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L'AllonsG.Tormo
Els darres temps de la sarsuela castellana
s'escoleven al Parallel. Coniençava el reg
nat de l'opereta, del
tenoret
i
Ilepissós, de Paria sentimental enganxadfs
i romántica,
cantada amb veu de falset i tfarcida de cal
derons.
Al Parallel, naturalment, es
els
náufraga. Una colla de tenors, tiples, ac
tors cómics i caricatos que es
com
podien, intentant, en va, fer,defensaven
el •vell
repertori classic, fet a base delreviure
xulo
leny i de Pandaltás castís. El públic madri
feie el
sord. Ja n'esteva tip.
El vodevil començava també a
treure el
•

refugiaren

5

TEATRE

LES ESTRENES

Una nit

la Barceloneta
•amb Don Eduard Marquina

Teatres Espanyol i Tafía
.Aquests darrers dies

al Teatre Talla han
eitrenat dues obres. Una es titula Un mes
d'abaNnénota, l'altre El lior4to verd.
La primera és un vodevil de tipus fran
cés.,Es veu d'un hora lluny la procedencia.
El firmen dos autora d'aquí.
L'ante: és una comedia, adaptada d'un al
tra de castellana. Halda estat representada
al Barcelona per la companyia Gleramunt
Adria en temporada d'estiu, ami> el Mol
d'El mal nerd.
No hl ha. gaire diferencia amb els titols
perb tampoe n'hi ha amb les obres. Ye de
•

restranger, com l'altra.
Aqueata d,arrera ha servit per a presenta
ció del non actor cómic de l'establiment, En
Giménez-Sales, procedent del Teatre Espa
nyol. Un actor bo que s'eotreté representant
comédies dolentes.,
D'entrada je va comenear dient "more!
Has ., algunes d'elles de forea mal gust.
A l'Espanyol han estrenat Peneid Ramona,
original d'un traspunt de la casa. No se'n
pot dir nl. •é ni mal.

Es veu ciar, peró, que és fent de .traspunt
veient representar comedies des deis bas
tidors 1 tenint en compte el que es cobra
de drets a la Bodetat d'Autors, que ha es
crit l'obra. Es a dir, que és escrita de bo
•

•

L'estiu passat maig tenir el ust de oo.
néixer personalment el senyor Marquina, en
la seva casa de Cadaqués. Era el dia del
sant de la sevit esposa i la casa esteva ple
na de convidats. Malgrat de la tenue abso
lutamen/t estiuenca del personal, la oeni
monia tenia un cert aire solemne. El se
nyor Marquina repartia• somriures 1 estretes
de má 1 tenia quatre paraules amables per
a
tothom. Maya en rnánegués do camisa
una cornisa amb ratlles blaves i blan
quea --1 portava elástica.
Me' n recordo tan perfectament, sobretot,
perqué els elástics han estat sernpre, des
del meu punt de vasta, una pega de vestir
literalment sinistra. De llavors ençá Mitró
passava pel mes de setembre) la figura del
scnyor Marquina m'ha aparegut sempre au
reolada per la Y fatídica deis famosos elás
tica. Je podien dir els diaria que havia tin
gut tal i tal éxit ; ja podia sortir La Esfera
amb una fotografia de Pállustre poeta a tota
plana... La silueta deis elástics que jo vaig
veuro
a
Cadaqués se'm retallava nítida i
—

fe
Una altra 4s el Primer nte baiaant del eel,
original del copista de caúdals de l'establi
leen! 1 d'un tal Grait.
Té els matelxos defectes que l'anterior,
Tant les unes com les nitres no feral'
re

darrama,
tarnbé
ment

molt feréstega. Tinc d'escriure
comedia per a la Barcena, pura

poética.

Totes dues obres son en vera?
Sí.
No li agradada fer teatre en prosa?
Ern costa anolt ; no en sé, vela.
?Vosté hl creu en la crisi del teatre, de

—

--

—

—

—

una

qual tant.es parla?

la

—

Sí. El teatre

es ressent

d'una

cosa : de
men

haver evolucionat. Ens trobem que

no

seguatt un ritme acede
radíssim, el teatre, pam ençá, pamt enllá,
está igual que cinquanta anys envera. El
tre tot ha canviat

fem en les mateixes sales de sempre... Cal
trobar unes noves directrius, fer una gran
revolució en aquest art.
Ara parlem concretament del teatre espa

nyol.

—La gran tragedia de l'autor
din En
és qué ha d'escriure en vistes
a
anassa vast, massa divers. Mai
com ara havien estat tan acusats.els mati
sos de gust i de sentiment entre la gent.
En una reunió de cent persones, per exem
ple, ja ens trobarcm amb una serie de grups
ben oposats en materia de sensibilitat i de
tendencies. Comparem •ara, dones, amb el
gran públic, amb aquesta massa fabulosa
a
qué ha d'anar dirigit el teatre que rfem
aquí. L'autor té la preocupació constant
de tenir d'agradar a tothom, de fer conces
sions entre el seu gust personal i els gustos
deis cent- grupa d'espectadora que han d'a
nar a veure la seva obra. Es terrible.
C,onsidereu el problema insoluble?
No. Cree que s'hauria d'anar a la crea
do de petits teatres, en els quals cepigues
sin unes tres cantes persones. Llavors fora
possible d'especialitzar-se i •hom ja sabria
que escriu per a un públic que l'ha d'en
tendre.
—

IVIarquina
un ptíblic

—

•
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iteró accentuats.

gai

ferrolla.

•

—

•

MUSIC-HALL

*

Sam Wooding
I la seva orquestra

ALFONS G. TORMO

en

«La

Severa»,

de

fuli

Dantas

El Tívoli s'omplia cada nit amb Els
Allotjats, que En Pep Bergés va portar de
París i va traduir En Cinto Capella.
Els sarsuelers s'hi aplegaren
feren una
bona campanya. També hi
anar la Xirgh.
El Porten res de pago? es va fer centenari
al Nou.
Un dele actora més importants del genere
fou l'Alfons Tormo. Procedia també de la
sarsuela. Era un actor anolt bo. En el vode
v.il encara resulta millor.
Als•tipus de to grotesc hi donava un ca
ient deliciós, que cap altre actor no ha sa
but trobar. Tenia el sentit de la caricatura.
En un deis molts vodevils en qué va pen
dre part —la campanya d'En Tormo al vo
devil fou llama i brillant
hi feia un ins
pector de policia, encarregat de sorpendre
un marit en flagrant delicte.
Caracteritzá el
tipus abrí : jipi, americana negra, calces
sabates blanques. Un bestonet a la má ; tal
ment un estiuejant.. El bigotet retallat ; les
galtes i els llavis pintats de vermell. Era
palpissot, tirava capellans, feia veu de dona
i prenia actituds equivoques.
A vozté el faré agafar, zap? Caram!
Qué z'ha pensat vozté?
En altres, si no hi lumia gran, cosa a fer,
es cuidava de fas-lo. Ho feia amb enginy.
Sobretot si es tractava d'un d'aquella vode
vils poca-soltes que darrerament es posaren
de moda. S'adaptáva -a les circumstáncies.
Feia el «burro».
Escolta, Sierra deja al traspunt
deixa'an sortir.
Ara no ve bé.
Ja ho sé. Peró no hi fa res.
Agafava da gallada de les serraduras ies
posava l'escombra a PespatIla a tall d'esco
peta. Aixt travessava l'escena, amb la sor
presa deis que s'hi trobaven 1 del públic.
Apa, adéu, Santpere. Que vols res?
Eh! Qué... has vingut a fer?
Destorbar. Apa, adéu. Diverteix-t'hi.
El públic s'hi rebentava de riure.
Era el reí de les «morcilles» oportunes.
Tenia, a més, l'art de no quedar rnai gro
Iler.
Al Tenorio de l'Espanyol hi feia el Me
jfas. Un Mejías equívoc, empeltat de
cerdito. A !Pacte del desafiament moria fent
gestos de Bertini, amb el somriure als l'a
vis i la gaita arrepenjada al palmell de la
nas.

