un borne que domina la materia
de qué tracta és capaç de saber-se cenyir
al metilo reduit quant a tamany de la Col
lecció popular Barcino, per eneabir en vui
tanta págines un tema que cómodament
hauria pogut desenrotllar-se en melles més
sense fer mai l'efecte d'un deixatament de
la matéria. estudiada.
Tot i la constricció de Pespai, dones, l'Apa
pren tles coses ab ovo i la primera part del
seu llibre parla De l'humorisme. Les altres
dues parts tracten, l'una De la técnica de
la caricatura, l'altra d'Histbria de la cari

Feliu E1i4.

catura.
a

aquestes dues

particular interés la primera, la que
podríem qualificar de més filosófica,
la
qual, prenent peu del fet que l'humorisme
té

•

un

en

és la
laza

del riure i la caricatura cristal
entre l'un i l'altre, i que les diferents
menes i les classificacions de l'humorisme
es relacionen
amb les diverses manes de
caricatura, l'Apa assaja la definició de l'hu
morisme i del riure.
En la seva opinió, els autors més desta
cats entre els que han intentat aqueixes
definicions són Bergson, Patilhan i Sehütze.
Discutir les opinions d'aquests tres autors
serveix al nostre per formular la seva defi
nició de l'humorisme. Per tothom que, cu
riós del moviment intellectual catalá, hagi
prestat la deguda atenció a la figura de

l'Apa

causa

en

totes

les

activitats—diverses, peró

—

cantat cap

Auto-retrat

xic panteista ; el seu taranná
que, com el dels pintors holandesos—amb
els quals té més d'un punt de contacte—,
eopsa la bellesa de les coses més humils
i la sap revelar. En una paraula, rebarbativa
peró incorporada al léxie internacional,' el
con.cepte que exposa l'Apa de l'humorisme
ens
revela la seva Weltanschauung.
Després d'aquesta primera part, que no
perqué tingui aquest resultat de revelació
personal está mancada d'interés per tothom;
que presti atenció a les qüestions en qué
l'art s'entremescla amb la filosofia, vénen
les dues parts ja esmentades, la que tracta
de la técnica de la caricatura, ta com sois
un caricaturista conscienciós, un artista do
tat albor-a de la probitat i del dornini de
l'ofici de l'Apa, pot escriure-la, i la part
final, histórica, des deis i•nicis de la cari
va

posició

•un

d'aparició tardana,

catura—art

de civi

art

lització--fins als *nostreS• dies.
Es aquest opusele, un deis darrers apare
guts de la benemérita CollecCió popular. Bar
cino, l'alcaloide de molts an'ys d'interés 'per
la qüestió, un claríssim
complet resum
d'aquesta, una ?tila indispensable que ".no
fará double emploi en cap biblioteca, mal
que. hi figuri al costat d'altres obres més
extenses sobré el Mateix tema.
Només faríem un pree a l'editor : el de
publicar, com a cómplement a L'art de la
caricatura, un volumet d'ill'ustracions, tria
des pel mateix Apa.
•,"
•

„

Suiza
Automóbiis
20 CV 46 CV
-
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BitIlets de Ferrocarrils Nacionals i Es
trangers Passatges Marítims 1 aeris
Viatges a "Forfait" Excursions
-

!

que

,no

troba

es

panyades

-

de portes, dé
toiles de scdtimbanques, enseignes, en
luminures populaires ; la littérature démo
dée, latin d'église, livres érotiques sans or
thographe, romans de nos dieules, contes de
fées, petlits livres de l'enfance, opéras vieux,
refrains niais, rythmes
Objectes hu.
mils, coses senzilles que ja estimava Rim

baud. Rimbaud ja s'enternia en contemplar
aquests objectes humils, aquestes coses sen
zilles, manifestacions espontánies d'éssers

postals Ibrodades, postals de cellu
loide, postals de peluix, i postals de lá Con-;
chita, Ledesma cantant aquest inefable cu-'
plet : La lluvia sigue cayendo—y ella aguan
los sellos,

ta el

do—y

presentació

Peregrinacions,

escénica ha suplert la

amb dl els sobrerealistes:
ortodoxos—Bréton i Ara-i

gon preparen un gros vo-:
lum illustrat dedicata la;
targeta postal—hi vett.en:
Freud i una pila de sím-'
bols. 1 no es tracta pas
d'aixó. Es tracta de poe-!
sia. No es tracta de sen-•
sualitat cerebral, la pit-1
jor de les sensualitats. ;

—
—

La viuda alegre.
Vidal. Simon.

