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Elena Jordi EL TEATRE PIGALLE
La senyora Elena Jordi está molt atrafe
des. Conferéncies, consultes,
cops de teléfon... La senyora Elena Jordi,
•peró, té un moment pel periodista. Fa l'e
fecte que aixO de tornar al teatre li fa una
gran illusio. Parla de la próxima temporada
al Goya amb una mena d'enterniment difí
-cil de trobar en els empresaris.
Quines noticies ens pot donar, senyora

Heus ací un teatre nou. Nou. Hem dit
nou. No és un edifioi tmés, sino un teatre
que Irespon a una necessitat de la nostra
época. No repetirem pas l'eterna can«) deis
derrotistes barcelonins de trobar-ho tot ma
lament. Es ben cert que ad no hi ha tea
tres, sin() barraques més o menys llampants,
peró també és ben cert que tothom que ha
aixecat un teatre no ha pensat en altra
cosa que aixecar una barraca. Si algú ha
gués meditat en el que representa aixecar
un
teatre, potser l'haurien fet. Pero ad no
hi
hagut altra voluntat i desig que aixe
ear barraques, i abro s'ha fet excellentment

gada aquests
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dia inaugura la tem

quin

porada?
El 27 de setembre.
Amb quina obra?
Una comédia que he fet moltes vega
des. Pasqua abans de Rams.
Així no debuten amb una estrena?
No. I no és pas perqué ens en faltin.
D'autors catalans o estrangers?
D'estrangers, sobretot. La primera es
trena que farem, será una comédia francesa
d'Alfred Savoir, traduida al catalá amb el
títol El que la dona vol.
I després?
Comptem amb les obres següents : La
senyoreta Pamplines, L'amant de la senyora
Elena, L'advoca i el seu home, totes tres
-de Verneuil ; La meya cuinera, de Tristan
Bernard ; La gran duquessa i el cambrer,
.de Savoir, traduida per Salvador Vilaregut ;
L'illusionista, de Sacha Guitry ; La preso
nera, de Bourdet, traduida per Manuel Font
-devila ; El truc del brasileny, arranjament de
Vilaregut. Comptem també amb obres d'au
tors moderns italians i alemanys.
I d'autors catalana?
En Ramon Vinyes ens ha donat una
•obra que cree sincerament que obtindrá un
gran.
Es una farsa en tres actea que
.es tiula El ball de titelles. En Lluís Cap
devila ens lliurará una obra : L'Angelina
vol ésser honrada. També ens han •promés
.comédies Santiago Russinyol, Amichatis, i
tenim la intenciét de demanar-ne a tots els
autors catalans.
Quin carácter volea donar a la seva

per al teatre, que ha estrenat entre altres
obres Le caducée, La rompe, i que darrera
ment ha traduit al francés The SPider, que
no és altra cosa que Puse o que El Faquir,
l'obra que aquest any donará a conlixer la
companyia de Romea.
Henri de Rothschild ha volgut donar un
teatre a París ; un teatre nou que fos una
cosa digna de veure's. I aixo ho ha fet
plenament. El Teatre Pigalle, acabat de fer,
i que s'inaugurará aquest mateix mes, és
oertament una meravella técnica i artística.
Deixo de banda parlar de la part arquitec
tónica, puix que no em pertoca. Ací tenim
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L'escala del Teatre
bé. Tenim unes barraques magnifiques que
s'assemblen als teatres i que caen a imi
tado no solament estan bé, sino que arri
ben a donar la sensaolo de veritables tea
tres. Es un camouflage en tota regla que
mereix un homenatge.
Perb, naturalment, ens fa falta un tea
tre. Un teatre nou. Un teatre que sigui un
teatre i que respongui a les necessitats de
la nostra época i a les del teatre modern
que pren un to barrejat de comédia palco
analítica, estilització de ballet i dinamisme
oinematográfic. Els nostres escenaris, amb
la pobresa material que els caracteritza, no
poden pas omplir la seva missi6. També,
peró, podem dir que és el cas de moltes
ciutats del món. A París hi ha pocs teatres
edificats amb la Idea de fer un teatre mo
dern. For'en en el set' tempá teatres mo
derns, peró ara han passat de moda i han
perdut l'eficácia i la significado que devien
tenir.
Es pot ben dir que ara a França hi ha
un
teatre nou i aquest teatre nou és el
Théatre Pigalle.
Aixo no vol dir que sigui l'únic, perqué
a Alemanya, on
el teatre está subvencionat
Ilargament per municipi), corporacions ofi
cials, departaments ministerials, etc., hi ha
uns quants excellents edificis teatrals que
serveixen d'una manera apropiada i encer
tada per a les experiéncies espectaculars de
Max Reinhardt.
Pero el Teatre Pigalle, per ésser l'últim
teatre construit, i construit amb l'intent de
fer teatre novíssim, és el millar de tots.
Per ale() en volem parlar.
El capitalista és Henri de Rothschild, un
deis innombrables germans israelites que
viuen a París. Ara que a Henri fi ha donat
per escriure per al teatre com als altres els
ha dat per tenir col•eccions de bitllets de
banc, de cavalls de curses, de pedreries ri
quíssimes, de propietats foncilres, d'accions
deis grans afers, etc. Henri de Rothschild,
demés d'home d'afers, escriu per al teatre.
Pero com que és home que s'adona de la
seva personalitat social no escriu aanb el
seu nom i cognom, sin() amb el d'André
Pascal. Així, si el xiulen, no ho fan a un
aoreditat Rothschild, sino a un tal André
Pascal, pseudónim que ja figura en una
placa de carrer, ja que Henri de Rothschild,
per assegurar-se la immortalitat,
a fer
obrir, un carrer en una propietat seva i Ii
el
doné
brillant nom de rue d'André Pas
cal. Aixo motivá que Georges de La Fou
chardiére organitzés una manifestaoi6 d'es
criptors i d'artistes que sortiren de París
amb l'ivtent de canviar el norn d'André pel
de Blaise, convençuts que aixf aniria el
cognom millor acompanyat
Pero Henri de Rothschild, o André Pas
cal, o tots dos junta alhora, advertiren la
policia de l'intent més o menys subversiu i
en
sortir la manifestad() de la barribre pa
risenca, el manifestants foren agafats i pas
saren tot el dia a la Comissaria.
El fet és que Henri de Rothschild escriu

—

temporada?