públic

l'instint

vers

el

EDUARD

primitiu,

des
embarcaya a Hamburg la troupe negra deis
«Chocolat Kiddies» que Inés tard, en gener
de l'any següent, havíem d'aplaudir i admi
rar els barcelonins a
l'Olympla. L'éxit deis
toChocolat Kiddies» a PArniral Palast de Ber
lín va esperonar un periodista parisenc, An
dré L.-Daven, secretad, del teatre deis
Champs-Elysées, el qual, d'acord amb Louis
Douglal;
bállarí negre qué s'arrossegavá
des de temps, per París, va presentar a l'es
atenta teatre aquella famosa revista de co
lor que tant va remoure el music-hall i en
la que .féu la seva aparició a Europa Josefina
vera

*

*

El públic espanyol
diu En Marqui
na
és francament recelos contra tota me
na d'audacia, té una gran por a la novetat.
Es per aixó que el teatre modern d'aquí es
tá tan per dessota del <Peltres paises. Els
autora no tenen més remei que subjectar-se
a aquest control...
Per altra banda hi ha els
empresanis, que son un obstacle constant
a tota novo temptativa.
L'empresari vol ju
gar sobre segur i no está per revolucions de
resultat dubtós.
Suposem, si li plau, que vosté fos mi
lionari, maltea vegades milionari. Quina me
na de teatre escriuria?
El anea probable és que, si jo fos mi
lionari, no escriuria tabsolutarnent res.
No li agrada escriure?
Escriure, sí. El que no m'agrada és
tot el que ve després...
—

A mitjans de 1925, quan René Bizet i al
tres crítica proelarnaven ja la erial del MUSIC
hall i demanaven quelcom que retornes el

Baker.

MARQUINA

desagradable

sobre el fons prestigios de l'au
de En Flandes sé ha puesto el sol.
Potser el lector trobará que la meya preo
cupado era excessiva. No diré el centran,
peró el que sí puc assegurar és que per mo
tius molt mes fútils s'han escrit moltes
rebentades d'orde literari...
tor

—

—

—

•Dissabte a la nit, l'Eduard Marquina s'es
tava al dancing del Casino de Sant Sebas
tiá, acompanyat d'En Josep M.a de Sagarra.
Sobre la taula, un parell de wiskys i un
tema de conversa comercial. Que si la Bar
cena, que si Les Ilágrimes, que si el Gre
-

Eh «Chocolat Kiddies» •portaven un jazz
gorio...
remarcable. Era el millor del conjunt,
Uns moments més tard apareixia sobre
cedia del reputat Club Alabam, de Nava
la taula el tercer wisky i un projecte d'in
York. Tocaya el piano el director de la
troupe, Sam Wooding, honorable ciutadá de terviu.
Aixo de les intervius —ens va din En
Filadelfia que avui, escampada tota la seva
gent, dirigeix al Casino de San Sebastián Marquina
és una cosa que m'esgarrifa.
aquell mateix jazz, salvat de la desfeta.
Aixé és un dir...
Sam Wooding és alt i corpulent. Rtiu
Está clar que és un dir, pero m'han
gairebé sempre— ensenyant una renglera de passat coses una mica singülars. Una vega
da, per exemple, cm vingué a trobar un
dents blanquíssimes
sense ésser un home
alegre. Els seus ulls reflexen més aviat me periodista madrileny. El vaig rebre en má
langia que joia. No és d'aquella directors riegues de camisa, perqué feia molta calor
i li vaig dir que esteva trelallant. Es una
nordamericans que salten i bailen, pera cona
cosa ben senzilla, oi? Dones bé : •Pinterviu
tantment les seves carnes i tot el seu ces
que va escriure aquell minyó coanençava
porten el ritme de la música. Unes anans
amí: Lo encontramos en mangas de camisa,
que parlen' a•mb els dits que es mouen d'una
en plan de luchador. Está luchando con. las
manera prodigiosa, condueixen els Música.
rimas. Unas se le rinden fáciles, como aman
Veure'l és una delicia.
L'orquestra, excellent, la millor indiscu tes fieles y las otras se le presentan rudas,
tiblement que ha passat per Barcelona, re
ariscas, como ninfas salvajes y capricho
sas... etc.
sulta una prolongado de Sam Wooding. Es
Devia sser un literatas cotm una casa,
desoobreix en el seus components aqueixa
Ifarmonia natural que, segons Paul Le aquest periodista...
Flem, «uneix en els negres els gestes deis
Naturalment. I aixo és el que em fa
enlates I el ritme musical». Quan interpreta por.
*
* *
el Saint-Louis Blues, hi ha un moment en
qué un solo de trompeta, amb sordina, va
Mentrestant, els Chocolat Kiddies de Sam
fent-se imperceptible i no rnés se sent com Wooding
escampaven per la sala l'amable
ala música marquen el ritme amb els peus.
estrepit
del
que donava una mica d'e
Igual que si un mateix resort els rnogués lectricitat a jazz,
Patmo.sfera xafogosa
carrege
a tots al uníson, duen
també el Hurte amb
da. Les parelles giravoltaven sense gaire
el cap, inclinant el cos d'Unscostat a Peltre.
convicció i pels voltants de les taules, ple
Sam Wooding és un enamorat del jazz.
nes de begudes de tots colors, •furnejaven
t(Dintre uns quanta anys
ens ha dit
el
urns converses banals i cansades. No obs
jazz será la 'lengua universal deis pobles ; tant, en la nostra taula
encetávem
mal
s'anirá imposant cada dia amb mejor for
ens está el dir-ho —tota mena de temes hn
o. La música ifou fins ara un plaer per a
portants. Per example:
les ordes ; amb el jazz, ho és també per als
Li agrada el tango, senyor Marquina?
ulls. El jazz és, a mes a Inés, un estimulant,
No!!! Es el posa de tots els residus
ni.
i, al mateix temps que música, és dansa
de mala qualitat del segle .dinou.
En Tormo es féu !'amo del Parallel. No és cant. Es un sentiment, una atracció i un
I el jazz, li agreda?
hi vallen Santperes ni Alfonsos. Quan es
exercici alhora. Es ritme i és melodía.»
Molt. M'agrada,corn totes íes coses de
teva d'humor es calçave sense esforç a tots
Poques vegades hem tingut unes hores tan la meya
época. Encara que jo sigui d'ahir,
els actors del barri.
distretes com les passades escoltant i veient o
d'abans d'ahir, em plau de considerar
Havia fet també tipus dramatics amb una
Sam Wooding i la seva orquestra. El defec
aquesta época core la meya. s bonic el
gran dignitat. En una obra d'En Lluelles
te de monotonia, de qué sovint han estat
jazz, i els autos, i els cabarets... El cabaret
feia un captaire espléndidament bé.
censurats els conjunts musicals de negres,
és una cosa excepcionalment ben trobada
U.n gran comediant, en fi. No va tras 'no existeix en aquest, que es distingeix, pre
a perdre el
ternps. I voleu res més dis
passar les muralles del Parallel perqué son
cisament, per la seva variado. Després del per
tret que perdre el temps?
altea
més
que les de la Xina. El Parallel és vals Tungether, a base de trompeta, arrtb
Aireó forma part de les mees teories,
un lloc afflat de la resta del món.
acoanpanyament de trombons i saxofons, in
peró, E
El retrat que publiquem és seu, fent un
terpreta Chiquita amb un solo de banjo resultat. confesso, no m'ha donat gaire bon
gitano de La Severa de Juli Dantas. Ni una apoiat pel saxofó baríton i Phelicone. O bé,
está ciar. Jo dic aircó i, no obstant,
«morcilla», ni una frase fora de to, ni un amb Ttger Rag, dona a coneixer un curaos cada Sí,
anatí ern llevo e les cinc •per a treba
gest que no s'adigués amb el tipus.
fox descriptiu de la furia del tigre a la sel
llar. Ara em
fent el tomatec, pero,
Airtó no és v,odevil
va.
O us encomana, amb el Saint-Louis creieu-me, sóc veieu
deia —,
una
s
un
tomatec per accidens...
de les obres que he fet mis a gust.
Blues teta la melangia del treballadors de
*
De retrata com aquest se'n féu fer unes
color. O us aporta, arnb una cornposició de
• *
colleccions. En regalava als amics. De re
Yountans, l'alegria trepidant d'una star
Ens han dit que publicará a MIRADOR
trats de tipus fent vodevil no se'n ,féu mal
nordamericana.
; és veritat?
cap, gairebé.
Messager recomanava ala com:positors que uns vehosernenfacatalá
rnolta illusi6 de tomar a es
deis
anessin
a
Fou també un
escoltar l'orquestra de Paul Wb
primera a desaparei
criure en catalá, peró em costa molt. De
teman per a donar-se compte del partit que
xer. Així que el vodevil es torna tinyós per
maneres, ho vull fer i no seria res
sistema. Una coincidencia. Després desapa
podrien treure de les seves combinacions or tetes
que coldaborés assfduarnent en
regueren l'Alfonso, En IBergés i d'altres.
questrals «fan noves com enginyoses». Amb d'estrany
aquest sehmanari.
Deis desapareguts i deis que queden, era,
referencia a Sam Wooding, es pot fer igual
Aquí, el senyOr Marquina ens fa uns
evidentment, el millor.
recomanació als nostres compositors. Sobre
gia terribles del nostre periodic. No els elo
re
I .ara que el vodevil s'ha convertit en una tot, a alguns que han rebentat el jazz i que produim
perqué, francament, no ens esta
aanb les Ilurs composicions, pobrement ins
cosa que fa tuf,
ve a tomb recordar un deis
rle gaire bé.
111.1
actora que m' fe'u sempre amo la máxima
Cruaues, no es cansen e ensopir-nos.
I d'activitats teatrals, com estom?
dignitat artística.
Preparo un drama en dos actes per a
JAUME PASSARELL
Joan TOMAS
la Membrives. Una cosa de la serra del Gua
—