-=

Entre

Sala,

la

qual

ra.

AE

—

—

Lehar.
C.a del

Isau

3658, 3659, 3660, 3661.

Grambfon.

—

un

nosaltres, Grau
jove Pintor, s'ha'

sentit també atret per
l'encís veritablement poé-,
tic que exhalen aquests:

,

objectes humils, aquestés:

Després'

senzilles.

cos•s

d'haver-se dedicat

tar,

pin-:

a

arnb sensibilitat eX-1

quisida, eseenes de port.i.
de circ, Grau Sala s'ha
deixat temptar per .-tot
l'anacronisme deliciós del
començament de segle. 1.
ha sucumbit a la temp-•
tació de la targeta. pos
tal. Grau Sala s'emocie,
nava davant les pellícu
les d'abans de la guerra
que veia en les sessions
de cinema selecte. I ara
s'emociona davant les re,
preses a Novetats' de La!
Granvía i de La Corte de;
Faraón.

Aquest

d'esperit,

estat

engendrat les seves
actuals puntes seques ,i

ha
'

que evoquen tota l'adora
ble imatgeria del 1900.
Interiors buatats on
tremeix una senyora de

•

a

sus

en...
remojón. Postals adorables i ae-!
licioses; postals inefables. En Dalí i la seval
amiga Gala en tenen uns álburns amb més'
d'un miler. Peró mentre qué Joan Miró'
inunda aquestes postals d'una mirada
temida, Salvador Dalí, 'U

Per() si l'opereta ja no•es dóna en l'es
cena, leS.-seves melodies encara perduren.
Les primeres provatures del cinema sonor
han estat fetes a base d'operetes. Cal ;re
cordar Péxit de La parada de Vanior, ope
reta completa,
a
la qual el cinema, amb
els seus ,rnitjans, donava una esplender que

els instruments exótics d'aquesta Orques
tra
donen
singular relleu. L'Orquestra
New-Mayfair ens ofereix dos fox, en qué
fa ús sovint deis instruments de metan,
cosa que en el titulat Festa produeix efec
tes molt ben troba.ts. L'Orquestra Demon's
també ha volgut donar el conegut vals Re
cordar i aquest fragment, que aviat ha tro
bat gran difusió, apareix ara potser defor
mat per un ritme que és l'acostumat, peró
que té una certa novetat que porta la va
riáció tan necessária en aquests ballables

van

acaba

qualitat

fácilment enlluerna l'espectador. Les me
lodies d'opereta han servit a totes les or
questres—de jazz per a-eonstruir• tots -els
ritines de vals, que amb la riquesa instru
mentals d'aquests conjunts prenen efectes
sorprenents.
Els discos sevint han reproduit aquesta
música, que sembla feta especialment per
al grambfon. El tenir un ritme agradable
i fácil de seguir, en el qual difícilment es
troben contrastes violents, fa que per aquest
mitjá s'escolti, amb facilltat. Les edicions
són nombroses i •s'hi ha vingut a afegir
l'editada per 'la Companyia del Gramófon
de La viuda alegre .amb attistes ben cone
guts com són Mary Isaura, Simon i d'al
tres. De tots, la que és' més al seu lloc,
-Mary Isaura, té tetes les facultats per al
genere. La veu de V. Simon esdevé agra
dable i de poténcia, encara que el que més
sorprón de Pedició és la nombrosa orques
tra, ben ,ajustada sempre, que per, aquestes
obres és un element indispensable. L'edició
está feta 'en discos de 25 cm., i aix6; que
potSer és un inconvenient per la poca llar
gada, té Pavantatge del seu preu més md
dest i assequible.
El programa de ballables, no tan assor
tit corrí la temporada exigeix, té alguns
discos d'interés. Entre ells els que inter
,preta l'Oi-questra Hilo Hawaiian amb la

faldas subien
presintiendo—que esto

--se

sin duda

de la Música.

J. G.

etc.

es

a
la revista amb la co.reografia,
de to puja•t,' i l'esplendor de la

prodigats.

