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TEATRE

EL
VISITES ALS ESCENARIS

Som a Pescenari del Poliorama. Fa una
calor de mil dimonis. A fora, ha començat
de ploure a bots 1 a barrals. El soroll de
l'aigua caient sobre la teulada ofega la veu
deis actors que estan en escena. Lola Mem
brives acaba de fer un mutis.
Quina mala nit li diem
No se
sent res del que diuen.
Més val així. La comédia és tan do
lenta...
•
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Ara som dintre el camerino de la gran ac
triu. Lola Membrives es canvia de vestit
fent una acuradíssima gimnasia per a salvar
-el pudor.
—Ja ho veu
ens diu
Ara no tindria
—

—.

cap necessitat de canviar-me de trajo, per6,
a manca de talent, anoltes comédies les hem
de salvar a c6pia de sastreria.
És que és una cosa molt important la
sastreria...
Evidentment. Per6 una bona comédia
no
necessita, al meu entendre, cap element
exterior rnassa cuidat. Ni deccrrats, ni mo
bles, ni vestits... Una bona comédia s'hau
ria d'aguantar feta davant la cortina, sense
presentaci6 de cap classe. Encara que els
artistes no anessim vestits.
Seria un gran atractiu, no s'ho pensi...
Vosté és massa•malici6s. Jo parlo en
un sentit molt pur.
Jo taanbé.
I ca 1 Em refereixo
ja m'ha entés
vosté
a un sentit d'adhesid absoluta a l'in
-telligéncia, al valor literari de la comédia.
Em fa l'efecte que totes les preocupacions
de mise en schne que hi ha avui dia no obeei
xen a altra cosa que a una minva del talent
dels autors, a un excés de pretensions del
públic, o be a una manca absoluta de valor
per parte deis artistes.
Vosté ho creu aix6 que acaba de dir?
Está ciar que no! Perd vosté ja sap
que per deixar anar alguna teoria que faci
realment bonic és necessari no creure-hi gai
re. La veritat está sempre de punta amb
I 'engi ny.
Aix6 sembla una frase d'Oscar Wilde.
Vosté és massa amable...
Amb vosté, senyora Membrives, no és
pas possible d'ésser-hi massa amable.
—
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Vosté ern demana una mena d'interviu
reprén la senyora Membrives i, natural
ment, era colloca en una posici6 falsa.
Per qué?
Perque sí. Les persones més o rnenys
publiques, com ara som nosaltres, les artis
tes, hem d'anar molt amb compte amb el que
diem si no volem tenir una série de disgus
—

—

—

—

tos.

Vol dir?
Sí, senyor. Vostés els catalans ténen,
si no m'equivoco, un adagi que recorda que
el que diu la veritat, el pengen. A nosal
tres, está ciar, no ens pengen, per6 poden
crucificar-nos.
Apa, senyora Lola, delxi's crucificar
una mica...
I ca 1 Si vosté té un gran interés en
fer-me parlar, deixaré anar l'aixeta deis elo
gis, i tothom quedará content.
Si aquests elogis sán sinoers, no hi tinc
cap inconvenient...
Ja es veu que vosté és jove. Encara no
se n'ha adonat que els elogis no en sán mal
de sincers?
Per qué?
Perque aixt) de •Pelogi és una mena de
Crédit que concedim graciosament al v.ef. I
concedir crédit s'estila tan poc avui dia...
sobretot si es tracta del vet.
Perdoni, per?) vosté oscativildeja, en
—
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—

—

—
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UN SOPAR

El diner al kaki-e

Lola Membrives

primera vista,

sobretot si escolteu certs
teoritzadors de l'Ultima 1 fins de la penúl
tima fornada, en literatura no hi ha cosa
més •fácil que el realisme. Sembla talment
que per copsar aquesta enorme i prodigiosa
matéria que anomenern realitat n'hi hagi
prou d'obrir els ulls ben oberts, de parar
les orelles ben parades i de disposar els al
tres sentits segons una voluntat de percep
cié. A judici d'aquests teoritzadors l'orga
nisme humá és una máquina no menys per
fecta i infallible que un aparell fotográfic
o
un
aparell fonográfic, sois que infinita
ment més cobejés i més complicat.
Per mesurar el valor d'aquestes idees cal
dria començar per escatir fins a quin punt
els aparells esmentats copsen la realitat. Jo
cree que no fan sin6 extreure'n minúscules
parodies que en trobar-se separades de les
altres perden llur sentit pristf, esdevenen ar
tificis humans. La fotografia sense color, ni
tacte, ni sentor, ni moviment ; el so que
surt del disc, sense l'acompanyament de la
plástica, sense la simultánia impressi6 vi
sual, sense els imponderables de la presén
cia o de la proximitat humana, qué sibil sin6
artificis?
Si la fotografia ha esdevingut un art ve
ritable que aconsegueix sovint impressionar
nos com una pintura, és porqué en el fons
el fotégraf acompleix una tasca de simplifi
cad?, i d'estilitzacid, més rápida 1 més c6moda que la que realitza el pintor, pert> no
menys efectiva.
No sois no hi ha aparells per copsar en la
seva infinita complicacid la realitat, sin6 que
Phorne mateix, que tal vegada és l'aparell
que ha arribat més enllá en aquest camí—o
almenys és aquesta la seva illusid —, no pot
sin6 donar-se parciallssims reflexos, mesqui
níssianes traduccions, vagues trasposicions,
totes elles corrompudes pel virus inevitable
de la personalitat. L'home, ádhuc quan el
veieu animat de la més ferrenya voluntat
d'exactitud 1 de fidelitat, estilltza. Gairebé
sempre estilitza sense embellir la realitat,
peques vegades el seu intervencionisme ele
va l'objecte a categoria artística. gs igual :
el fet innegable és que l'altera.
Aquesta fatalitat explica els repetits fra
cassos de la literatura en la seva ambioi6
realística. Veieu, per exemple, un Dumas
fill que amb la seva famosa Dama de les
Camélies promou un escándol : els seus con
temporanis i ell mateix creuen que són en
preséncia d'un tros de realitat crua, d'un
cas de veritat extrema i sense atenuants.
Perd passen els anys i les generacions ; La
Dama de les Camélies perd tot el seu carác
ter de gosadia realista
esdevé un drama
romántic que commou, i que ja no revolta.
Teniu, en acabat, Pestore deis «natura
listes». Llur suprema ambicid era d'ésser
fidels a la realitat, fidels fins a la brutali
tat, fins al cinisme. També Ilur empresa
ha fracassat si la jutgem des del punt de
vista que ells mateixos ens senyalen. La rea
litat deis naturalistes ja no és la realitat
que nosaltres veiem ; la d'ells ens sembla
tan incompleta i tan trucada com la deis
mateixos romántics.
Tal vegada on aquests fracassos tenen
rnés relleu és al teatre. Que poca realitat hi
ha en el teatre realista! Quantes iones li
han restat vedades! Quants conflictes no ha
gosat mal plantejar
Ara amb l'estrena de Topase, el gran éxit
de Marcel Pagnol, la crítica s'ha adonat que
els problernes del diner i de la venalitat po
lítica, malgrat de l'enorme importáncia que
han adquirit en el nostre temps, a penes si
han merescut Patenció deis dramaturgs. Val
a
dir que una part de culpa pertoca a la
censura que anys enrera no hauria tolerat
una sátira de les intencions de Topase. La
máxima culpa, no obstant, resta a cán-ec
de la gent de teatre, autors, públics i crítica,
que sense dir-s'ho han professat el credo que
les qüestions de diners, nervi de la vida mo
derna, no eren matéria d'art. Després deis
Avars clássics, després del Turcaret de Le
Sage que ens pintava un negociant si fa
no fa estúpid, sols aprofitable per a la far
sa, les finances han tingut poc paper en la
dramaturgia moderna.
Tanmateix, només qui opera una violenta
eliminad() de realitats pot prescindir deis
problemes de diner. No sois ocupen el pri
mer pla de moltes acoions humanes, sin6
que són la molla a penes oculta de moltes
altres que solen ornar-se amb noms menys
materialistes. Hi ha la idea
personalment
n'he fet la prova amb motiu de l'estrena
d'una comédia on es debatien interessos
hi ha la idea, die, que les qüestions de di
ner són en contradicció completa amb les
A