Farem comédies i vodevils de bon gust ;
-és a dir: obres picantes i gracioses, pero
sense caure en cap mena de xavacanada.
Volem donar un to amable i civilitzat a
aquest génere de teatre, tal com passa a
•tot arreu, menys aquí...
8s veritat que Manuel Fontanals será
•el seu director artístic?
En Fontanals pintará els decorats i po
sará les obres. Com pot veure, aquest nom
ja és una garantia de bon gust i marca la
tónica que volem donar a la nostra actuacio.
Deuran fer una temporada molt llarga?
Aixt›, ja ho sap vosté, depén del pú
blic. De totes maneres estem molt animats.
Tenim el teatre llogat fins pel maig de 1930.
Molt bé. I a proposit deis nous drets
-d'autor, no té res a dir-hi vosté?
Sí. Trobo que está molt bé que l'autor
cobri un tant per cent sobre la recaptació,
pero em fa l'efecte que el deu per cent, que
és el que han establert aquí, resulta exage
rat. Sobre els teatres pengen ja tantes cár
regues I A França, per exemple, els autors
cobren el sis per cent. Aleo em sembla una
cosa enraonada, per?) el deu és massa car.
I la companyia, ja la té formada?
No pas completament. Es bastant més
-difícil del que sembla, en aquests moments,
de conjuminar un bon ensemble. Ern falta
referanar alguna compromisos pendents.
De totes maneres, alguns noms...
Miri : Enric Guitart, Ricard Fuentes,
Pepita Fontdevila... I no n'hi die més, per
qué tot depén d'aquesta nit, que firmarem
els contractes.
CODORNIU
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CATALÓ NIA
dóna públicament les grácies ars
Srs. Antoni Majó, A. Fernández
Bolaria i Pius Arias, guanyadors
del primer, segon i tercer premi•
respectivament, del concurs del
«Tubo de la Risa», per haver

premi

triat les obres de llur
seva

a
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amb qué en el cinema es pas
sa d'un bosc a la sala d'un palau reial o
del pie de l'Inmalaia a una universitat ger
mánica.
Quan Henri de Rothschild es decidí a
iniciar .l'obra, cercá en tot París un lloc
adequat i el trobá en la rue Pigalle, en un
espai de 2.800 metres quadrats de jardí. Al
mig, pero, hi havia un petit hotel en el
qual visqué i morí Scribe. Aquest hotel,
condemnat a mort pel teatre nou, féu cau
re algunes llágrimes a aquesta mena de
cronistes llogats per les funeráries que plo
ren cada cop que la conveniéncia ciutadana
enderroca una barraca, un edifici o bé obre
un carrer. Rothschild, defugint els histeris
mes sentimentals, adquirí la propietat, 4 hi
féu donar els primers cops de pie al gener
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Sembla que no se'n sap res. Es l'objecte
de tots el estudia de l'home: poder arribar
a compendre o filuminar un
xic les ombres
de l'origen i suposar o preveure el terme
de l'univers.
Penó la naturalesa segueix un pla ; aixo
sembla evident ; un pla que el porta a cap
a
empentes 1 tomballons ; aquí cale, allá
m'aixeco ; amb grana troballes i ainb equi
vocacions Ilastimoses ; fent marea de gos,
anant endavant per tornar enrera ; perO sem
pre aprofitant les bones idees per fer-les
evolucionar i perfeccionar i abandonant en
un estat estacionan les que no són fecundes.
Observant aquest pla sembla que ha d'és
ser possible arribar a descobrir el misterios
fi, la re6 d'ésser, el perqué de tota aquesta
maquinaria estranya, dura i inerte, o tova
viva ; i on vol anar a parar tot aquest
que, adonant-se de la res
ponsabilitat que havia contret en prometre bullir oomplexfssim i boig.
un teatre nou, encarregá a un arquitecte
Sembla que aquest objecte, mirant-ho en
ben preparat
Charles Siclis
la direccio gros
que és molt més fácil que estudiar
de l'edifici. D'aquest arquitecte se'n conei
ho en detall, i per alaco ho fem així nosal
xen les seves teories estétiques i les seves
tres ara
és un cosa clara : podria ésser
realitzacions. Ha dit eh l mateix que «la seva que fos
el
transformar
la matlria en esPerít.
arquitectura está fonamentada en un con
Pero aixó és més fácil de dir que de fer ;
cepte dinámic» i que «aquesta impressi6
i la mateixa naturalesa no sabia quins ca
del moviment la troba oposant els yolums
diferents, els replans psicológics i els jocs mina seguir, ni quins mitjans usar, ni quin
procediment emprar, parqué no tenia ni mo
de llums».
del per imitar, ni mestre per apendre, per
Peró la veritable fesomia del teatre no
sorgí fina que, cap a la meitat de 1926, el qué fora d'ella no devia haver-hi res més.
Philippe, s'encarregá de donar I va anar fent provatures : va començar or
fill
el darrer cop de má. Viatjá per tot Europa, ganitzant la matéria ; va fer-ne brollar les
velé teatres per dintre i per fora i no s'a
energies ; fins que va arribar, un moment,
vergonyí de demanar a les empreses d'elec a crear la vida.
tricitat germániques pressupostos 1 plans
En ésser en un punt tan culminant i tan
d'installacions modernes per a un teatre de
avançat ja, la tmateixa satisfacci6 de creure
França. De les tres cases més fortes, la
dominada la situaci6 i a punt d'haver
Siemens, l'AEG. i la Schwabe, fou la pal ja
resolt el problema, va fer que s'abandonés
mera qui s'emportá l'encárrec de la instal
una mica ; i es va desorientar un xic 1 va
lacio total.
perdre
energies i temps inventant les
I després de recOrrer tot l'Occident euro
que no Ji havien de servir per res pel seu
peu, els constructors espirituals del Teatre
Pigalle portaren a casa seva una síntesi del objectc primordial, els animals, que aquests
sí que anaven pel camf que li convenia.
bo i millor que havien vist.
El cerní l'havia trobat, peró no la manera
De la crónica publicada a L'Art vivant
es treu la conseqüénoia que «després d'haver
de seguir-lo. I llavors va començar a crear
recorregut les habitaoions del vast conjunt ; formes variadíssimes i fantástiques, amb la
després d'haver estat sorprés •per diferents nerviositat del que cerca una cosa i no l'a
novetats d'ordre Ilumin6s i arquitectónic, el
caba de trobar. Cap no li servia pel que
visitant abandona necessáriament el fil del
necessitava ; provava i provava ; treia mo
seu pensament mundá i troba una Ultrajó
dela d'una veritable perfecció peró que no
satisfactoria en passejar per un Univers que
tenien conseqüéncies: aranyes que fan unes
no li és pas quotidiá».
teles matemátiques ; cuca repugnants que
Aquesta sembla la principal ra6 del tea es transfonrnen en papallones
meravelloses ;
tre nou i l'assoliment efectiu. S'ha volgut
fer un teatre en el qual l'espectador es trobi abelles que funden la política social i saben
arquitectura ; plegamans monstruosos i fe
actor, es trobi fora de iota preocupaci6 quo
tidiana, on pugui viure instants allunyat de rotges ; espiadimonis de tots colora. Peró
tot és un mar parat que no corre.
tota realitat efectiva.
Fins que un dia se II acut la idea genial
En la crónica vinent procurarem demos
trar que tot aleó ha estat aconseguit i com del vertebrat. Ha trobat el fil i ja no el
deixa ; i tot fent models cada vegada més
ho ha estat.
afinats arriba a produir l'home; que és el
FRANCESC MADRID
que necessitava.
Perqué l'home és l'única máquina que
transforma la matéria (d'origen orgánic o
inorgánic) en substáncia espiritual.
L'home és el ferment .espiritual. Sobre la
matéria s'hi posa l'home; i la materia va
Quan escrivim aquestes radies, han apa
regut ja dos números d'aquesta revista fermentant i el resultat de la fermentaciét
mensual de música, pero quan el lector les sOn els sistemes científica, les obres d'art i
Ilegirá, quasi segur que el seu número 3 els conceptes morals.
Com més elevada és l'activitat espiritual
ja haurá estat posat a la venda.
Heus ad un nou guany del qual hem de
més forta ha estat la fermentad() i mejor la
felicitar-nos. Vibracions ve a omplir un buit quantitat de matéria transformada. Les obres
que, en l'actual florida de publicacions, co
musicals donen un gran rendiment, i fina
mençava ja d'avergonyir-nos. No era gaire ara havien estat les més apreciades en el
comprensible que una ciutat 'd'un moviment mercat de la naturalesa. No sabem si apa
musical força intens com Barcelona, no po
reixeran noves formes que la sustitueixin
gués oferir-nos una revista que fos cómple en els primers noca de la Ilista productora.
tament nostra.
Cal, doncs, aplaudir sincerament els nos De totes maneres sempre será bo fer música,
parqué, com be es veu, hi ha molta feina a
tres músics (efectivament aquesta publicado
és feta particularment per técnics) per fer i som pocs a fer-la, i la matéria és con
aquesta bella empresa i desitjar-bs força siderada infinita. Per aixo ens apreten cada
d'éxit. A jutjar per la venda aconseguida dia més i ens fan ésser anés intelligents i
pels dos números ja publicats, sembla que mes espirituals, porqué donem més rendi
el públic ha correspost bé. No podia ésser
ment ; per aixo sembla que ço que no és
altrament, car els nostres filharmónics s6n treball espiritual no té transcendéncia.
en legi6 prou considerable per a sostenir
Seria molt convenient que des d'algun al
degudament una revista musical.
tre !non, 1ndividus ben dotats de poder de
No cal dir que celebren) l'aparici6 de
fermentado ens ajudessin fent bona música,
Vibracions i Ii desitgem malta anys de vida. per exemple
que ho veiem molt difícil
Feia falta, en efecte, una revista per al pú
en aquesta tasca que la naturalesa ens ha
blic (fins ara només comptávem amb els por
imposat, per acabar-li el pla que ella es va
taveus d'algunes assodacions musicals).
empescar.
R. r Q.
J'exime PAH I SSA

