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TEATRE
Ecos del Congrés
Aurea de Sarra
LA MUSICA
de la S. U. T.
GEORGES COURTELINE la noia de can Picafoc
FANTASIES TRADICIONALS
UN RECORD

DE

NONELL

LES

L'admiració per Courteline

separable del record de l'Isidre Nonell.
Vaig conéixer el gran humorista francés
pel gran pintor del carrer de Sant Pero
més ,baix. En la meya llibreria, guardo un
petit volum que havia estat de Nonell; és
una edició de Les facéties de Jean de la
Butte, el primer Ilibre de Courteline. Es
una edició de butxaca; no porta data, pera

Com

saben—o potser com no sabeu
aquest Congrés s'ha celebrat a la casa que
la cantonada al carrer de la Pietat, avui

adquirida

i reconstruida per la

per mi és in

Diputació

provincial. Els congressistes hi entraven
pel famós pont deis sospirs, després d'ha
ver travessat el Palau de la Generalátat,
Sens dubte la gent de teatre que prenien
part en el Congrés van apreciar com calia
aquest conjunt particularment escenogra

jo fa

uns

vint-i-vuit anys que el tinc

en

la

companyia i' el guardo amb un afecte
especial, perqué hi ha un autdgraf de No
meya

fie.

Llástima que a la casa del costat (la
que havia ocupat "La Basílica") els pica
•

eions sonores i el carillón del Sr. Milá can
tava les seves melodies dringants...
Tot plegat ha estat excessivament moye

mdgeux.

poliglotisme,

En matéria de

els

organit

paperet més aviat la

un

mentable. Ni el Sr. Joa,quim Montaner, Se
cretari de l'Exposició, i President de la sec
ció d'Autors del Congrés, ni el Sr. Pinilla,
gerent de la Societat d'Empresaris i Pre
sident de la secció de JurisprudIncia, han
gosat prescindir de Pintérpret. Si no s'ar
riba a esdevenir Pexcellent intervenció del
Sr. Diez-Canedo, el país hauria donat la
impressió d'un monolingüisme exagerat.
*

•

L'eloment femení, indispensable avui en
tota reunió internacional que s'estimi, era
representat per Pactriu Sra. Josefina Ta
pies, Peseriptora Maria Luz Morales, una
dama elegant i regularment rige el nom
de la qual ignorem, una escriptora roma
nesa, prima, de nas aguilenc, que va fer
unes bones conferincies sobre el •teatre de/
seu país, i la signorina Bassevi, periodista
italiana, que va produir entre Pelement
masculí aquells remolins discrets, per?, per
ceptibles, que denuncien l'existéncia d'una
dona amb color (color, en el Ilenguatge
americá del cinema, designa aquella quali
tat indefinible
que nosaltres de vegades
anarnenem amb el mot barroer de garzo).
*

M.

*

Téry, jove cult,

un autor

que

a

•

i

prim, vincladís,

és

hores d'ara organitza la

publicació a París d'una
nacional de teatre, que

gran revista inter
es

›itulará

ramo!

Noblement obsessionat per la seva empre
parlar d'altra cosa. Ca
da dos minuts prenia un congressista pel
braç i el duia a un recó i camençava:
—Bravo!_.
sa, Phome no sabia

Per cert que aquest minyó va cometre
amb la més graciosa Ileugeresa del món,
una planxa rernarcable. Volent dur la pro
paganda del seu Bravo! al máxim de satu
ració, va arrossegar cap a una cantonada
quatre o cine congressistes i va dir-los:
—Chers confrares, je suis persuadé de
l'importance du mouvement littéraire cata
lan, dont je ne m'en doutais pas... Eh,
bien:"Bravo" lui consacrera toute Unen
tion qu'il mérite.
Va parlar una estona en aquest sentit,
accentuant aquest sentit, sense adonar-se
que els senyors que l'escoltaven esdevenien
inexpressius i malcarats. Cap d'ells no era
de Barcelona. Tots quatre eren de Madrid.
Bravo!

Com que la música no
litat externa, sino que és es basa en la rea
una pura abstrac
ció de l'esperit de
PhOme,
l'home
creguda sempre de naturalesa mateix l'ha
misteriosa i
ha forjat sobre ella mil
fantasies que s'han
anat trasmetent de
generado en generado,
com les faules i ele
la diferencia que les cantes mitolégics, amb
imaginarles
i ele rnites antics hannarradons
anat perdent crédit i
esborrant-se de la vida
intellectual humana,
mentre que les fantasies
sobre la música no
sois troben eco i ress6 en
masses i él
públic artístic, sin6 que són les
admeses, inven
tados i propalades amb
amb llenguatge filosófic i seriosa autoritat,
pels alts
pensadors i comentaristes profund,
de la
Ni la música és Pharmonia de materia.
les esferes ;
ni aplaca les fúries infernals i
ressuscita Eu
rídice ; ni domestica les feres i mou
les ro
ques ; ni aterra les muralles ; ni
apaivaga els
elements ; ni atrau al fons del mar
amb les
sirenes ; ni encanta les serpents d fa
les rates ; ni cura les malalties ; ni ésbailar
una
filosofia profundíssima ; ni una art
mágica
i hermética.
La música, sens dubte, és un
ben com
plexo. Té el seu origen en una art
sensaci6;
la
sensibilitat j la intelligéncia la
purifiquen
i l'eleven fine a la major
per?) no deixa mai de produir unespiritualitat,
efecto fisio
lógic. Es Pan que impressiona més
directa
ment 1 més
rnatenialment l'organisme de
Phome. De tots els plaers estétics, el musi
cal és el més espiritual i el més físic alhora.
Per aixd la música té tants devots i
que corren a oir-la amb recolliment fanátics,
i unció.
Per aquesta oontradicció té tant
poder
tatiu, i per aixd es creu i es conta queexci
fa
saltar les •llágrimes, desvetlla i mou l'entu
siasme, manta' el furor báquic, o exalta l'ar
dor béllic. No hi ha res de tot aixd tot és
suggestió i restes de fantasies antigues com
els Ilamps de Júpiter, o la vara de doisés.
La (música no ha de donar més que benes
tar estétic, plaer espiritual i goig a
l'oída.
Desgraciadament per a nosaltres, no existeix
-ni el misteriós ni el sobrenatural. Per molt
greu que ens sápiga, i ni que ens partí a
la desesperació, no hem de creure en fanta
sies desacreditades, ni en invencions gra
tuites, ni en tradicions primitives i infantils.
Només en el que constatem tots els dice:
que és aquest món i no cap altre, i en ses
lleis naturals.
!Tan bonic que seria que apareguessin fan
tasmes, i de l'altre barri ens escrivissin per
les tauletes dele esperitistes ; o bé que els
astres cantessin la glória del Creador, i
que
les trompetes anunciessin el dia del judici
I que nosaltres eternament hi fóssim, en es
perit ; o en cos i tot, oran diuen els catélics
Tant de bo! Qué calés voldríem

Salle

—

far

—

—

regidor.