de sentiments. La veritat és que
sentiments i interessos viuen en una cons
tant promiscuaci6 1 que cal tot el conven
cionalisme de l'art per presentar-nos els uns

questions

emancipats deis altres,

enterament

en estat

de puresa. Quants drames d'amor, oferts
com a drames d'amor, en el fons, no són
sitió drames de diner I Sense la insidiosa
influéncia de les posicions socials
conse
financier
guantes simpa
qüéncia d'un fetrepulsions
resulten inexplica
t'es i guantes
bles!
Ni els autors, ni menys el públic enamo
rat deis personatges simplistes, volen ado
naRse que ádhuc en la génesi de les passions
anés arravatadores, el diner juga un paper
de primer ordre. Volen herois que visquin
en un món ideal, alliberats de tota preocu
pad?. pecuniaria. Els pertorbaria de trobar-se
acarats, si no amb personatges perfecta
ment reals, puix ja he dit que aquesta per
fecci6 cm sembla inassolible, amb personat
ges més complexos que els habituals titelles
sense butxaca ni enyor de butxaca.
Aquesta repugnánoia deis dramaturgs i
deis públics els uns i els altres van més
da
d'acord del que suposetm generalment
vant els problemes crematístics, resulta més
paradoxal en paisos com el nostre titIlats
de materialistes. Veritablement, qui resse
guís les comédies i drames estrenats en
aquests darrers anys, tan riques de conflic
tes amorosos, de problemes familiars, de
prometatges sentimentals, com escassos de
Iluites Ifinancieres i de concupiscéncies de
diner, creuria anés aviat que som un poble
d'esperits purs. De banda L'Auca del senyor
Esteve, que copsa innegablement un reflex
de l'avaricia vuitcentista, ?guantes sán les
obres catalanes que revelen alguna cosa de
la febre mercantil que agita la majoria de
les consciénoies i es barreja a la majorla
deis nostres actes?
No dubto que, ben cercats, trobaria tres
o
quatre tftols de válua distinta, que dona
rien una pállida resplendor d'aquests ne
guits feixucs. Perd no hi ha dubte que la
desproporció entre la realitat ambient i la
realitat teatral resultaria tanmateix im
—

—

mensa.
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L'ETERNA JOVENTUT

DE VENRIC BORRAS
Ja sabíem que el nostre genial actor ti-a
gio era dels pon que had aconseguit de beu
re
glop d'aigua a les célebres Fontanes
de Juvenci. L.a gallardia del seu posat, la
frescor plena de matisds de la seva veu, sdn
aniracles que altrament no s'explicarien. I
encara que en aquests darrers anys ha aga
un

fat la mania de resoldre situacions compro
meses amb una veueta ploranera i uns ges
tos nerviosos que no són d'un dramatisme
inatacable, ell resta sempre «el col6s de la
nostra escena».

algú

ho dubta

té siruS fixar-se en un
fenomen significatiu. No es fa cap tempta
tiva de renovacid del nostre teatre que no
acudeixi un moment o altre a demanar so
cors a la seva jovenívola empenta. No fa
gaire, en una de les seves orientadissimes
temporades de teatre renovador, Adriá Gual
ens va donar un Ferrer de Tall, representat
per Mario Borras.
Mesureu el que aixd significa? Un mira
clel Només a base d'un actor en perpetu
rejoveniment hom es pot penetre d'inter
calar el Ferrer de Tall en una temporada
de teatre moderníssim.
Ara mateix el cas es repeteix
amb ate
nuants, val a dir-ho
L'Associaci6 de Tea
tre Selecte, en la seva segona sessió, ha
ofert un drama inédit de l'Enric Lluelles ;
el protagonista ha anat a cárrec de l'Enric
no

—

Borras.
Tot

plegat,

fa

gracia. Indica

que els

nos

tres renovadors no sé',

Hangar-se a
dernitat, posen

somia-truites. Abans
volar pels espais de la rho

de

els peus

en

els

roquissars

la tradici6 més tradicional.

de

Selectes, dinamics, revolucionaris... per6

l'Enric Borras.

X.

—

—

cara.
—

Recordi's que aquests dies hem repre
de lady Winderrnere.
I timpoc li agrada aquesta comédia?
Molt.

—

Vol dir-nos els motius, si li plau?
Primer : perqué l'autor ja és mort i
no hi ha manera, per tant, de ferir suscep
tibilitats ; segon : perqué és una comédia ab
solutament falsa absolutament teatral a la
vegada. En el teatre, amic meu, tingui-ho
molt present la veritat o la mentirla no te
nen cap mena d'importáncia ; la qüesti6 és
que faci bonic...
CODORNIU
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CASINO SAN SEBASTIAN
BARCELONA:: PLATJA

sentat El ventall
—
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Sopars

a

la carta i menú Tes de moda
l'americana Sortida deis teatres
a

-

-

.

El rei del

Sam

A

LA FI DELS ORGUES

Encara que sembli mentida, resulta que
el sopar que la setmana passada es va cele
brar a Can Joanet, de la Barceloneta, és el
primer ápat d'hottnenatge a Joaquim Mon
tero del qual tenim noticia. Tot fa preveure
que les incomptables facetes de la figura del
popular autor i actor constituien alió que
podriem dir una vanya, des del punt de
en
vista de l'infatigable estol d'homenatjadors
que corren per aquest país. Dones no se
nyors : Joaquim Montero no ha estat pas
deis més sortosos en aquesta complicada fei
na de presidir sopars i d'escoltar després una
tirallonga de discursos laudatoris. I aix6
constitueix una de les tantes injustícies del
destí, perqué ningú, o ben pees, com el!,
compten amb una !figura tan convenient i un
sentit de l'emocid tan ben administrat per

—

—

—

LA MUSICA

—

Si

jazz

Wooding

\al

Chocolat Kiddies

els seus
actuaran tots els dies en els tes i sortida deis tea tres

MIRADOR DEL MEDITERRANI, TEMPERATURA ÚNICA A BARCELONA

Ro vaig veure ben ciar per primera vega.
da. El que diré no cree que ho hagi dit mal
ningú. I és : que el dissabte vaig anar a
l'Exposicié a oir el gran orgue que s'inaugu
raya
a la sala immensa del Palau Nacional,
i a mida que anava tocant, s'anava con
griant dintre tmeu el judici que: l'orque
no és un instrument artistic.
Per qué? Perqué és d'una monotonia
d'una manca d'interés que es va fent més
tmanifesta com més es va oint, encara que
l'extraordinaria varietat de registres deis
grans instruments d'aquesta mena, pugui
semblar que contradigui aquesta afirmaci6;
pei6 és que l'interés estétic de la música
no depén del color fred, igual i mecánic dels
sons, sin6 de l'alé viu que els fa vibrar i
de l'esperit sensible que els combina. Ni el
contrast més exagerat de registres sorprén
ni admira ; ni els canvis dinámics més ex
tremats imposen ni aixequen. Tot sembla
igual : el gran joc escandalós, o les Ilunya
nes i tremoloses veus humanes ; els acords
deis flautats o els pintorescs jocs de campa
nes o
de celesta. Tot sembla igual ; i res
de deb6. Aquest és el pecat: tot es imita
cié, inflada i mecánica : no hi ha ni veus,
ni trompetes, ni violins, ni campanes ; no
més simulacions que no s'hi assemblen

gai re.