—
—
—
—

chaparrón

altres obres

en

coneglida melodia The Rosary,

I Viales
.13.

estones

a

,

Hispano

conjunt

...peintures idiotes, dessus

cors,

frí.voles de la música lírica. En qualsevol
sarsuela és difícil trobar el lligáná entre les
diverses escolies, Musicals. No cerca
ami) intenció d'assem•lar-se a un
sfragnient d'ópera L'opereta, d'intenCió Inés
modesta que.la sarsuela, no va voler 4ser
Inés que una irania 'del set' temps ; per •áixó
no
li calen truculehts concertados ni acu
rimlar dificultats vocals en áries i duettos
alX6 fa que els artistes d'aquest 2génere
estiguin, quan canten operetes, al seu Iloc,
ha hagut
i tan-ibé per aixó mateix no
cap divo d'ópera italiana que canti frag
ments d'opereta com fan .amb sarsueles pro
digant-se amb la Marina i El duo de la
Africana, on amb el minim esfore, poden
trobar un éxit fácil..
Potser Pambient de l'opereta completa
ment d'avantguerra ha
passat' avui ja no
interessen els prínceps i arist6crate's frene
res que no
tenen diners. El gust s'ha de

la

rnérits

fa. viint anys, encara ara es sent amb gust.
Es :un cas únie'en la música frívola, en la
qual mai, no Oh una obra, ni tan sois tot
un..gÓnére, dura més erillá de cine o Vuit
a.nys a tot estirar.. La raó d'aquesta ,Per
Sistenciá no ha estat altra que la perfeeció
en el procediment de..fer operetes. que han
tingut els rriestres vieneses. Q,ualsevol par
titura té una orquestració perfecta, que om
ple les elegants •melodies en forma, adMira
ble: En toteS les obres hi ha una' trnitat
•

,

tiques en perill, l'A.pa té en el seu actiu
d'escriptor molts llibres d'art, d'história de
Part, millor dit, i entre ells, .aquest darre
rament aparegut, L'art de la caricatura, que
no per la •umilitat exterior amb qué s'ole

restar

pot notar de seguida,
Franz Lehar, Potser no
peró tanmateix sempre és
a

sigui profunda;
agradable.
L'opereta vienesa, el génere que va és
ser
popular als escenaris d'arreu del món

A part la seva incansable tasca de cari
caturista' polític, a ,part el seu llibre de con
deis barcelonins—una de les
tes Vida i mort
obres literáries més curicses i que mereix
una més aprofundida atenció entre els l'A
bres d'aquests darrers anys—, a part els
seus artieles reivindicadors de figures obli
dades o cridánt l'alerta sobre riqueses artís

Sense voler

carácter

un

es

des de Schubert

•

darreres, molt completes, molt allieonado
res i de lectura profitosa, ádhuc per al lec
tor assabentat, les idees del qual posa en
ordre i dota de l'estructuració tnecessária,

té

postal

L'estil targeta

I BALLA.BLES

música vienesa

d'elegancia que

un

coses :

D 1 ?C o

DIIIIIC0111

(Corlecció popular Barcino)

caricatura

Ens sembla inútil de •presentar l'autor de
L'art de la caricatura. nés d'un .quart de
spgle de variades activitats han fet conegut
l'heme que treballa sota tres norns : el de
debó; Feliu Elias, quan pinta o eseriu 111bres ; el de

7

Grau Sara.

Punta

—

seca

verges i purs, productes directes d'éssers pri
maris, poc complicats. Rimbaud, el prime,

ja

copsar elarament
infinita poesia, fresca i
va

la

poesia,

tota la

viva, el lirisme, tot
l'infinit lirisme,,,espontani 1 directe,, d'aques
tes

produccions (puerils

de r9r2--segona
bisme s'allibera,

época
tots

que,
del

pels

voltants
el cu

cubisme,

els drets al lirisrne—,

alguns poetes, alguns pintors,

tornaren

a

venerar.

Fa uns vint anys, en efecte, aquests Poe
tes, aquests pintors, els quals—afortunats
havien retrobat la ingenuitat primera, pas

sejaren

uns
ulls .meravellats i nous de trin
ca, uns' ulls rentats, per darriunt d'.aquests'

objectes humils, d'aquestes coses senzilles...
Les figures de cera del Museu Grévin, les
pintures elementals de les tbarraques de la
Fira de Neuilly, les imatges d'Epinal, els
rétols del bistro, les postals illuminades, co
negueren una yoga singular. I' l'estil ano
menat /ogé
concierge fou rehabilitar..
l'estil targeta Postal va fer la seva,apa
rició. Lhote, i molts altres, fan colleCció
de teles de piritors de diumenge...
Aviat, peró, un llarg paréntesi. El,cere
bralisme eixut deis puristes i dels neo-clas
sicistes, l'arquitectura de Le 'Corbusier, no