GEORGES COURTELINE

en

la

seva

época Inés gloriosa
Delannoy.

de cid de

café (1909),

vist

per

•

nell. No és cap dedicatéria, per6 val més
que una frase amistosa. En la página blan
ca que precedeix ]'índex, hi ha escrit aixé:
Prends mon coeur
pour ton maquereau.
Són versos d'algun cuplet, escrits amb
Ilapis París, el 'Ibis que Nonell usava

habitualment pels

seus

ratura francesa—, arrénca directament del
poble i no hi perd rnai el contacte. La seva
obra té aquella miraculosa ingenultat apa
rent, amb la qual el temps s'esmossa, aqué
lla naturalitat, plena de ciéncia; com
liére, porta les saves figures fine a les Mo
úl
times conseqüéncies i de vegades sembla
que senti Pembriaguesa del grotesc. Es im
placable sempre, pera és bo; la .generosi
tat del seu cor és infatigable,Iperé per una
delicadesa substancial, per un sentiraent de
decencia invencible, disfrassa la generosi
tat amb rialles.
Courteline és deis hornee que ha fet riu
re més, i fará riure moltes
generacions
porqué el seu art toca el viu de la huma
nitat. Perqué ama tendrament els homes,
apilota el ridícul damunt les maleses, la
bestialitat, les absurditats de la reglamen
taeió social, fa grotesques la petulancia, la
baixa submissió, la rapacitat, la ignorancia

dibuixos.

A continuació, i escrits amb Ilápis plom,
hi ha .anotatS aquests diálegs breus:
"—Tenir carácter vol dir no assemblar
se, als altres, tenir algo més que els al
tres.
"—Llavors, papá, tu tens carácter." (El
subratllat d'algo, és meu.)

Després, apunta:

—

—

INTERNACIONAL DE PATENTS

I

MARQUES

josep

pertot

Circo] Artístic.

—

•

DEMANEU

al

comible.
A la presidéncia el senyor Cardunets, pre
sidint sempre. Una copa monumental, amb
un
bolado a dins, presidint també. Al cos
tat una senyora rossa, ben abillada.
taven que se les havien arnb un heme afa
el gust de presentar-vos la senyo
vorit amb aquest mérit temible per molta reta Tinc
Aurea de Sarrá, que us parlará de la
gent. Courteline, com Moliére
amb ele
dansa diu el senyor Cardunets. Fa una
anys no hi haurá interval sensible entre
discreta reveréncia i s'asseu. S'aixeca la se
en
aquests dos hornee
la histaria de la lite
nyoreta. Es rossa, opulenta, té cara de nina
i els cabells de groc de canari.
Jo, senyors, una vegada vaig anar a
Grécia i vaig dansar damant del senyor Papa
natasius... Per cert que ens hi van' trabar
amb el senyor Estelrich i ens férem molt
amics.
En efecte, d'aix6 en va parlar el D'Ala
D'Allá. La recordem, retratada, a dalt d'un
safareig d'Atenes, fent pose gtega.
Heus aquí, pera, que en sentirla es des
vetllen ele nostres records adormits. Reco
neixem en la persona de la dansarina grega
una
noia menestral de Badalona, amb la
qual havíem jugat de menuts.
Carrer de Sant Pere, carrer d'En Lluch.
Dos carrers que es donen les mans. Al car
rer d'En Lluch, una escola, a can Picafoc ;
a cal senyor Picafoc
una floja rossa, indub
tablement greo, la qual certament és la ma
teixa que ara troberm a PArtístic més grega
que mal i amiga de l'Estelrich, d'En Bosch
Gimpera, d'En Cardan i d'En Vilar6, el dels
ventalls. L'escola del senyor Picafoc era
atapeída de xicots. Era borne rigorista. Era,
a més a més, republicá radical i havia es
tat regidor de l'Ajuntament. Entre els del
partit passava per intelectual. Era alt, gros,
una mica ferreny. En juntar-se els dos
tits republicans del districte de Granol ers,
els radicals i els nacionalistes, per a combatre
Penemic comú
les dretes
fou namenat

"—Te, mira un sertyor que fa de pintor.
"—Se n'han de fer de papers ridículs
per guanyar-se la vida!"
La simpatia, Padmiració per Pinoblida
ble pintor de les gitanes, no m'ofusca prou
per treure deduccions ditirámbiques sobre
vanitosa. Pees humoristes han
penetrat
les aptituds literáries avortades de Nonell.
com ell el secret que el
temor, la por, tor
Qualsevol deis seus dibuixos val incompa
na dolents els homes i ele
fa cometre he
rablement més que aquestes mostres insig
roYeitats obscures; ell com ningú més ha
nificants d'escriptor cáustic. Aquest modest sabut rebellar-se
contra el destí cruel que
volum de Courteline, amb Pautégraf que l'a
s'abraona contra pobres esperits
minúsculs,
companya, per mi, té un valor d'afecció
esmaperduts entre els prejudicis i la me
com no podria reclamar-lo cap altre volum
(iocritat ferol de la gent.
de la meya caótica llibreria.
A aquesta honestedat de cor
correspon
Deixant de banda, pero, aquest aspecte
una honestedat literaria
exemplar. Mirbeau
afectiu, la página i tot el volara són un deja: "Es un home que escriu
les históries
document preciós que ens evoca tata una
de soldats amb l'idioma de
Leconte de Lis
*
época:
l'época
del
*
*
naturalisme, de la bo
le", i ell mateix, parlant del seu
estil, es
hémia i de la literatura de café; Courte
crivia: "Sóc un home que forma les
En Gual, vice-president de la reunió,
caves
line ha estat un dels grans literats de café.
frases igual que es formen els
trens: amb
gairebé mai seia a les cadires del Congrés. Nonell aleshores venia de París; havia rum
vagons deixats al
de, les vies. Jo tam
Passejava pels corredors i per les antesa
bejat la seva xalina desbordant, negra com bé vaig a buscar final
les paraules i
les amb el seu aire elegantment elegíac,
el seu vestit arab les calces =pies de
fins a posar-les en ordre perqué les arrio
rnarxin."
més elegíac que mai. Decantava el coll com
dalt i inversemblantment estretes de baix;
Aquest gust per la justesa, aquest
sen
la cara rossiniana de Nonelf es ida més
sota Parnenaça d'un coltell invisible.
tit de ponderació, és la garantia
que
pre
En Pere Bohigas Tarragó
carnosa
i
esblaimada,
emergint
d'un
col]
servará el seu estil i el que 11
d'un temps
dóna l'alta
tiránic a Pornbra de les ales amples d'un
enea més Bohigas que Tarragó
jerarquia, unánimement acatada
treia
per tot
barret tou, negre i pla. Era ,l'uniforme deis
el cap al Congrés amb la seva cara de Cu
hom. Courteline corregia les proves amb
cabarets
montmartresos
que
Nonell
havia
una
Cut sense barretina. No hem pogut esbri
vigilancia extremda i modificav.a el
freqüentat assíduament. A Barcelona duia text d'una edició a l'altra. Grácies
nar si era content o malcontent de la
seva
a aquest
a la butxaca el volum de Courteline, com
control, a aquesta preocupació constant
obra.
de
prat a París, i el feia servir de carnet de
Pestil, les seves descripcions dels interiors
L. T. B.
notes. Aixé vol dir Padmiració que el nos
més modestos literáriament,
ténen la no
blesa d'un passatge de Bossuet.
Per totes aquestes raons és
brim una íntima afinitat amb el que deseo
nostre No
nell. Corn el), també amava el
poble; i
s'exaltava amb indignació riallera
davant
la insignificancia altiva
deis pallussos; com
ell, Ii agradava barrejar-se
en el món bar
roer del barris humils.
Torre de Mer Sanromá
Courteline
amava
fer la manilla en un recó de
café; el nos
Advocat
tre pintor freqüentava els
de melo
drama del Parallel, on la teatros
gent reja estre
Balmes, 66
Aragó, 2251
Teléfon 70873
pitosament o tremolava d'emoció, i era
arme
de gitanes i esparracats. Pera com
el] tam
bé tenia, aquest gust per la
precisió,
instint de natural selecció, aquella aquest
•
fe en la
técnica i aquella noblesa substancial
de Pes
til.