I encara no és aixé sol : si cada joc <le
tubs pogués ser bufat per una ánima viva
aix6 sí, evitant les combinacions pinto
resques, i usant només les més parelles
el timbre del so, ni que fos imitat, quedarla
en segon terrne, i el resultat podria ser mu
sical de veritat, porqué —1 aquesta és la
rad més forta que condemna sense recurs
Porgue Palé vital d'un home :lo pot es
campar-se i donar vida artística a tants mi
lers de canons sonors.
es amplificaoi6 i inflament artificials, i
les coses com més inflades, més buides. L'or
gue és l'allParlant deis antics. L'ampliad?,
i la reproduccicS prenen vida i qualitat a les
obres, i tant més com anajor facultat té
l'aparell d'amplificar o de reproduir. Per
aix6 no s'ha d'esperar mal gue les repro
duccions mecaniques de les interpretamos
musicals puguin arribar a tenir valor ar
tístic per molt que es perfeccionin ; per
qué l'emoci6 que concentra l'executant a
l'interpretar una obra no pot repartir-se en
els milers de discs que es poden emmotllar
de la matriu primera, ni en la illimitada
uantitat d'altparlants o d'auriculars dels
aparells radioRmics que poden repetir-la.
Per aquesta dispersid i diluid?, de l'ele
ment vital, Porgue quan fa molta estona que
sona, passada la primera curiositat, cansa
a tothom, com el dissabte passat de qué
parlo, avorria als milers de persones que
Pescoltaven; i també per aix6, existeix tan
poca literatura original per l'orgue, porqué
els artistes, per infallible instint estétic, no
s'han sentit atrets a compondre per tal ins
trument, fred, vanit6s1 mort coan un gegant
de can&
Esperem, dones, que no es faran ja més
orgues considerats corn instruments musi
cals ; esperem que desapareixeran de les sa
les de concert, i que s'acabará de dir i re
petir que l'orgue és el rei deis instruments.
Quantes coses es diuen per rutina i sense
consciéncia del que signifiquen 1
Quedi només l'orgue, entre les ombres de
les naus de les esglésies, per recordar pas
sades idees, sensacions i creences penes de
poesia, per?) que no s6n d'avui.
Enterrem en les velles catedrals el titulat
rei dels instruments, com s'hi enterraven,
sota una liosa de marbre que els segles i
els passos han •anat allissant, els prohoms
d'altre temps, ara pols el cos, i esborrades
les xifres i els blasons.
JsumE PAHISSA.
—

MORID
a

—

exercir

tes en

dignament

el paper de

protagonis

aquesta amable «claque» deis sopars

d'homenatge.
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Un assistent al banquet ja ho va dir:
Abans, de tot en tenien la culpa els
jesuites. En matéria de teatro catalá, de tot
n'ha tingut la culpa En Montero...
evident que •alguns crítics d'aquells tan
integres s'han excedit notablement en la
desagradable tendénoia a carregar el mort
a En Montero. 1 Que si la xavacaneria, que
si el xaronisme... Perfectament, perb...
Per6 resulta que En Montero té, després
de tot aixé, una contrafigura, una altra per
sonalitat que alguns ?han obstinat massa
a voler desconéixer. El que passa és que
la seva personalitat teatral resulta una mica
complicada, un bon tros contradictéria, i la
gent mal disposada, en tractar-se d'enfocar
una figura que al costat d'una tulla de ser
veis tan brillants com representen, per exem
ple, les seves creacions en El barret de cas
cavells, en El paquebot Tenacity i, com a
director, en Els fracassats, i que, per altra
banda, ofereix una personalitat d'autor tan
popular i popularista, han preferit quedar-se
amb •quest segon aspecte, i és des d'aquest
punt de vista, parcial i incomplet, que han
jutjat d'una manera massa Ileugera, massa
rectilínia, un home i una obra tan plens de
matisos i de clars i obscurs.
—

*

*

*

Existeixen, de fet, tres Joaquims Mon
teros
l'home, l'autor i l'actor.
L'home és intelligent, inquiet, fi, agut.
:

sentit molt exacte del teatre, un bon
Aquest home és altament
apreciable i mereixedor de tots els res-pectes.
L'autor es ressent, encara que sembli men
tida, d'aquesta qualitat intellectual de Pho
me. De totes les seves grans condicions n'a
profita tan sois la malicia, la murrieria
d'home assabentat i coneixedor de l'ofici, 1
d'aix6 en fa un teatre fácil, popular, que
passaria perfectament si no existís l'ombra
d'un prestigi que el coiloca en una situadó
con tradictéria.
L'actor oscilla entre les diferents tendén
cies que marquen l'activitat de Phome i de
l'autor. Quan té el sentit de la responsabi
litat que correspon a la primera, l'actor és
un bon artista i es colloca en primer rengle.
Quan &Sri les altres influéncies les que do
minen (facilitat, despreocupaci6), l'actor s'a
bandona i perd categoría.
Té

un

dust I sensibilitat.

*

*

•

*

per resumir, que hi ha :
el Montero bo i el Montero dólent...
Taanpoc és aix6. Existeix, en veritat, un
Montero bo. L'altre pot resultar dolent pel
sol fet de comparar-lo amb el primer, per6
per cap altra causa. Si En Montero s'hagués
limitat tan sois a escriure a a representar
les seves revistes, a ningú se li acudiria ac
tualment de censurar-lo. Es dina que és un
borne enginyás i un autor molt apreciable
(Entre del seu génere. Per6 com que, a més
de tot aixd, En Montero ha demostrat en
imites ocasions una inquietud, un valor i
un talent superiors a les seves activitats di
guem-ne popularistes, és per aix6 que alguns
no 11 perdonen aquests alt-i-baixos, aquestes
incursions per tots els camps del teatre i és
llavors quan es descobreix el Montero dolent
a
través del qual hoen s'entesta obstinada
ment a jutjar tota la seva obra.
—

—

Així, diguem,

*

*

1919

1919

L'evoluci6 de Pautomébil

*

El sopar, com déiem, va anar molt bé.
Parlaren En Sagarra, Ruiz Contreras, En
Francesc Madrid... Joaquim Montero va lle
gar un considerable discurs, a trossos molt
interessant, parlant de la seva actuad?) d'a
quests últims anys en el teatre catalá. Les
quartilles destillaven amargor, pessimisme...
Potser Parnic Montero está carregat de
ra6. Peré ens fa l'efecte que la culpa de tot
sempre deis altres...
no és pas
j. M. P.
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1909

•

•

•
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(Guerin Meschino.)

Aquest

número ha estat
passat per la censura

goVernatiVa
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Vísíteu les meravelles de la Costa Brava
ctarl I S

Envoi

en

Feu fer els

UNIÓ

Sortida,

vostres

u

—

Teléfon 11655

en

la

DE FOTOGRAVADORS
`ORTS, 481

Jaume I,

gravats

Teléfon 33421

la

dia 14 de

Visita

a

magnífica i rápida motomau 3. J. S IST E
Retorn,
juliol, a dos quarts de vuit del mati.

Sant

Felíu

de Guíxols

i S

Preu del passatge, anada i tornada, comprés suplement autocar
i entrada Festival: 15'50 ptes.

Passatpes

i detalls: VIATGES BLAUS, Rambla Santa
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CINEMA

I

DISCOS

I

Temporada d'edil" UNA ESCOLA DE CINEMA
Ha començat el que hem convingut d'a
nornenar temporada d'estiu. Preus reduits i
programes a base de represes. Pel que fa
al primer punt, no hi temm res a dir ; quant
prévia. Re
a l'altre, volem fer una reflexió
capitular, durant els dos mesos forts d'estiu,
la temporada passada, no solament és cosa
!loable, sin6 fins i tot desitjable. Constitueix
menys
una excellent mise au point que més o
veure
aprofita a tothom. És Pocasió deescapar,
aquells films que a un hom li van

indicats
i John Gilbert i en com estaven
per a realitzar respectivament els rols d'Ana
i de Wronsky. A la projecció várem conéd
xer una pregona decepció. El film, encara,
conserva res de l'esperit que anima a'o
no
bra tolstoiana, i és poc interessant en si.
Ello, la considerara una de les millors co
médies cinematografiques. Netament ame
ricana, d'ambient i d'esperit, compta amb
interpretada de primer ordre per part
una
de Clara Bow i Antonio Moreno.
L'homo que riu és una obra de P. Leni,
bon xic ambiolosa. Moments magnífics,
un
pero en conjunt 'larga. Impressió de fatiga.
C. Veidt, espléndid, peró molesta veure'l

-""~:r 41-71^5 1211111
l'obra d'un artista. Ehl
hi posa Pobjecte que li conyé, reparteix, se
gons la íntima exigéncia de d'aedo dramá
tica, la Ilum de forma que quan vol supri
meix tota una part de l'escena i no deixa
en el camp de Patenció sino un
objecte en
grandit, isolat, que esdevé de seguida per
l'espectador Pobjecte essenoial del seu pen
sament. Crea, en fi, un món artificial que
sensibilitza aanb la Ruin i dona al film,
si li plau, aquella intensa vaguetat del somni
que el fa obrar directament sobre aquelles

És per la composició que l'ofi
ci ha esdevingut un art.
MAUROIS

elixé, aleshores,

El gateinet del Doctor Caligari
La diferéncia de punt de partida entre el
cinema americá i Palemanv és essencial i

indispensable

per

a

compendre

que,

en

ge

neral, es propasen dues finalitats diferents.
El cinema americá fou concebut ccxm a in
dústria. El cinema alemany arrenca d'una

s

sentimental.