—

—

—

—

—

—

*

La

*

*

s'allarga,

Eduard

conversa
se n'ha

Marquina

d'anar a dormir.
A les nou marxo amb un Ford cap a
Madrid —diu
A més, a casa m'han po
sat la clau sota l'estora. A la rneva edat ya
no m'está bé d'abusar...
A través de la vetllada. tia imatge pejo
rativa d'aquella elástica ala anat esfumant,
esfumant... Ara ja no en queda res.
El nostre illustre emic, confessem-ho, s'ha
apuntat una gran victoria.
—

—.

•

*

Ens pensem que

*

*

n'ha anat content de
Barcelona. Cada dia, el Poliorama s'omple
durant les representacions de Sin horca ni
cucht7lo, l'estrena 'de la (niel a Barcelona ha
motivat
vinguda del senyor MarqUina.
JOSEP MAR1A PLANES
se

itt

—

—

—

LA M USICA

a

—

Reinciancia alarmant

L'OPERA NO POT MORIR
Vostés hauran sentit dir moltes
vegades,
persones que es
•

a

creuen intelligents, per
mostra de la seva penetrado i
profunditat del seu
estétic :
«L'opera no té raó d'ésser; criteri
está destinada
a desapareixer.» 1
armb aquesta frase feta
.1 innocent queden satisfets
han impressionat el qui els i creguts que
Diuen també «L'opera escolta.
és una
vencional ; no és natural que la forma con
gent s'ex
pressi cantant.» Precisament
el cant és una
ponderació de l'expressió ; dones, dintre el
regne de l'art, res més
natural que els sen
timents expressats pel cant.
Totes les !formes artístiques
son conven
cionals : no és estrany,
dones, que també
ho

donar
de la

una

sigui l'opera.
L'opera és una

de les formes tipus, defina
de l'art, tant considerada
obra de teatre que com obra
musical.
El teatre és una
manifestado
perenne de l'art humá : n'entre hiconstant
hagi'lm
manitat hi haurá teatre. Les
seves formes,
comedia, tragedia i ópera, son tant més ele
vedes i perdurables com mes
convencio
nals són en la seva expressió
externa : Pac
ció declamada en versos ; el mite
represen
tat cantant.
cree que pensi
la
possible desaparició del teatre parlaten(per
trnolt que creixin els cines en
i
nombre); no dubti mal, tampoc,esplendor
ningú,de
la vida. eterna del teatre d'opera.
El sentit musical que porta
Phome 'en el
seu esperit fa també
necessánia
del teatre cantat ; la música és l'existencia
una activi
tat consubstancial a l'esperit
humá: les obres
musicals són la
convencio
nal
de les lmpressions cosmiques,
par
mitjá de la mímica instrumental
; i deis
sentirments espirituals o afectius, per majá
del cant vocal. La veu necessita recolzar
els sons en les paraules ; les paraules ex
pressen una acció; i l'acció té el Iba
propi
en el teatre. D'on es dedueix
que la línia
més directa de la música., la que procedeix
més própiament deis sentiments
humans,
termina en el teatre: per tant, en l'Opera.
Dones mentre, Phome sentí la música, no
morirá el teatre cantat.
Un temps va haver-hi
no fa gaire
que semblava que havia aparegut una for
ma musical escénica que heme
d'enfonsar
i substituir l'opera caduca. El ballet rus va
enlluernar a tothom ; i els esnobs, i els que
no saben veure mes que
Paparença de les
coses, davant les coloracions i les fantasies
deis vestits, astorats deis salta mágica deis
ballarins, i admirats de la positiva força
d'algunes partitures que es donaven, varen
anidar «Eureka» i varen imaginar-se haver
descobert el camí nou del teatre musical.
1 airar no pot ésser' per raons dares i
solides. El «ballet» no és més que una for
ma secundaria, un espectade de diversió
o
de passatemps agradable, pero no una obra
íntianament i sencerament artística parqué
en
el ballet l'acció que es descabdella en
l'escena, es transmet a l'espectador per la
-vista i no per la paraula ;
la impressió
visual reclama una atenció que no pot lligarse a Patenció que ha •de prestar-se a la
sensació auditiva de la' música.; de tal ma
nera que assistint a un espectacle de ball,
o s'escolta la música, o es
veuen les danse ;
ero no tetes dues coses alhora, perqué
l'una destorba Peltre. Solament en l'opera
una cosa
reclama i complementa l'altra,
per mitjá del cant, es Higa indissolublement
amb la paraula 1 amb l'aedo.
L'opera és un espectacle antic, que ha do
nat molt
si no tot —del que d'ell pot
exigir-se com la tragedia, com l'escultu
ra, com la pintura —, i que de tant en tant
pasea de moda. Peró les coses són com
són ;
i encara que un día sigui •mes dis
tingit admirar els balls russos, i un altre
oreure només en el cinema, l'opera conti
nuará, a través deis anys i de les rmodes,
pilastra ampla i ferma, al eostat de les al
itres
definitives i solides, aguantant
la construcció pesante i antiquíssama
Part