pampallugeíg
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Llibreria.

Pigalle

plantes

En Márius Gifreda que té una paraula au
toritzadíssima per aquestes qüestions, pero
em limitaré a donar algunes dades que cal
expandir per si el dia de demá una agrupa
do de capitalistes es decideix a construir un
teatre a Barcelona que sigui veritablement
un

teatre nou.

El cost del Teatre Pigalle ha estat d'uns
18 milions de francs —ara ja diuen que 45,
Peró exageren —, o sigui una xifra com
quatre milions vuit centes mil pessetes. No
cal esverar-se d'aquesta xifra.
s aproxi
madament el que va costar el Coliseum o

"V,IBRACIONS"

El

«mur

públic

de foc» que separa el hall del
de les cambres dels artistes

Tívoli, i certaanent al costat del Teatre
Pigalle no representen pas técnicament res
de nou. Cal dir, pero, que el Coliseum no
tingué mai la finalitat teatral, encara que
es pot dir que pel mateix preu ho haurien
el

pogut fer millar i Inés

sencer.

La idea d'Henri de Rothschild fou de do
nar a París una escena amb totes les possi
bilitats espectaculars. Aleo és plenament as
solit. S'hi pot fer tot, absolutament tot :
comédia, drama, ópera, revista, obres d'es
pectacle. Es recollit per a la comédia ; és
espaiós per a l'espectacle féerique; té con
dicions acústiques envejables i tan sois com
parables a les del Teatre deis Champa Ely
sées i es poden donar en l'eseena represen
tacions Ilarguíssianes sense que els entre
actes •siguin un destorb, ja que amb les
quatre escenes movibles amb ascensors, no
cal que el públic esperi el canvi de decorats.
Es a dir que, per exemple, obres de molts
qtradros i. és a aixo que es tendeix
com per exemple Les Ratés, Mixture, Mci,
ya, DéParts, per dir-ne unes guantes, poden
veure's sense entreactes i amb el mateix
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TALLADORS DE PRIMER ORDRE

máquina d'escriure consulteu-nos

és absolutament formal
Máquines de totes marques: noves, reconstruides i d'ocasió
Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions. Abonaments
Representants de l'atril "KOPI" i multicopistes "PERFECT"
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Telefon 15345
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Albiol G. i Riera, SI L.
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AQUEST ANUNCI
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Notes d'una melodia silenciosa

no es posa d'acord
La gent discuteix
sobre la significado de l'art. Els uns el
restringeixen a no ésser sino una transpo
sioió del nostre viure real. Transposicio,
aixo sí ; és a dir, les mateixes coses, pero
ordenades sota un caire inteHigible. L'artis
cons
ta ton Phome que tindria una plena
ciencia d'alió que nosaltres vivim d'una ma
nera obscura. Altres volen que l'art sigui
la cristallització deis nostres anhels més
porta
cars i mes perennes. L'obra d'art no
tia, dones, sobre el contingut real de la

ángel.

Que sola
o un
en una irrealitat de retirada.
ment
en
comença
seva
La decaddncia
d'essbncies passades)

deis escriptors fran
Careo
i Montherlant, s'ha
com
que,
cesos
temps amb els
últims
aquests
en
encarat
ibbrica.
No
fa gaire ha pu
plans de la vida
cinema i que titu
blicat un llibre dedicat al Simfonia cínica
silencieuse.
la Une mélodie
que se
de notes callades. Llibre heterogeni
l'écran.
gueix activitats diverses dellibre
estan dedi
Moltes planes d'aquest
i a un seu
del
film
dude
l'esperit
a

René Sehwob és

un

perdura

—

—

—

el punt flac d'un sentimenta
de clown (aquel'
delíqüescéncia
Heme
dibuix d'Epstein, barreja de rialles i p:lors!:
Desespoir d'un tel sounre
"Larmes!
amoureuse d'un
Rire Pinnocence
imbécile charmant malheureux et ironique")
d'un circ que ha adquirit ja les dues dirnen
sions d'un escenari.
*

reacció

en

—

—

—

—

—

—

cedes
símbol excels: Chaplin.
Schwob fonamenta el veritable sentit có

*

'

*

dictoris. D'ésser un espectacle d'una pro
ximitat física portada a la máxima acultat
i de romandre no obstant absolutament fo
ra del vostre abast. No hi pot haver co
rriere de cap mena entre l'espectador i l'ac
tor. Pertany al mon de les ombres que la
Ilum basta a armilar.
Impunement assistim a l'espectacle i sen
se pudor aquella gent s'expansiona a free
deis nostres ulls ami) una sincera esponta
neitat que ens torba i ens captiva.
Quin Ilibre més bell a escriure sobre les