La frivolitat duna dama és un film purfs
sim que devem a Lubitsch. Sempre bon
gust, amenitat i ritme sorprenents. Pola
Negri ens plau més en rols de plebea que
en aquests dinástics. A. Menjou, bé, com
de costum. Rod La Roque, una nullitat,
com de costum, també. Ens sap molt de
greu que s'hagi casat amb Vilma Banky.
Quines coses s'han de veurel La dona més
bonica del cinema casar-se amb un esta
quirot semblant.
*

la

GRETA GARBO
d'«Ana Karenina»

Protagonista

perqué el seu prestigi no es féu sinó des
prés de l'estrena, o bé reveure aquella que
han plagut prou per a desitjar-ho fer. Pero
justament per aixo les represes haurien d'és
qualitat exclu
ser a base de pellícules d'alta
sivament, i no trobem enraonat tornar a
projectar en Oocals de primera categoniaa
films de tanta vulgaritat com Forasters
París La Presumida, com la Cinws ha fet
aquesta primera setmana. No diem res de
Míster Wu i Ana Karenina, que, encara que
dolents, els considerem caPaços de plaure
a
un públic prou nombrós, que després de
tot és el que paga.
Constatem que la temporada ha comen
çat tnés de jora, i no será aix6 per manca
de material, puix conbtatem que cintes que
figuren en els catálegs de les cases distri
buidores resten encara per projectar. Aquest
fet, afegit a altres que s'han donat, indica
que acf, aquestes coses, lluny de millorar
com fóra natural, van endarrera.
Podem constatar una altra anomalla des
favorable al palie. L'any passat, un local
pellícules
com el Capitol estrena tot l'any, i
de qualitat, com, per exemple, El molí deis
yantasmes, amb la deliciosa Marion Davies,
la mascara
1 el magistral film de Pabst Sota
del plaer (La rue sans joie). Altemava aques
tes estrenes amb represes que justament per
qué no podien ésser nombroses foren sempre
seleccionadíssimes. Ara els programes són
estrictament a base de represes. ?Són aques
tes les aminora que en benefici del palie in
trodueix la Cinws? Denunciem també l'ar
bitrarietát de l'ordre en el primer programa
d'estiu ofert. Donar La Presumida, després
d'Ana Karenina, és un abús. Sigui quina
sigui Popinió que mereixi aquesta darrera
obra, i nosaltres mateixos acabem d'escriu
re que és dolenta, és, no obstant, ben supe
rior a la cinta de Billie Dove.
El Pathé Cinema ha tancat les seves por
tes ja fa una pila de dies. Un altre éxit de
la Cinms, la qual, amb tota ta seva puixan
ça, no ha pogut estrenar encara Soledat i
Els quatre diables, que a Madrid conei
xen

ja.
*

*

*

Diguem quatre paraules

deis films repre
a que mereixen recordar-se.
Spione, de Fritz Lang. Incontestablement,
cinema,
un deis millors films de l'any. Més
creiem, que Metropons, a desgrat d'un argu
anent d'una puerilitat depriment. Un triomf
per a Frita Lang. Justament la baixa quali
tat de l'assumpte indica que tot el plaer que
hl trobem és d'ordre estrictament cinema
tográfic. La qualitat de no ésser massa Ilarg,
com ho era MetrbPolis, afavoreix aquesta
última producció del genial director alemany.
Ana Karenina el creiem un fracás. Várem
conlixer els seus dos inarprets abans de
llegir la novella de Tolstoi ; en fer aixo,
varem pensar constantment en Greta Garbo
sas

*

*

Que els amics del cinema aprofitin l'avi
nentesa que els ofereix la temporada d'estiu
per veure aquella filma que els passaren per
alt quan l'estrena. Creiem útil donar aquí
la Dista deis que al nostre entendre han es
tat els grans films de l'any : El príncep es
tudiant, I el món marxa, El Vent, La Ud
de l'hamPa, D'home a horno, El capita Sor
ra, La major victbria, Pirata del Rin, Una
xicota a cada port. Al servei de les datnes,
Spione i The Patsy (La que Paga el Pato).
En conjunt no satisfactoris, peró com
portant moments interessants, citem : Qua
tre fills, Angel del Carrer, El jardí d'Ala,
Or brut, L'Enernic i La batalla deis sexes.
Indicacions someres aquestes i que no vo
lea ni poden ésser completes, car no tenim
la pretensió d'haver vist ni de bon tros tots
els filma estrenats a Barcelona, cosa per
altra part quasi impossible.
J. PALAU

Ueswil del UNE SOligt
De la mateixa

manera

que cal utilitzar

l'escriptura per expressar un pensament,
desenvolupar
idea, o resoldre un proble
una

Iliurar-se a exercicis estricta
el cinema soviétic pensa. que
és essencial emprar les imatges per actuar
sobre l'esperit i el cor de Phoane, per a des
envolupar la seva sensibilitat i no sois per
a seduir o excitar el seu ull amb acrobácies
visuals. El cinema soviétic pretén explotar,
en benefici deis individua, segons llur grau
d'iniciado particular, tota l'originalitat i to
ta la força d'irradiado del cinema. Conside
ma

i

no

per

a

literaria,

ment

mitjá d'expressió com
rant aquest com
pletament novell, no oblida mal que el valor
i la puixança d'un film será tant més gran
com técnicament més rics i més perfectes
seran els rnitjans emprats.
la realitza
El problema de la concepció
oió, de la realització a la coneixença gene
ral, es posa simultániament de falso aguda
en el pla social ensems que en el pla artístic,
un

a

altrament dit,

sense

que la forma i el fons

puguin sser mal arbitráriament dissociats.
A més a més, com que un art expressa la
seva época, transposa les formes i les idees,

les projecta i les exalta més enllá de l'acoló
i de Pensornni, el cinema ha de realitzar
abans que tot, amb una força creixent, els
temps revolucionaris. Unic mitjá d'expressió
a l'escala de Pangoixa a les incertituds pre
sents, grácies al seu carácter universal i
internacional, a la seva originalitat i a les
seves possibilitats de síntesi, el cinema im
posa Ileis, regles i métodes que no tenen
analogia amb els de les altres arta. Será
«pura, en el sentit teóric, realista, fantasiós,
educador, segons els graus i les necessitats
de l'esperit, de la sensibilitat deis hornea o de
Porganisme social.
Per primer cop a la U. R. S. S. la qües
tió s'imposa, dones, de saber per quins mit
jans i de quina manera la eineanatografia
assolirá els seus fins, realitzará el seu rol i
durant el període de formado obtindrá ja
els resultats que contribuiran a elev.ar-lo de
mica en mica a aquella suprema dignitat
que les velles civilitzacions reserven encara
únicament a l'arquitectura, a la pintura, a
l'escultura a la poesia, a la música i a la
dansa.
LÉon MOUSSINAC
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Una