OFICINA

Dijous passat,

—

pedrers treballaven amb notable ímpetu.
Llur martilleig a penes deixava seguir les
deliberacions del Congrés. Per acabar-ho
d'adobar, les campanes enormes de la Ca
tedral voltaven els congressistes de vibra

%adora han fet

aquella época pel gran
escriptor, amb el qual tenia evidents afini
tats de temperament i d'esperit.
Georges Moinaux, en la fama Georges
Courteline, ha estat un clássic i com ele
grans clássics, ha estat Ilegit i ha fet riure
copiosarnent moltes persones que no sospi
tre artista sentia en

el matamosques

RADIOL

El de millor perfum, el més económic i rúnic d'eficácia
LABORATORI CREOTAL, Batista, 12 (S. M.). Teléfon 51822

Courteline

és mort; se n'ha anat
món a setanta un any, amb les d'aquest
dues ca
rnes arnputades. Feia anys, pera,
que no

escrivia; comprenia

de

que no

hauria dit

CARLES

uer.

JAums PAHISSA

Els homes són uns poca-vergonyes: el
marit m'havia promés una sorpresa si
prenia lliçons de cuina.
I qué ha estat?
Mira, ha despatxat la cuinera.
—

meu

—

Va ésser sardanista. També fou entusias
a del
cine.
Tot d'una el senyor Picafoc va morir.
EIla desaparegué del poble. Durant molt
temps no va saber-se'n res. Heus aquí que
u n dia va dir-se que vivia a
Barcelona, feta
u na senyorassa
L'havien vista pel passeig de Gracia, amb
un
gran barret pie de plomes.
Unes amigues de la fábrica anaren a vi
SI tar-la un dia a casa seta i tomaren mera
ve Hades. Coixins, catifes arreu, cortinatges,

—

(Passing Show.)

rvei, caanbrera, cuinera, lacai...
Finalment, va debutar com a dansarina al
oi ne Picarol, de Badalona. Balls grecs i d'al
se

tres estil

Tórtola. Fou

hagué

i

pie

un

a

éxit de curiositat.
el transcurs
giravolt mal
de cul a terra. Des

un

vessar. En
va fer un

d'un de les danses
fet, va relliscar i cagué
pi és...
Heus aquí que tot d'un ens donem comp
te que en lloc de fer la ressenya de la con
feréncia, expliquern la seva infantesa. Aixd
no era airró. Per:, ja l'escriurem un altre
dia o esperarem que l'Estelnich la porta sota
l'a re de Bará, amb En Vida! Salvó i un
piano de cua.
,

jAUMR PASSARELL

—

és

De

manera

botella?
No, senyora ;
altra.

que el vostre "baje consol

una

—

a

la butxaca

en

tinc
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res

ni de millor del que havia dit fins
a cinquanta anys. Aixé és una
altra prova
de la seva honestedát literaria. La mort
d'aquest gran escriptor ens ha evocat la
figura del nóstre gran pintor. Estic cert
que eh fou un dels primen
d'admirar-lo a
Catalunya; la penyora que en tinc, m'obli
ga a oferir Phomenatge péstum del pintor
de les gitanas barcelonines al creador de
Boubouroche, de Lidoire, d'Alceste conver
tit; de tantee figures gloriosarnent grote.s
ques, profundament humanes.
nou

Aixé era en temps de la Solidaritat, quan
En Salmer6n anava per aquests pobles fent
d'apoteosi. Caigué a Badalona, on se li féu
una rebuda solemnial. Els prohoms dels par
tits republicans l'anaven a esperar a l'esta
ci6 arrenglerats. Entre aquests, el senyor
Picafoc am la filla, que ara es diu Aure,a
de Sarrá, vestida de República : gorro frigi,
banda tricolor i ram de flors de colors com
binats. El Pare Picafoc havia reproduit la
Merienda Fraternal.
En saltar En Salmerón del vagó que el
conduia, la xicota s'atansá i Ii oferf el ram
simbélic, i Ii dona la benvinguda. L'avi,
que era krausista i sentimental alhora, es
va enternir i Pabraçá.
Fou un esdeveniment del qual es va par
1ar al poble durant ernolt temps. La noia
Picafoc va adquirir un gran prestigi. Hora
1 a mirava amb molt respecte. Abans frufem,
en
passar pel seu costat estirant-li les fal
illes i la trena, per a fer-la xisclar. Des d'a
quell dia ja no ens hi vam atrevir. Per bé
que vagament, sendem que la floja Picafoc
e ra un cas d'excepció i que Phavfem de res
pectar. El destf, per mitjá d'En Salanerón,
a
separava de nosaltres i la destinava a
o cupar altres llocs de categoria més enlairada
ue no pas el d'una casa de mare menestral.
Heus aquí el fet. Afegiu ara el següent.
dotze anys ja era una bona mossa que feia
molt goig, Treballava a cal Isop, una fábrica
e toquilles, mitges de seda 1 mantons de
Manila, propietat del senyor Joan Giró, ex
ci iputat provincial radical i autor d'un llibre
e filosofia que 'va editar el ve]! López i no
e s va
vendre. El pare d'aquest senyor era
eI
bisbe espiritista del poble.
El senyor Picafoc, quan la floja anava a
reballar, destacava sempre un deis alumnes
Per tal de vigilar-la, porqué allá era un rnos

1az1,46
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Discos

Un film sobre :el chable lisoelcina HM!
Hom ha criticat mantes vegades a D. W.
Griffith la seva déria de predicador, que do
nen
a alguns deis seus films tota l'aparença
d'un serm6 moralitzant. Si és incontestable
que tots els més grans artistes en produir les
seves obres han tractat d'influir, damunt deis
seus contemporanis
i s'han proposat, per
tant, en cert sentit predicar, no és menys
cert també que l'obra d'art es deu abans
que tot a si mateixa i que la preocupado de
servir pot, enpassar a primer terme en la
ment del productor, malmetre la puresa i
I« integritat de l'obra artística. Aixf, dones,
no creiem just criticar en la forma alludida
al genial director americá, en posar al ser

ésser la figura d'A. Menjou el
a Griffith la idea del seu film.
Estor', fets
veure en aquest actor la per
sonificació del tipus «amoral», de Phome que
no viu sino pel plaer, i que en sibarita refi
nat está senior° disposat a menjar el millor
tall
en
perjudici naturalment d'un ter
reuma i per
cer —, que no pensa mai en el
qui la vida és un éxit. H. Heine ja ens in
forma espiritualment que el diable és, si fa
fa, un individu aixi, no Ileig i geperut
no
com creuen les lectores del P. Claret, sino tot
el centran. Gens desplaent, ell és la corte
sia i el bon humor •personlficats, un amic
brillant com se sol dir, la fortor de sofre del
Potser

que

va

va

suggerir

J. Feyder, el gran cineasta francés, tot
just arribat a Hollywood es declara conven
çut de la nova modalitat del cinema i ha fet
unes
manifestacions remarcables que ens
apressem

a

traduir per als lectors de MIRA

DOR;