empolvat,

eoll de
de vespa que
cotilla monumental ; una llotjá
rostre'

gasela, sina abundant i cintura
estreny una
on
s'exhibeix

una

parella ideal

•mánegues

de

el

perfum,

tot

pernil

:

ella, plena

i de polisson, aixafada
pel pes d'un bárret descomunal ; eh, capen
fort i bigoti de earrabiner o d'italiá de postal
napolitana, la Mar al fons, qué enyora ele
marineret absent : tot el prestigi-i tot l'en
cís—Colonial de les capses de panses o d'ha,
vans ;
bornes de cinc, de quan el cinc era,»
una
miserable roulotte que trontélla... 'Totl
de

l'impalpable,

teta

Patmos,.

fera d'aquell 1900, que Grau Sala ha fe',':
forma per initjá d'unes llnies incisives, do4.
tades d'aquél] estremiment emocionat que
només té la línia viva, i d'unes coloraind,
subtils• que creen harmonies exquisides.

S.1134.rilk ,GASCH
•

,

GRANS NOVETATS EN
COBBATES. INARRUSABLES

I

•

•

estan pas de

romansos.

Tot alló

no

són

jauine
._

més que bestieses. I Ozenfant, el pontífex
de la lógica, ha excomunica brutalment i
ho titila despectivament de poncifs et
cassoides.
Peró tot torna en aquest món. 1 els sobre
realistes tornen a projectar una mirada
atenta sobro
enluminures

primer,

aquelles peintures icliotes
populaires que Rimbaud,

Teléf. 11655

res

La cara,
espín de la salut

el

Un rolti-e

estimar. Lá targeta postal torna
a
estar a Pordre del dia. Joan Miró és un
'client assidu d'aquella .botiga
cari-er
Nou, l'úrrxic establiment de Barcelona on en
cara es traben postals de comengaments de
segle. I Miró collecciona ávidament aques
tes postals adorables i delicioses, inefables.
Postals de la Pepita Sevilla i de Las Tari
fenas, de Les Georges Lys, de la Bella Che
la() buscant-se la pulga, de la Julia Gómez
en Las Bribonas, de
la Guillén i l'Ortiz de
Zárate en La Viuda Alegre, postals del
Padre Nuestro ilustrado i del Lenguaje de
va

trist, denota

pailid, demacrat,

fiac i

organisme débil,

un

ra

quítie, .,elgotat.

•

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

Nevin.
The Rosary.
Orquestra Hilo
Hawaiian.
C.a del Grambfon.
AE 3667.
Aloha oe!
Idem id.
—

—

—

—

—

Contento... porque espere...
Fox.
Orquestra New-Mayfatir.
C.1 del Gramb
fort.
AE 3666.
Fiesta.
Fox. —Idem

—

—

-

INFORMES

=

I

PRESSUPOSTOS

GRATIS

—

—

ídem..
Recordar.
Vals de la pellícula «Su no
che de bodas».
J. L. Salado.
Orques
tra Demon's Jazz.
C.a del Grambfon.
—

.

—

—

—

Manamnalummulenummenumuummummannimmumumamawismamounamanne

—No deurás pas voler ahar al teatre, no
havent-te dut el vestit .no.0 la modista?
ciar que ne:..
—Ja he fet bé de .només comprar una
butaca.
(The Passing Show, Londres)
.

•

•

EL FENOMEN EN L'ESDEVENIDOR
L'home que no ha deixat mai de treba
llar.
(Der wahre Jakob, Berlín)

14E 3668.

—

Sevillanita.

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

—

—

Fox.

—

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162

:

Teléfon

77406

Idem íd.

.—Per darrera vegada, us prego que em
doneu una explicad&
—Es inútil, no l'entendríeu. Sóc profes
sor de
filosofia.
(Ric a Rac, París)

EL PERFECTE PEATO
—Puc travessar?

(Punch, Londres)

—No us doneu tanta importáncia. M'harii
de llocs molt millors que aquest.

tret

_

.(Lot.idon Opdnion,-,Landr

.