escena

d'«Els

Nibelungs»,

de Fritz

Lang

pregoneses del nostre esperit que abans no
obra d'art. El dia que un historiador es pro
més atenyia la música. I és que el film, si
altre
senyalará,
posi tfixar els orígens d'un
tuat en aquest terreny, hi tendeix irresisti
al començ del cinema americá, la bigarrada
blement cap a la música.
«troupe» del jueu Laskv i l'enorme desenvo
per
aquest
Amb el cinema de composició els a.lemanys
industriamuntada
lupament de la
han tintsut desencerts notables, és veritat ;
senyor. Al come% del cinema alemany tro
genials han atés
bará El gabinet del Doctor Caligari, de pero arn% alguna encerts
cinema teatral. Han
cims
culaninants
del
els
que
amb
i
haurá
de
confessar
Robert Wiene
borraran mal
aquesta pellícula neixen els que la historia composat quadros que no es
més de la memoria dels que els han con
futura anomenará seguratrnent «els primi
templat. Han creat una atmosfera de film.
tius» del cinema.
Han compres que la millar manera de fer
són
els
alemanys
Cal tenir en compte que
participar l'esperit de l'espectador 1 les par
d'aquest
art.
uns nou vinguts en el conreu
ticularitats duna obra no era reproduint la
Hi arribaren quan ja tot semblava dat i be
realitat tan exactament com fos possible,
Ilav.ors
francesas
i
tard
que
els
neit. Més
empenta,
sino prenent-ne, només, els trets essencials.
vigor4a
que els americans, amb
Han estilitzat ardidament i han obtingut
•havien arreconat els fulletons erotico-senti
efectes meravellosos.
mentals que ens servien els italians.
D'aixo n'han dit, alguna' expressionisme,
eorn
honrat
pre
assenyalar
Potser poddem
oposici6 •al realisme de més enllá de l'At
suec
en
l'escola
del
cedent de l'escola alemanya
Es igual. Si un director americá ha
notabilíssi
lántic.
Víctor Sjostroan. Aquesta escala
gués
volgut
filmar, posem per cas, Els Ni
director,
pero,
amb
el
seu
desaparegué,
ma
hauraa passat la mar per
belungs,
potser
que
alemanys
ja
no
en
Paparéixer els
i
boscos
centenaris de la Selva
fotografiar
els
pantalles.
daven rastres per les nostres
sé el que hauria resultat. De
El gabinet del doctor Caligari que, tot i Negra. No
totes maneres, haurfem ignorat, aleshores,
els anys que té, avui encara fóra contempla
en
el bosc que devem als decoradors de Fritz
si
tenim
da smb interés i respecte 4,
En films francesos & americana hau
compte el paper decissiu que ha jugat en la Lang.
reu vist bells exteriors, interiors exactament
hauria
d'ésser
cinema,
artística
del
'historia
N'haveu servat un record precfs,
ho amb veneració, va aparéixer en circums
quanta dies? ?Qui no es recor
passats
uns
americana
tancies que convé recordar. Els
da,
en canvi, d'aquella selva encantada que
mer
absoluta
del
als
amos
aleshores,
eren,
apareix en Els Nibelungs? ?Qui no reveu
cat 1, parallelament a les pellícules céaniques
amb la imaginado un Siegfried bell com la
han
pro
millor
que
que eren i són el
eterna jovenesa del alón, lluminós com un
esportiva
dult —i a les pellícules de base
raig de sol, passant entre els negrea trenes
i a co
cavalcades, Iluites, etc., etc.
enormes? Només de veure aquell bosc, que
a
es
dedicaven
teatral,
médies de técnica
ja comprenem,
costoses
no havíem ni somniat mal,
Immenses
i
aquelles reconstruccions
acomplirá
el miracle. I
que
s'hi
d'instint,
que tots recordem bé prou. Anávem a veure talment com la clara figura va sortejant els
les «grans» produccions americanes cada
tronca poderosos, endevinem que sortejorá
vegada més llargues, cada vegada amb rnés els
futurs perilla 1 que la noble testa es nim
els
milers
de
comparseria. Ens anunciaven
bará
de glória com la testa d'aquests arbres
persones que hi prenien part i els milicias de
espés que endevinem assolellat da
de
fullatge
culte
al
costat.
Era
un
havien
dOlars que
munt els nostres caps. ?No recordeu a Sieg
veure
amb
res
a
kolossalisrne que no tenia
fried xiulant a l'ocell, sota l'arbre en flor?
l'art veritable. I els alemanys no hi eren
?No recordeu a Siegfried bevent a la font
per res! El quadro s'aixarnplava cada ve
tota florida, on trabará la anort? Aquella ex
aixo,
créiern
que,
per
plegats
gada i tots
teriors, com els de la festa als afores en
arribat
a
Havíem
esdevenia rnés important.
Doctor. Caligari, com aquell en Margarida
ja
respirar.
un punt que gairebé no podíem
i Faust, en la producoió de Murnau, juguen
Fou aleshores, que un jove berlinés, Ro
amb els infanta, un jora de primavera, en el
financieres,
aju
facilitats
bert Wiene, sense
jardí de Marta, han estat creats al studio.
che
estudiants
dat només d'alguna decoradora
Deis inteniors ja no cal parlar-ne. Recordeu
direcció
varen
Belles Arts que sota la seva
Krimilda, en la sala del castell, .avançant
pintar els interiors, trajos i paisatges que avers
el poeta que va a cantar-li les gestes
medio
de
la
preocupar-se
ell va voler, sense
de
Siegfried.
Es tota la Edat Mitjana. Una
in
amb
una
critat dels seus recursos pero
savia
liluminació
d'alguna quadros d'intimi
d'un
art
tuida genial de les possibilitats
films
alemanys, Popoaició deis
tat
deis
grana
que els milions i les «stars» ofegaven, va
la caracterització de l'actor, ev.oquen
tons,
Cali
gabinet
doctor
del
crear en dos anys El
qüestió molt sovint la calitat rembrandiana. Penseu
gari i va posar damunt la taula lacostat
en
Varieté de Dupont, en la cambra de Mar
tot
essencial del cinema. Qué havia
garida
en el Faust de Murnau, en les golfes
plegat? El preu de la pehlícula i el de Papa on el poeta
escriu Pargument de L'home de
Quina
ressonancia
viste.
rell de presa de
cera de Paul Leal. La llum
les
figures
de
Per
d'aquest
film!
tingué, peró, la projecció
aquestes composicions atia
que
hl
ha
en
del
no
cinema
primera vegada en la historia
no ha vist mai en la rea
Ningú
sortia a la pantalla ni un objecte ni un de
intim, de més secret, ti en
litat
res de més
o
cona
escollits
estat
corat que no haguessin
fer-nos participar immediatament en els di
truits especialment per al film. Per primera
versos sentiments deis personatges deixen en
pellícula,
o
sigui
vegada el mon vela una
el nostre esperit una •impressió Inesborrable.
de la con
una obra totalment situada enfora
Els
Joim ALAVEDRA
fallera
esportiva.
de
la
venció teatral o
actora que hom hi veia ningú no podia ima
18
de juny.
vegi's MIRADOR del
ginar-los sobre una escena. Tot plegat era
nou. Tota la substancia d'aquesta realitza
ció sorprenent era cinema, i res més.
La Iliçó enorme d'aquesta obra prodigiosa
veritable fita en la história del cinema
D'ART
fou que l'«atmosfera» d'un film no és mal
l'efecte d'un atzar venturós sino que, al con
trari, ha d'ésser composta pacientment al
fácils, avui,
studio. Tot i els seus defectes
passats tants anys, de descobrir —aquesta
pellícula encetava una tendéncia nova bá
Decorador, mestre ebenísta í tapís
sicament diversa de la que cultivavat Holly
art
que,
com
per
wood
i ella fou la Ilavor
ser. Objectes d'art í de fantasía per
d'encantament, féu sorgir el que en el nos
a obsequís. Sales d'Ex
tre article anterior anomenávem «la escola
posícíons de Belles A cts.
alemanya de cinema» ja que, tot evitant de
fer «caligarisme» fou sota el signe del «Doc
tor Caligari» que s'arrengleraven els nous
directors alemanys.
Paiseig de Griscia, 36. Teléfon 16285
Cinema de composició
BARCELONA
Alemanya havia trobat el seu camí. «Es
per la composició, diu Maurois, que Pofici
ha esdevingut un art.» Efectivament. Cada
—