DISCOS
curta du
Hi ha un boa nombre d'obres de
és la Concó
rada i d'autors coneguts, comRhnsky-Korsa
india de l'opera Sadleo, de
són
kow, l'Aprés un réve, de Fauré, que unes
retingudes amb facilitat per l'auditor,perqué
per la seva fácil melodia i altres
són motiu de Iluíment per qui les interpreta.
pú
Moltes .d'elles són conegudes ádhuc pel no
blic que no sovinteja als concerts i que
autors
més entra en coneixement de Ilurs
admira
van
Al
disc
hi
aquestes
obres.
per
presentar
blement 1 son les preferides por a
els virtuosos.
Amo

aquestes

obres es

pot escoltar

sense

defallir un fragment que us !Hura Sauer, Ca
sals, etc., etc., ja que no és per a tothom
empassar-se sencera tota una sonata de tres
temps o un quartet. Dona encara una varie
talment com
tat a l'auclicié, gramofbnica,
s'escau als concerts, puix que aquestes obres
collocades sempre a la darrera part de pro
grama, enllestides ja les altres parts que
l'aten
contenen els plats forts, no necessiten
perd.
sempre
es
ció que al final gairebé
obres
A aquest génere pertanyen les dues
que omplen el disc que interpreta Pau Ca
sals, en una cara la Mansa núm. 5 de Gra
nados, que tardes vegades hern sentit a En
Casals mateix i a l'altra el Pito de Popper,
aquest autor que només sembla havcr escrit
per a donar motiu a exerciois acrobátics deis