•

parlant. Com tothom,
he Dassat per una primera etapa film sonor,
sí ; parlant, no! Etapa absurda, puix que
cau tot seguit el film parlant, donat
oree en

el film

:

que

E-N:7377137

una

cinta

sonora

amb rétols dona

una

impressio de surditat. Es
genere híbrid
sense esdevenidor,
?Per qué hom sentirá uns sorolls i no pos
un

:

els altres?
El valor espectacular del film parlant és
indiscutible ; perd jo vaig més Iluny. El film
parlant comporta totes les possibilitats d'un
art cinematográfic amplificat, deslliurat final
ment deis cartells, augmentat de totes les
ernocions sonores.
Durant molt. temps hem dit, parlant del
cinema silenel6s : «Es un art infanta. Hom
repetia aixó d'any a any ; l'infant no crei
xia ; Ifinalment hem vist que no era un in
fant, sin6 un flan.
Estad?) definida, ja que el film silencios
resta un instrument incomplet, almenys per
Pús a qué se'l destina, és a dir, per contar
histories, drames o comédies.
Es aixó un problema insoluble, una acro
bacia permanent, tan impossible com pintar
una miniatura amb un pinzell gruixut.
Els assumptes que convenen expressament
al cinema silencios son restringits. Més que
assumptes, hom podria dir ternes. Tema de
la locomotora, del torrent, de la cursa de
carros, del mar, etc.
Temes que no poden sin6 interessar a una
capaços d'apreciar per ells mateixos
els ritmos visuals, alguns efectes dinámics,
algunes interpretacions i deformacions foto
gráfiques ; tot el que en efectiu, resta el
principal mérit i la real conquesta del cine

t

Ens .plau publicar aci una fotografía d'a
quasta dona, tal com la veurem en un film
de la temporada vinent titulat: La dona i el
Rala.

L'escensio

—

Jo

DISCOS

el carril de la
celebritat
estat tan rápida com
merescuda. Abir a penes coneguda deis es
pecialistes, avui 48 prou popular perqué el
sea anunci en la carl diera d'un cinema si
gui un redel"' considerable. La seva tasca
permonalissinia en La llet de !'hampa la re
vela una artista intensa. Naturaiment que
en

d'aquesta artista ha

el

renal extraordinari de la seva tasca
en
par( de les exceliéneles del

provenia

•

Perd des del moment que voleu sortir d'a

quest damini relativament restringit de les

escena

de «Les tristeses de Satanás»

qual

solament criatures cara la Marguerida
del Faust són capaces de sentir. «Jamai a
Ja vida res m'ha fet al cor una més cruenta
ferida com la figura repugnant d'aquest ho
me, que porta escrit en el front que no pot
a ningú estimar.» (Goethe.)
Fa de mal retreure el diable tal com el
pensá el que fou el més gran poeta de la
seva nació, tot considerant el pobre diable
que ens ofereix Griffith, com un pobre dia
ble que contrit es colpeja el pit. Aquests se
nyors protectora de la infancia que no ens
deixen veure La passió de Santa Joana per
qué és anticlerical, ?com no han vist que
aquest diable en contrici6 del qual el públic
arriba a sentir compassió, és una idea heré
tica i de les més impies?
El simbolisme de l'obra és obscur i com.
plicat la intenció moral tremendament com
promesa amb escenes de mal gust i tot. Mi
reu que per decidir un borne a casar-se, or
ganitzar unes bacanals que volen ésser una
visi6 de paganisme, segons ens explica un
rétol, i les danses maléfiques del qual són
subratllades per Lya de Putti amb un-a [mí
mica visible, es necessita una suficiénoia
imaginativa de qualitat estúpida.
-El film en conjunt és bo de realització. La
part central la constitueixen dues histories
que corren paralleles amb aquella alternati
va d'imatges que sempre en el cinema és u-n
éxit. La fotografia excellent, comporta, no
obstant, una certa monotonia, per la repe
tici6 d'una mateixa modalitat, impressió de
monotonia que la histbria, el desenvolupa
ment de la qual horn preveu massa fácil
ment, fa encara més sensible.
Dempster Carol, a qui confessem no ha
vfem vist mal, ens ha plagut molt. Porta
quasi tot el pes de l'obra i el porta decoro
sament. Tímida i apassionada, tendra i pa
tética, el seu joc és variat i exacte.
Lya de Putti, que és una dona bellfssima,
está en aquesta obra lletja i antipática. Es
veu, dones, que no és tan dimoni com A.

vei d'una idea la seva activitat

creadora, i sí
solament delatar quan aquesta intenció és
mal realitzada quan, com déiem, les preocu
pacions morals arriben a atemptar l'estética
de l'obra 9ue s'atén massa a un fi extrín
sec, en perjudici de la seva peculiar esséncia.
América és un poema épic a favor del pro
grés i de la llibertat formidable. Les inten
cions patriotiques, el calor d'una convieció,
comuniquen a tota la cinta 'una emoció i
beutat colpidores. Es, si voleu, un serrn6,
pero un serm6 excelient. En canvi, Les Tris
teses de Satanas és un altre serm6, pero
dolent. La idea está mal servida i la inten
ció éš una fallada.
Cuitem a dir, o millor dit, a repetir que
Les Tristeses de Satands és un film indigne
de la signatura que ostenta.
Ja que hem oitat América, preguntem :
?per qué D. W. Griffith ha desertat de la
sea posicio heroica? Certament, els dos
films d'ell estrenats aquí aquesta temporada,
La batalla deis sexes i La seva major victb
ria, han estat dos films boas, entre els mi
llors del repertori presentat, per?) amb tot
no poden ni de lluny aparellar-se amb obres
de la categoria d'América, Les dues tempes
tes o La danza de Vídol. La técnica hi és de

primer ordre; l'habilitat, mestrívola, pero
el gran temperament poétic, la puixança crea
dora del seu autor que sap a moments igua
lar-se
Dickens o a Dostoyewski, no
s'hi veuen
penes!
Esperem, vivim en la confiança que D. W.
Griffith coneixerá la inspiració misteriosa que
li permetrá donar encara al cinema algunes
obres d'aquella elevaci6 com eh quasi és
únicament capaç de produir.
a

un

a

emocions rítmiques, i que us proposeu fer
psicologia, analitzar un sentiment amb ma
tfs, indispensable per a fer llum en la vostra
historia, per a donar-li el color i el relleu
que sobrepassi l'interés deis sois fets bru
tals,
trobeu de nou amb el problema in
soluble: la miniatura amb el pinzell gruixut.
Plorar la fi del film silencios? Aquest no
és el cas, puix que les descobertes técniques
i artfstiques del film silencios resten adqui
us