tives i
com

rnodéliques

a

Ningú

interpretado—

—

--

—

—

—

bulla PAHISSA

—

—

—
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•

—

—

—

—

El redactor del «Dietari escénica de La
Vea de Catalunya, després d'haver ficat dos
peus a la galleda, en fica dos més i a la
mateixa galleda.•
La nota que. publicavem al «Mirador in
discreta de la setmana pasSada, es•veu que
encara no li ha obert els ulls, a jutjar pel
que el tal redactor ens diu en la seva ecos
turnada secció dels dies 8 (edici6 del vespre)
i q (edició del metí).
L'hi haurem d'explicar más alar.
Enganyat per les seves orelles (o oides,
que fa mes fi),. es pensa encara que la pa
raula francesa bagne té la significació de
bany, i per tant bagnards la de banyistes,
quan no és pas un secret molt ben guardat
que aquelles paraules es tradueixen al ca
tala per presiri i presidaris, respectivament.
Que se'ns perdoni la insistencia sobre un
afer tan baná, pero l'alarmant entestament
de Palludit redactor ens hi obliga. En bé
d'ell, és ciar.

Teatre Catalá Novedades
Gran Companyia Catalana

Direceió:

Avui

C.

CA PDEVIL A

dijous, tarda,

•

Don Gonzalo o
Nit,

a

a

les cinc,

l'orgull

del gec

les deu, «Tertúlia Catalanista»

Les Joies de la Roser
Protagonista:

ENRIC BORRAS

Diumenge, comiat de la. Companyia.
Programa magne, dues grana creacionS

del cotos ENR1C BORRAS. Tarda, a les
quatre, Les Joies de la Roser i La bona
gent. Nit, a les deu, La bona gent.
Es
—

despatxa a comptaduria.

—

—

—

—

—

Albiol O. 1 Riera, S. L.
Passelg

de

Gracia, 42
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Teléfon 15345
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d'escriure consulteu-nos
és absolutament formal
Máquines de totes marques: noves, reconstruides i d'ocasió
Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions.
Abonaments
Representants de l'atril "KOPI" i multicopistes "PP.RPECT"
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Les nostres Sessions UNA
solides amb ell 1 que es justifiquen per si
solas, pesqué són belles 1 ordenades 1 no
pretenen ésser alisa cosa.
Pera el "elou" de les nostres se,ssions han
estat 1 Besan els grana films de repertor1
que serapre es ba rependre. Per damunt de
tot ens interessa la poesía. El film pur ens
interessa molt, diem, pare com activitat mar
ginal; el nastre amor més gran va al film
que presenta "l'Heme": Albada, La dona
marcada, Una tviwita a cada port, etc.
Quan un film és realment bo, cal veure'l
més d'un cop, a cada nova ViSló respren
mes. Per alise erelem que la nostra asea
més fructuosa és donar oportunitat ala bona
amants del cinema de reveure aquella films
que tenen una valor de técnica 1 humanitat

Estlu, tenlps de vacanees, llegim al co
menc d'Albada. Ja tenim la calor al damunt
1 la gent aviat comendtrá a emigrar de
Barcelona. Com que les volem eficaces,
aquastes san coses que ene indiquen la con
vénlencia de suspendre provisionalment les
nostres sessions que amb un éxit creisent
hem vingut celebrant.
Direm ara que estera molt satisfeis de
les nostres tres sessions. N'estem doblemeut
satisfets, pesqué han esta,t el que volfem
que fossln t pesque han tingut un éxit que

quirirá
europea
flulncia

una

escapa a la M.
de Holliwood.
André GIDE

si

La unitat
«Aix6 és

alemany!», •haureu

film

un

vegades

algunes

entrar a

en

una

•

sala

dit
en

projecció. I, segurament, heu enser
Era, efeotivament, un film ,alemany.
preguntem: en qué he 'haveu conegut?•
de

curs

tat.

Asa
Ho heu conegut en una
pila de coses que potser
no
heu tneditat mal i
que, tanmateix, valen la
pena d'ésser remarcades
per tal com elles ens po
den dur com de la má a
Paclariment de la qüestrió
essencial del cinema, ó
sigui al que ha d'ésser
el cinema com a art.
Fixeu-vos, de rmoment,
que la "ostra exclamas%

•Y

ha ultrapassat el que prudentment espera
vem, Indicada que el nucli de persones que
s'interessen amb serietat pel cinema és avul
ja foro. considerable 1 que aixb permet
resistencia d'aquests programes que ami,dament vítrem concebre 1 que plena d'entu
siasme 1 conflanca rependrem.
Les nostres sessions les entenem com un
complement practic de la nostra página set
manal. No n'hl ha prou amb serrar, hem
cregut que calla fer queleom Ld'agul les ses
sions. Hl ha hagut acola reciproca entre la
nostra página i aquestes proJecdons;
si
amb ella hem fet publieitat dels programes
que harten-1 arranjat, recfprocament les nos
tres sessions han atret Palencia de molta
gent damunt la nostra pagina, on ens plau
dir-ho, no hl ha una sola Unía feta per en
cárrec, 1 diem &tse persue ens cal fer cons
tar que, com diem al comen d'aquestes rat
Iles, les sessions han estat el que nosaltres
Illurement hem volgut; 1 en la confecció deis
programes hem procedit arab absoluta 111bertat.
Ens interessa el cinema en tetes les se
ves manifestadons; el mateix el documental
que el cómic, el retrospectiu que el d'a
vantguarda, i hem procurat Incloure en
els programes exemples de cada un d'ella.
L'intent de portar films d'avantguarda ha
reexit completament i reincldirem. Ens in
teressen molt. No veiein per qué al costat
del cinema narratiu no hl pot haver lloc
per a aquesta activitat,
on
les imatges
s'encadenen 111urement obeint solament
a
regles Intrinseques. Estudis de cinema
que ens han d'ajudar a comprendre l'esencia
dei cinema, a trobar de retop més plaer en
la contemplada dels fihns corrents. Antiel
pacions agosarades proposades a Potenció
deis productora. Escoreollament subtil deis
recursos de l'aparen filmados. Imatges as

aletnany ad
importancia

El cinema

perenne.