mímica de

El cinema s'ha convertit
en espill de eloqüéncies anímiques
má
Schwob
pel gest. Es aixd elle) en qué René pantalla
fonamenta la poesia del film. La
ha fet el món irreal. L'espontandtat de la
amb un centre que
sorpresa en successió
és l'essIncia
pot ésser el primer terme
una realitat
del
cinema.
En
la
poesia
de
prdpia, el cinema "és l'art d'invertir Por
de del món per subratllar millor la be
de
Ilesa invisible". L'element quotidiá
de la vida pren en el cinema el
mócrata
sentit abstracte de la Poesia (D'ad un Cha
poltic en el cim.)
plin
per a Schwob
Retorta destiladora, el cinema ens permet
destriar quintes essIncies en el ralenti.
Hi ha una poesia substancial en el cine
intérprets.
ma (ja no gosarem dir com André Maurois
Kreisler continua dominat per la seva dé
afir
—encara que sigui per contestar-ho
ria de les transoripcions ; pot resultar fáoil
mativament
"Hi ha una veritable poe
traslladar fragments d'Opera al violí, mes no
sia en el cinema?"). Sohwob, com Levin
es pot
compendre com per enlairar al seu
com tants altres —, afirmen la ten
germá, el violoncellista Hugo, i associar-lo
son
als seus éxits, ha de •Illurar-se •a efectuar
déncia deis seus assaigs vers una poética
treballen
so
Els
cineastes,
peró,
arranjaments d'obres sfimfoniques i irag
del film.
ments teatrals, talment COIM si es tractés
bre matéria esvaida d'una cinta silenciosa.
d'oferir-les a un brio de cinema, com si no
Sobre una poesía que se'ls escapa deis dits.
hi hagués prou literatura musical per al con
Tots eomprenem els efectes subjectius de
ins
junt que formen violí, piano i vieloncel. Ara,
la poesia d'un film. (Qui no separa els
aixd sí, el que no coneixern son obres en
tants de poeta o de poetastire de Murnau
poe
les quals llur autor no vulgui que l'auditor
es
perd
de
la
en Albacla? Qui no
no senti el piano i sí únicament els altres
MetrbpOlis?)
sia
en el simbolisme de
•instruments, i aixd és el que sembla preocu
Tots ádhuc ens hem pogut inundar de sen
par els germans Kreisler en aquest disc, i
sibleria. Perd la poesia del fin) la copsem
en un film de Jos. Von Sternberg
EVELYN
BRENT,
cal confessar que aixo últim ho han assolit
igual en el pas rápid d'un film pur (Cho
llibre
de
del
amb un fragment de Corelli, i amb Parran
de
Marc
Chagall
Frontispici
mette) o d'un cinema absolut (Hans Rich
Confinades
naturalment
jament de l'Intermezzo *de L'Arlesienne.
René Schwob comentat en aquest article
dones
del
cinema!
Man
imaten
scenario
d'Epstein
o
existencia
;
seria,
al
centrad,
ter), que
un
nostra
* *
de
pantalla,
vi
en
l'existencia
mágica
la
nosaltres
en blanc i
Ray, que en una simfonia
ge d'alió que ella no és, pero que
la
separació
és
folla
tetes
De
música
ultra el fragment de
resumeix
arrib
una
precipitado
vocal,
del cinema
d'ombres de la U. F. A., que una
desitgem que sigui. L'art fóra una mane- vint allí
negre
Fidelio de qué parlávem Paltre dia, el cata
artificial i involuntária d'un home del si del pirueta de Stan Laurel, que en les vides ra de Itiure imagináriament aquelles possi- les facetes de la vida, en aquella existen
marc
leg del mes porta dues de les Seis Canciones
cia on no hi ha ni un gest a rmenysprear,
món que el volta." L'exterior
poéti
bilitats que avorten en la nostra existIncia
d'una documental. Ens interessa
bergsoniana
de
quelcom,
de
la
cómica
(font
que
no
reveli
espanolas, de Falla. Hom dernanaria d'a
guspira
és
un
esguard
de la
efectiva. L'art existida perqué la vida
cament
tant un film industrial com una
questes obres un enregistrament complet,
desequilibris riallers), de Pelement primor película d'avantguarda. (Recordem en reve un affaire manqué. s possible que l'art qual ha estat exclosa tota vulgaritat.
per
hern
vist
la
dona
absolutament
puix
cal confessar que és el millor que s'ha
Allí
més.
En
voler
comdial del cómic ha d'ésser nu, fred, sense el frenesí d'una carrera de cow-boys a Mon
aixó
i
quelcom
sigui tot
retallant-se
d'una
manera
folklore espanvol. Les publi
vivint
hipocresia
fet
a base del
de
l'actor
versa
la
(La
silueta
una
fórmula
simpatia.
pendre el seu contingut en
tana i el neguit d'una primitiva i policíaca
imaginá
Nana i Jeta, cantades ad
hiperbólica,
monstre
adorable
que
cedes
actualment,
abstracta, ens trobem sempre amb un resien un fons agre.)
película de séries.)
després
d'haver-lo posat tmirablement per Fleta, són les més conegu
Era?
Lang
i
que
misteri
en
indomable.
L'art
és
un
Es ben ciar que per a Schwob ha d'ésser
du
viu
i
Es aquí, dones, on resideix Pencert de les
des. Cal assenyalar •l'estilització de la dansa
encarnació
al món no li restá sino tirar-lo al foc per a
Chaplin el tipus perfecte
el sentit més auténtic del terme.
afirmacions de Schwob. La poesia d'imatges
desempallegar-se'n.
aragonesa feta per Falla i l'admirable acom
l'heme
que
Chaplin
és
extra-planetari
volAra bé ; si un ésser
de la seva doctrina.
rotllos de cinta
ha
aconseguit
omplir
els
Greta
direm
d'Olga
Blacanova,
panyament pianístic que l'adorna.
la
1
que
o tota
porta en ell tot el comicisme
gués documentar-se sobre la raga dels bucom si fossin ampolles de vida. D'una vida
Impressionant un fragment de Wagner
i Evelyn Brent, sino que han vingut
deis
Garbo
banda.
L'admiració
la
produccio
cinematográd'una
mans
examinant
tragédia
els
pura i casual. Els seus personatges
damnació
en una lluita
per
a fer-nos conéixer la
veu d'una cankánt,
dir-nos
la
nostra
a
acaa
Marcel
l'Herbier
que
l'amor
fica, arribada a la conclusió
cineastes franceses (de
realitzen en un ritme la doma
herois
més
fort
que
quelcom
encara que aquesta sigui la de la baronessa
endebades
enfront
de
Cha
millor,
para tota la nostra existencia ; o,
Poulaille, d'Epstein a Moussinac) per
—poética—d'un art subconscient. Ritme
de Popper, Maria Jeritza, si no és fet amb
nosaltres : la dona. L'art ajuda a desco
Si el personatge alludit fos inclinat a la seplin es plasma en l'obra de Schwob més que de vegades tdpic
és
l'estrofa
que
que
escenes d'El dimoni i la
el concurs d'una bona orquestra, pot resul
Algunes
apuntabrir-nos.
serien
els
Part
que
suara
exemple
concepció
de
un
gona
en una revisió
el nostre tar perillós, ádhuc per a la mateixa veu i
encabeix
la
mesura
desigual
i
perfecta
reactiu
que
proven
un
qual
glacarn
son
al
cosa
per
la
vem, que l'amor és la
libres de Poulaille —, en un comentan
d'uns versos primitius. Ritme que es resol
més si aquesta no és sobrada per a frag
teix tothom. L'art que s'adreça per excel- ésser passional.
marge. Un assaig de reconstitueió en unitat.
en la pluja, en unes passes de
ments de l'empenta del final del Tristany.
en
un
vent,
qué
dirern de Lillian Gish ! Esguard el
les
mas1
avui
satisfá
poétic,
tothom,
que
aneeddtic,
léncia
a
(La figura d'un Chaplin,
passat pel sedás de Francament, aquest enregistrament arriba
desfilada
de
soldats.
(I
per
qué
no en
sembla
haver
de
leit-motiv.
seu que
el
nnateix
fa
sentir
sempre
d'epopeia
ses,
de figura técnica o d'heroi
tard, dsprés de la publicació feta mesos en
un somriure tremolós de Lillian Gish?)
tots els dolors del mon. Cos el seu, tan
El romanç d'amor que termina amb el bes
de Chapliniade, elidint-se.)
rera .per la anateixa Companyia del Gramo
del cinema
L'esperit
pur,
essencial
lassa
minso
que ha conegut totes les convulsions
el
mateix
no
ésser
sempre
final
per
una
in
Tot es justifica en Chaplin en
fon del tercer acte del Tristany i Isolda.
sofriments terrenals. I per damunt de
quedar
per
a Sehwob condensat en el
deis
deu
al
cinema
a
saque
retorna
a
la
multitud
adaptado al món exterior. Es, en eh, el so
encara amarada de la dolça cal
de
la
mi).
tot
alenant
radi
de
la
cambra
en
el
rodar
manca
de
temps,
de
libido
la
tisfer la
que
J. G.
litari absolut i universal. En mig d'un uti
alpestre. Un poema de dolor
ma d'un llac
* * *
l'operador.
Es una gráfica del silenci. Es
no permet de
d'ocasions
brillants
diners
o
migrado,.
llatge pobre, d'una escenografia
que parla d'esperança. La seva existencia
la síntesi de Pelement literari de l'element
satisfer d'una manera efectiva.
Danza espanola. Granados. Pablo Casals.
Charlot per a Sehwob ha caigut en un món
de la nostra jor- en Les dues tempestes és per nosaltres
dramátic
de
les
arts que interiereixen el ci
insuficiencia
Contra
la
mai
no podrem oblidar.
Cia.
del Gramdfon. DA loxs.
que no coneix i en el qual é,s un estrany.
que
de
la
imagiquelcom
nema. Son les imatges que produeixen en
ha
el
refugi
nada viscuda, hi
decantada, glo
Id. Id.
Vito. O. 54 ntím. 5. Popper.
Isolat amb la seva rara
Innombrables les arnistats que hem con
els cineasdel film. I per
tapie
roulant
l'enlodó
prdpia
Per
als
que
no en tenen,
nació.
vestimenta. (Per aixd ene ha
Sanctissima. Corelli. Fritz i Hugo Kreis
rificada
tret al cinema. Coses que obscurament pre
elimina
ells.
música
la
que
somien
per
t,ant,
és
la