rides.
El moviment cinectráfic, el ritme visual,
la coordinado deis
la interpreta
d() óptica, passen al film sonor.
Al ritme cinegrálc que resta essencial,
vénen a afegir-sli els innombrables titules
deis sorolls de la música i deis mots; com
binacions infinites que fan del cinema sonor
un mitjá d'expressió complet, d'una riquesa
!Ilimitada, un espectacle de possibilitats més
nombroses que el cinema mut, el teatre i el
music-hall reunits.
Fins ara la majoria dels films sonors no
s6n sino peces de teatre rápidament fotogra
fiades ; dic la majoria perqué algunes son
ja remarcables i expliquen els entusiasmes.
Filtras com Alleluia de King Vidor, Burlesca
de C. Cromwell i Thumderbolt de Henberg,
marquen etapas convincents. Aquestes obres
tenen totes les qualitats deis films silencio
sos; el moviment oinegráfic i el ritme de les
imatges hi imperen sobiranament, pero l'in
terés de Pemoció hi son augmentades de
tota l'amenitat del so i de la oaraula utilit
zades amb habilitat, discreció i art.
Hom no troba en aquests filims les conces
sions puerils del so pel so, aquells interrne
dis inusicals arbitraris, que eren el defecte
deis primers «talkies».
El drama einegráfic sonor és abans que
tot cinema i no pas teatre fotografiat. La
diferéncia fonamental pot expressar-se aixi:
il/ teatre la situació és creada pels mots;
al cinema és la situació que provoca els mots.
Es a dir que el -cinema no s'aproxima al
teatre, del fet de conlixer les paraules ; en
resta ben distint i continua essent un art di
ferent, per?, amplificat i emancipat.
R.

ajectius,

•

—

Menjou.
R. Cortés té una fisiognomia interessant,
molt fotogénica, cosa se sol dir. El seu pa
per és el d'un pobre home, més ximple que
altra cosa, •i aixó que és escriptor. Per altra
part, cal situar-se; ja veuriem el que farfem
nosaltres si sense més ni més heredéssim
com ell una fortuna, que el fa un deis bornes
més poderosos de la terca i A. Menjou ens
portés a veure festes paganes. El que sí que
desitjariem és que Griffith es deixi d'aques
ta dasse de festes i vagi al gra, com abans.
Reclamem poesia, veritat, humanitat •i no

Sastre

puerilitats.

Cucurulla, 2,

Fem nostra Popinió de l'Ilustre crític fran
cés A. Levinson en citar aquest film; massa
petons, porqué son inútils i cursis.

ler

BARCELONA

J.

ho sabeu...
que els filtrns de R. Novarro per

a
la
son : Amors prohibas i El Paga?
—que els de Greta Garbo són : La dama
misteriosa, Una dona lleugera i Orquidees
—

temporada
salvatges?

que els de J. Gilbert són, a més d'Una
dona lleugera, Els cosacs, La mascara del
diable i El desert de la set?
que els d'E. Jannings son : Alta tramió
i Els pecats deis pares?
—que El primer amor de T. Fejos que
déiem haver tingut un gran éxit a Italia no
és sino Soledat? Aquests canvis de títols s6n
capaços de despistar al més eixerit.
—

—

PALAU

plas.~~~

Clarence Brown
Hem pogut

Albiol G. i Riera, S. L.
Passelg

de

Gracia,
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Quan vulgueu adquirir

Taller ben

de

totes

Teléfon 15345

máquina d'escriure consulteu-nos
és absolutament formal
marques: noves, reconstruides i d'ocasió

Aquesta
Máquines

-

una

casa

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

muntat

Representants

D'UN 5 A UN 10 PER 100 DE DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST
ANUNCI

reveure

en

un

cinema popu

lar, on ha estat represa, la gran obra
d'aquest director El dimoni i la carn.
Aquest film només té
feblesa la inter
venció d'aquesta noieta al final per arranjar
les coses, figura femenina que té més de no
:

una

:

vella roba que de Sudermann. Per la resta el
film és excellent. Greta Garbo hi és com no
Phem ja tornada a veure més.
C. Brown era enginyer. Debuta al cine
ma com a assistent de M. Tournour. El seu
treball és d'una pr..cisio matemática. Rara
ment en muntar el film hi aporta modifica.
cions, tant és precisa en ell la visió inicial.
Treballa per a la supressió deis primers plans
i arribar prescindint d'ells a matisar almenys
tan bé com fan els altres.
Darrerament ha filmat una magnífica his
toria sobre la vida deis miners a Alaska : Es
el film La Ruta del 98, atril, R. Forbes i Do
lores del Rio. Veurern d'ell ta.mbé la pró
xima temporada Una dona lleugera, amb
Greta Garbo i john Gilbert.

sica
Te Fontane di Roma i a unes danses de
Brahms.
El poema simfónic de Respighi pertany
encara a la música dita de 'programa '• en ell
el compositor, segons manifesta en la ma
teixa partitura, ha volgut copsar tota la
grandesa de Roma : els seus honres, les se
ves legions, festes, etc., etc. I per aixó ha
tingut d'emprar un llenguatge musical mas
sa extens, que el fa abarrocat. Aixo en una
sala de concerts fa certa impressi6 de gran
diositat si és revestida amb procediments
orquestrals de bona llei, com és amb aques
ta obra, peró el disc resulta un motllo mas
sa estret per a contenir-la. Els editors de
música mecánica Mostren una preferéncia
molt d'agrair per a la música moderna, per
més que aqueqta en moltes de les seves ma
nifestacions sigui un xic difícil de copsar.
La noma escola italiana, de la qual Respighi
és un deis principals mantenidors, té altres
obres més per al disc, ens referim sobretot
a
música de cambra i cançons : el mateix
Respighi i encara més Malipiero, tenen ve
ritables encerts. Ara, pel que no passem
és per donar al rnercat l'obra inacabada i
mš en poemes simfónies d'una unitat, que
fa impossible d'ésser executada en frag
ments ; caldria haver esperat a donar l'obra
sencera.

ma mut.

Una

Simfonia de Mozart, que Pel
comentávem, l'enregistrament de mú
simfónica d'aquest Mes queda reduit

Llevat de la
tre dia

EVELYN BRENT
soenario. Lamentem que la censura ens pri
vi del plaer de veure-la en el film del ma
teix autor L'ultima ordre.
En l'obra en les seves facultats han tro
bat més favorable °casto de manifestar-se
fou en el film D'home a home, on ella tela
el rol central i portava quasí tota sola el
pes de l'obra. La rapidesa del procés cine

gráfic fa partieularment dificil aquests
ras en qué cal en poques escenes mostrar
un accentuat desenvolupament psicologic,
els que han vist el film esmentat saben com
Evelyn Brent reeixi en la interpretació d'un
anorreament moral provocat pel clima tro