—

DZSCO5
Una de les manifestaoions Inés freqüents.
del jazz és la revista. La música d'aquest
espectacle sempre esdevé grisa, únicament
11 dona vida la intervenció de Pintérpret„
aixf a Say that you love me, aprecieu una
música fácil que seanpre sena igual, encara
que sigui feta amb distintes notes. En can
vi, a Pompanola, de Henderson2 emprant
fortes
un titule accelerat amb accentuacions
del metall, assoleix un conjunt Inés reeixit.
Pero, per qué aquells refranys que van a
donar una nota pintoresca i que no hi fan
cap falta?
Sort que Jack Hylton amb la seva excel
lent orquestra sempre dona vida propia al
jazz. Ara, a París, al teatre dels Champa
Elysées, s'ha presentat sol amb el jazz, de-'
mostrant que oil pot donar vida a un espec
tacle, sense necesaitat de servir de pretext
a la dansa, ni com a número de revista, 1
per alaco no té d'acudir a obres plenes de di
vagacions simfóniques com fa sovint P. Wi
theman, sin?) que amb un nombre d'execu
tanta més reduit i per tant amb menys pos
sibilitats, aconsegueix, amb obres que horn
qualificania de vulgars i situades totes din
tre del camp propi del jazz, uns efectes sor
prenents, que basten per a omplir tota una
vetllada demostrant cóm el jazz ha assolit
el seu nivell essent una de les expressions
més auténtiques de la vida moderna. Aquest
mes, impressiona In the shadows de Finck,
compositor sempre remarcable, que amb una
melodia clara i resolta us dóna un optimis
me gairebé enlluernador. En canvi, el vals
For old time's sake, de Jack Hylton, us fa
adonar d'aquell excellent solista de saxofon,
pero també un solista local que si no amb
massa extensió de veu a les notes altea, con
segueix amb una modulació perfecta, donar
vida a una melodia no massa reeixida.
L'Orquestra Víctor s'uneix ara amb el ba
ríton Nat Shillcret, per més que no li fa cap
favor. Wear your sunday smile resulta tot
plegat atmb massa sonoritat, que vol amagar
la pobresa de temes. Nagctsaki, que dobla a
l'anterior, va de pie a la popularitat i per
ab:6 Nat Shillcret cerca aquella procediments
de cant excessivannent nasal, que tant Ileig
i fa, penó que té molts prosélits.
L'orquestra alemana Narek Weber es dis
tingeix sempre per una rara perfecció de
conjunt, encara que de vegades derivi a un
automatisme que la fa semblar una perfecta
música de regiment. Aquesta vegada im
pressiona Nada quiero saber de L2/1, chár
leston que s'aguanta bé i al qual només fa
nosa el títol. En canvi, al dors porta Otro
coaac, francament dolent. El senyor que can
ta sembla oblidar que l'escolten, i aix6 sem
pre es un mal.
J. G.
*

*

Say that you lave me (Robins-Meyers)
charleston, de la comadia musical «Helio

Yourself», Orquestra Warint's. Pennsylva
Grambfon, AE 2625.
Pompanola (De Sylva-Brount-Henderson)

nians. Cia. del

charleston de la comedia musical «Three
Cheers».
For old tirne's sake (De Sylva-Brown-Hen
derson) vals. Orquestra Jack Hylton. Cia.
del Gramófon, AE 2595.
In the sltadours (Finck) charleston.
Wear your sunday smile (Rusaff) Medley
fox-trot. Orquestra Víctor i Nat Shilkret.
Cia. del Gramófon, AE 2615.

Nagasaki (Mort Dixon-Harry Werren) fox

trot.
Nada quiero saber de Lili (Egen-Schawa
bach) charleston. Orquestra Marek Weber.
Cia. del Gramdfon, AE 2544.
Otro conac (May-Egen-Rooler), charleston.

IDIEIONT

K_IN

Dissabte passat, al Círcol Artístic, el se
nyor Eugeni Tanragó, presentat pel drama
turg i poeta Ambrosi Carrion, va fer una
exhibido del «Kinodeion», nom amb el qual
designa un nou procediment que consisteix
poesia i la pel
a donar el sincronisme de la
lícula.
L'exhibició del senyor Tarragó es com
pongué de poesies de Guasch, Sagarra
Carrion. D'aquest darrer, triá el poema Nio
be, interpretat a la pantalla per. Aurea de
Sarrá.
El mateix senyor Tarragó era el rapsoda
que recitava les poesies.
Vassaig, veritablement, sembla pee reei
xit. Ja veurem en qué es convertirá amb el

temps.

cf

—

MOBILIARI

—

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers
Passatges marítims i aéris Viatges a "Forfait"
-
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-
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AL «METRO»

Quan

serem

casats, t'ajudaré

a

passar

els mals de cap.
Pero si no en tinc.
No hi fa res; ja en tindrás.
—

—

(Ric

et

Rac.),
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Les bofigues barceionines
El panorama de les botigues de Barcelona
•s d'una diversitat decorativa impressionant ;
refléx inevitable del repertori cabtic de la
nostra 'arquitectura. Davant .d'un repertori
tan divertit és incomprensible toM mena de
,disbauxes ornamentals en la 'decorad() de les
botigues'; pera aixt) no 'excleu, evidentrnent,
la renovad() ben orientada.
Aquesta renoyaci6, cal constatar-ho, és
cada dia Inés armada en l'obra d'alguns ar

al costat de troballe. raonades i d'uns resta
havía «noves» solucions
tats convincents

ornamentals que sois consistien en un canvi
de modus decoratius, subsistint, per tant, el
mateix concopte gratuit de la decorad() an
telior que v,olien aterrar.

Quan aquf 'a Barcelona s'han decidit
guir la moda renovadora, molts decoradors
assimilar-se les deixalles de
han comencat
l'Exposició de París del 1925. En les
pot
botigues de Barcelona
se

a

a

noves

•

es

efecte, un canvi
d'ornamehtació, per?) hi ha el
inateix concepte banal de l'é
constatar,

en

poca deis dauradets renaixen
resultat és encara
tisieS.
més deplorable.
Posem un cas de mal gust,
de l'época anterior : El restau
rant «La Lluna», per exem
ple, al' costat d'un ailtre, del
temps actual, amb pretensions
tambe triodernfssimes: L'in
terior del bar «Núria» o la
façana de la «Banca del Mue
ble»; tot seguit veureu que
estan a la mateixa altura es
tética.
Dones, aleshores, quin és
el camf a seguir?
Qualsevol, amb tal de con
tinuar el bon sentit de tetes
les bones époques decorativ.es.
Es qüesti6, abans de tot i per
Projecte de fa9cina, per A. Puig Gairalt
sobre dels estils, tenir una do
si indispensable de lógica i
hi ha decoraci6
quitectes, peró en el ram decoratiu la manca bon gust, sense la qual nosembla,
gaire
no
cosa,
pel
que
cases
no
possible,
majoría
de
és menys notable. La
avui
dia.
han
abundant
un cert bon sentit
ves construides amb
Per aixó cal assenyalar amb entusiasme
de suportar unes «sabates» insuportables i
ele
inauguració de les comptacies botigues de
importancia
d'aquest
la
cal
remarcar
la
no
reeixida que de tant en tant apa
presentació
construcció
;
ja
que
ment en la tenue de la
reixen en els nostres carrers.
una casa amb els baixos de bon gust és com
La que reproduint és una d'aquestes ;
una noia ben callada ; i tampoc cal remar
l'austeritat
de la seva facana no és una solu
la
importánoia
d'aquests
aquest
cas,
car, en
com en altres realitzacions
de
comoditat,
ció
altres baixos.
en
Senablances a part, si busquem la causa de tendéncies modernes. La simplicitat és,
super
de la inapropiada presentaci6 deis nostres aquest cas, preconcebuda. Amb una
unes
establiments comercials eni sembla que aviat ficie llisa, uns brancall axamfranats,
aparador
senzillíssim
enfonsades,
un
deis
lletres
la trobarem : La intenció de la majoria
l'arquitecte Anto
botiguers en inaugurar el seu local, és la i un baix relleu de metal!,
«d'espeterrar». Sigui com sigui, la qüestrió ni Puig-Gairalt ha composat una façana de
gran distinció.
está a presentar la botiga amb més fara
El baix relleu de l'escultor Josep Granyer
malla que la de la vorera del davant. I per
és una mostra més del temperament exquisit
aixó veieu farmácies que semblen pastisse
ries, pastisseries que sem
bien joieries, joieries que
semblen mercedes, merce
des que semblen... etc., etc.
Al costat de tota aques
ta fatxenderia, trobareu
particularment en els bar
un
ris de la ciutat vella
seguit de botiguetes humiis
discretes sense ostentació
de cap mena, amb els
atuells indispensables de
l'ofici i un benestar rinefa
ble en Ilurs interiors. El
rnateix podríem dir de
molts magatzems moderas
en eh quals l'entrada del
públic no compta. En el
moment que hi ha la preo
•