seva
tes
ley.
Cia. del Grambfon. DB 116.
semblat estrany trobar-lo en Vacances, en
veiern les hem vistes explicades. Dones que
tot el que no és propi
deshumanitzant
L'art arrenca de la nostra vida d'imaginostre encontre.
L'Arlesienne
(Intermezzo). Bizet.—Id. id.
han
vingut
al
Chctrlot a les trinxeres i fins i tot en El d'ell.
el
sentit
més
sa
desitjávem
en
nació, i l'erotisme
Jota. De Falla.
Id. íd.
I hem tingut idillis d'una castedat difioilís
Pelegrí, barrejant-se en vida social). Cha
ocupa en ella
inflult
enserns del terme
la
literatura
ha
i
insá
Tothom
sap
que
Nana. De Falla. Miguel Fleta.
Cia. del
sima en un terrat tronat i hem conegut
plin indubtablement ha caigut del cel al en el cinema (el teatre primer; els scena
un
lloc preeminent. Res de particular,
contrades exótiques que no hau
Gramdfon,
DA 1036.
meravellats
influencia
celuloide. I a ell torna en un somni pen
trobi
sota
la
Part
es
dones, que
Dios després; ara, en el sobrerealisme, ca
Jota.. De Falla.-- Id. íd.
ríem sabut imaginar.
jat d'un núvol d'inconsciéncia. (Qui no re
deoisiva d'Eros, de totes les divinitats la
de somnis
un Poisson soluble o uns
dena
Tristán e Isolda. Mort d'Isolda. Wagner.
deja que al cinema hi ha vist con)
la
dansa
l'amor,
Algú
perqué
aixó
de
democrática,
corda els ingels de The Kid, o
més
Igualment
podem
Champe mutgnétiques).
Cia. del Gramdfon, DA 1021.
mengen els des i com cal donar la má a
deis llonguets de La Fallera de Por?) Es la
com
el bon sentit de qué parla Descartes,
trobar escenes einemátiques en novellistes
una senyoreta. A més a més d'aix6 hi hem
Eros
deci
tothom.
—subtil—caricatura d'un boig que produeix
comuna
a
és una cosa
i poetes (Gide, Alberti). Autors i tot bus
estima i es deixa es
sensacions de vida interior amb una vida
deix dones de quasi tots els films, que així vist com Lilliam Gish
quen
les
seves fonts literáries en la panta
Garbo
s'abraona damunt
com
Greta
timar,
són intelligibles per a tothom.
que és tota un somni. En una inadaptació
lla (Espina, Cocteau). De totes maneres el
vida per a destruir-la i força d'altres
un
fruit
de
la
d'una
semblen
del
true
me
una
falta
clara
Hi
ha
films
que
de l'escena, en
film els és estrany. Sohwob diu que la lite
coses instructives.
nostra imaginació. Res que sembli tant un
cánic sense esquematitzacions (la casa que
ratura no ens coniença a interessar fins
Demá será el torn de conéixer Mary Dun
Lluny
i prop, impa1diu
film.
somni
com
un
vola). D'aquesta vida de Chaplin
orgánica
la
<unitat
no és a,conseguida.
d'anar a la Polinésia amb la Raquel
que
i
l'espai.
can,
pable i silencios burlant el temps
Schwob
que no obté mai cap victdria,
literatura ha passat pel sedás d'una
Torres a qui sap el bé de Déu de sorpreses
La
esdevingut
allucinatori.
films.
somni
que
ha
Un
que és la suma de la série deis seus
nava irrealitat.
que ens esperen.
Poddem aquí apuntar un procés psicoló
El triomf de la Fallera admira 'el rnateix
porta
una mú
L'automatisme
del
film
No volddem acabar sense dir encara una
música i condueix al
la
carácter
gic
que
neix
de
I
és
dissimulat
el
seu
Charlot.
Pacompanya
d'aquestes
amistats nostres ; la nostra cara
independent
de
aspira
sica. Música
cinema. La música, crit del desig,
definitiu. (Jo estimo més les passatgeres
Sadie Thomson (3), perd ja
gramola.
s'objec
amistat
amb
ment d'orquestrina, de piano o de
ció obscura, generadora d'imatges,
vietóries del Circ, del,Marree, o de Vida de
en el próxim número, en el qual
que
farem
amanerades ens destor
un
film
ho
músiques
en
(Aquestes
es
resol
tiva, pren cos i
dels
simples
gos, o els éxits amorosos
de la represa del seu film ens
té el
melodia silenciosa
ben.) El film
sembla, per emprar uns mots de Nitzsche, l'avinentesa
El maior stock
seus primen films.)
hi
obligará.
"les
que Sehwob ha batejat amb el nom de
vapor de música condensat.
Un Chaplin aixf revaloritzat destrueix la
PALAU
posició
JOSEP
accords invisibles". La música del cinema
Una dona neix en el somni d'una
diatriba de Suarés contra "le coeur ignoble
(és
la literatura que
ell
immanent
violenta
de la vostra cuixa (i) ; de vegades
és
en
de Charlot". Hom l'ha velatilitzat. I pre
Preus únics a 5 i 6'50 pessetes
qui
no ha necessitat mú
(1) V. quarta página de text del llibre
música:
cinema
una dona no sembla sino la
necessita
en
el
cisament en un moment en quI el cinema
de marxes
nostre.
de Proust Du cdté de chez Swann.
recitats
carrinelons
projecci6
d'un
desig
sica
per
cdmic nadquireix, potser, la máxima impor
és un
(2) Lednard Frank, Kar/ i Anna. L'a
Aquest somni que és el cinema que
triomfals?) "La continuitat porta en ella
d'un antiartisme
es
CASA ALEMANY
tancia d'un realisme
aixd
sí
En
cinematográfica d'aquest drama
rnatisada
organitzat.
daptació
somni bell i
mateixa la seva música." (Música
buseat. Luis Bufluel fa poe manifestava el
ordinari. Tot en el film punyent ha estat realitzat per Joé May amb
somni
distingeix
del
gris
brillant.)
d'un
Vía Laietana, 39 Te1.12756 BARCELONA
seu menyspreu pel fins ara símbol cineista
les imatges sem
el títol de Retorn a la llar.
El silenci del film és suara prafanat pel hi és en funció d'ordre,
No
superior.
el
seu rol del
de la literatura avençada d'Europa.
'matemática
Svvanson
en
(3)
Gldria
Confiávem
en
obeir
una
blen
VINA,
AAA.
so d'un megáfon de carreres.
cap. film La frágil voluntat.
Un cinema anodí o un cbmic gris poden
cal, COITI per als somnis, consultar aquí
dels rétols, en una evolució
de
cap
escolástica
ésser la mort de pel•ícules de Chaplin, d'una una desaparició
cor
tractat de nornolrafia
dels prejudieis de gran públic, en una
grácia made exprés per exigéncies d'intel
deixeble de Freud.
encara
mutis
freqüents
deis
nosal
recció
deixant es
lectuals. Revolució tardana
es
1 aquest somni ocupa cada din en
pellícules
pels
actors
de
coneguts
(ben
sortir
de
important.
En
prits
buse,ant quelcom de més real, de
més
tres un lloc
pin
panyoles), i ens hem trobat amb una
allucinacions d'un Stern
més plástic (Un chor de cineastes plany la
les
espléndides
d'escenes
amenalats
que parla. I estera
pérdua del divo.) El sobrerealisme oposa al tura
berg, d'un Lubitsch i C.a, mal s'acostuma
llargues, de finals teatrals, de confusions
artística de l'es
teatralisme (d'un Potemkin o d'un Octubre
un home
a la mediocritat
veus en successió d'escenes, i d'interven
de
desordre
en el qual
coinicis
un
o d'un Hereu de Gengis Khan.) el
pectacle urbá. Es
cions musicals en moments patéties. (El ci
cinema hi ha un ordre
me
o Pindustrialisme—.
un
es
perd.
En
el
matant
nema s'ennoblirá per Shaw: s'está,
que ens permet de trobar-nos i de com
Hi ha dmies més tangibles. Hi pot haver
El teatre en influén
Pitandello.)
Luigi
per
per
un
pendre'ns.
—en fi—la substanció d'un símbol.
tornará triomfant sobre
car.
I aquest somni ens és cada cop més
altre símbol (les guíes del bigoti d'Adolphe des Ilunyanes
tant
te
l'écran.
tant
en
de
Es un món a part, on
Men)ou o els pantalons de Harry Lang
manera
ade
de l'art de la mímica com
parla
d'una
Schwob
construit
Semon
aun
accés
;
Buster
Keaton
o
un
Larry
don?). Un
seva pro
llum
quada a la nátra visió, naixent d'una
d'un art verbal. El cinema té la del gest
tenen prestancia d'una grácia d'homes.
algunes
transmissió
una
coneixem
paraula
en
mesurada
i
En
pia
dolça.
Chaplin fitxa iconografía per excellén
singularitats i les extraordináries criatures
que ha deixat d'ésser corporal. (EH somia
el graciós, la flaipper, l'intrIpid
cia
ens
diálegs
Els
de gestos.)
que l'habiten amb les quals estretes afee i
d'aquella mitografia de qué ens parlava no en un alfabet
a les orelles quan ja
estranys
cions ens Iliguen. Amistats espirituals
semblaran
fa gaire Francisco Ayala, resulta víctima
ulls.
educat
els
també... liaisons dangereuses.
havíem
d'un amanerament pel nou espera. (Oh
enemic implícit del eine
Schwob
Saben que és amar una ombra, una imat
René
membries!)
efectes dissolvents de les seves
d'acontentar, repetint ge? Es una cosa paradoxal, porqué la imat
sonor
s'haurá
ma
Poc inconscient
D'ací la im
insincer
satisfer.
en el seu
ge atia un desig que mai no podrá
unes paraules de Moussinac
d'aquesta visió
in
imaginació
portáncia
gran
la
"El
film
perqué
Cinéma:
prou
du
la
imatge
és
recent Panoramique
tegral
de Charlie que ha esbrinat
Pmits a aques
parlant i el film sonor han inaugurat unai actui no anassa per a posar
Sehwob. (Será la seva última trinxera?)
Karl per Anna en
einematográfic
de
ta
fundó.
Es
l'amor
d'espectacle
forma
d'humanitat nové.
Perden l'esperit
universal
afegint: I el primer acte del drama de Leonard
han multiplicat els géneres." I
(hom havia dit que Chaplin podia anome
Frank (2).
res Inés.
nar-se Jannings, Clara Bow, Gat Peret).
CLAVERIA'
1 el cinema té aquests carácters contra
CARLES
M.
Chaplin és una deixalla arqueológica (pom
mic del cinema
—

