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LA MUSICA
de Borras "cadet" del teatre nordamericá FALSES
RELACIONS

Un
Actors,"autors i empresaris comencen a
preocupar-se •d'un fet que té una importan
cia vital. No és cap secret per a
ningu
que una gran societat cinematográfica
,característiques de trust controla la majo
ría de sales d'espectacle de Barcelona i
va camí de controlar la rnajoria de lea de
Catalunya. De bon començament aquest
•trust va inspirar una certa satisfacció i
,fins un cert optimisme. Un hora es felici
tava de veure que en algun ram els cata
lans adoptaven métodes moderns, aptes per
minorar la industria i per plantar cara a
les colossals poténcies d'Ultramar. Tanma
teix semblava que la "Cina,es", mena de
Sant Jordi, venia a deslliurar-nos del drac
americá, cada dia més opressor... El bon ci
nembfil es prometia les millors pellícules en
els millors locals i als millors preus. Natu
ralment que ja a,questes illusions eren ex
cessives. Pera tampoc semblava natural que
la realitat vingués si fa no fa a capgirar
les enterament. I que sense que es pugui
dir que Sant Jordi s'hagi passat al partit
del drac, el públic no ha pogut comprovar
.altre efecte del trust que un positiu déca
lage deis programes...
Pera en fi, Pesbrinament d'aquest as
pecte de la qüestió no és de la nostra in
cumbencia; pertany als companys que ocu
pen la plana número 6. En canvi, hi ha
una segona activitat de la "Cinaes"', que
,evidentment entra en la nostra esfera. Em
refereixo a la manera com exerceix el con
trol de les sales foranes. Les condicions de
lloguer que imposa a les.companyies de tea
tre són francament ominoses, per no dir