—

—

O

cupació decorativa,

comen

ça la desorientació; i per
aixó és un retret que cal
fer als nostres descoradors,
puix actualment hi ha
molts comerciants que, amb
dar sentit, abandonen la
presentació de la botiga als
indicats especialistes.
D'aquests, especialistes de

coradors,

Oleguer Junyent

la felicitat

o

L'Aprenentatge

I.

una
a
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—

—

—
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—
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tenim menys del que
convindria (en aquest mo
ment la meya memória sois
recorda : Badrinas, Llon
ueres, Busquets, Marco i
ayreda) i com que es ar
én

JOSEP GRANYER.— Bax relleu

quitectes intelligents tenen
altra feina, la direcció artística del projecte
d'una botiga és indeterminada.
En mig d'aquest confussionisme sempre
ha existit una tendencia predominant en l'és
til de les botigues, la qual, evidentment, de
pén de la visió arquitectónica. Ara
plena recerca de l'estil nou, per tant, projec
mm

en

tes d'establiments amb concordancia amb la
nova modalitat. Peró aquí a Barcelona les
coses arriben amb un cert retard, i en qües
tions de decoració aquest retard és evident.
Degut a l'Exposició s'han inaugurat mol
tes reformes d'establiments barcelonins. L'es
til predominant, ultra els indispensables en
llefiscaments tradicionals, ha estat una con
tinuada exhibició del repertori cubista-deco
ratiu de l'Exposició d'Arts Decoratives de
París del 1925. Aquella Exposició fou un es
Ion desesperat per a voler sser modem ;

o

‘P

classes de Llotja, sota el'mestratge de Flui
torre que adquirí al carrer de Laforja,
xenc i Serra Person. Alhora aprofitava els
Sant Gervasi. A una edat avengada el pare
Aquest heme rodanxonet i baixet que avui perdé la salut. Com que tenia fet un bon concells de Caba, que era mestre particular
de la de
dia és l'arbitre de l'escenografia
recó, plegá la cordería del Born i se n'aná del germá gran. En fer vint anys, o cosa
aixt, el gentil Oleguer abandoné el taller
coració a Pen5r6s, ! el factótum de l'Expo
la familia a una torre que
a viure amb tota
Urgellés pel de Moragas i Alarma, els dos
sició de Montjuic, pot .ésser ofert com l'en
tenia adquirida en el carrer de Mulet, a
Esteu content, tre
escen6grafs que heretaven quelcom de la fa
carnació de la felicitat.
Sant Gervasi. Aixó passava cap allá els anys
ma del
gran Soler 1 Rovirosa i que just en
balleu de gust, Junyent?, Ii preguntem. I
1904 6 1935. Allí morí la mare. Aleshores el
aquells dies s'associaven. Al cap de mig any,
l'heme abaixa pudorosament els ulls, no pot
nostre escenógraf i el seu pare se'n van a
reprimir un somrís beat 1 respon : No di viure a casa la germana Maria, al carrer de el nostre Junyent assoleix el gran ideal d'en
trar a treballar, ene que de temporer, al
Sou felig?, insistim. Oleguer Laforja. El germá Sebastiá s'havia casat
ré que
taller del geni de l'escenografia, Soler i Ro
havia fundat familia a part.
Junyent no pot per menys de dir, discreta cap al 1900
virosa.
Enlluernament...
ment, com tement d'abusar de la Providén
En 1911 mor el pare.
en
Durant els primers temps d'estada a aquest
estudi
havia
anat
a
cia ;
No cm puc queixar...
Junyent
Oleguer
Oleguer Junyent alternava aquest tre
No calla fer-l'hi confessar : prou es veu
un
collegi dé primer ensenyament del barri taller,
ball amb el fadrinatge al taller Moragas i
en la seva conversa, en el
en el seu tracte,
del Born. El germá Sebastiá, que tenia deu
seu somrís gairebé constant, que Oleguer
anys més, s'havia decantar resoltament cap Alarma. Aviat, peró, pogué entrar a treba
llar assiduament al taller Soler Rovirosa,
Per?,
ara
sabem
per
boca
•és
felig.
Junyent
al conreu de la pintura pura, i els pares li
del qual al poc temps arribé a ésser cap dels
d'ell mateix que sempre ha estat felig. Ole
facilitaren del tot aquests estudis, refiats que
operadors. El mestre s'hi confié del tot
guer Junyent és felig de naixenla. Un dia Oleguer seria el continuador del bonic ne
arriba a estimar-se'l paternalment. He lle
ens deja : he tingut la sort de veure realit
goci
de corder. Quan el nostre Oleguer re
ádhuc
ha
ga les fietres que durant l'estada de Junyent
rideals,
els
més
qui
artístiques
hi
meus
inclinacions
els
zats tots
vela les seves
a París
II adregá el famós escenógraf s'hi
mérics. De tota la vida havia somiat, per gué gran desori a can Carnestoltes del 1Born :
exemple, amb delícies de conéixer la ciutat Oleguer i els seus pares hagueren de passar copsa l'amable camaraderia més que la su
perioritat.
santa de Benarés i sobretot el Japó! 1 vet pel drama, tan freqüent en les famílies, de
En 1898, quan Junyent tenia 21 anys, So
vaig
trobar
a
Benarés
i
prou
n'hi
havia
que
un
dia
am
contrariada
:
ja
aci
la vocació
després a la terra del Sol Ixent... 1 així per d'un dropo, allegava la bona gent. El petit ler i Rovirosa delega al seu deixeble un en
l'estil.
Oleguer Junyent i Sans, solter, natural de
Barcelona, de 52 anys d'edat, veí del carrer
de Bonavista, núm. 22, nasqué l'any 1877 a
can Carnestoltes del Born.
L'avi Junyent, el fundador de la dinastia
carnestolesca, fou un corder š espardenyer
del IBorn que aconseguf le celebritat barce
lonina per ra6 del seu fenomenal bon humor
i per les seves dots d'iniciativa i organitza
ció. Ell fou Porganitzador del Carnestoltes
barceloní que pees anys després d'ell, de dia
amb
en dia més ufanos, arriba a rivalitzar
célebres.
D'ad
en
per
més
carnestoltes
els
vingué el sobrenom de Carnestoltes atorgat
r vot unánim a can Junyent del Born.
aquest Junyent I es canta que una vegada
confeccioná una imatge del Carnestoltes ar
ticulada i movimentada. Ja se sap que les
festes del Carnestoltes catalá comencen amb
l'arribada triomfal d'aquesta majestat : els
prohoms de la carnestoltada el -van rebre
amb música, allocucions i galindaines. L'avi
del nostre Junyent arranjá aixl la simulació
de l'arribada, de S. M. el Carnestoltes : el
maniquí que representava aquest personatge
anava abillat, com de consuetud, a la moda
senyorll del segle xvin ; l'avi Junyent, sem
OLEGUER JUNYENT.—L'aplec de Sant Medí
pre encarcarat i quiet simulava un ninot,
(Collecció P1andlurs3
cessava
de
vertader
ninot
no
mentre que el
saludar a tort i a dret, com una persona
enllestir a l'ho
Oleguer, que aleshores comptava catorze cárrec que no li era possible
vivent.
feina valgué a Ju
con
Aquesta
al
greu
ra necessária.
continuá
l'es
proposá
un
arranjament
Junyent
anys,
El pare d'Oleguer
que és nyent unes tono pessetes, les quals despren
pardenyeria del Born i la facecia anual de fuete : es dedicarla a l'escenografia,comengar
gué en un viatge per Espanya, viatge que
l'avi '• 1 ahd fou oom arrelá el Carnestoltes un genere pictóric que permet de
durá tres meses. Fou una escapada fecun
tal
fet
Ole
ago
l'aprenentatge
sou.
Tal
dit,
quants
anys
engá,
amb
que,
d'uns
harceloni
tres
anys
da. No solament Junyent badá n'oh i molt
car
l'escola
a
una
edat
hora
d'arribada
guer
delata
nitza de nou. En aquella
profitosament, sinó que, treballador de me
tenia
el
seu
germá
Anselm
tendra
la
que
més
que
nestolesca, en 186o, el ,célebre J.
na, ifixá el més punyent de les seves vásions
Clavé escrivi un recull bilingüe de carnes
en posar-se a estudiar la pintura, i entré
exótiques en una série de notes a l'oli i a
taller
l'escenógraf
Urge
barceloní,
d'aprenent
al
de
allusives
al
Carnestoltes
toleries
Junyent
Paquarella que foren una revelació quan
vida
d'Oleguer
López,
fundador
de
llés.
AixI
fou
com
la
recull que Innocenci
l'artista les exhibí en el salonet d'exposi
l'escenografia
en
lloc
de
L'Esquella i La Campana i pare de l'actual es decanté cap a
cions que el diari La Vanguardia tenia a la
Antoni López, el de la Rambla del Centre, decantar-se cap a la pintura pura, segons
Rambla deis Ocells, junt al magatzem El
era el seu desig. Una contrarietat? Ja hem
edita amb el tito' d'El Carnaval de Barce
hoane
felig
Siglo.
L'obra més important d'aquesta pri
verso
Junyent
és
un
dit que Oleguer
lona en z86o, alinado en prosa y en.
mera exposició, una aquarelia de gran ta
por J. A. Clavé y J. M. Torrés. Aquest 111- de naixenga. Aix6 que semblava una contra
adquirida per toa) pessetes, do
bre, ja que es tracta d'un vertader llibre de rietat fou la més afortunada decisió de tota many, fou
go que per aquell
nades
voluntáriament,
Es
cert
que
encara
dedicat
a
d'aquest
artista.
la vida
prop de zoo pagines in S.°, está
exagerat.
Ajad la fortu
era
un
preu
pura
a
l'esce
temps
avui dia prefereix la pintura
l'avi Junyent en la següent forma :
re
nografia i a la decoració ; peró aquestes dues na feia que amb una sola venda Junyent
cobres tot l'import del seu viatge. La sort
arts aplicades li han atorgat tanta fama á
DEDICATORIA
fortuna que Oleguer Junyent ja veu propera seguia perseguint el nostre decorador esce
nógraf.
a/ venerable ciutadd de Barcelona
l'hora que podrá abandonar-les gairebé del
Qué hi voleu fer? diu Junyent.
SEBASTIA JUNYENT
tot per a dedicar-se primordialment a la pin
Es clar : contra la forga no hi ha resis
pura.
tura
president de la Societat del Born
tencia.
du
Al taller Urgelles, Junyent treballava
JOAN SACS
rant tot el sant dia. De nits assistia a les
SONETO