sistema vital
hu
de la realitat. "L'essIncia
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ARTS

LES

COMENTARIS DE

Qué és aixd
El pare.
Es que estava explicant
El jove.
Ramon Novarro agafa la Greta Garbo
film d'ahir.
—

VII
En el nostre certamen Parquitectura de
tendéncies noves és n'U freqüent en ,els
pavellons particulars i en les aportacions es
trangeres que en es palaus ofieials. Per()
també és més freqüent trobar intents de
noyetat que r-esultats. efectius. Alguns nou
vinguts a la construccié ,nova creuen asgo
•ir-la amb la c6moda supressid d'elements
en
la
•decoratius, o bé —1 aixó és pitjor
substittició de l'ornamentad() tradicional per
—

De l'interior d'aquest pavelló, remarca
rem el despatx central i el stand de la casa
«F. Pallarés».
Passarem de llarg el Palau d'Ari Modero
i ens aturarem, uns moments, davant el
Pafau de les Missions. No voldria, peró, dei
de fer constar el meu agraiment als
xar
directors artístics de l'Exposici6 per haver
fet pintar d'un to uniforme els plafons de la
façana del Palau d'Art Modem. Segura
que
i ami) molta rad
ment han cregut
de pintura «inspirada»
ja n'hi ha prou a din
—

—

baigneusc decorativa de l'escultor Otero. El
sentit decoratiu d'aqucst marbre és bastant
acceptable. Peré, en la bona escultura ahcb

bona escultura
Millor dit :.
no cornpta.
resultat
decora
lés
r'a
tné
fi il que d'una precon
ja
cebada concepcil) decorativa en surti una
obra superior. Tot mirarit les carnes d'a
questa baigneuse, vaig recordar, no sé per
qué, el .Cementiri Nou, i tot esguardant la

ésri as idniésc'

pti0u1, teenid
pr

m'aparegué

cara

una
un

una

—

com
en

el

Com que no tinc de rentar res, que po
dria fer festa aquesta tarda?
—

(Berliner Illustrirto Zeitung.)

(Passing Show.)
11111111111111

estereotípia.

VIATGES

S. A.

trC.

El Palau de les Mis
sions és d'aquell cstil,
en algun temps existent,
que per anomenar d'u
manera

na

o

altra,

Rambla Canaletes, 2 I 4 BARCELONA
-

en

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

direm estil medieval
modern-alemanv. •En el
el .1loc més
seu interior
important és sota la cú

pula. Aquesta cúpula

Passatges marítims i aéris

és

Excursions

més moderna que me
dieval; la barana del
1.)rimer pis és més ale
manya que moderna, i
les columnes i capitells
són més medievals que

acompanyades

A remarcar, i (1 'una
manera entusiasta, tots

i

els objectes documentals
que els estoics missio
ners
exposen.
La «Sociedad Espano
la de Construción Na
val» ha construit el seu
payen() i ha quedat bé,
perd amb unes altres
dues torres no tan «mo
dernes», seg uram en t,
hauria quedat millor,
a

aquestes

-

Viatges a "Forfait"
Peregrinacions, etc.

Informes

alemanys.

porqué

-

Pressupostos gratis
11~11111111~~~~~101

•

11.,.ato,

•

tor

els falten uns quants
anys de modernitat.
El Pavell6 Reial pre
senta la distincid ade
quada a la seva finali
res

Juga graciosament

tat.

t.

amb solucions franceses
de mansarda abarroca
da, i en tots els detalls
assoleix el bon gust. En
actual
el seu interior
•

—

J»

n'ha pescat un, senyor.

(polge.)

i

El confort a l'estiu, segons el dibuixant
Heath Robinson.

anglés

—

ment en
he anotat

construcci6

--

••••¦¦••~1•111¦1101

pati,
gradable.

un

reduit

d'intimitat
JOAN REBULL.— Escultura
Si baixeu per les es
cales que us deixaran
En una petita placeta, al final de la gran
Madrona, fareu una
en el passeig de Santa
l'escultor Jo
agradable troballa : una escultura de Joan pérgola, hi ha una Diana ded'aquest
bronze
Dunyach.
Les
qualitats
Pa
sep
Fem
constar
una
altra
vegada
Rebull.
expres
graiment .als dirigents de l'Exposició per sért- més convincents pel,tfinamisme
sat que per la construcci6 del model. i, se
haver acollit l'escultura de Rebull que fou
refusada per a la plaça de Catalunya. El guraanent, estaria millor situada en un in
a l'aire lliure.•
gravat que publiquem correspon al módel terior que rec6
En un
de la plaça del Solstici troba
en
guix de l'alt relleu, en bronze, per la
plaça esmentada. Compareu, namés, aquest reu dos bous que porten dues ,matrones, les
quals, evidentment, han de simbolitzar ele
dravat amb els altres bronzes existents a
la plaça i cree que no caldrá cap
vats ideals amb l'ajuda d'una lira i un corn
l'excelsa valor escultórica d'aquest de l'abundancia. La signatura d'aquest grup
primer model en guix, trobarem que l'e escultdric diu A. Alsina, perd l'escultura no
xecució en pedra no está a la mateixa al
cm diu res. Aix2) no vol dir que no s'hi pu
tura '• perd, així i tot, aquest pastor de Re
gui dialogar, perd cree innecessária tota
bull és de les primeres escultures que po
conversa.
dem; orgullosament, mostrar als visitants.
La darrera escultura que avui anotarem
En aquest cas, us demano (aixd, entre nos
será el prou ben conegut Manelic, obra de
nitres) que no parleu del refús esmentat d'a J. Montserrat. El protagonista de Terra
questa escultura ni del por éxit aconseguit
No sabem
per•Rebull en el concurs d'un monument a Baixa té un aire de molt satisfet. de
la seva
si
autor
n'está
igualment
el
seu
Fortuny en la ciutat de Reus. Hem de pro
obra.
Per
la
meya part, sois agraeixo la
dissimular
les
nos
curar, davant el foraster,
bona intenci6 d'homenatge al nostre inte
tres atzagaiades.
gérrim i enyorat dramaturg, don Angel.
Ens internarem, ara, per dintre 'els jar
Abans. d'acabar, an'hauria plagut moltís
dins Meravellosos i seguiran les bones.tro
sim parlar d'un bronze de l'escultor Casa
halles. La primera que veurem és un bron
novas situat dintre la construcci6 porticada
ze de Josep Viladomat. Aquest nu és l'es
que hi ha en el jardí d'Amargés ; perd sem
cultura probablement rnés important de la
pre ralle trobat que la vegetaci6 d'uns tes
Sala
Parés.
Tor
seva darrera exposioi6 a la
tos al yoltant de l'escultura m'ha privat de
nem, doncs, altra volta a felicitar els direc
totalment. Per la part visible s'en
copsar-la
del
certaanen
per
Padquisició.
tors
devina que deu ésser una obra formosa.
Més avall, en mig, d'un basSal i voltat de
nenúfars, un marbre d'Ende Casanovas ens Per aixd és encara més de doldre aquest
atraurá irresistiblement. Es tracta d'un tors amagat emplaçament. Suposo que atorgat
el consentiment del nu a la plaga de Cata
femení d'una palpitant expressivitat. En al
lunya, no deu ésser tapada per raons, dites,
escultures
de
Casa
guns fragments de les
morals. Ean permeto, dones (ja que he feli
noves, com en aquesta, el panteix de la carn
citat en tres ocasions els directors de l'Ex
plasmat
d'una
manera,
gairebé,
pra
queda
posici6), demanar, amb tot respecte, la su
xitéllica. Es, aixd, una de les bones quali
pressi6 de tot obstacle que ens privi d'ad
tats de Casanovas, mitigada, a vegades, per
mirar una escultura del nostre eminent ar
un perillés ablaniment de la forma, peró,
tista Casanovas.
sempre, amb un dar sentit de l'escultura.
MÁRIUS G I FREDA
Fonmant part d'una 'fontana hi ha una
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Escultura