RENF CLAIR

DE CINEMA

Les nostres sessions seran represes a l'oe
tubre. Volem portar a Barcelona films com
La sone, de Lacombe, I FirAs 'Perras d'Eps
tein, on el genere documental aasoleis la
seva máxima emoció 1 hutnanitat Films com
Pinilr'aote de René Olair, avul ja desale 1
que
fou, quan la seva estrena, una
cosa
extraordlnáriament agosarada, pro
va
de la significada Mollea de la
qualifIcaci6; avantauaribisme, Pensem tam
bé en la produccié de Germaine Dulac, la
intelligéneia penetrant 1 comprensiva de la
qual prou bé coneixem a través dels seus
escrits. Si l'ajut del ptiblic no ens manea,
a fi de fer més eficaces les sessions, farem
venir els mateixos autors a explicar verbal
ment, el que pensen 1 fan. Treballarem tam
bé la Cesada de posar-nos en relate% amb
Berlín 1, si les gestione tenen l'éxit que tant
desltgem, podrfem oferir es documentals,
els astudis, sortits deis studdos germánicos
tindrem lleure
Represes? Durant
de seleccionar-les, amb tata cura. Pensem ja

el cinema
una

alemany

;

a

tre, hom no pot deixar
d'observar que, a part de
l'interés que pugui oferir
per tal o tal altre film
cinema

algunes
generals

alemany presenta
característiques

que trobareu in
.variablement en tots els
films dignes de retenir la
vostra atenció.
No es tracta d'aquel]
aire de parentiu que danta
al films americans Papli
cae% d'una técnica sem
pre igual a ella mateixá,
sempre poc matisada. Es
alguna cosa més profun
da. Són alguns trets co
muna que ressalten prou
netament perqué horn pu
gui parlar, ja, d'una es
cala. De l'escora ale
manya de cinema.•
?Vol dir aise que tots
els directors
alemanys

aplegat

entorn

Ullban Gad, Lupu

Pick,

Karl
son,

rebut

«Una dona

Grüne, Dumoot, Pabst,
no

han

pas

que se'n
(11
largo, es diu qui ve
atentiadar-se, pr•ngui alguns llibres com
record meu. Una tarda, el desig & la dol
çor de llegir resoldran la solitud, la tem
pesta el desgrat. Amb aquesta bona frase
avui
clóna
nitre consell. Emporti's
alguna bons discos ;
amb cura, car
t'a

a

¦

a

a

o

un

n'hi ha per cada horade] dia, per cada emo
ció, per cada cambra. L'enuíg i la tristesa
tenen llur font dins el nostre ces, peró Pho
me la ignora quasi sernpre 1 vol que els
seus sentiments Ii vinguin de l'exterior. Ell
no imagina que una contrarietat o una joia
no s'acordi amb el rnón. EH vol una respos
ta per a tots els moviments de la passió.
És pesqué la .nostálgia o el desig s'hi bar
regen tan bé, tan perfectament al Ilenguat
ge oportú d'un clase.
La bellesa d'un <Ese és, prilmérament, dina
la seva materia misteriosa i l seva forma
elegant, ja que dins aqueixes dues segure
tats Mai no mentiran. Un plaer que ha en
vellit un xic és el de fullejar un catáleg.
Avui existeix un altre plaer millor: és, per
l'afioionat, el d'escollir els nous discos. I el
veritable aficionat porta el seu encantament
fins a no escoltar que 'fins a la meitat les
novetats que li són proposades. Ell guarda
l'altra part per al descobriment personal,
aquel] que hom fa a casa seva quan el poder
íntim no és travat.per les lleis de la socie
tat 1 que sota la personalitat es porta a re
trabar el miracle que va a posar-I en comu
nicació amb el món.
La més alta virtut i el més estinut secret
del disc de fonógraf és dans aquest contacte
instantani, superior a les més grans boge
ries de la imaginació. Hom no sap encara
el que aquest descobriment ha fet per la cul
tura social de Phome, i Phome imateis no
ha tingut encara el temps de fer el compte
d'aquestes coneixences nvisibles que s'a
motllen a la seva sensibilitat. Aqueix temps
dl no el trobará mai fora, car eh endevina
dins la invenció mecánica, un derivat fan
tástic de la memória. Mes si oblida que ehl
mateix és el propi obrer de la seva inteli
gencia, com oblidava abans 'que eh l és res
ponsable deis seus sentiments, no pot igno
rar lo que el fonógraf ha fet per l'anome
nada i la glória d'una multitud d'artistes.
Sisas d'entre ells no han vingut mai a Eu
ropa, pesó llur seu ens és familiar ; d'altres
s'han fet escoltar en alguna sala de París,
peré en llur presencia la curiositat es rnos
trava més exigent i més gran que l'admi
ració. Aquesta ja pertanvia als discos. Ja
que és al fondgraf que nasaltres devem tots
els sentaments que tenim per Sofia Tucker,
Layton i Johnstone, Ted Lewis, Jack Smith,
Paul Withemars Ruth Etting, Noble Sissle,
Paul Robeson, Vaughn de Leath, Ethel
Waters, Leslie Sarony, els Revellers, i fins
els cants religiosos negres (Lord, help me),
per no parlar més que de la música de jazz.
Aquests noms són avui coneguts de la mul
titd. La mateixa etiqueta que els •Musa a
cada moment al públic no és pos un recurs
de pubficitat o de cornea-g. Parteix de Pope
ració per la qual la prova metallicar s'ins
criu per sempre dins la materia de milions
de discos que volten avui per allá en menys
podeu pensar. Així, a cada moment, per
l'auditor mes exisbent, per la sensibtllitat
més minuciosa, el fonógraf és a la vegada
el portaveu de Panomenada i l'instrument
meravellós.
r

el

un

Arthur Robin

ensenyament

igual. I, no obstant, en totes llurs realitza
cions, principalment en els millors quadros,
podeu veure aquelles semblances significati
que us han fet exclamar més d'una ve
: «Aixó
és un film alemany I».
Els Nibelungs, de Fritz Lang ; L'home de
les figures de cera, de Paul Leni ; Faust, de
Murnau —per no citar sinó tres pellícules
projectades a Barcelona són d'inspiració
ben diferent, de factura absolutament di
versa. ?Qué és, dones, alió que nosaltres hi
trobern de comú?
No sé si hom pot donar una resposta ab
solutament definitiva a una qüesti6 que, si
bé s'examina, plapteja un deis més alts mis
tesis de l'espera ?Hi ha algú que hagi do
nat raons pertinents de l'aparició d'una es
cola de primitius flamencs? Van Eyck, Van
der Weyden, Memling, no tingueren els ma
teixos mestres, ni solament la mateixa for
vos

gada

—

J. PALAU

cultura grega sembla enyorar un mateix
ideal? ?Qué és, en fi, el que &lila aquella
íntima semblança, malgrat llur tempera
ment individual tan divers, als grans com
positors alemanys deis segles xvm i xix?
?Com és que, en un tmoment donat, un
clima espiritual engendra aqqests conjunta?
El cas és que, segons la nostra creença,
un
fet Semblant s'está acomplint actual

comparada la producció
cinematográfica d'aquel]
país la de qualsevol al

purticularment reeixit,

Ja

.

hi ha

unitat. Efectivament

d'un sol mestre? No.
Fritz Lang, Robert Wie
ne
Paul Leni, Murnau,

solament sobre les gratis pellicules,
sind que també pensarem en aquellas que
sense ésser films de primera categoria, és
interessantIssim donar pel fet que quan l'es
trena varen pasear completament desapar
cebudes sense merhixer una semblant dissort
La dona marcada, El capita Sorrell, Una
m'otea a cada port, Hotel Imperial, El ven
tall de Lady Windermere, Les dues tenvpes
tes J. altres les donarem amb tota seguretat
en les nostres próximas sesslons. De cada
una d'elles eps ocuparem quan sigui oportd
de fer-ho.
Podrem presentar també el film rus? No
direm que ho ereiem pos.sible, direm mes:
ho creiem probable.
Prou per avui. En aquesta página troba
rá el lector, quan sigui el moment, detalla
més concrets sobre els programes; hem vol
gut ara només indicar rápldament una pau
ta d'orientas% i alguna dels projectas, els
de més lmmediata realitzacla.

desgrat de llurs
diferénmes, sçassemblen tant? ?Per qué,
també, en una época determinada, tota l'es
a

nera

s'hagin

taran

El fonógraf i l'anomenada

1Per qué, dones,

demostra, d'una ma
ben positiva, que en

ja

alguns tftols, pesqué devem aquesta expli
cada al lector; aquestes represes no por

GERMAINE DULAC

mació.