pical.
Un trio excepcional
Ens referim al trio que formen Víctor
Seastrom, Lillian Gish i Lars Hanson, de
la mútua collaboració deis quals han sortit
ja dos filans de qualitat destinats a perdurar :
El vent i La dona marcada, tots dos d'una
remarcable honradesa artística, d'una since
ritat en la inspirado, que és quasi un mira
ele la seva aparioi6 en pie mercantilisme ti
ránic i embrutidor.
V. Seastrom ha trobat en les dos artistes
consignats, dos collaboradrs, digníssims in
térprets del seu pensament, que quan és
liarme sap ésser atrevit i profund. Vingut
com ell de •terres nordiques, Lars Hanson
ha vingut amb el seu talent excepcional a
compre la monotonia del «star» america,
donant de sobte una nota de puixança i
d'intensitat que ha imposat tot seguit l'ad
mirad&
?Quan aquests grans artistes tornaran a
dar-nos una altra obra? Es difícil de pre
veure-ho ; per altra part és ara ben pee pro
bable.
Lars Hanson ha tornat aviat a Europa.
Sembla que a Hollywood no l'han tractat del
tot bé. De retorn a Europa ha filmat, per
compte de la Ufa, La volta a la llar, que
sembla ésser quelcom de ferm.
Liilian Gish, no fa ara res. El scenario
que Max Reinhardt proposá per a ella als
United Artists, ha estat refusat per aquesta
gent, que pel que es veu el trobaven massa
artistic. Mentrestant la próxima temporada
l'haurem de passar sense cap film de Lilian
'Gisch. Caldrá, dones, que MIRADOR procuri
posar remei a tan greu anomalia reprenent
alguns deis seus films, que en té de bons,
d'excellents!
Quant a V. Seastrom, el seu darrer film:
La mascara del diable, és amb John Gilbert
que l'ha filmat. John Gilbert havia ja tre
ballat amb el!, en el film : El que re p les
bufetcules. Ningú no negará les aptituds del
fam6s actor, per6 tothom també convándrá
que hi ha entre ell i Lars Hanson una bona
naturalment.
distancia, a favor de
Hora ho pegué copsar plenament en el film :
El dimoni i la carn, on treballaren plegats.
John Gilbert hi tenia un veí que el compro
metia. I és que hi ha en el treball de Lars
Hanson una humilitat, una renúncia a tot
exhibieionisme que és el secret de l'art au
téntic i que contrasta sensiblement amb el
divisme de John Gilbert. Esperem que en el
próxim film, Seastrom haurá sabut impo
M. M.
sar-se!

Els americans, si per ara no han donat
cap autor d'obres simfbniques d'un interés
positiu, gaudeixen en canvi d'instrunients
d'execució força remarcables. L'altre dia
.parlávem de l'Orquestra de Filadelfia ; avui
és l'Orquestra de Sant Francisco que cal'
senyalar amb l'interpretació de dues danses
de Brahrns, no les més conegudes, pero sí
força estimables per la seva Unja melódica
arranjada amt, temes populars en forma que
els treu aquella grisor académica que omple
gairebé sempre la música d'aquest autor.
La música de cambra porta aquest mes
autors ben representatius : Brahms i el mú
sic espanyol Turina.
El quintet Op. 34 de Brahms que executen
el pianista H. Bauer i el quartet Flonzaley
°mole cinc discos de la Companyia Gramb
fon. En aquesta obra hom sent encara una
lleugera influénela del primer temps que ne
cessita tres discos de trenta centfmetres ; us
recorda que Brahms no va tenir sempre
massa en camote el sentit de la proporció.
Pero en els nitres fragrnents es troba aque
lla noble factura de const•rucció que sem
pre és admirada en les obres d'aquest autor,
especialment el scherzo és d'una elegánoia
molt palesa, que es fa remarcable amb la
superba interpretació amb qué és enregis
trat. Harold Bauer, interpretant la part de
piano, aconsegueix singularitzar-se en la se
va tasca sense que el conjunt perdi la seva
homogendtat, i aixo sempre é remarcable
en un virtuós del piano.
El disc que recull l'obra de Turina La
oración del torero assoleix aquell grau d'ex
pressió tan intens en aquesta música meri
dional, que aquí es manifesta neta i sense
cap efectisme deis que podria fer suposar el
seu títol.
D'aquest mateix autor és la fantasia Fies
ta mora, en Tanger, escrita en forma ori
ginal per a piano i impressionat un arran
jament per a llaüts ; és doblat per una can
çó d'un músic espanyol del segle xv, D. de
Mena, dit Tres caprichos para vihuelas.

J.
*

*

G.

*

Le Fontane di Roma (Respighi), per VOr
questra Simfbnica de Londres (ComPanyia
del Gramo/0n, .4B 421).
Danza húngara núm. 5 i Danza húngara
núm. 6 (Brahms), per POrquestra Simfbnica
de Sant Francisco (Companyia del Gramb
fon, AA 143).
Quinteto en fa menor, op. 34 (Brahms),
per Harold Bauer i el Quartet de corda Flon
zaley (ComPanyia del Grambfon, DB 9702
3 4).
La Oración del Torero (Turma), pel Quar
tet Rafael (Companyia del Crrambfon, AB
-

-

-

438).

Tánger (Turina) (Arr.
caprichos para vihuelas (D.
de Mena, segle XV), pel quartet Aguilar
(Companyia del Grambfon, AB 442).
Fiesta

Aguilar)

mora

en

i Tres

111•01"1•10,

_

Al senyor li ha

caigut

(Kolnische

un

puny.

Illustrierte
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\o_ DE LES ARTS
Una escultura de Fenosa SOBRE DOMINGO

A París vaig veure per primera vega
da, una escultura de
D'ab(?) ja fa
uns quants anys. En aquella época Fenosa
passava la temporada de privacions i ne
guits que anomenarem, per entendre'r9,
"l'hora d'obrir-se un cm", la qual han ha
gut de passar gairzbé tots els nontras ar
tites que avui dia 'stan més o ritenys si
tuats en la Ville Iumiare, com (filien els

is•ti;ota.

magazines.
En aquella epoca, París cowneava a li
el cubisme; Tristan Tzara feia ro

quidar

Pere Inglada era ja, en aquell temps,
l'exquisit dibuixant animalier d'afinitats
orientalistes, amb la correcció selecta de
sempre.
Márius Vives treballava en les seves ter
res cuites, d'una sabor local remarcable i
En Sala bufava el seus vidres amb la
seva habilitat acostumada.
I Apelles Fenosa qué feia, en aquell
temps, per París? Freqüentar diáriament
La Rotonde, conversar a les taules del Dó
me, discutir amb tota mena d'artistes pro

pintura de Domingo, com la veig mi
és amb els ulls tancats ; en percebe el
ritme amb la cadencia del meu cor.
Domingo esguarda viure el color, preveu
els seus desigs, i ella li fa les seves confidén
eles.
EH la traeix... si trair és estimar

Que no li parlin pas de pintura objectiva.
Se'n riuria. No es discuteix alió que és... i,
vulgui's no es vulgui, Pobjecte és sempre a
la base de la pintura.
'Potes les escales han cercat la valor pic
Error.
tórica fent-la dependre de l'objecte.
L'objecte no viu sense materia. En con
seqüéncia la materia és, abans que tot, l'ex
Pressió veritable de l'art i el pintor ha d'a
nimar-1 a.
Per aixb és que conforma el men a la
seva reprodueció.
Domingo diu als que re

La

llar,

Que prodideu

—

aquest hostal?

dir-me si

dorm bé

en

(Passing Show.)

—

—

massa.

es

Em penso que sí. Fa una hora que
truco i no baixa ningú a obrir-me.
—

—

Com Judes Iliurá el Crist, 1 Iliura al bot
id per tal de millar exaltar-la i de plányer-la.
Domingo? Les seves teles, mal les. talles
sin a trossos, cada una d'elles, a la palma de
la la o dintre de tot d'un calaix seguirien
vivint.
Vida múltiple de les
cellules el conjunt de les
quals és una altra vida,
embranzides pro fundes,
d'esquerra a dreta, tals
tal
corn del cor humá
és l'obra de Francesc Do
mingo, la seva creado.
Perqué creador ho és en
la mesura en qué l'após
tol ho és del seu déu.
I després, i sobretot, és
—

—Teniu un bon gos per guardar-vos la
roba.
—El cas és que aquest gos no és mar,
i ja fa una hora que no em deixa acostar
rn'hi per vestir-me.

pintor.