a

qué usen váreu anar a América?
Perque no
sé estar quiet. Cansat de
passejar per la Rambla o arreplegar fun
cions de «tournée», cm vaig decidir un dia
a travessar l'Atlántic, embarcant el mes de
març de 1928 en el Piave, petita embarca
do amb quinze o vint cablnes i on els viat
gers mengen a la taula del capitá. Je sóc
l'Havana, que és una ciutat maniática de
reformes. Fa l'efecte que les places es can
Per
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El teatre americá del segle xix es compon
bé de traduccions de Mes les obres d'éxit
europeu o bé de melodrames farcits de sen
timentalisme ploraner i Ilastimós. Com que
a
no hi havia cap reglamentació, els amen
cans prenien d'allá on volien les
lloc
viaven de
día per altre i els carrers es representayen. Per fortuna, una obres i les
reglamen
feien més amples cada setmana. En Pare
tado internacional provisional ha arranjat
Boquet de Recasens em va portar al «Cen
tots aquests interessos. Les obres teatrals
tre de Repórters» i en una festa intima am
autóctones donades a conéixer al públic ame
feren recitar unes poesies castellanes. M'a
eren d'una excessiva tendencia enter
plaudiren molt. Diguf la balada d'El ferrer ricé
nidora,
i estaven inspirados en les obres de
de tall. M'aplaudiren més, tot i no ente-,
Sardou o d'Ibsen. Un any abans de la guer
ra de Seceslió, un actor irlandés, Dion Bou
cica,ult, de gran popularitat a tata América,
va escriure i representar una obra
titulada
Octoroon i en la qual l'esclavatge jugava un
rol transcendent. Dos anys després de la
guerra civil, Austin Dalv va escriure una
comédia sobre la vida a Nova York titulada
Under the Gaslight. Més tard va escriure
Horizon, també d'ambient americá.
,L'autor més popular d'aquesta época que
en podrfem dir de transido, entre l'obra ge
neral europea, representada per estalviar-se
els drets d'autors, i la del perfode de rea
lització dramática nacional, davant d'haver
de pagar, fou Bronson Hbward qui aconse
guí grans éxits amb les seves comédies po
pulars, que eh l mateix rebaixava de to per
a ifer-les arribar més fácilment als públics.
La seva darrera obra fou escrita Pany 1889,
prohibitives. Enguany a moltes poblacions
en collaboració amb M. Brander
•de Catalunya, cap compányia de "tournée"
professor de la Universitat de Columbia
no s'ha vist amb cor de donar-hi ni una re
historiador del teatre americá. L'obra es ti
presentació, per la senzilla raó que les com
tulava Peter Stuyvesant.
panyies no es poden permetre el luxe de
Deis altres autors, dos varen morir molt
treballar per altri.
nent-ho. L'empresari senyor Estrada que va joves, Clyde Fitch i William Vaughin Mau
No ignorem que la Iluita šs difícil, per
gham, que obtingueren éxits populars amb
sentir els aplaudiments am va oferir un con
que el volum d'anunci que escampa la "Ci
llurs obres externes. Clyde Fitch adapté mol
tracte per a passar al Teatre Nacional amb
tes «medies franceses i alemanyes i quan
naes" li assegura sense esforç el silenci ben
la seva companyia de la Comedia. Poc des
va morir, als quaranta quatre anys, tenia la
-volent de gairebé tots els diaris. Pera la
prés debutárem presentant-me amb El mis
muralla no és tampoc impenetrable. La ban
tic, de Rossinyol. En castellá, naturalment. intenoió de renovar-se totalment, deixant de
banda l'éxit popular i pensant només en la
dera que poden arborar els autors, actors
Exit?
i empresaris de teatre és massa palesament
Molt. En sortir es varen encendre els seva obra personal.
Cal afegir a aquests noms del perfode de
-patriótica perqué tard o d'hora els direc
Ilums de la sala i m'ovacionaren. En aca
transició, els de William Gillette 1 Augustus
tors de diario; no sentin la necessitat d'his
bar fou, sincerament, un gran éxit. Estava
Thomas, que treballaren per la grandesa del
•sar-la. La qüesti6 és començar.
emocionat.
teatre d'éxit popular, contrari al nou teatre
Els organismes de la gent de teatre no
Va durar la temporada?
estan tan desemparats i inermes que no pu
Un mes. Várem fer Terra baixa i El americá, del qual parlarem més tard i que
té un valor notable i precfs. Augustus Tho
guin repellir Patee i anar a una contra
alcalde de Zalamea, Les garses, i Le4 ca
mas era una mena de Frederic Soler del
ofensiva.
dena de los hijos, obra aova de Casimir Gi
teatre americá, que coneixia tots els trucs
* * *
ralt. Amb tot i la calor el teatre s'omplia.
A Nordamérica el teatro també ha pas
Várem guanyar molts diners. Els dos 'Sitian i truquets per impressionar el públic i que
sat la seva hora de perill al costat de la dies, i a petició del públic várem representar va escriure més de seixanta coanédies o dra
mes, tréxit viu i fácil. La critica jove més
prepotencia del cinema. Pera, d'una banda, Don Juan Tenorio.
contrária a ell no deixa de reconéixer-li avui
En pie estíu, el Tenorio?
l'existencia de fortes empreses teatrals que
dia, considerant l'ambient de l'época, els
tenien assegurats nombre de locals en tot
Sí, senyor. El darrer dia férem una re materials
que tenien -per tteballar i leg in
caudació
'de
1.9oo
dólars.
Tant
va
ésser
el territori de la Unió i, d'altra, una resta
Pe
fluencies del públic, un cert mérit com a
xit
que un empresari m'oferf unes funciona
,de pudícia deis monstres anomenats Para
técnic.
a pobles propers a l'Havana, assegurant-cme
mount, Metro Goldwin, Fox, etc., han evi
Cal, pere, amb aquests autors, citar-ne
mo
dólars
dians
i
no
vaig
acceptar.
tat la catástrofe. Els directors d'aquestes
d'altres: James A. Heme, William V. Moo
Res
més?
-cases han tingut punt a destruir el teatres
Llavors es varen presentar els negres dy, William Harrigan i Charles H. Hoyt,
-de melodrama, que són considerats i amb
també aportaren com els altres Pam
de
Santo
Domingo que em venien a oferir que
raó com els veritables competidora del cine,
bient armericá, amb els seus tipus locals per
un contracte molt .bo per anar amb ella. Jo
puix que treballen grosso modo sobre la ma tenia ganes
a distreure a la gent. Seria injust de no .1ir
d'anar a Mexic i ala vaig dir
teixa clientela. Pera, en general, han respec
que entre totes aquestes comédies, la que es
que no. Pera mireu si era bo el contracte
tat els teatres de comedia i especialment els
considera digna de respecte, acceptant el
deis
negres
de
Santo
Domingo,
que
el
va
teatres d'art. No és estrany ádhuc de veu
fons i la forma convencional, és The Great
arreplegar
el
representant d'un altra corn
re fortes empreses de projecció de pellícu
Divide, de William V. Moody, autor con
panyia. Vaig desembarcar a Veracruz a l'en
les que mantenen oberta i en plena funció
siderat com el més sensible i intelligent de
demá de Passasinat de l'Obregon. Tenia ga
una sala de teatre. En un mot, hi ha hagut
tots ells.
nes de tornar-me'n.
per part de tots, més o menys conscient i
El teatre arnerich en la seva naixença tro
I Méxic, qué?
bá en el carrer els seus tipus teatrals. Aixf
-més o menys pura, la idea que no era lícit
Méxic és un país
i jove que
com els sainets catalana, madrilenys, anda
d'escanyar l'art dramátic i de soterrar-lo lluita i vol trobar-se ell magnffic
mateix i que ningú
lusos, valenoians, etc., donen un panorama
sota una muntanya.de dalars.
de fora el destorbi. La vida no té cap valor.
deis costuras i les gents de l'época, el teatre
Aixa a América! Aixa a la patria del Mireu si s'ha d'anar amb compte amb
aix6
americá fa el mateix. El pastor negro,
,cine!
de la vida i la mort, que no hi ha claque als
xinés planxador
no hem d'oblidar que a
Aquí encara és l'hora que no hem,tret teatres parqué totham porta revólver.
Si, Nordamérica no hi ha planxadores
i que qui
al mercat una sola pellícula autóctona que
davant d'un fracás uns quants decidits es
fa aquesta feina son els xinesos
l'ale
tingui cara i ulls o que es pugui mirar posessin a aplaudir, sels estroncaria la car
anany acabat d'arribar, el palles de la Nova
sense acompanyament de "saetas" o de "jo
rera allá mateix. Allá, quan no agrades no
Anglaterra, el propietari de Virginia, el birr
tas" o de "sardanes". Pera ja ens baten agrades,
quan plaus fins et toquen diana.
gés renovador, l'irlandés sentimental, el
con" a lleons per defensar el dividend deis
Com ha anat aixa?
despert, etc. eren els tipus vius del
grans magnats d'Hollywood.
Sí, senyor. Allá, quan hi ha grans ova jueu
teatre inicial. Amb aquesta barteja el ptl
* *
cions als finals deis actes es demana a Por
blic
questra, que toqui diana i s'encenguin els mes s'acostumá a mirar de cara els proble
A París, com a totes les capitals capitals,
que tenia davant, no tan sois a l'esce
Ilums de la sala. Abr.') sí, són gent difícil
hom no para de construir teatros nous. Cert
nari, sin6 al carrer. Aquell naixement de
d'acontentar.
El
dia
que
am
vaig
que 1e banques i els americans conspiren
presentar Cosmópolis, de Bebeltown, era per ell una
a San Luis de Potosí, en sortir uns quants
per apoderar-se dels vells teatres i que so
descoberta.
ben cert que crítica durs com
•int obtenen éxit. Pera l'amor a l'art de catalans em varen aplaudir i un espectador
Richard Burton, Sheldon Cheney, Isaac
de
primera
fila
es
va
aixecar
de
la
butaca
Talia és prou ferm perque nous construc
Goldberg, diuen que aquest teatre no té res
i fent callar els tfmids aplaudiments digué
tora cuitin a cobrir les baixes, gairebé sern
a veure amb la literatura i amb l'art, peró
Esto
después,
si se lo merece. Figureu
pre amb un guany de confort, d'installa
sense aquest teatre primitiu i pintoresc, do
vos com vaig començar la comedia.
ció i de modernitat.
cuments actualment precisos i necessaris per
Corn la yáreu acabar?
Un deis denyals n'es innegables del per
a reconstruir
No ho sé. Tan sois recordo que aquel' hauria estat Pambient históric de l'epoca, no
sistent provincianisme de Barcelona és pre
possible tota Pestesa, del teatre
espectador digué cridant : Muy bien, modem nordamericá,
eisament el seu tebi amor al teatre. El seu terrible
del qual parlarem més
ad se hacen comedias.
endavant.
poliglotisme no basta per a justificar-lo.
No váreu interrompre cap funció amb
Buenos Aires és infinitament rnés políglo
rrotiu de la revolució?
ta que Barcelona i no obstant té una vida
El teatre a Nova York
—Cap, ni una. El que no havia vist mal
teatral deu vegades mes prbspera. (Només
avui dia
és un exércit tan abnegat ccan el mexicá.
en els dos últims mesos han passat pels es
Quan viatjávem pels Estats Mexicans, xer
Cada nit s'obren al públic seixanta cinc
eenaris de la capital argentina les
rávem amb els
que vigilaven els
teatres neoyorkins. Aquests leixanta
figures amb llurs companyies: Moissi, We trens. De vegadessoldats
cinc
s'iniciava l'atac, en arri
teatres estan oberts les cinquanta dues set
gene; Ruggero Ruggeri, Víctor Boucher,
bar a qualsevol zona muntanyenca. Als pri
manes de l'any. El públic va al
tot
Feraudy, Díaz de Mendoza i la Lapez He
mers temps tots ens Ilançavem a terra per
i trobant-lo can. Peró l'espectacle teatre,
car és un
redia, sense comptar naturalment les com por. Després ja ens acostumárem als atacs principi
.essencial dins la norma de la vida
panyies del país i les d'apera i opereta.)
i ,fins sordera amb les trepes del Govern a, económica
nordamericana. Espectacles
Pera no ens despistem. liern començat
veure com fugien els rebels.
peró cars. ,Serveis públics boas, peró bons,
cars.
parlant de París. Poca dies ha, sobre el ter
I ara qué?
Administrado
Ara vinc a fer de turista. Vull veure Transports bons,pública bona, pera cara.
reny que ocupava la casa d'Eugéne Scribe,
pera cars. Alimentado bo
ha estat inaugurat el nou teatre Pigalle, •l'Exposioió, comédies, fer un viatge per Eu
na, paré cara. Tot és car, pera tot éš bo.
ropa, tornar a América i després, si em con
bastit pels senyors de Rotschild. Els crítica
ts clar que
que entenen per bo
vé, signar un contracte de pellícules par els uns, els l'espectacle
parisencs, que tenien el costura de queixar
altres el consideren dolent. Es
lades...
se de l'utillatge anacranic de llurs teatres,
dar, que l'autor de Broadway no será bo
Borrás cadet ja está engrescat. Les aven
aquest cop s'han llevat el barret amb res
pel públic dels vuit teatres d'art de Nova
pecte. El teatre Pigalle és tan bo com una tures i els projectes li surten com els co
York, peró el públic abans d'analteatre
de les bones sales de Berlín o de Nova loms del barret d'un prestidigitador.
ja sap el que vol. I el que vol és elalque
pa
Una
nit,
parlant amb el president Por ga, encara que sigui car, per a
York. El ram de Pelectricitat és una me
gaudir-ne
tes Gil...
M.
una estona.
ravella. Té quatre escenes superposades que
mitjançant un ascensor pugen al nivell de
l'escenari. D'aquesta manera els entreactes
poden ésser reduns al mínim o suprimits
totalment. La confortabilitat deis seients és
perfecta... En fi, el teatre Pigalle és sim
plement el que ha d'ésser un teatre l'any
1929.
a
A tot arreu no tenen la desgrácia i la
paciencia de conservar en servei barraques
erigides fa més de mig segle i que ja ales
10.000 tones
lores representaven un pacte amb la mis/2 baixs
ria.
L. T. B.
Dia 15 d'agost.— Passatges 1 detalls: Viatges Birlas, Rambla
Santa Mónica, 15-17. Tel. 10803
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•especials intruments
la

tiques, potser, o s'haurien canviat per al
tres instruments, o no se n'usaria cap; tot
plegat tant és, porqué ni les trompes ni cap

