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EL
Triángulo
l'esperit

de l'autor i

TEATRE

al Teatre Barcelona

No tenir una idea precisa de les própies
aptituds exposa un home a aventures ben
perilloses. No és artista complet aquel' que
no es assistit, en el
procés creador, per un
instint segur que li dicti la selecció neces
sária. Molts escriptors mancats ho Eón per
aquesta deficiéncia, que els embranca en
temes poc adients amb llur manera i llur
sensibilitat. Cal un perfecte equilibri entre

l'esperit

bligava

donar la cara i a renunciar al
caramel de la sensibleria. Bon punt ha por
tat l'olor de pecat a l'escena, s'escapolebc
amb una cabriola ben poc graciosa, deixant
que la imaginació de Pespectador confegei
xi el desenllaç que més u plagui. Per fer
el contrapés, Martínez Sierra s'ha acqnten
tat amb carregar el grotesc d'algunes es
cenes, per tal de poder qualificar l'obra de

de l'obra

a

farsa, cregut

projectada puix que, evidentment, ningá
no pot donar alta que no té. Especialitza

que

aquesta etiqueta

excusa

la inconsisténcia i la garrulitat, quan pre
cisament la farsa obliga a filar més prim
que mai.
L'home de teatre només s'endevina en
dos o tres moments d'un cómic pujat. Pera
ádhuc en ells, veieu l'autor indecís, esta

ció,

dones: aixa no vol pas dir una explo
tullí mecánica, una repetició industrialit
zada dels mateixos temes. Pera ningú no
pot ,tluair l'imperatiu de la própia sensi
bilitat, que d'ella mateixa ja imposa l'es
pecial tzació.
Diem aixa perqué dol de nure com a
homes tan equilibrats com Martínez Sierra,
una prcocupació de fer el modem i el pa
radoxal els fa perdre la carta de navegar.
L'autor de Triángulo sembla haver-se ado
nat que Pobra fallava, per?) en comptes de
renunciar-hi, resolgué aturar el cop amb
un subtítol que n'excusés el desballesta
ment: -Farsa un poco seria" és una quali
ficació a tot estirar original: els qui per
farsa entenen humor, i per tant serietat
(en la vulgar accepci6 del mot) hem de
suposar que Martínez Sierra ha confós els
géneres. Perqué Triángulo, ens sap greu
haver de precisar-ho, no és farsa ni "un
poco seria": és, aixa sí, una lamentable
equivocad& Una equivocació d'aquelles que,
tractant-se d'un home de tantes taules, us
fa dubtar de si l'experiéncia teatral pot
guardar l'autor d'un mal pas.
L'argument pot exposar-se en quatre
mots. Un naufragi escantona una Iluna de
G. MARTÍNEZ SIERRA
mel; determinades coincidIncies convencen
el marit de la seva viduitat. Tan boa re
blint reaccions sentimentals ben injustifica
cord ha guardat del matrimorii que, quatre
des i creant un moviment escénic completa
anys després, es torna a casar, i la segona
ment gratuit. Altrarnent (i no voldríem que
dona també el fa molt felk. Hi ha gent, pel
ningú ens sospités fruició en llevar n'Iras
que es veu, que sempre es beneficia de l'ex
cepció. Pera aquesta nova Iluna de niel és a l'obra) hem de deplorar la qualitat del
diáleg. Es d'una platitud acoradora. L'elo
també efímera: la primera muller reapa
qüéncia hi és servida amb una dosi tal, que
reix, ignorant del passat i disposada a res
els personatges coincideixen, sobretot en el
cabalar-se deis cinc anys d'abséncia. Con
primer acte, a arrossegar els mots indefi
fusió, llágrimes, escenes de gelosia. Martí
nidament, per exemple: "soy feliz, feliz,
nez Sierra, en comptes de cercar una solu
completamente feliz..." De semblants re
ció que potser esgarrifaria el seu públic
habitual, enllesteix l'obra arnb una fugida dundáncies n'hi ha una lletania a tot el
llarg de l'obra, alternant amb acudits de
del marit entremig deis espectadors. Vet
aquí tot el profit que Martínez Sierra ha casino provincial.
Els intérprets es debaten amb la impre
tret de la lectura de Pirandello.
cisió de la comédia, pera no arriben a
Perdó. No és aixa sol el que n'ha tret,
so
breposar-s'hi. Caterina Bárcena, habitual
sin6 cilla que precisament mou l'especta
ment
deliciosa, s'abandona a la nyonya de
dor a tolerar la "farsa un poco seria": la
la literatura que li ha calgut apendre. El
novetat de la situació. De fet, no hi ha tal
originalitat: el rnateix Pirandello, en un gran Collado es limita gairebé a recitar:
el nom de Narcís Ii escauria,
conte molt divertit (que després fou esceni
altrament.
Un nom a retenir: Helena Cortesina, ar
flcat, ens sembla) planteja la mateixa si
tista d'una gran sensibilitat.
tuació en un altre ambient. Pera la resol
El públic s'aconsolá amb l'elegancia de
valentment, amb la convivéncia. Per qué
les toilettes i amb una decoració de
Martínez Sierra ha représ el tema, si no
bon
veure.
podia aportar-hi res de personal?
Ben al contrari, l'ha farcit amb un pri
JOAN MíNGUEZ
mer acte francament de cartó, pretext per
qué la senyora Bárcena pugui sortir a tots
els actes i amb el prestigi de la seva pre
séncia i amb la gracia de la seva veu don
gui més relleu a l'obra. Perqué l'especta
dor conegués els antecedents no calla pas
El dia 3 de desembre s'estrenará al Tea
tre Novetats l'obra en
tot un acte a la coberta d'un vaixell, amb
tres actes, de Juli
una salsa cosmopolita ben rnagre.
Vallmitjana, que porta per títol
En un recó
de
món.
Triángulo hauria pogut esdevenir una
Sembla que es tracta d'una comedia de
farsa magnífica. El tema s'ho porta. La
costums rurals, época actual.
dualitat amorosa de l'home, la resignació
femenina a una promiscuació repugnant,
*
* *
pera que les circumstáncies li presenten
Després de l'obra de Vallanitjana, s'es
com a lbgica, l'horror a l'escándol de les
trenará a Novetats la comédia francesa Ces
famílies honorables. N'hauria pogut sortir clames aux chapeaux verts (tres actes i un
una sátira d'una moralitat ben precisa...
proleg, d'Albert Aorement), traduida al ca
talá per Josep Maria Planes,
Pera l'autor de Canción de cuna no ha
amb el títol
tingut prou alb o prou coratge; s'ha sentit de Quatre bones senyores.
Aquesta
despaisat davant d'un argument que l'o
comedia ha obtingut un gran
éxit de