(Passing Show.)

Enteneu amb aixó que
conscient del seu pa
per i deis seus mitjans,

ell,

adaptat aquests
aquel!.
ha

a

En el

seu art Patzar
sine autoritzat i
en tant que els seus efec
tes són previsibles.
Am a n t sense egoisme
de la tela, cap parcella no
és privada de les seves
carteles. Si pinta un re
trat, Domingo tracta arnb
la mateixa ardor la cara
el fons.
Domingo, pintor, és bo
rne també i per aixó tot
el commou.
Quantes de
i
vegades he comparat
amb avantatge seu
la
técnica d'ell a la de Mo
no entra

—Caram! Des de quan toques

Qué t'emboliques! ?No

—

—

l'arpa?
que eni

veus

serveix d'antena?

—

(Münchener

—

Presse.)

Illustrierte

net.

Pintura de Domingo exposada actualment a la Sala Parés
un pintor i no
borne. El seu 'loe no
trata : «Sou aquí, la vostra presencia m'es
és pas a la vida. Pel que a mi fa, no tin
dré mai ganes de tenir una de les seves
agradable, peró inútil. Feu el que v.ulgueu.
obres tatuada damunt el meu pit. Ja és
Jo treballo de memória.»
dir prou. Monet? Un demagog de la pin
Partir d'una sensació per arribar al per
tura, un escamotetjador de dificultats,. L'oli fecte no és cap mitjá de transmetre-la. Cal
Per fer ressal
és noble, ell el prostitueix.
una deformad?) per traduir l'emoci6, com cal
tar una flor porpra, sacrifica espais immen
una orad() per expressar la fe.
sos, els colpeix de dol. Amb falsos aires d'a
La perfecció és descendent. Ve de Déu
bando. Monet dibuixa primer per obeir des
a
vosaltres, as un present de Déu. L'art,
prés el seu dibuix. El tempta la carta pos
al contrari, és ascendent. as una recerca
tal i la seva sensibleria. Domingo pinta
i de Déu.
prou. Distingeix dibuix i pintura i considera
La perfecció, especie de miracle, és tal o
Ilur confusió com una mena de pederástia.
no és. Lart está fundat sobre el reeixsir.
Amb alizó es veu que té el gust del que és
—L'obra artística hauria pogut ésser altra.
normal i sá i no es sacrifica a les modes.
Peró el geni és un atzar que dura.
I qué pinta? Tot, a més a més dones. De
Francese Domingo té geni.
moment, potser només pinta dones. Peró qui
sap si ho sap! —Pobjecte li és indiferent.
ANDRÉ CAYATTE

Monet,

un

dar el cap, especialment deis russos i ame
ricans, amb el seu dadaisme, i encara no
comptava l'actual i flamant sobrerealisme.
Posats a recordar coses, potser será avi
nent esrnentar l'estat de les activitats deja
artisues catalans a París. tal Corn vaig veu
re aleshores.
En Fere Pruna era considsrsz ccm una
mena de noi prodigi. Els manrants (ornen
laven a seguir-lo, feia rotllo a La Roton
de, festejava amb gran convieció, pintava
d la page seguint alguna de les tantes i
variades maneres picassianes, de les luals
més tard ha sabut alliberar-se.
Josep de Togores estava ja hen situat a
la Galerie Simon, al costat de Pkasso,
Braque, Manolo, etc. El seu anarxant,
Khanweiler, va fer-me grans elogis del seu
poulain i n'esperava més valuosos resul
tats; i val a dir que Togores, després, ha
respost abundantment.
Manuel Humbert era l'esperit refinat de
sempre, sense gaires exhibicions; ara el
seu carácter passiu de no preocupar-se gai
re de la qüestió "d'obrir-se pa3"; semblava
que era a París, solament, per una curta

temporada.
Joan Miró no era, encara, el famós Miró
d'avui. Si bé vestia amb frapant elegáncia
<monocle i tot), vivía modestament. En
aquell temps, exhibia la seva obra La Fer
me en el local "Le Caméléon", de Montpar
nasse. La seva inquietud maquinava futu
res realitzacions, les quals tanta fama Ji
han donat. El seu temperament, verge de
tota malicia, era aprofitat pels seus com
panys compatriotes per a conviure en agra
dable companyonia. Aleshores
com així,
també, actualment—Joan Miró era d'una
correcció simpática i vertadera.
Francesc Domingo
començava a tenir
marxant i a desvetllar l'interés dels crí
tics parisencs. Pintava molt diferent d'ara,
ara una gran concisió i una. austeritat con
trolada per la seva afinada sensibilitat.
També festejava amb qui, malauradament,
fa poc temps, ha perdut. Havia fet uns
quants retrats admirables.
Josep Llorens i Ártigas passava grans
trifulques per a muntar el forn de cerá
mica a Charenton. Les seves Teconegudes
dots de causeur suculent començaven a te
nir anomenada entre la gent indígena; i el
seu coneixement profund de la cerámica,
ben aviat, va situar-lo entre els millors pro
ductors de Pofici.
L'esealtor Dunyac havia deixat de colla
borar amb Bourdelle per a continuar la se
va obra, de la qual poden veure, avui dia.
els bons resultats d'una orientació definida
i equilibrada.
—

,

•

cedents de tota mena .de paises, afinar la
seva visió escultórica i produir no pas tot
el que volia, sino tot el que podia interes
sar als marxants. Era el cas de gairebé
tots els començaments, el moment de les
gran illusions, de la primera joventut, amb
tot el repertori d'aspiracions, elevades re
cerques, indispensables, privacions, etc.
Ha passat el temps i la situació de Fe
nosa començava a consolidar-se. Aquella in
tenció emotiva de la primera /paca, avui
ha granat. L'essIncia principal de l'escul
tura de Fenosa és, encara, una expressivi
tat alada, per bé que, de vegades, tot just
insinuada. Ara com ara, hi ha més inten
ció que solucions resoltes, cosa, per altra
banda, de majors possibilitats que una téc
nica traçuda al servei d'una visió insulsa.
'L'escultura de Fenosa té cenes afinitats
amb Pexpressionisme alemany. Peró el con
tagi és més en el concepte que en la realit
zació, puix el nostre escultor conserva la
seva racialitat. Per aixó podríem dir que
ha insinuat l'expressionisme catalá.
En l'escultura de Fenosa hi ha una in
cógnita que el temps, naturalinent, solucio
nará: saber si la superació de l'ofici

?II-Me" actual,

o

—

—

—
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VIDUA DE SANTIAGO SEGURA
Grans novetats amb objectes
per

presents.
Bomboneres amb dolcos per a
bodes i bateigs.
PRESENTACIÓ EXQUISIDA

Corts, 615

*

*
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Feu fer els

•
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(Life.)