—

--

—.

altre instrument tenen cap relaci6 essenoial
amb les caceres.
I les trompetes, ?per qué semblen instru
ments guerrers? Perqué les porten les tro
pos per la facilitat de tocar-se caminant,
i pel seu so vibrant
potent que fa sentir
se de lluny. Per aix6 el so de les trompetes
recorda l'aire militar, pera per la imateixa
ra6 el poden recordar els fiautins que acom
panyaven i acompanyen encara companyies
de soldats ; 4 les comamuses ; i les gralles
deis antics exércits alarbs ; i els violins deis
regiments de la Freno del Rei Sol. ?Qu'as
son dones, els instruments que tenen una
íntima relació amb el sentiment guerrer?
Qualsevol diria que l'orgue es un instru
ment profundament religiós. No he cregueu.
L'orgue sembla religiós porqué sona en les
esglésies. Es va portar a les grans catedrals
porqué era Pinstrument més adequat per
omplir aquelles vastes naus i acompanyar•el
Tor gegent del poble. De les catedrals, per
imitado, s'ha portat a totes les esglésies
capelles. I s'ha ajuntat la idea del so de
l'orgue amb el sentiment de la religiositat.
peró, en si, l'orgue és menys religiós que al
tres mitjans d'expressió musical. Una prova
vivent la dóná Wagner en escriure el seu
gran Festival Sagrat sense usar ni un sol
acord d'orgue. La unció punyent que sap
infiltrar en l'auditori durant les escenes cab
dais de la Consagració, no l'aconsegueix ni
amb l'orgue, ni tan sois imitant les aoves
sonoritats, sino per altres mitjans d'expres
sió purament musical, que, aquests sí que
tindran una essencial rebeló amb el senti
ment religiós, amb el qual l'orgue només
n'hi té per associació d'idees.
Altres exemples encara trobariem d'aques
tes relacions superficials. Valer-se'n per sug
gerir o descriure musicalment «lees i esce
nes, és usar d'un procediment massa cómo
de i dé poc valor estétic, que un artista que
s'estimi (i valgui) evitará d'utilitzar.
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ficultosa.
Com a

tot arreu.
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éxit, allá

el
Ibánez
deja,
dia,
sentien
els empresaris nordamericans en saber que
l'autor de La Barraca no havia escrit mal
una comedia. En tenien un gran sentiment.
Faoi'n una
11 dejen
No se'n pe
nedirá. El farem milionari, multimilionan...
El que volea la majoria d'aquests teatres
és una comedia d'éxit damunt del públic.
Deis seixanta cinc teatros només n'hi ha
vuit dedicats al teatro d'art ; els altres volea
una comedia rodona, un problema simple,
plantejat, dligat i resolt, pera que frapi al
públic per la seva emooió novetat, interés
o curiositat. D'ad l'éxit d'un Bayard Veil
ler, per exemple.
,S'ha de tema- en compte que el palie viu
entre Pemoció del cinema i la del teatro.
Que el cinema ha donat al gros palie una
singular educado, diguem-ne artística, per
no emprar el mot d'En Dalí, antiartística,
i que fa que es divideixi en dues forces : els
que quan van al teatre volea un art dife
rent al dinámic del cinema, i els que no els
ve bé canviar de to i volea que el teatre si
gui un cinema més a prop de la realitat.
Aquest teatre, com ja diguérem en una
crbnica passada, és el teatre de Broadway,
equivalent al teatre de boulevard ; o al teatro
del Parallel, per exemple, salvant sempre les
diferéricies d'ambient cultural o espiritual,
pera per a trobar un símil extern que doni
idea de la Iluita plantejada.
Un cop vista aquesta situació del teatre
nordamencá en general, parlarem deis vuit
teatres d'art de Nova York i de la seva Ilui
ta económica. Porqué també la tenen, i di

(procediment camode)

o
o unes
coma per

imatge d'uns 'loes

Fan sonar els
despertar la idea
d'una cacera. ?Per6 per ,qué ens suggerei
xen la caça les trompes? Si nosaltres no
les
hem <Mes mai, només que al teatre? ?Qui
na relació intima poden tenir les
trompos
amb el joc de la caça? Cap ; només que el
saber que era costum antic, que el gust de
la tradició i d'una ostentació aristocrática
encara conserven en certes esferes
per cri
dar-se i fer-se senyal, els caçadors, en un
temps quasi oblidat, i en mig d'unes boscú
ries que ja no hi són, i per perseguir unes
alimanyes extingides. Son les trompos de má,
les trompas simples, els instruments
que es
fan servir per representar una cacera,
qué són l'evolució dels antics coma de por
ba
nya deis- primitrius caçadors. Si la caça no
fos ara una comedia, és a dir, que no fos
només que un record de les veritables cace..
res, les trompes també ha-unen acompanyat
Pevolució, i avui s'usarien trompes cromé

d'avantguarda

—

•

o

més que coexistir per raons
tancials tals com les que délem al circums
començar.
Aisló passa molt amb certs instruments
musicals 1 determinats fets, actes, idees, o
espectacles que acompanyen. I de tal paralle
lisme se n usa per evocar, amb el so
deis

o no, del món. Allá on hl ha un
van a buscar els americans. Blasco
cm
un
el sentiment que

—

—

Circumstáncies especials de comoditat, de
facilitat, de similitud,
de
d'habitud, ajunten moltes contemporaneltat,
vegades dues co
ses, de tal manera que semblen
dependre
la una de l'altra, com si tinguessin una
reta
ció intima d'esséncia
de causalitat, quin
no ,fan

L societat Dramatists' Guild of the Au
thors' League está composta d'uns das cents
autors que cada any indefectiblement estre
nen una obra. Hi ha una xifra semblant
d'autors no inscrits a la Lliga a que es
guanyen la vida igual que els altres, paró
que no es valen ajuntar a cap entitat. Aix6,
de tetes maneres, va cerní d'arranjar-se, per
qué s'han adonat que els interessos econó
mies res no tenen a v'eure amb els eapiri
tuals, i que la Societat té com a corporacio
més força per a tractar amb empresaris i
producers que no pas el valor individual de
cada autor.
A un heme de Nova York, cam a un ciu
tadá de Buenos Aires, li és més 'fácil seguir
el corrent de tealre internacional que no pas
a
un contribuent de París o de Barcelona.
Aqueix sentit exclusivista nacional, xovinis
ta de París, que es Ilença al damunt de les
obres estrangeres, o suara contra la invasió
del teatre nordamericá, no el tenen els pro
ducer, metteurs-en-schne i empresaris neo
yorkins. ts ciar que a França el que els fa
por és que amb la invasió del teatre nord
americá perdran aquella influencia que fina
ara ha tingut el teatre francés arreu d'-Eu
ropa i a certes repúbliques sudamericanes.
En els escenaris deis seixanta cinc teatres
de Nova York es representen obres de tots
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CINEMA