ENTREACTES

públic
França. Darrerament,
pellícula.
a

n'ha fet

TEATRE ESPANYOL
Companyia de Vodevil i zransespectacles
de ,JOSEP SANTPERE

Avui, nit,

i totes les nits. El gran

*

*

*

Dintre la primera vuitena de
desembre
s'estrenará a Romea una altra obra amen.

L'espectacle The Spider, que en ca
tala es dirá El Faquir Bengapur.
La versió a la nostra llengua
ha estat
'feta per Josep Maria Planes.
cana.

L'Escota

*

•

de les Coco ttes

*

I vinguen traduccions I
ls molt probable que per la
segona

Pás
Novetats la famosa obra
Journeys End, el gran éxit mundial. Es un
drama de guerra que ha compartit Pactua
litat junt amb el llibre de Remarque.
S'ha encarregat de la traducción catala
na
En Josep Maria de Sagarra.
qua

Teatre Catalá Novetats

*

s'estreni

«Tip-Toes»

El jan 1

LES NOVES

gaires dies que el Mestre Vi
ens explicava tota la seva admirado per
l'opereta americana. «Després de Miss Ellyet
No fa pas

ves

s'ha fet res tant encertat
Nanette.»
El Mestre Vives sosté que Po. pereta vie
nesa no té cap mena d'interés t que l'ope
reta americana ha vingut a recollir la tra
dició i la gracia de l'opereta francesa. Aques
tes opinions poden ésser o no compartides,
pero ens interessa de recollir-les per demos
trar que ádhuc en els medis aparentment
Inés allunyats de la música dita ameritana
la força del jazz hi ha fet forat.
Amb la presentaci6 de TiP-Toes, que de
via tenir lloc ahir, dimecres, el públic de
Barcelona haurá tingut ocasió de veure un
nou espectacle de gust americá, als quals
está tan aficionat rrnalgrat que els empre
saris ens el serveixen amb comptagotes.
Tothom recordará l'éxit formidable que ob
tingué No, no, Nanette, l'any passat, a No
vetats. Una opereta negro-americana, Lou
siana, constituí també un gran éxit econo
mic pels empresaris del Nou, fa un parell
de mesos. Aixo significa que a Barcelona
hi ha un públic fácil a l'engrescament per
les obres de jazz. Per qué els empresaris
no. es cuiden d'aprofitar aquest corrent?
Perqué, ja ho hem dit altres vegades, aquí
no n'hi ha d'empresaris. Es una veritable
llástima que, en els actuals moments, una
obra lamentable des de tots els punts de
vista, com és la Cleopatra del Teatre Có
mic, s'aprofiti per aproximació, de les bo
nes disposicions del nostre públic pel teatre
Iíric empeltat de music-hall.
—