DISCOS

•

a

la llutut»

ment, davant els nostres ulls, en el cinema
I aquesta és la raó íntima de la
seva unitat. Unitat que pi-ové, segons nos
altres, d'una causa primordial, que produeix
una pila d'efectes que estan transforrnant i
transformaran encara més el cinema. I és
que els alemanys, esoapant a la influéncia
de Hollywood, i obeint simplement el geni
de Ilur raça, han fet en el cinema el que,
per no citar sinó els casos més coneguts,
havien ja fet en la música simfónica (Bee
thoven) i en el drama musical (Wagner),
o sigui, que han portat el drama a l'interior,
que és on interessa.
Pesó d'alpe), com de la seva conseqüén
cia quant a la realització, o sigui el cinema
de composició i la subordinació deis actors,
així com de l'excepcional importancia que
en tot plegat va tenis El gabinet del Doctor
Caligari, de Robert Wiene, en parlarem en
un altre article.
JOAN ALAVED'RA

alemany.

ANDRÉ BEUCLER
11~10111010~1~1~ •

Un director escrupoiós
L'ull, diu Griffith, no pot veure de cop
el conjunt del film. En una primera visió
multitud de coses li escapen. Convençut d'al
xó, el célebre director americá, abans d'e
ditar un film seu, amb una paciencia exem,
plar, el fa passar diverses vegades. La be
talle deis sexes fou examinat vuitanta dues
vegades de cap a peus abans que el seu
autor es decidís a posar aquest !film en cir
culada.
Caldria que l'espectador fes
no pas en
una
la mateixa proporció, naturalment!
experiencia semblant. Sembla mentida les
coses que es remarquen en un bon film a
la segona vegada de veurel, que hom no
havia vast la primera volta. Hom l'entén
aleshores millor, puix que pot copsar anillar
Pordre i la disposició deis moments referits
tots al conjunt.
El que Schopenhauer diu en el próleg d'un
seu
Ilibre, que per entendre'l cal llegir-lo
dos cops, car el que diu a la primera pá
gina és dit ja en mires a la ¦darrera, és
aplicable a tota obra artística.
—

—

Inri, 1
VIATGES
Rambla

S. A.

ja

Canaletes, 2 1 4 BARCELONA
-

—

me

a

que

ho sabeu...

El senyor davant del

seu

retrat a

l'exposició.

(Gringoire..)

Schetzinberger,

heme, ha fet

un

el director de D'ho
!film amb R. Dix que

dirá : Pell Roja?
que Clarence Brown, que tan bé reeixf
en El dimoni i la carn,
dirigirá altre cap a
Greta Garbo en la seva nova película :
Anna Christie?
—que von Stroheim i Glbria Swanson no
s'entenen? qué será, doncs, de La .'Reina
Ouelly, el film que feien tots dos?
que Ombres blanques será projectat armb
aquest nom aquí i no amb el de La Senda,
com
déiem en un altre número? Devem al
lector aquesta rectificació d'un error ben in
voluntart, degut a una informada confusa,
car La Sen,da és un
film de Dolors del Río
que no té res a veure amb l'avui famosa
obra de Van Dyke.
que John Gilbert está treballant en un
film que és encara (!) silenciós? El títol :
Les ntts del Desert.
e

—

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

Passatges

marítíms i a1ris

Excursions acompanyades
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Viatges a "Forfait"
Peregrinacions, etc.

--

Informes
i

Pressupostos gratis

—

La ntestresa de la dispesa.
Qué
dispesers, Entalla?
La minyona.
D'alió més bé tots.
—

Ja

deja jo que no fessis servir l'en
eenedor quan portessis coll de celluloide.
et

(Passing Show.)

vosté está malalta, tots han decidit
se una
setmana més.

fan els
Ara que

quedar

(London Opirtion.)
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Per qué els artistes ca=
talans emigren a Paris?
Un bon rostit pintat per
afamat, risea d'ésser
una obra mestra?
un

renaixement de l'escota sienesa mal com
presa precisament. Es allá on totes les es
coles es torçaran el coll, la fi del 'non, si
voleti. Amb ,Cézanne
aquest mal Iíric, en
cara que no Phern comprés mai per sort
va entrar l'época de desgavell i de desorien
tació. I dia per clic Palluéncia de pintors
catalans a París va multiplicar-se. Ara, des
prés que ,hem rebut tots aquests cops de
peu, després que el món s'ha estabilitzat
un
ole, després que els borinots no ens fan
por, sin6 que els .mirem estranyats comp
tant-los les potes, pensem ?és una neces
sitat que els artistes catalans passin per
París?
Cada dia Phome sofreix Imés d'aquesta
manca de respecte .a la seva obra, sigui
quina sigui ;. cada dia té més necessitat de
Ilibertat sensual, de treb•llar obeint única
ment al seu instint, cosa que
Catalunya
no es pot
fer, Iligat com está un, 'primer a
la influéndia del país, del ,paisatge,1 !dan

—

Es

gran error creure que a França hi
veritable escoli pictórica. Les fonts
del segle XVIII van estroncar-se al naixement
de David. Després la pintura ha seguit un
camí oposat a l'home, oposat a la vida, no
responent a res absolutament de vital, no
responent a cap necessitat de fons sensorial,
sino a una fam —desig --per reproduir una
deliniaoió exacta de l'objecte. Watteau 1 els
seus van heretar del moviment pictóric uni
versal les ileis fonamentals. No varen caure
mai en una scola de petits mestres.
En la pintura actual francesa ha ha dos
camps, dos pols oposats ;
Vlamink,
romántic, per excelléncia, lacrad sobretot,
pesó d'una consciéncia i passió extraordi
nánia, hauria pogut ésser un formidable
pintor, pesó els france
sos estan enverinats de
literatura ; l'altre, Ma
tisse, un decorador de
falange, ha estat sempre
un mal pintor, té la pin
tura no del fet pletóric,
sinó per expressar una
idea literaria, trobada en
un moment cregut ge
nial, en un moment real

,

un
una

ment

•

Un

cas

ARTS

Un dels locals més suinptuosos que hi ha
actualment a
sicions d'art és,
des Laietanes. Les condicions de presentació
més desltjables a tot establiment de carta
categoria les trobeit, en aquost cas, compli
mentados : situació.céntrica, installació acu
rada i un passat esplendorós.
De l'excel•éncia del lloc
ni
cal parlar-ne, i de la gloriosa ,história potser
tampoc, parqué tots recordareu prou bé el
seguit de tnanifestacions artístiques de vá
lua que es verificaren, en aques local, en
temps de l'expert senyor Segura i Ens una
temporada després de la seva mort,
La presentació deis objectes per a decorar
un interior es, gairebé sempre, distingida.
En passar el cancell, uns aparadors US MOR
tren les darreres novetats de la bibliografia
artística i literaria, les quals podeu adqui
rir, tot seguit, en la llibreria, tan digna
ment regimentada per la senyora vídua de
Penyorat poeta Joan Salvat Papasselt. En
altres magnífiques sales trobareu
si ho
cerqueu
els objectes necessaris per a fur
i
nir decorar la xostra casa en un estil niés
o
menys anclen régime ; i en les diverbes
vitrines contemplareu, molt sovint, escolli
des produccions de distingas artistas, etc.,
etcétera... A més a més, cal ter oonstr una
instalació atinada deis quadros exoosats en
les corresponents sales destinades a min.
sició i un tracto atent a cárrec dels
gents i eznpleats de la casa.
Dones bé, totes aquestes qualitats que,
amb gust, reconec a les Galeries Laietanes
no afecten, evidentment; a la missió fona
mental que ha de tenir un establiment d'a
questa mena, la qual cosa és
al ineu en
tendre
Pexhibició de la pintura i escul
tura de qualitat més bona possible per a l'e
ducació estética del nostre públic. Heus aquí
la responsabilitat d'ordre educatiu d'un pro
pietan de sala d'exposicions.
Installar a Barcelona una galeria on cons
tantment s'exhibeixi bona pintura és difici
Iíssint. Reconec la complexitat de la qüesti6

13arciear

Gexapoie:

—

—

FERE DAURA

primera vegada.