PANORAMA Valoradó del

REPRESES
La més important represa de la setmana
és sena dubte: Beau Geste. Justament a pro
pósit del seu darrer film, El caPita Sorrell,
parlávem amb elogi, en el número anterior,
del seu autor : H. Brenon. Ara, dones, se
rem breus.
Beau Geste Ion en la penúltima tempora
da un gran éxit. Diguem ben merescut. Hi
remarquem el que tothom ja va remarcar : es
caen dina Ber
un film sense interés amores,
nard Shaw. La qual cosa demostra que un

Mans
A la pagina 157 i següents de la traduc
ció catalana de l'obra de S. Zweig, Vint-i
quatre hores de la vida d'una dona, hom pot
llegar un penetrant assaig de quiroman
cia d'alt interés per als que ens preocupa la
qiiestió de l'expressió cinegráfica. No ?as de
quiromancia en el sentit d'una revelad!) deis
destine d'una persona per l'examen topo
grálfic de la má, sinó més modestament,
perb també sens clubte més fecund, un estudi
psicolegic, quan els estats anfmles es tra
dueixen en els moviments de la má.
14,i ha en aquesta •novella la indicació d'u
na escena a realitzar plenament en el cine
ma. L'autor tracta de penetrar en Pánim
deis jugadors mitjaneant i sois per Pobser
vació deis moviments de Hurs•mans posades
una
taula de ruleta. Zweig pretén
en
que tots els trasbalsos psicológics d'aquells
jugadors tenen la seva repercussió nerviosa
lúcida observa
en les mans i que basta una
da d'aquestes per indagar les vicissituds de
la sort en cada un deis jugadors.
Convenguts que el gest com a mitjá d'ex
pressió pot donar de si, molt més del que
en la vida quotidiana dóna, en la utilització
de la paraula en restringeix la utilitat en la
seva fundó expressiva. En el cinema el gest
no deu conéixer aquestes restriccions i per
tant deu manifestar tota la riquesa de les

munt el cobrellit que conserva una camelia,
evoca més intensament per la
seva sobtada

sorprenents de la nostra
afectiva, l'objectiu permet expressar
los grácies a la seva movilitat i plasticitat
creixent. Aproximant-se, i engrandint per
tant, explorant l'individu, ens sorprén i
Els matisos més

natura

inercia la mort, que no pas ho farien les
terribles expressions d'un rostre en agonia.
Almenys és una realitzaci6 més poética.
Alguns actors, per altra pare, san esde
vinguts mestres en aquest art de l'expressia
per mitjá del gest.
Sabeu una artista d'una fantasia més .pin
toresca que Betty Bronson? Les seves mans,
les seves carnes, el mateix que les seres
espatIles, diuen la joia del riure i la gaia
joventut tan bé cam el seu riure d'infant I
Prou bé ho saben realitzadors com Herbert
Brenon i Malcolm Saint Clair, que es com
•

fixa el detall més 'imperceptible, els més pe
tits moviments del rostre.
No cal, pera, restringir al rostre humá
l'expressió cmegráfica. Per bé que oil sigui
primordial, el gest té aquí també una sin

gular importancia.
Independent de la fisionomia, separat
Ila, el gest traeix eloqüentment l'anima.

d'e
Per
de la

la sola inflexió del cos, la crispada
má, el tremolar d'una espatlla, sabem,

ces!

a

•

•

blants i que el cinema educa en nosaltres
aquesta facultat d'observar 1 entendre les
més imperceptibles repercussions en els mus
cles deis sentiments.
Les pagines esmentades de S. Zweig ens
han remembrat també una escena de Lubitsch
del seu film La frivolitat d'una dama, on

distints,

psicológics successius

contraccions d'una má que

Pobjectiu

MARY BRIAND

contingent de públic está disposat a
interessar-se per altres histbries que les ere
enorme

tiques.

Beau Geste és un film d'ampla enverga
dura 4 realitzat arnb puixanga. Les escenes
del desert que ens fan sentir l'asfixia' la
pols i la temperatura tórrida, són un exit
cmegráfic. Noah Beery hi fa una tasca im
ponent per la seva veracitat.
Les qualitats que apuntávem a propósit
d'El Capita SorYell es retroben ara aquí,
particularment aquella llum mesurada i agra
dosa que banya totes les fotografies que
componen el film.
Sense propaganda estrident, sense preo
cupacions transcendentals, la tasca de Bra
non s'imposa com una de les més pures del
cinema d'ara.
Important a tot ésser-ho també la repre
sa de La llei de l'hamfm, que fou per tots
una de les sorpreses més fulminants de la
temporada i imposá tot seguit el nom de von

copsava del

netament

era tot

el que

personatge

Una

Lon Chaney al Rif
No a fer-hi la guerra, naturalment, sin6
a
fer-hi pellícules, porqué Lon Chaney en

plaguís

trani,

les més lleugeres oscillacions del sen
timent que neix, les seves actituds, ara es
Hanguides, .ara enérgiques, les signifiquen

puixantment.
Alguns actes violents, la irnatge directa
deis quals, per massa realística, perjudica
rla Peconomia general de l'obra, san a vol.

amb tacte, go que fa .fessible
el valor de suggestia del gest. Ami, per
exemple, l'escena del crirn en Variété, on
no velem l'escena, per?) n'endevinem la mar
xa i desenllag, per mitjá de la crispada de
les mans i al final el rostre amb la mirada
de Jannings, que sol emergeix del baix de
la pantalla.
Excellent tarnbé, si bé en una altra at
mosfera, és la mort de Margarida Gautier
filmada per Fred Niblo; aquella sola una da
tes tractades

Obra •robusta i enérgica avalorada amb
interpretació de primer ordre a la cap
davantera de la qual cal situar G. Bancroft,
La llei de l'hampa portava amb ella una
alenada de. sinceritat i sobretot d'origina
litat.
Alguna que altra convenció eren a penes
remarcades, acaparada la nostra atenci6 per
Pabsolut mestratge d'un métier arribat a una
suprema consciencia.
Tema expressament escollit per desenvolu
par formules personals, ens apar com un
pas una de les cintes més
teeixides de Harold Lloyd.
Una certa lentitud paralitza l'interés i el
dinamisme de la cinta. El tftol semblava
evocar quelcom de vertiginós ; justament
aquell moviment a qué Harold ens té acos

'

—

—

Volga, Volga!?
—tjue Mary

veure

Una de les mil

carea

de LON CHANEY

•

—

•

el comandant Pechkoff, parqué, contraria
ment al que massa sovint es creu, els ame
dcans no són pas gent de fer les coses a la
turn-turn 1 els agrada, ja que poden, rode
jar-se de tetes aquelles garanties técniques
que assegurin a les seves obres l'hit arreu.
El film que n'ha •sortit sembla ésser quel
com de remarcable. Lon Chaney hi fa el
principal rol al costat de l'admirable Ernst
Torrence.
L'assumpte és reduit, el que compta és
l'evocada del nulo tumultuós de la legió es
trangera, on es troben la gent més diversa
que un tmateix fet uneix en aquesta exis
tencia violenta d dolorosa.
Esperem que aquest film sobre la legió
estrangera ens plaurá, cosa un xic difícil
si es té en compte que Passumpte ha inspi
rat montes pellícules, algunes d'elles nota
bles. Recordem si no : Beau Geste, La legió
estrangera, Beuu Sabreur i Legionaria.
Aclarim que el retrat que donem aquí, si
bé és de Lon Chaney
no falla —, no té
res a veure amb el film en qüestió; és ex
tret d'un film anterior que es deja La sang
mana, tftol.discutible per cert ; él que no
és discutible és que Len Chaney no te cap
ull de vidre i en canvi té moka pupilla.