TURÍS'r.-TE----1

MIRADOR

SIIMPLIIC OTAT

Ferrocarril Aéreo SI Sebastiln Miramar

L'hotel és

S. A.

de

casa.

bla que
telers.
Bé és
•

casa

nostra quan sortim lora

Aquesta refiexió,
se

l'ha feta

tan

lógica,

sern

tothom, menys ols hó

veritat que existeix

una

mona

de

d'una habitad() d'un hotel anejen réginte,
que pot ésser considerada com a model ti
ple de la majoria de les habilacions deis
hotels de qué parlem.. El més xocant d'a
questa habitad() SSfl, sens dubte, els dos

yr

e.

ejtZtereTORRES DE JAUME I i SANT SEBASTIA
FUNICULAR AERI DEL PORT

•

TAMO.CRG.

—Ves per qué vaig haver de pendre pus
satge d'amada i tornada!

(The Passing Show,

Lonelkes)

Estacions: Sant Sebastiá, Jaume I i Miramar
Un viatge

l'Aeri dóna la veritable sensació de

en

UN VOL SOBRE EL PORT
les

en

TORRES DE JAUME I i SANT SEBAST1A
trobará vosté
•

RESTAURANT-MIRADOR BAR

11111111111111111

I ATRACCIONS VARIES
Habitació

es

estil

gent que necessita, quan surt de viatge,
una série d'extravagáncies que surten de .les
possibilitats mentals d'un hoane• normal, com
és, per exemple, exigir cine plats a cada

De la platja als deliciosos jardins de MontjuTc,
en quatre minuts
Horari: Torres de Sant Sebastiá i de Jaume I
Servei continu des de les 10 del me fins les 2 de
la matinada

TREN AER1: Des de les 11

a

les 14 i de les 15

NOS St

noia ha ensenyat molts homes
nedar.•
—Sí? Com?
venint a seure cada dia áquf on
está..
•

Frueixi contemplant l'indescriptible panorama que
divisa de la Ciutat, el Port i la Mediterránia

RUDOLF

—Aquesta

'

a

a

les 22

passat

de

(The Humorist, Londres)

moda

lavabos,

atencié extremada d'un. hoteler
servicial que pel que .es Veit no va regate
jar res alS áeus elients, ja; que •quests dos
lavabos en una mateixa habitació només
podran ésser aprofitats amb avantatge quan
els hostes siguin uns germons siamesos: En
els altres casos (més- cdrrerits'enia prácti
ca), sobra per complet un deis lavabos, com
sobren dos. o tres dedos cinc plats en un ápat,
els galans d'or en una casaca envellida, els
bufets al menjádor, i massa eadires en una
habitació, i les cortines de domas o la 'nos
quitera al llit si no hi ha mosquits.
L'altra futografia (de l'Hotel Formentor
de Mallorca) és un model ,.de simplicitat i
.alhora. de boa gust. Dos llits de fusta blan

El vigilant nocturn.—A
dormir aquesta nit !

nd

veure

(Ric

et

podré.

Rac, París)

un
confortable modero, .una cádira o
dues, cortines de cretona, les parets pinta
des, 'una sola catifa áls peus 'del llit ; re
sumint, una habitadó molt més económica

ca,

Anuncieu

MIRADOR

a

Habitació moderna

ápat

PRIMERA

OFICINA TECNICA

Agéncia
Espanya
de les Companyies: Cosu
lich une, lloid Triestino,
Representant

a

MarittimP
Italiana,
Gerolimich & C., Puglia
Marco u Martinolich,
S. 1. S., Steua Romana,
Aero Expreso Italiana

en

DE

TURISME A CATALUNYA

totes les grans capitals del món.

Especialitzada en Forfaits, Viatges de nuvis,
Organització d'excursions, en autocars, Venda
de passatges marítims i aeris, Visites de
Catalunya i Mallorca a preus redes, etc.

Rambla del

Centre, 33

(Pge, Bacardi)

vuit coixins al llit i tres

matalassos,

i cal reconéixer que són aquests els que te
nen en gran part culpa de la complicació
hotelera actual. Aquest enfarfec, que va
néixer de les ganes d'espeterrrar das hote
lers parisencs de les primeres Exposidons
Universals, és i-nadmissible avui en qué, per
damunt de tot, s'estima la simplieitat arreu.
L'entrada en un hotel de segana cate
goria, amb un porter engalonat de vell, jar
dins d'hivern que fan d'e hall, menjadors
amb bufets, parets empaperades, cortinat
ges de vellut, lampares de gas (girades cap
per amunt per installar-hi electricitat), la
vabos dintre les habitacions, etc., exaspera
els nenis de l'home modem i el fan fugir
corrent de l'hotel, encara que aquest s'hagi
guarnit amb el nom pompés de Palace, Ma
jestie o Carlton.
La mateixa netedat en surt molt perju
dicada amb tants velluts i tants mobles so
brants. Reproduim dues fotografies, l'una

VIATGES E3AIXAS
LA

o

Teléf. 12492

en

teriorment descrita.
LL.