Com a éssers aimats un temps, guardo en
el fons de mi mateix, tendrarnent, un amo
rés record, del meu cor joia, per a •tots, sens
excepció, aquells p,aisatges que ja he pintat.
I tal un mariner té a dada port un recurs
plaer, o amor, tinc jo a cada para
de terra corregut l'acessori amic i estimat.
Marges, arbres, murs, cases, contorn de
muntanya arnb els quals he conviscut i pre
,

sos, peró no pintura, no
expressió pictórica, no la

i

veritable sensació: és tot
exterior 1 superficial.
S'ha dit que la jove
pintura catalana s'ha
format de la pintura

francesa.
La pintura francesa
amb els impressionistes
FRANCESC DOMINGO.
Els jugadors
va arribar a una fina
(Collecció Plandiura.)
litat en el fons com
prensible a la imajoria de gent, compren mascle ; després a la influIncia que ha pres
sibles a la gran quantitat de gent que han
el carácter realista ; i segon a les exigéncies
somiat ésser pintors —creieu-tme que n'hi
del senyor que compra. Cada dia s'imposa
ha molts que tenen aquesta pretensió
per
més per l'home conscient, per l'home que
qué mames c,alia posar-se al treball repro
vol treballar, pel que sofreix, la vida a Pa
duir amb més'o menys gracia el paisatge
rís.
que tenien al davant. Va ésser el naixement
La pintura catalana no ha estat mai, pesó
de la fotografia. Després, la ra6 d'ésser co
mai, un reflex de la pintura francesa, per
neguts en el mercat mundial va' tenir el més que admirem les sevel hones
époqueS.
seu origen
en la
gran munió de biografies
Hi ha la raça. Nosaltres estem anolt rnés
de pintors que en aquell temps
només a
a prop deis bisantins. Per aixó ens exta
França —es publicaven ; la série d'exposi
siem davant del Greco i aquest precisament
cions que es celebraven cada any, tot aixó
no ha estat mai, ni podrá
sser comprés
va ésser prou pesqué es formés la cua d'ad
pels francesos, per més que diguin que Cé
miradors que hi taren fer cap, buscant les
zanne és el seu fill directe i s'ho pensin.
idees noves, mentre els altres paisos esta
ven postergats o dormien sobre els lloren
FRANCESC DOMINGO
florits d'un museu. La pintura catalana,
creieu-me, no ha rebut res de l'impressionis
ies; En 'Nonell mateix n'és prou Iluny. Els
seus únies paisatges confirmen aquesta tesi ;
TT
són obres molt més completes, tenen molt
tmés de Goya.
L'únic home l'obra del qual ha pogut
entrar a Catalunva, i encara disfressat com
pletament d'idees. més humanes, és Cézanne,
Al Petit Palais hi ha actualment una ex
i a causa sobretot de la idea constructiva, a posició de cent quinze teles i altres
tants
causa també potser d'aquelles teories que
dibuixos de Courbet, en commernoració— un
totes les époques que cauen, époques deca
xic retardada —del cinquantenari de la mort
dents, han inventat. Cézanne' era un gran d'aquest pintor.
sensitiu, no hi ha dubte, i és potser segu
Tret del Museu de Lille, tots els altres
rament aixó que més va plaure a casa nos
museus i els colleccionistes particulars han
tra. Després tarnbé, la seva tossuderia,
prestat Ilurs obres. Fins el Museu Metropo
aquells paisatges de la seva segona época lita de Nova York n'ha deixat dues,
i una
tan durs, tan antisensuals, tan secs. Era el
el de Detroit.
Comentant Pesdeveniment d'aquesta expo
sició d'obres del gran realista, Maurice Ray
nal s'ha despenjat amb una gasetilla a L'In
transigeant, en la qual, després de qualifi
cer a Courbet de «gran nigaud», diu que
va tenir l'audacia d'afirmar el seu indivi
D'ART
dualisme i d'instaurar el culte de la maté
ria pictórica en tota la seva buida esplendor.
Més aval!, perdonant-li la vida, diu: «mal
grat la vulgantat de les seves eoncepcions,
la llordor de la seva execució, potser la seva
manca de personalitat (!), car va estimar
Decorador, mestre ebenísta í tapís
molt els espanyols, Courbet queda com un
ser. Objectes d'art í de fantasía per
bon fadrí de la paleta.»
a obsequís. Sales d'Ex
Donem la nota per a satisfacció dels nos
tres valents rrrevolucionaris, «grands ni
posicions de Selles Arts.
gauds», que 'podran exultar de joia damunt
les runes de la glória de Courbet per fi
aterrada per Pestrénua ploma de Maurice
Raynal, que si no contptés atnb una tonta.'
Passeig de Orada, 36. Teléfon 16285
neta procedent de Parrendament de les ca
dires de Notre Dame, Saint Sulpiee i la
BARCELONA
Madeleine, no es podria divertir fent de «tra
mendu».
—

—

•

—

Una

exposició Courbet

BUSQUETS

admeto, d'antuvi, comprensibles justifica

cions. La produceió de bona pintura a Ca
talunya és insuficient per a omplir constant
ment els diversos locals especialitzats que
tenim. Accepto, per tant (com a fet, ara
com ara, inevitable en el repertori de les
nostres galeries d'art), una carta convivén
cia amb la pintura discreta, grisa, insulsa
nient académica o extravagantment moder
na
peró tot aixó, dintre uns límits
ciaís i en nombre reduit, puix si les prudén
exposi
cions sense cap interés són freqüents, ales
hores no hi ha justificacions oassibles i és
més• aviat un cas deplorable de desconeixe
ment de Pofici de marxant, les conseqüén
cies del qual són massa importants per dei
zar d'eludir-les.
Jafa temps que el tant per cent d'expo
•

paisatge
univ.ersal,
capay d'un raonablesubjectivament
i espiritual dinamisme
estétic, constitueix la síntesi modélica de les
meves aspiracions
pictóriques. Ahíto no
menteix que aquest meravellós paisatge des
lot, que tan íntimament va unit amb
la
meya sensibilitat i
no m'hagi fet
«sentir», «pensar» i ideologia,
«estimar), ,molt».

ferit.

Els elernents •dits «accidentals» en un pai
satge variant constantment son aspecte, fan
que sempre el meu preferit és el darse( que
ha pintat. El sol desitjat, el que no conec
encara.

No obstant, en mig deis paisatges dolços
I suaus, simples i sobris ; grisos, d'aquell
gris tan ric en color, horitzontals, de certes
tarros nórdiques és on la meya necessitat
de pintar esdevé més imperiosa i irresistible.
Peró acabo descobrint que no he descobert
encara les meves preferéncies. Si bé canee
tatas les meves antip,aties.
Pintura res té de corral amb paisatge.
un paisatge Pintorese (perdó dels extremis
tes ! pot donar bella pintura.
No, Cada

qués?