Agullers, 1,

1 Vla Laletana, 4. BARCELONA
Teléfon 15524
Apartat 896
DireccI6 telegrifies: DANIBES
•

plauen

a
fixar l'objectíu damunt aquestes
alhora calmes, impacients, melancó
ligues i bellugadisses o damunt les seves es
patlles insolents ensems que castes.
Lillian Gish, en digna alumna de D. W.
Griffith, expressa amb una ,puixanga fins ara
no superada, tots e's sentiments humane
pels tmoviments del cos, tant com per la mo
vilitat del rostre.
Els excessos de joia, les angoixes, la me
langia amorosa, el terror, la pregária, l'es
pera, són traduits per una serie de menuts
gestos, de tendres vibracions, de curses in
quietes, que ene commouen pregonament.
En fi, qui no reconeixeria a Charlie Cha
plin en els seus ja llegendaris peus! Sap ell
donar-los totes les expressions, des de la
de folla alegria a la més abatuda. Les seves
mans no cal dir com són aptes a una per
petua invenció pintoresca i enoisadora.
Al mateix temps que és el més gran mes
tre de l'expressió cinegráfica en general,
Chaplin és també i seas dubte, per la tma
teixa raó, el mestre de l'expressió pel gest.
No ens illusionem; aquella espontaneitat del
seu gest no és silla fruit d'una pacient ob

carnes

-

servada. Espontaneitat només aparent.
El mateix es podria dir de tots els altres

mitjans d'expressió cinegráfica.

M. ALBY

El

que

fa Lars

Hanson

Hahson,
considert
tic,

que en el paisos nordics
el més gran actor drama
és ar Elstree (residencia de la BIP),
contractatj per fer el primer papar en el film
The Informer, film extret d'una novella de
Liana O'Flaherty sobre la vida irlandesa.
Aquesta novella té per escenari els barris
baixos de Dublin, i per protagonista princi
pal, un confident en contacte amb els medis
revolucionaris, de la venjanga deis quals no
pot escapar finalment.
El director del film és no menys que el
Arthur Robinson, a qui devem ja
vals i Manon Lescaut.
Lars Hanson diu que está encantat del seu
papar.; firma que «es tracta no sols d'una
história admirable •i d'un gran papar a in
terpretar, sinó que, a més o més, la idea
directriu i l'atmosfera són inédites».
Lars Hanson fa més d'un metre vuitanta ;
tothom coneix el seu cabell ondulat ; els seus
ulls clars. Els seus millors films s6n, per
ara, La llegenda deGosta Berling, El dimo,
ni i la carta, El vent, La dona marcada i El
cant del presoner.
Lars

és

com

•

J.

tota

•

pot

estar

l'expressió trágica

Un disc de Lucia ens porta Penterniment
de la lírica italiana, que es manifesta ara
tan desesperat com més tard amb els seus
companrys Ernani, Rodolfo, Cavaradossi, et
cétera, etc. Donizetti, el pródig tnúsic de
Bergamo, autor de més de cent óperes, no va
plányer mai amb facilitats els cantants per
a donar-los mitjans de lluiment, per tal de
poder donar sortida a lés seves nomproses
obres. En aquesta escena final de Lucia que
es porta ara al dise després d'haver-ho fet
altres vegades, Donizetti va voler donar una
nota ,patética que el tenor Beniamino Gigli
s'encarregá d'extremar amb els seus ge
mece. I és Ilástima, per a la Seva veu, po
tenta i clara.
A poc a poc la totalitat de les mes famo
ses artes de sepran de les óperes de Mozart
són portades al disc per la senyora Schu
mann. Bo i no gaudir d'una excessiva am
plada de veu, que se'n ressent més a, les
notes baixes, la seva elegancia. d'expressió
la fa una de les millors intérprets de les
obres de Mozart. Ara .ens ha donat una anca
coneguda aria de les Noces i una altra de
II Re Pastore, que' és una meravella de sen
tit dramátic.
Després de Mozart, resulta planer parlar
de Haydn. D'aquest músic deia un compo
sitor _vienés tiel seu temps, que comparava
les composicions de Mozart a una tabaquera
d'or feta a París, i les de Haydn a una
tabaquera manufacturada a Londres. I és
que les obres d'aquest autor. d'una per
fecció i soltura de forma, de vegades no
gaudeixen de ,massa intensitat d'expressió i
tenen poca emotivitat ; aix6 sí les seves obres
són sempre elegants de forma i d'una cons
trucci6 acabada, com s'escau en aquest
quareet en re menor. El quartet de corda
Elman fa senyalar massa la part que toca
l'instrumentista que dóna el nom a Pagru
pació, amb tot i comptar amb altres con
certistes de tant d merit cara el violonce
lista americá H. Britt. Sortosament és de
les obres en qué la part de solista és prou
destacada parqué hi sigui escaient.
La guitarra, fora de les obres d'alguns
grans artistes d'aquest instrument : Sort,
Tárrega i altres autors moderns, té gai
rebé tot el seu repertori compost a base
d'excellents transcripcions i que espeoial
ment les d'autors deis segles xvit i xvin,
d'obres escrites en la seva forma original
per al clavicembal, enlloc•no van millor com
a la guitarra,
per la seva similitud de tim
bres 1 sons. El guitarrista Segovia ample tot
disc amb obres de Bach, amb una cara
un
un preludi i Alemanya i a l'inrevés una, fuga
molt coneguda, pera sempre admirada.
El carillon de Loughborough podrá fer
molt efecte, pera en el disc resulta ulta dis
bauxa de sonoritats, que fan del tot impos
sible apreciar la romanga de Mendelssohn
que ha volgut tocar el senyor W. E. Jor-.
dan. Les seves ressonáncies estrepitoses no
caben dintre d'un disc, encara que aquest
sigui de boria fabricad&
J. G.
*

4*

Siegfrid (Wagner). Escena de la forja de
l'espasa, acte primer. R. Laubenthal i Or
questra de l'OPera de Berlín. Companyia del
Grambfon, AB 425.
Siegfrid (Wagner). Escena de la selva, ac
te segan, id. íd.
La mort de la donzella

Chalialrine. Companyia
1184.
L'espectre (Schubert).

•

—

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

Pickford i Douglas Fair
banks treballaran junts en un film en colors
tret d'una obra de Shakespeare?
que John Gilbert filmará Romeu i fu
lista amb Norma Shearer?
que Conrad Veidt será el protagonista
del nou film d'Abel Gonce, titulat La fi del
món?
—

•

e

—que Von Strohehn treballa com a actor
direcoi6 de G.'Fritztnaurice?
que G. Bancroft acaba de tenir un al
tre triomf en el nou film parlant El iiop de
Wall Street? Es tracta d'un film sobre la
borsa. Recordem que la darrera obra de
Marcel L'Herbier comporta un scenario sem
blant.
que Brigitte Helm treballa actualment
amb Turjanski, autor de films artística cm
sota la

En canvi L'heroi del Riu és una obra for
mosa que hom reveu de bon grat. El sce
nario hi éš netament cinematogránc de con
cepció i de realització. Hom assisteix al
triomf de Buster que amb la seva passivitat,
que és una conifianga en 4a providencia, té
raó de l'adversitat de les coses i de les per
sones al?ades.
L'huracá del final significa tota la filoso
fia de Buster Keaton i l'escena a casa el
sornbrerer éš una de les més reeixides idees

RAMON BES & C

ho sabeu...

que Maurice Chevalier, que havíem sen
tit a Penderrocat Eldorado, es fará ara sen
tir al Coliseum? Poc ho podfem preveure fa
un parell d'anys. El cinema a poc a poc de..
vora els espectacles diversos.

•

A

l'exPressió gesticulatbria

-

tumats.