altra més á la page. En l sector del
recinte que estem visitant trobarem exem
ples d'aquesta mena en els pavellons de la
«Companía de Tabacos de Filipinas», «Ni
trato de Chile» i «La Voz de su Amo». En
canvi, en el d'«Aceites de oliva de Espana»
la intenci6 és ben ()posada : reproduir un
model de casa gótica catalana. En el cas
d'un pavell6 isolat, aquest recurs, ultra la
migrada inventiva, ocasiona un real desmé
rit a les nostres venerables pedres. En l'ar
quitectura, també, hem de procurar supri
mir el pairalisune escenográfic. No dubtem
de la bona intencid d'aquest exhibicionisme
pairal, perd, precisament perqué estimem les
nostres .finestres gótiques, ens desplau que
siguin emprades per un recurs, equivocada
ment dit decoratiu.
una

•

'

•

iM11¦1,

"LA
EL

RESTAURANT

DE

MODA

Situat
davant la meravella

d'algües Iluminoses

prop del Gran Brollador
El comissari (després d'un ?Oct. ).
On
casa el comissarl?
E j,olicia.
Per?) si sou v6s, Excelléncia.
El comissari.
Ja ho sé. Per-6 on és a
-

a

—

COBERTS

A

12

ORQUESTRINA VERDURA

—

casa

?

PESSETES

Telléfon

33924

(London Opinion.)

Feu fer els vostres gravats
Ayui m'han trepitjat al metro, ?el-6 he
conegut de seguida qui era : ens havíem fet
un

tip

de bailar

plegats,

abans.

(Le Rire.)

UNIÓ

en

la

DE FOTOGRAVADORS
",ORTS, 481

Teléfon 33421

—

pas

a

Sí,
la

floja ;

platja,

més m'estimo
en

públic.

pendre

el bany de sol

aquí

al terrat,

en

privat,

que

no

(Lije.)

MIRADDR

Internacional
de Barcelona
O ber

fins

ta

La deu més rica del alón
MIIIIIM111~11~111~~111~~~~

Si vosté pateix (l'Albuminúrla, Litiasis
digna (mal de podre), Bronquitis paren.
quimatoses, Nefritis Minina, es curará
radicalment amb

de la matinada

les dues

a

ç.

AIGUA
DE ROCALLAURA

AIGUA DE
Palau Nacional

i

ORATIS
o'so PTES.

ENTRADA AL MATI
ENTRADA A LA TARDA

S'expen
ampolles de litre

amb

en

i de

mig

iitre

garrafons de vuit litres
gencrals

Dtst ribuidors

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32,

Y

SALMERON, 133

Poble Espnyol
Anunciar
Han estat posats

a

la venda els

carnets

entrades,

de 25

al preu de 22,5o

MIRADOR

pessetes.

1111~1~1~1111

Es tallará una entrada del
dies
que
l'entrada al reointe sigui
una
pesseta,
i
els
els
dies
que
valgui
carnet
carnets.
entrades
deis
esmentats
dues
pessetes
es
tallaran
dues
de
carnets són válids per

Aquests

a

tots els dies.

l'Exposició valgu?

Els dies que l'entrada al recinte de
cada fulla només podrá entrar una sola persona.
Els dies que l'entrada al recinte
entrar dues persones.

NOTES.

—

El

públic

no

podrá

dues

entrar al recinte

per

permés

consigna
Plaga d'Espanya,
La

menjar

en

els bancs,

per als farcells petits
fora del recinte.

Ha estat posat
al preu de 70

de

a

la venda al

queda

públic

jardins, places, escales,
establerta

el carnet per a tota

podran

ni

'I

AFISA

etc.

portes de

la

de

golf

el bolet

(The Humorist.)

V

la

Laietana, 18, pral.,

I
1

B
1

Director

temporada,

pessetes.

•

Societal

de Carburs Metülics
Mallorca,

Correus: Apartal 190
Teleg.: "CARBUROS"

Telefon 73013

234

BARCELONA

CARBUR DE CALC1, Fábriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya) : : OXIGEN 99 % DE PURESA, Fabriques
a
Barcelona i Valéncia
: :
ACETILEN DISOLT, Fábriques
a
Barcelona, Madrid i Valéncia : : FERRO MAGNESI
FERRO-SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIO INDUSTRIAL
de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BUFADORS,
MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos,

estudis,

consultes

i

assaigs,

gratis

Caries Ossorio

Cada dia, Ilevat deis divendres a partir de les
recinte de l'Exposició será d'UNA pesseta,

al

les

a

jugador

tot

Catalunya

paquets voluminosos.
No será

el

mormaimmominamannzrzanummenima

cistells, farcells

amb

o

producte

pessetes, per

d'una pesseta, per cada fulla

sigui

un

l'Expo

Les persones posseidores de carnets antics d'entrada al recinte de
sició podran fer-ne ús, des d'ara, en la forma següent :

paciéncia recompensada,

és donar a conéixer

nou

de la nit, l'entrada

4

Viisteua l'Exposició

Autoritzacions per
a noves indústries
el

carro

d'En

B°N.

Certificats de
productor nacional

CARICATURISTA
Caricatures minut: 5 ptes.

Av. del

Marques

Exposició:

Caricatures

de Comillas

Noves instarlacions
canvis i trasllats

30 ptes.

Expedients de protecció
de l'Estat

(davant el Poble Espanyol)

Representant especial

Teléfon 34482

a

MADRID

Contribució industrial

Subscriviu-vos

a

MIRADOR
SETMANARI
t'alai, 62.

'3UTLLETI

DE

-

territorial, utilitats

CATALA

SUBSCRIVIU-VOS A LA

BARCELONA

CASETA DE LES ARTS

SUBSCRIPCIó

En
que viu
carrer

I

DIRE CTOR
ART ANTIC:

a

n.°

se

subscriu

a

:Mariusr Gifreda

Joaquin:

ART MODERN:

MIRADOR

pei Preu fixat de 2'50 ptes. trimestre.'

Folch i Torres

Rafael Benet

A B OKAIM E N T

de 19

_de

NO SE VENDE
A GRANEL
Exigid «Idee nomine

Signatura

Franje

Moscas, Mosquitos, Polilla,
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas

e

su.4111-g,0691111•,....

—

negro.

.recloWn

MATA:

Un any: Barcelona, 17 ptes. —!PenInsula, 18 ptes.
Península, 8'50 ptes,
Un trimestre: Barcelona 8 ptes.

Redoccid i Administraciá: VIA

LAYEiTANA,

37
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