malauradament,

• Mil • MIZ-11 111111,

ARTS

• MI • .111r• SEU

d'aquest

artista. En aquesta manera escul
tórica del baix relleu, Granyer té una fama
merescuda. En aquest que reprodunn hl ha
superació de l'explicad?) de la forma,
una
sense perdre l'encant dels anteriors. Inde
pendentment de la valor intrínseca d'aques
ta escultura, en certes hores del din, hi ha
uns reflexos produits pels arbres del clava rt
que transformen el metall en qualitats d'es
malt.
L'interior del establiment presenta l'ade
queda distinció a qué está destinat ; en tots
els seus detalls s'endevina la visi6 refinada
puix
del doblement artista Jaume Mercadé
que és, alhora que un pintor afinant cada dia
la seva visió i la seva expressió, un joier
d'un gust depurat —, al qual felicitem per
l'encertada reforma de la seva botiga.

Al alástich sé, del coru, jo avui os cant,
Mon bon amich, SEBASTIX JUNYENT,
De egregia Junta digne president,
Plaga entre% plagas, gat del botavant.
Vos sou lo cap que disposau constant
Del REY DELS BOIGS lo bell recibiment ;
Vos sou la veu que crida al brau jovent
En torn lo llit del HÉROE agonisant.
Vos sou, qui de ceras nobles recullint,
Calmáu miserias, d'aquest sigle afront,
Frescos pámpuls y llors ufá cenyint:
Vos sou qui promovéu lo contrapunt
Que als pobres obre més seré horizont...
Y per só os dedicara el llibre adjunt.
CLAVÉ

L'heme més bell del món

Es de doldre...
...que en l'Exposició Internacional d'I
matgeria Popular, inaugurada el dia 29 del
mes passat en el Palau de Belles Arts de
Brusselles, Catalunya només estigui repre
sentada per unes guantes peces dels nostres
colleccionistes Pere Ynglada i Colomines. I
sort n'hem tingut, encara, d'aquesta apor
tació, ja que a no ésser pel contacte inter
nacional amb els principals esdeveniments

Llegian

fou el més petit dels tres ger
El gran fou el ferm pintor Sebastiá,
de tants anys ha desaparegut ; el germá mit
já fou una germana, anomenada Maria, laa
qual emmaridá i'aná a éstablir la familia

Oleguer

«del rei de la creaci6», amb tota
seu comportament, la seva
força i les seves febleses.
Sembla que la intenció dels organitzadors
és trobar un model adequat que serveixi de
control, de la bellesa masculina.
Ultra els possibles fragments de bona pin
tura, augurem en aquesta exposició un nom
brosíssim contingent de públic femenf, per
alió de «a veure si será el tmeu tipus».
I després encara hi haurá qui no cregui
en l'humorisme alemany1...
la

artistics europeus que constantment manté
peró
En Pere Ynglada, ni aquesta recluida
aportació hauriem pogut
també valuosa
exhibir.
Afegim aquest mérit als molts que, sense
fer gens de soroll, contreu sovánt Pere Yn
—

glada.

L'intransigeant que a Darmstadt
exposició d'obres entre artistes
paises, especialitzada en la re

presentaci6

—

mans.

a

fará una
de diferents
es

seva

bellesa, el
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Que tornes a casa, noi? Em creia que
tlavies barallat amb la teva dona. ,
Sí, peró és que acabo de trobar una
cosa éspeterrant per contestar-li.
—

—

dCHES PICIVE:i

DEL

CE1117:
Que s'ha pensat que ji paguem porqué
escolti la radio?
Oh, com que no vol que escolti darrera
les portes, bé m'he d'entretenir
—

—
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La senyora, entusiasmada.

-

Veus

com

l'haviem mort de debó?

(Le Rire.)
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Exposició Internacional

La deu més rica del món

de Barcelona
Oberta fins
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les dues de la matinada

a

AIGUA
DE ROCALLAURA
Si vosté pateix d'Albuminúria, Litiasis
grica (mal de pedra), Bronquitis paren
quimatoses, Nefritis crónica, es curará
radicalment amb

AIGUA DE
amb

Cada dia, fins a les nou de la nit, el públic podrá visitar les instaNacions
industrials deis Palaus de Comunicacions i Transports, Electrioitat i Força
Motriu, Art Modem, Alfons XIII, Reina Victbria Eugénia, Vestit
Agricultura, Alimentad& Meridional, Missions i Industries Quírniques.

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

DistrIbuiders

generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32,

SALIAERON,

133

igualment
La secci6 de l'Ad Antic del PALAU NACIONAL estará oberta
de
la
tarda,
matí
de
quatre
a
set
i
públic cada dia, de deu a una del
sempre que

no

hi

tingui

lloc cap festival.

Gran Parc d'Atraccions
Roserar

-

Miramar

Poble Oriental

-

Anunciar

Font del Gat
SECCIO

JAPONESA

AL PALAU ALFONS XIII

JAPONESOS

VENDA D'ARTICLES

Entrada al recinte

PREUS
de l'Exposici6

.

.

Entrada de cotxes al recinte

és donar a conéixer

ptes.

2

4

un

0

producte
-

per

tot

Si

el tren

fa sis anys

ara
on

vaig

mllagués comprat

Citroén,

un

rn'hauria sortit tan

no

Catalun ya

(Le Rire.)

de Carburs Mothlts
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Gran Festival Nocturn

Mallorca. 234

Correus: npartst 190
Tele.: "CARBUROS"

1

populars, Caramelles, Obsequis en els Stands

Teléfon 73013

CARBUR DE CALCI, Fábriques a Berga (Barcelona) i Cor
OXIGEN 99 90 DE PURESA, Fábriques
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i
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seda, cotó i altres teixits
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dos quarts d'onze de la nit

ha
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