PALAU.

mestra de

,

ja

simple pretext.
Rdlamp no és

J.

home», obra

a

molts cops'rnovent-se d'espatlles a l'objectiu,
no per amó són menys eloqüents, tot al con

una

Hala. La nostra cons
ciencia professional ens indica que devem
.aquesta aclarada al lector, car tenim entes
que es tractava d'un film que sense élser res
de gros, no mereixia el silenci amb qué ara
ens obliguem envers eh.
En els cinemes populars, ha tornat a pas
sar El cavaller de l'amor, la penúltima crea
ció de King Vidor, on es pot veure i admi
rar les altes qualitats del famas director.
L'assumpte del film fa la desesperaci6 de
molta gent que no hl vol veure la ironia
amb qué es tractat. Al nostre entendre l'o
bra és una sátira del film d'época i d'aven
tura ; a l'autor juga amb el tema i es troba
sempre el marge d'aquest.
Sigui el que sigui del que acabem de dir,
resta la tasca de direcció, que és excellent.

de «D'home

com,prenen el gest i la seva bellesa expres
siva.
D. W. Griffith, que posseeix la oiéneia de
l'expressió, empra el gest amb habilitat ex
cepcional ; es seus duos amorosos avui en
cara no coneixen parió, malgrat que algú
els cregui en decadencia ; els seus herois,

Stenberg.

del film cómic.
No hem pogut

escena

desgrat de l'heroi, l'agitada que el domina.
J. .Epstein, A. Gance, L'Herbier, René
Clair, els recursos técnics deis quals recol
zen en les recerques unes delicades, saben i

fará i no pos poques.
El comandant Pechkoff, d'origen rus, que
conduf per molt de •temps la Legió éstran
gera al Rif francés, de retorn a América
escrivf, com a fruit de la seva experiencia
bénica una novela, El toc del clan, que
als amos de la M. G. M. cona a apta
per a un boa negoci.
Tot seguit n'encarregaren la realització
al conegut director John Mill, ja bregat en
aquests assureptes i fet a rodar món i co
brar diners.
Per controlar i assegurar la veracitat de
la realització John Mili s'endugué al Mantee

Naturalment, que la válua dels elements
de qué Harold s'acompanya impedeixen que
la cinta sigui una ilatuna.

no

pitjora.

vistos, exclusivament per les

eren

Qualsevol temporada d'bpera

mancada d'una representació wagneriana.
Igualment, a cada catáleg deis editora de
discos hi ha d'haver també un fragment o
altre de qualsevol ópera de Wagner ; i aix6
que aquestes obres es presten poc a trobar
Ifragments que en encabir-se en un disc, no
hl perdin molt del seu carácter, car a la mú
sica wagneriana són pocs els fragments, es
•peoialment vocals, deis quals sigui factible
una
audició ,fragmentária. Sortosament,
aquest ICant de la forja de l'espasa, del
Siegfrid, té per oil mateix un valor indivi
dual, i en el qual, amb la seva audició ?so
lada de la resta de l'obra, pot copsar-se
aquel] sentit optimista, gairebé /tic t mito
lógic que té la tercera jornada de la Tetra
logia. En canvi, el revés del disc que enre
gistra bona part de l'escena de la selva del
segon acte de la mateixa obra, queda inter
romput sobtadament en taig d'un tema i
per aix6 perd molt del seu valor. El tenor
.Laubenthal que cafita aqueixos fragments
amb l'Orquestra de POpera Nacional de
Berlín, dóna potsér massa expressió, la qual
cosa no és un defecte al primer fragment,
pete sí a l'altre, en qué el seu papar és
més declarnatori.
Txaliapin té una veu i unes aptituds per
a donar afectes dramátics. En els poernes
de Schubert La mort de la doncella i L'es
que pot donar sempre la seva veu ampla
i profunda, i és que aquest cantant, quan no
és a l'escena, no sent la necessitat de l'e
fectisme, que en altres ocasions tant l'em

Conveneuts també que vivirn distrets en
pel que fa a l'observació deis nostres consem

tres estats
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Rambla Canaletes, 2 1 4 BARCELONA
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Ballets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers
Passatges marítims i aéris Viatges a "Forfait"
-
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Pressupostos gratis

etc.

Lucia di

pondete,

del

(Schubert).

F.

Grambfon,

Id. íd.

Lanibnermoor. Giusto Cielo!

acte IV. Donizetti.

Ris

Lucia di Lammermoor. Tu che a Dio spie
IV. Donizetti. Companyia del
DB 1229.
Le Nozze di Figaro (Mozart). Deh vieni,
non tardar. E. Schumann. Companyia del
Grambfon, AB 424.
II Re Pastore (Mozart). Haydn. Cuarteto
de cuerda Elman. ComPanyia del Grambfon,
DB 1146 i 1147.
Preludi i alemanya (Bach). A. Segovia.
Companyia del G-rambfon, AB 429.
Fuga (Bach). Id. íd. id.
Cancó de primavera (Mendelssohn). W. E.
Jordan, al Carillon de Loughborough. Com
panyia del Grambfon, AE 2573.
Densa camperola en sol menor (Newton).
Id. Id.

gasti, acte
Grambfon,

MIRAI3DR
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LES

E

ARTS

Elgin, reivindicat COMENTARIS

Lord

III
havia semblat que no fou pas
una
acció tan dolenta com se'ns ha volgut
fer creure repetides vegades, la de Lord El
gin, ambaixador de S. M. Británica a Tur
quia a comernos del segle passat, quan, des
prés d'haver obtingut de la Sublirn Porta
el permfs d'arrencar i emportar-se bona part
deis frisos del Partenon, va posar mans a
trameté a Londres
l'obra
18or 1803
tot el que va poder.
Sempre havfern trobat injustes i exagera
dissimes les qualificacions que aquest acte
qui, dit
reporta al trempat ambaixador

Sempre

ens

—

-

--

Pocasió : l'Illustrated London News ha, pu
blica enfrontades un grápat de fotografies
de l'«abans» i del «després», o sigui deis
motllos trets per Lord Elgin en i/loi i les
(retes darrerament por Herr Hese, docu
ments que per si sois són el més eloqüent
argument en pro de l'«elginisme» i la més
completa reivindicació del nom de Lord El
gin. En aquestes fotografies es pot conside
rar la terrible destroce que
han sofert des
d'aleshores fins ara aquelles escultores i la
seva visió ens fa agrair de tot cor al bescan
tat ambaixador la saya «depreclaoió».

DE

L'EXPOSICIÓ

dir,
plaga d'Espanya tampoc hi ha
peró si aneu passejant amunt fin el mira
qualsevol indret
dor del Palau Nacional,
tombeu, la preséncia d'aquesta torre
que
accentua visualment la irregularitat de la
estar situada
la prolongado
plaça en
de l'eix central de Pavinguda ; ashmetria,
res

•

T'invito, lector ande, a donar una volta
per l'Exposició, cosa que segurament ja hau
rás fet com també dcus haver-te'n ja for
mat el corresponent judici. Sigui com sigui,
re
si t'interessa conéixer una altra opini6
ferent, nolnés, a la .part plástica del nostre
certamen
et prego que continuis.
Començarern, dones, per l'entrada de la

L'entrada de PF.xposició dues admirables
i un paleo porticat a cada banda. Ho
trobem molt ben pensat. Les dues torres
projecte de l'arquitecte Rarnon Rayen
tés
són de les coses més reeixides del cer
tamen. Recorclen evldentment el campanile
de Venécia : serálant fisonomia, les matei
xes arquacions de dalt a baix a les quatre
façanes i el mateix acabament piramidal ;
peró aixó no vol dir que sigui un plagi, car
és
i ben afinada
una assimilació. Per
dir-ho breument Raventós ha catalanitzat
dignament una solució

a

torres

en

-

os

no

—

—

en

a

más a més, acusada per les referéncies de les
dues grans torres d'entrada a l'Exposició.
Del monumental monument que a hores
d'ara s'está terminant al mig de la plaça,
Inés valdria no parlar-ne fins que fos del tot
acabat, ja que cada dia li surten coses no