Fitly0117111

Un retret cal fer a Fenosa: la seva len
titud de producció; puix els qui estirnem la
seva escultura voldríem veure'n més sovint.
De les obres que canee, assenyalaré: Les
tres Gracies com una mostra reeiyida de
Pepigramisme viu i sensible de Part de
Penosa.
L'escultura que reprodtüm, és un pas
endavant. Seguint així, aquella incógnita
esmentada es resoldria favorablement. La
composició d'aquest brollador per a un jar
df de Sant Gervasi está ben resolta; i quant
a visió estem més a prop d'algunes escul
tures de jardí vuitcentiste,s del mateix Sant
Gervasi, que no pas del—posem per cas
expressionista Lehmbruck. Aixe¦ vol dir que
Fenosa ha sabut situar la seva escultura
en el lloc d'emplaçarnent destinat, tot con
servant les característiques del seu•estil.

UNIÓ

MÁtuus GIFREDA

La dienta. —No m'agrada aquest sitió:
té els bragas massa dura.

vostres

gravats

en

repórter.

—

Aixo denla gust

(Judge.)
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L'escultura

Par/a

en

d'ApeUes

Penosa de

quI

es

aquest article i representada pel

gravat que

l'acompanya,

esta destinada a
la torre que posseeix el senyor
N. Esteva als voltants de Barcelona.

una

font per

a

No us queixeu del vostre marit. Está
d'alió més bé per la seva edat.
Per la seva potser sí, peró per la me
—
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Figura't que el poca-vergonya s'ha de
explicar qui-sap-les mentides sobre
a

?Per qué
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l'obligues
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promar el que
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No bado
la veritat.
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MIRMIDR

Exposició Internacional

SUBSCRIVIU-VOS A LA

Demaneu

CASETA DE LES ARTS

de Barcelona

DIRECTOR.: Marilis Gifreda
ART ANTIC:

Oberta fins a.les dues de la matinada

Joaquirn

ART MODERN:

Folch i Torres

Rafael Benet

El millar
Cada dia, fins a les nou de la nit, el públic podrá visitar les installacions
industrials deis Palaus de Comunicacions i Transports, Electrioitat i Força
Motriu, Art Modern, Alfons XIII, Reina Victdria Eugénia, Vestit
Agricultura i Alimentació, i Meridional i Missions.

ABONAMENT
Un any: Barcelona, 17 ptas.
Un trimestre: Barcelona, 6 ptas.

La secció de l'Art Antic del PALAU NACIONAL estará oberta igualment
al públic cada día, de deu a una del tmatf i de quatre a set de la tarda,
sempre que no hi tingui lloc cap festival.

dia,

Cada

AIGUI1
DE ROCALLAURA

tarda i nit, concert per Bandes militars i civils

Redaccib i Admintstració:

—

Península, 18 ptas.
Península, 6110 ptes.

—

LAYETANA,

VIA

37

.

BARCELONA

La del, més rica del món

Gran Parc d'Atraccions
Roserar

Miramar

-

SECCIO

JAPONESA

-

Si vosté pateix d'AlbumIndria, Litinsis
drica (mal de pedra), Bronquitis paren.
quimatoses, Nefritis crónica, es curará
radicalment atnb

Poble Oriental

AL PALAU ALFONS XIII

VENDA D'ARTICLES

PREUS

amb
2

.
.

ptas.

4

111

e

Societat

S'expén
ampolles de litre i de mig litre
i en garrafons de vuit litres

1

e

generals

CARRER HOSPITAL,

32,

-

SAL MERÓN,

MANÓMETRES'

133

Pressupostos,rj estudis,

sis de la tarda, Gran Festa Infantil al Poble
a les
amb focs japonesos, enlairament de bombes, cucanyes,
bandes de música, pallassos, gegants, nans, etc., etc.

AVUI DIJOUS,

1TelEfon 73013

GENERADORS, BUFADORS,
d'aportació per la
,SOLDADURA AUTÓGENA

laboratoris i doméstica

FORTUNY, S. A.

Poble Espanyol

Mallorca, 234
BARCELONA

CARBUR DE; CALCI, Fábriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya)
OXIGEN 99 90 DE PURESA, Fábriques
a Barcelona i Valéncia
ACET1LEN DISOLT, Fábriques
a Barcelona, Madrid i Valéncia
:: FERRO MANGANESI i
FERRO-SILICI
SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres temas
CALEPACCIO INDUSTRIAL de

"

nistrIbuidors

de Carburs Metülics

Correus: Aperiat 190
Telez : "CARBUROS'

AIGUA DE

JAPONESOS

Entrada al recinte de l'Exposició
Entrada de cotxes al recínte

FA.

::

materials

consultes

i

assaigs,r gratis

Espanyol,

RAMON BES &

PREUS

Espanyol
Espanyol,

Entrada al Poble
Entrada al Poble
Cadires gratis.

2
nens

ptes.

1

.

Maquinaria, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes y utillatge
per les Arts Gráfiques

e

11~11111•111~1~1¦116

Palau de Proieccions
DIJOUS,

AVUI

a un

Cerrar

Agullers, 1,

I Via

Laietana,

4

Teléfon 15524
Apartat 96
Direcci6 telegráfica: DANIBES
-

quart d'onze de la nit,

BARCELONA

Catalb

Primer Comed per

sota la direcció del mestre LLU1S MILLET

PROGRAMA
PRIMERA PART
Mil=
MAS I SERRACANT

El cant de la
El rossinyol

Soprano solo,

Senyera

1

Sra. Fornells

PÉREZ MOYA
PÉREZ MOYA

La nina bella
Canpó de batre
Tenor solo, Sr. Nin

Commis Risó

L'enyor
Soprano solo,

i

traspassos
de contribució

Srta. Salvado

caçador i la pastoreta
Baríton solo, Sr. Crespo

BOTEY

Altes, baixes

El

MORERA

Les

fulles

seques

Totes les diligéncies i
conflictes amb Hisenda

(sardana)

Diputació

SEGONA PART
NICOLAU
RAVEL.

La Mara de Déu
Tres ocellets del Paradis
Solistas

:

Sra. Fornells
Srta. Roca
Srs. Torre i Crespo

Caliza verunt couli mei
Ocellada

VICTORIA

JANNEQuIN

TERCERA PART

Jesús

i Sant Joan
Processó a la muntanya
4 la piala hi han bailad es

Vrits
VIVES
VIVES

Llotges

entrada
Entrada platea amb entrada
Butaca lateral de pis
Butaca pis amb entrada
Entrada a llotja
sense

30

ptes.

4
3
3

i Aiuntaments

1

AFISA

Subscriviu-vos

invitacions

a

Pelad, 62... BARCELONA

BUTLLETi
En

CARLES OSSORIO

Laietana, 18, pral.,

i

DE

SUBSCRIPCIÓ

_

que viu

a

n.°

se

subscriu

a

l'Exposioió [Secció d'Organitzadó
Magatzems de música)

LAIOOTIPIA

IMP.
RBLA.CATALUNYA,116-BARCELONA

MIRADOR

pei preu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

B

de 19

de
Signatura

les Oficinas de

Propaganda],

CATALA

Director

Miguel, d'Hamburg
(Solticiteu

MIRADOR
SETMANARI

carrer

Dia 6, a les deu de la nit: Inauguració de l'Orgue monumental
instablat al saló de festes del Palau Nacional amb un extraordinari
concert a chrrec de l'eminent organista Alfred Sittard, de Sant

a