•

MARIAN A. ESPINAL

—

és l'homo antisensorial
per esséncia ; les seves
obres no ténen cap fla
quesa humana, són sem
pre d'un mateix nivell,
carns, roses, flors, tapis

Per tant
paisatge que Inés sento, que tre.'•s
comprenc i admiro, és .aquell que
m'impres
siona. I no és a Olot tan
solament, amb
tot i ésser la meya
terra nadiva, on hl
frueixo d'impressions que puguin
humanit
zar la nieva pintura.
Heus aci per qué aquell
paisatge massa tradieionalment
oloti m'em
bola. Un

El paisatge preferit meu El que més s'a
propa del que porto en mi mateix. Paisat
ge ; espectacle vivent. Mal no l'he pintat
dues vegades. Perqué sempre m'ha semblat
nou, com si els meus ulls el veiessin per

—

antihumá. Matisse

Ny

Quin és el vostre paisatge preferit?

lamentable

d'emplaçament

—

ha,

7

se

Quan del pretext no
val pintar a Terrassa
JAUME

se'n fa
com a

un

fi,

tant

Olot.

MERCAD

El camp de Tarragona i la conca de Bar
bará.
Terra de Ilicorella, on es fa el moscatell
roma i el vi fa 17 graus.
Paisatge de garrofers, olleeres i avella
ners.

Suburbis i sobretot pintar els voltants de
Poblet.

L'epicentre

del

meu

paisatge

és el Cali

de Lilla.

J. M. Mm MAS

DE

XEXAS

El més interessant, per mi, del paisatge
són les coses iliuminades que reflecterxen la
Ilum ; no pesó, per Ilur existéncia objectiva.

El de

JOSEP OBIOLS
Suécia, par raons extrapictóriques.

JOAN SERRA
No tinc cap preferéncia pel
!loc. Cree que la pintura és paisatge d'en
afer de comprensió ; per alaco puratnent un
pinto el
voltants de Barcelona, que és allá on vise.dele
Si
visqués a Tegucigalpa, com a pintor seria
igualment feliç que ara.
F. VIDAL

-

GomA

No tinc preferéncies, pesqué cree que la
valor folk-lórica o geográfica no té res a
veure amb el fet pictáric pur i intrinsec. Puix
que tots sabem que el natural per l'artista
és sois un pretext.
En dir que un pintor prefereix un paisat
ge a un altre, moltes vegades no és mé.s que
una manera de dissimular la seva incapaci
tat per a saber veure o expressar
pictórica
rnent totes les coses. Quanta pintors
pinta
len en el carmp de Tarragona, pesó perqué
la Ilum, o altres causes, els comprometen
massa es queden amb les boires i grisors
d'Olot simulant estar-ne entusiasmats.
Aquests no podran mai compendre que
Van •Gogh d'una cadira o unes sabates en
fas una pintura, o bé, com deia un conegut
paisatgista catea parlant d'En Galwey (i
amb to pejoratiu): «Aquest home, d'una
soca d'arbre en fa un quadro»; ni tarnpoc
comprendran que En Martí i Alsina o En
Gimeno no posessin limas ni preferincies a
la seva visió pictórica. Es clar que no te
nien preferéncies si eren uns pintors sencers.
I ara, digueu-me: ?no poddeu fer una
altra enquesta, preguntant «? Per qué no
més pinteu paisatge?»

sicions, interessants, és, analauradament, re
les Galenos .Laietanes. I aixd, pels,
qui conservem
bon record d'aquesta ca
sa, és molt anguniós. Tenir sempre les sa
les plenes de qualsevol mena de quadros
potser demostra unes gratis dots comercials,
peró admetre i exhibir trnassa soviint les fan
tasies de pintors ineptes també demostra no
duit

a

un

entendre

un

borrall d'art.

Lamento haver hagut de parlar amb

tanta

cruesa, motivada per la millar intenció de
coNaborar en la depurado del fet artístic.
I tant de bo que, d'ara endavant, am falti
espai en aquesta página per a registrar de
gudament les successives exposioions de bo
na pintura i escultura d'aquestes galeries.
Aixf sigui.
He de fer constar, abans d'acabar, que
els anteriors comentaris no afecten a la Sala
Joan Merli, la qual ens ha mostrat, fins ara,
una série ininterrompuda de valuoses cipo
sicions.
MARIUS GIFREDA

TE1102

l'al del bullí

Hem rebut una comunicació del Comité
directiu d'aquest certamen, encapçalada amb
un admirable gravat al boix.
No cal dir, el nostre entusiasme i adhesió
per una manifestaci6 de tants bons pro

—

No

tingueu

por. Ho fa per

jugar.

(Gringoire.)

pósits.

La convenléncia de celebrar bones exposi
cions és cada dia més apretniant si volem
continuar evolucionant cap a una major su
pereció. Recomanem, per tant, a tots els
nostres artistes del Penedés que collaborin
amb entusiasme en aquesta exposició, la
qual promet assolir un vertader éxit.

wOZWII¦~.~.¦11

-

-

..d

osli

Ella. —1.'s molt perillós fer l'amor a la
dona d'un altre.
Eh.
Encara ho és més fer-lo a la vídua.

IeIIotie

—

(London Opinion.)

—

Anar a casad un dia de venciment..,
Es ,que sóc jo el que en-1 caso.

peró

que esteu

boig?

Feu fer els vostres gravats

4119.. Cellt1 e 3 3
l'aSNat G e 1,
ardí, 11..

.

Faria el favor d'un maltre d'hotel més

petit?

El
macions.

meu

mara ha de fer

unes

recia

(Candide.)

en

(I?éussir.)

la
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Queden oberts al públic els Palaus de Comunicacions i Tranisports, Electri
eitat i Força Motriu, Art Modern, Alfons XIII i Reina Victória Eugénia.
Les
A la

l'Exposició es tancaran a
i Avingudes de l'Exposició
profusament illuminats.
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nit,

els

d'entrada

a

Palaus, Jarclins

la

una.

estaran

Gran Parc d'Atraccions
Roserar
La Secció de

públic

-

Miramar

Poble Oriental

-

del Palau Nacional estará oberta igualment al
una del matí i de qtiatre a set de la tarda,
sempre que no hi tingui lloc cap festival.
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Corretts: ^parid 190
Teleg.: "CARBUROS"

Pelai, 62.
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de vuit litres

de 19
Signatura

Distribuidor
Teléfon 73013
CARRER

CARBUR DE CALCI, Fábriques a Berga (Barcelona) Cor
(Corunya)
OX1GEN 99 O/0 DE PURESA, Fábriques
a Barcelona i Valéncia
ACETILEN DISOLT, Fábriques
a Barcelona, Madrid i Valéncia
::
FERRO MANGANESI i
FERRO-SILICI
SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, coto i altres teixits
CALEEACCIO INDUSTRIAL de
laboratoris i doméstica
GENERADORS, BUFADORS,
MANoMETRES materials d'aportació per la

generals

FORTUNY,

S. A.
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•••
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N

AUTÓGENA!

consultes

i

assaigs,, gratis

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fili de B. CARCASONA
Taller I

per
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Demaneu
39

Deliciosa bebida compuesta de puro

de naranja
El deleite de ninos.
Ofrézcasela a todas horas.
Refrescante, sana y nutritiva.

fi A
El millor
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Garantizada
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pureza por'

Orange -Crush
Aragón, 366.

S. A. E.

Tel. 53539
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sin servicio, a Ptas. ol-lo
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registrada)