—

Plaça d'Espanya.
Els quatre hotels d'aquesta plaça solucio
eficaçment el problema urbanIstic del
loc. Per resoldre aquest problema hi haya
algunes dificultats d'emplaçarnent que l'ar
quitecte Nicolau M. Rubio I Tudurf ha ven
çut amb una afinada simplioitat d'elements.
Situant-nos davant l'hotel central núm. r,
veurem que la massa de la Placa de braus
d'una banda está compensada pels hotels
núms. 2 i 4 de l'altre costat, els quals són
més baixos que l'hotel
com les Arenes
central ; hi ha, per tant, una mateixa fuga
visual a cada costat.
Les ,dues construccions de planta baixa
anexes a les Arenes á a l'hotel núm. 2 re
gularitzen convenientment la planta guenta
de la plaga., situant, al imateix temps, a se
gon terme el casal de Pespectaole enterboli
dor de la seda, els mantons, «las broncas»,
els budells i altres vfsceres.
Una altra troballa encertada és la matei
xa horitzontalitat de motllura final de la plan
ta baixa en tots els quatrb 'hotels, per airf
començar al mateix nivell la part de façana
superior del ma6. Per a subsistir aquesta
situat més
horitzontalitat en .l'hotel núm. 4
hi ha un entresol que
baix que els altres
compensa visualment el désnivell i per da
munt del qual continua l'edifici a la mateixa
altura general.
La fisonomia d'aquests 'Iotels és agrada
ble; assenyala un dels variats carnins que es
poden seguir per a renovar l'expressió ar
quitectónica sense apartar-se de la ruta tra
dicional ; tot és qüestió d'escolar la sensibili
tat i en aquest sentit, Rubió i Tudurf ha
donat proves crhaver passat per la pedra.
He parlat amb gent que es queixa de la
pobresa ornamental d'aquests edifieis. Es
natural!, hi ha tanta mena de riquesa «de
corativa» en les façanes de Barcelona, que
com en
molts resten decepcionats quan
hm) fa dissabte de garlandes.
aquest cas
al meu en
Una cosa equivocada hi ha
central : la
en l'admirable hotel
tendre
gran torre del rellotge. I no pas per la for
sino en
ma.— en aix6 no hi ha res a dir
la situació. Situats en qualsevol lloc de la

—

—

nen

—

—

—

—

Fragment

del
motlle

sigui

de

en

tret

perdre pas
passada, no hi
el nom d'«elgenisme» aplicat

mas

d'una
discerniment
una o altra
i fins del lloc, que la

manera dura i bon tros sense
a tot cas d'una obra que per

sortia del país,
néixer.
Poc es podia pensar Lord Elgin que el seu
norn servirla des d'aleshores per repenjar les
jeremiades de tots aquells sentimentalassos
que, per bé que deixant esfondrar tot llur
patrimoni artfstic, arqueolágic i monumen
tal, s'esgarrifen i s'esquincen desesperada
ment les vestidures davant l'ernigració de
qualsevol obra cap a paisos que la saben
valorar i estimar com es mereix.
Es, pero, ben digne de notar que tots
aquests planys que hem sentit tan sovint
de la
et pour cause!
pervenen sempre
causa

Esta del mateix

Partenon segons el
en 18ot

del

guix

va

i

sa

fris

vegé

-

—

en

fragment

Pactualitat

Ara, els pintorescos néts d'Homer s'han
espantat de bo de bo, i vacillant entre el
transportar els malmenats frisos a un mu
el consegüent perill d'esmicola
segons proposta del Sr. Balanos,
ment, o
Parquitecte encarregat de la restauraci6 el
colocar al damunt d'aquelles escultores, sen
mera
se tocar-les d'on són, unes vitrines
vellosa idea! —, s'han decidit de moment a
aplicar-hi un arrebossat impermeable en les
esquerdes i a refer en marbre el parapet pro
tector per deixar-lo tal com era abans de
l'explossi6 de 1687 pel desgraciat encert dels
canons de la flota de Morosini.
No hi ha dubte que encara ha d'haver-hi
gol no s'haurá convençut que val més una
«profanació» o un «robatori» intelligent i
respectuós que no deixar enrunar-se i per
seu,

amb

--

—

—

La

Plaça d'EsPanya

i qui sap com acabará. De totes ma
hom ja pot constatar algunes realitats :
En dies d'exuberant circulació els vehicles
queden estacionats i al mig de la plaga hi
ha una superficie d'uns vint metres de dia
metre destinada a la fantasia escultbrica, la
qual —per les mostres que van apareixent
no rnereix pas una despesa d'espai tan im
portant. 1, per altra banda, la concepció de
fer un monument que tingui una planta de
triangle equiláter curvilini amb una colum
na a cada vértex és força acceptable i adliuc
de graciosa originalitat, pero si en aquesta
originaria concepció es continua complicant
i faroint amb llumeneres, escultures i altres
simbolismes, i aquestes escultores no tenen
cap interés, aleshores, cal convenir que aque
lla brillant concepció ha estat analaguanyada.
ves...
neres

—

—

—

—

—

El motiu d'aquestes torres és monumenta
litzar Pavinguda principal ; des d'aquest punt
vista, compleixen llur finalitat amb més
encert que les desaparegudes quatre colum

•de

nes.

Dijous
tinuarem

vinent comprarem l'entrada i
ressenya.

con

MÁRIUS GIFREDA
El gravat de la setmena passada corres
al Palau de les Arts Gráfiques, per
compte del de l'Agricultura, com sortf reto-.
lat. Per més que el lector ja se'n devia ado
nar, Ji preguem que ens dispensin aquest
tapsus i ens plau fer la rectificació perqué,
a cada u
el que sigui seu.

ponia

VIDUA DE SANTIAGO SEGURA
Extens assortit
per

a

en

serveis

te.

Vaixelles i Cristalleries

—

?És aquí

Perdoni.

el Publi-Club?

(Life.)

PEESENTACIOZEXQUISIDA

processó Je les Panatenees
com Lord Elgin l'emírnotlla

Part de la

td

de
gent d'aquells paisos deixats de la má
«elginitzats»
d'ésser
més
a
prop
Déu molt

pas capaços d'«elginitzar» ningú. Nos
altres, que desitjarfem per a la nostra patria
gran como la que inspiren
una antipatia tan
«elginitzadors»
i no la simpatia —quasi
els
bé la darrera cosa que es pot negar a un cap
taire
que desperten els «elginitzats» érem
ben lluny de considerar la feta de Lord El
din
i menys tenint en compte les circums
?ancles que hi concorreren i la situació la
sota la mateixa llum
vors deis dos paisos
bescantadors,
encara que véiern
que els seus
que, desgraciadament, a casa nostra érem
força més uns possibles subjectes per haver
de sofrir una «elginització» o altra que no
agents per poder practicar-la.
uns probables
Créiem que, lluny per lluny, per un ciutadá
corrent d'Europa sempre és més a la vora
Londres que Atenes, i que, per altra banda,
sempre estarfern segurs de poder contemplar
al British Museum els frisos del Partenon
—per bé que el lloc no fos tan avinent per
mentre que
fer-hi fantasies coreográfiques
al Partenon mateix era ben possible que ben
aviat no en poguéssim veure tros ni bocf.
En aquest darrer punt els esdeveniments
han vingut desgraciadament a corroborar les
que

no

—

—

—

nostres

impressions.

sap si fou tement el mal nom que li
cauria a sobre i per procurar una més o
menys llunyana reparació a la seva memória
el més segur és que no hi pensés pas
gens —, que Lord Elgin tragué emmotllats
de tot el que no es va poder emportar, mot
los que a Londres completen avui la série
junt amb els originals que hl trameté. I és
de suposar que davant Pincrement i la bona
fortuna que aconseguf la nova paraula d'«el
ginisme», els bons insulars devien tenir mol
tes ganes de rehabilitar el nom del seu antic
ambaixador.
L'avinentesa d'aquesta rehabilitado s'ha
fet esperar cent vint-i-vuit anys, per() per fi
s'ha presentat. N'ha estat torsimany Herr