—Ja és
—Ja he

ANUNCIANTS...!
Una modernissima organització completa

(de construceió), de molt més bon gust
tnolt. Inés neta ele Phabitació de l'hotel an-.

totes

tres

un

e

gos ben fidel?

cree! L'he venut tres

ha tornat

vegades,

casa.

a

—Sempre
'

estic de pega.

Es el segon Vo

lum !

(The Passing Show, Londres)

(Judge,

Nova York)

publicitat

Péllícules de dibuixos anímaís
mudes i

sonores

patent núm. 121288

servei de la técnica

publicitária,

us

-

aplicades al

COMPANIA TRASMED1TERRANEA

l'ofereix:

MADRID: PLACA DE LAS CORTES, 6.— BARCELONA: V1A
LAIETANA, 2
Serveis regulara de vaporo comercials
correus
entre la
Península, Baleara, Nora crAfrica, Canáries, Guinea
Eepanyola
LIMA RÁPIDA DE GRAN LUXE
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAR
BARCELONA ..CADIZ•CANARIES
CELONA i VALENCIA
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 hores. Efec
Sortides de Barcelona: dilluns i dijous, a les 20 horco.
tuaran ele serveia les modernes motonaus
Sortides de ValIncia:dimecres i dissahtes a les 29 horca
CIUDAD DE SEVILLA i CIUDAD DE CÁDIZ
Serveiprestat per la motonau
Unía comercial amb escales en toés
els porés
"CIUDAD DE VALENCIA"
de la Mediéer.hnia, Nord d'A frica
Canáries.
Primera: 32'50 pessetes; Segona: 22'50 pessetes; Ter
Sorfides quinzenals el dijous.
cera: 20400 pessetes.
LINIA PAPA DE GRAN LUXE ISARCE.
Servei rapad seémanal
LONA•PALMA DE MALLORCA
MedUarránia-Canéabrica
Sortides tots ele dies (Ilevat els diumenges) de Barcelo
Amb escales a tots els porto. Sor tides tots els dimarts.
na í Palma, a les 24 horca per
les modernes raotonaus
LINIA REGULAR ENTRE BARCI-LONA,
'CIUDAD DE BARCh.LONA 1 "CIUDAD'
ALACANT, ORAN, Mt-LILLA, CEUTA,
DE PALMA"
MALAGA i VICEVERSA
Serveis regulara enére Tarragona, Mamola,
Alacané Palma de M..11orca 1 cofre Barco.
Sorticles de Barcelona tots eta diumenges a les 8 horca

General de
Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
per tota

la Regio!, Catalana i Illes Baiears

200 cínemes en ciufaís í
de categoría
Fontanella; 10, 1.11 2.a.-Tel,
BARCELONA

16606

Avinguda

poblacíons

lona i Mahó
UNTA RAPIDA REGULAR
ENTRE ES.
PANYA
TERRITOUIS DE GUINEA ES.
PA NYOLA (Fernando Poo)

Sortides el (Ball

anal. escales a Valéncia,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las
Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, 11.:o de Oro, Mon,tovia, Santa Isabel.
(Fernando Poo), Bata Kogo 1 Rio Benito, pela vaporo
de cada

"TEIDE"

Manéndez

Palay°, 85,

i

"LEGAZPI"

Fábrica <VA y-fíeles de

Joan Casanoyas

MADRID

mes

Vía.ége

companyia

Especiali freí
Caixes d'auéomóbils,
Bagado, Malefes, Malebées Arrasad.

Tallers, 26,
MPR esos

~No.

COSTA

45 —Berma»

Teléfon 10623

Servei comercial enére la Península. Nord
d'Africa 1 Canarias, arnb escales a fofa els

porfia de la Mediéerránia
Sortides quinzenals
SERVEIS DIAR1S ENTRE
MALAGA

1

MELILLA

COMPANYIA
DE
LA
TOTS ELS PORTS

DELEGACIO
A

Hispano
Suiza
Automóbils
20 01- 46 CV