Qui

—

W,aler Hese,
jove fotograf agregat—ae
l'Institut Arqueológic Alemany d'Atenes, el
qual, aprofitant les bastides que hi ha mun
un

tades actualment al Partenon per tal de
restaurar-lo una mica
que prou U conve
nia —, ha pogut fotografiar ortogonalment
els trossos d'escultura que hi queden.
I no cal dir que a Anglaterra hom s'ha
apressat a treure tot el partit possible de
—

processó

L'obra.de 128. anys sobre /a
de les Panatenees

Corts, 615

#6s• BARCELONA
BALL DE MASCARES ALS
ESTATS UNITS

dre's totalment coses que són patrimoni de
tots el homes i no de ningú en particular,
per una superstició tradicionalista, les més
de les xegades purament superficial. De to
tes maneres, heus acf Lord Elgin plenament
rehabilitat pel curs dels esdeveniments.
Moltissimes vegades hem tingut ocasió de
pensar davant les evidents proves de deseo
ranga, i de maltracte i tot, per part dels pos
seidors de moltíssimes coses ofertes a la nos
tra admiració, en els benifets que reporta
rla a tothom un «elginisme» ben adminis
trat que poguéssim exercir, a l'exemple del
que posa en práctica la nostra antiga Junta
de Museus
amb grans esgarips i planys
amb les pin
del sensibles pintoresquistes
tures rornániques que s'anaven escrostonant
de mica en mica i de grapat en grapat i
que si no hagués estat la gesti6 d'aquella
Junta, avui qui sap on serien ni si tan sois
en quedaria la més petita engruna.
•

—

-

JOAN

El carnpió.
Mira'm d'una manera més
furiosa i rondina de baix en baix. ?Que no
te'n recordes que fem un combat afernissat?
-

CORTES I VIDAL

De qué aneu?
De Llufs XVI.
—1 ca, el que va de Llufs XVI sóc
—

—

(Life.)

(Lite.)

Amics de l'Art Vell
Ja sou d'aquesta benemérita asso
ciació? Penseu, amic lector, en l'obra

Concurs

important que podria fer-se si comptés
amb l'ajuda de tots els qui estimen el
nostre

patrimoni artístic

—Com está

BUSQUETS

aneu

íss

anar

l

(Life.)

carrer

del Para

clís, 10, i signar el butlletí d'inscripció.

MIRADOR

(Mines cinc persones voldríeu
1
2

Decorador, mestre ebenísta í tapís
ser. Objectes d'art í de fantasía per
a obsequís. Sales d'Ex

3

posidons de Belles Arts.

5

4

(Nom

Pasteig de Orada,

1

veure

dintre el "Tubo de la Risa"

MOBILIARI D'ART

al domicili de l'entitat:
Paradís, 10, que és el local del Centre
Excursionista de Catalunya, a inscriu
re-us, i així aportareu el vostre con
curs a una obra benefactora. La conve
niéncia d'aquesta entítat esdevenia
cada dia més apremiant. Cal, dones,
ara que comenla a iniciar la seva
gestió, contribuir-hi amb tot l'entus
siasme. 1 la millor manera de demos
frar-hn

Isabel?

i entre els

quals, a ben segur, hi sou vós; peró,
potser, encara no us hi heu inscrit.
No espereu, doncs, un altre dia; avui
mateix

Paigua,

de

del votant)

36. Teléfon 16285
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com
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Distribuidors

visitar-la.

FORTUNY, S. A.

La secoió de l'Art Antic del Palau Nacional i Palau de l'Art Modern estaran
oberts al públie cada dia, de deu a una del matf i de quatre a set de la tarda,
sempre que no hi tingui lloc cap festival.
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Y
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Palau. Nacional
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O'50 PTES.

ENTRADA AL MATI
ENTRADA A LA TARDA

GRAN PARC D'ATRACCIONS
AVUI I CADA DIA, EA SENSACIONAL ATRACCIO

EL BALON INFERNAL
Roserar

Miramar
Poble Oriental
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Moscas, Mosquitos, Polilla,
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SUBSCRIVIU-VOS A LA

SECCIO JAPONESA AL PALAU ALFONS XIII
VENDA D'ARTICLES JAPONESOS

CASETA DE LES ARTS
DIRECTOR: Miorius Gifreda

Poble Espanyol

t'ESTA MAJOR
dragonets, Cuca fera i
Avui, dijous, 8, tarda
infantil,
Cucaferetes, Mulassa, Gegants, Nans, Gralles, Música, Compar
ses, Pallassos, Cucanyes, Enlairament de bombes, Balls típics,
Focs japonesos, Presents als nens, Camells, etc., etc.
Avui, dijous, 8, nit Grandiós concurs de mantons de Manila, amb
Primer premi, r.000 pessetes; segon prerni,
premis
metállic
500 pessetes ; tercer •remi, 250 pessetes.
Divendres, g, tarda Festes de barri als carrers del poble.
Penvelat (dia de moda).
Divendres 9, nit Sopar especial
Varietats
ro,
tarda
:
Atraccions,
Dissabte,
Dissabte, io, nit Representado de La Verbena de la Paloma. Com
final, Gran ball de mantons.
Diumenge, u, tarda Grandiosa cavalcada. Presentació del Drac i
Dragonets de Vilafranca, Els Xiquets de Valls, La Cucafera i
Cuqueferetes de Tortosa, La Mulassa i el Drac de Vilanova, Mo
ros i Cristians, Gegants, Caps grossos, Balls tipics, Comparses,
Gralles, Camells, Tambors, Cornetes, Músiques, Cavalls, La Pa
Festa

:
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II.
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-
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GRIGNON

a) Corpus
b) Albaieín,

a

.

PAU CASALS

Sevilla

Expedients

(1) Instrumentada per a orquestra de vent pel mestre N'Emili
rector de la Banda del Reial Cos de Guárdies Alabarders.
(2) Instrumentada per a orquestra de vent pel mestre Lamote de
(3) Instrumentada

per

a

(3)
Vega,

di

Grignon.

a

Representant especial
a

tots els senyors concurrents el més absolut silenci durant el
mutu respecte i .pel prestigi de la nostra ciutat.

MADRID

Contribució industrial
territorial, utilitats

concert, per
Les persones que
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compleixin aquest

deure
la sala.

seran
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a

retirar-se de

RBu

BUTLLETI

protecció

orquestra per En Ricard Lamote de Grignon.
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WEBER

MIRADOR
Pelai, 62.

Phaeton. Poema sirnfonic (2)

SAENS

ALBÉNIZ LAMOTF.

a

Certificats de
productor nacional

Largo expressivo.

II
SAINT

Subscriviu-vos

SETMANARI CATALA

Allegretto
Allegro

1

B

punt

MESTRE LAMOTE DE GR1GNON
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Director

Cinqué Concert Simfónic Popular
per laBanda Municipal de Barcelona
Director:
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per

I
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Caries Ossorio
a un

: :

MANOMETRES,

l'Exposició.

Projeccions

AVUI DIJOUS, dia 8, nit,

de laboratoris i doméstica

avís la venda de Carnets i

l'accés al recinte de
i cistelles

Teldon

CARBUR DE CALCI, Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor
% DE PURESA, Fabriques
cubion (Corunya) : : OXIGEN
ACETILEN
DISOLT, Fabriques
a Barcelona i ValIncia
FERRO
MAGNESI I
i
Valéncia
:
:
a
Barcelona, Madrid
FERRO-SILICI
SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, coto i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUSTRIAL

'I

Les entrades al recinte de l'Exposició sofreixen un augment d'un cinc per cent
per impost de «Protecció a la Infancia».

Queda

Mallorca, 234
BARCELONA

Correas: Apartat 190

Cada dia, llevat dels Divendres, des de les nou de la nit, l'entrada al recinte
de l'Exposició será d'UNA pesseta. Entrada de cotxes, DUES pessetes
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tum, etc., etc.
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