va

com

dir

No,

—

no

no
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*
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Des del punt de vista d'espectacle, l'ope
reta americana ofereix una série de sugges
tions que, al nostre entendre, no han estat
superades fins a la data, per cap aspecto
del teatre frívol. Les girls, els boys, el jazz,
els actors acróbates, encoananen a l'espec
tacle una alegria, un optimisme des or
dants, que surten de l'escenari i es projec
ten amb una força irresistible sobre el pati
de butaques. El públic se sent arrossegat
per aquesta allau de ritme i de moviment
i participa d'una manera directa de Pentrain
de l'espectacle.
L'opereta americana, més que cap altre
espectacle similar, necessita tenir una In
terpretado especial i adequada. Per exem
pie : amb petites variants de matís i d'es
cola, aots els artistes del món són capaços
de representar d'una manera decent La ví
dua alegre, posem per cas. Hl ha l'exemple,
sense anar més lluny, d'una série d'opere
tes vieneses que han tingut una bona in
terpretado per part de cornpanyies espanvo
les. En canvi, és materialment
tal cam estan les coses, que un conjunt in
dígena en doni una versió aproximada
ment aprofitable d'una opereta americana.
Tothom es recordará de la desgraciadfssima
Rose Marie que ens van donar al Tívoli una
série d'artistes ben prestigiosos dintre la
sarsuela espanyola,
-

impossible,

*

*

*

moviment, la bellesa plástica, de les
operetes americanes, que son tant una festa
pels ulls com per les oides, son una conse
qüéncia de la anUica de jazz. L'extraor
dinária brillantor, el colorit d'aquesta mú
sica, exigeixen un esforç especial deis ac
tors per tal que aquests es puguin posar
El

a
te amb l'extraordinária Inobilitat dels
ritmes I les melodies. Per aixo ha estat pre
oís que els metteurs en scbne anessin a re
clutar en els escenaris de music-hall els
ballarins i els acrobates que havien d'ésser
els protagonistes de les seves operetes.
El jazz imposa una agilitat particular a
tot el que ha d'esdevenir sobre l'escena.
Els artistes, a Inés a més de saber decla
mar, han de saber cantar, bailar, fer acro
bácia. Si no, la força de la música els
anulIa completament, queden ofegats pel
prestigi de Porquestra.
*

*

*

a

superioritat del jazz sobre Peltre mú
sica, digouem-ne Ileugera, es pot defensar per
diverses raons. El jazz és una cosa forta,
viva, musculada, que ha ting,ut la sort de
caure

sempre

a

CANIONS RUSSES

inans

d'instrumentistes de

primer ordre, plens de fantasia, que d'una
melodia qualsevol en treuen uns efectos
questrals que mal havien aconseguit els
valsos vienesos ni franceses ni els passos
dobles espanyels. Després, hi ha encara l'e
norme forsa del ritme, també completament
original,
or

i el fet d'haver descobert una sé
rie d'instruments nous.
Es natural que tot aquest bagatge de no
vetat i de joventut, aplicat a l'opereta,
ha
via de donar forçosament uns resultats es
A
pléndids.
l'impuls d'aquesta música han
nascut els ballets, els frisos de boys, 1 girls,
que en podrferm dir flors de jazz. El jazz
i els seus artistes donen la impressió
d'una
cosa jove, esportiva, plena de salut.
Es tot
aquest sentit optimista i irresistiblement
entrainant que ha conquistat el públic de
tot el mor'.
J. M, P.

Erem al «Kasbec» del carrer de Balmes.
Un amic ens hi portá per a fer-nos co
néixer una cantatriu russa que acaba d'ar
ribar a Barcelona. Sota una llum roja apa
reixia la silueta alta i ben plantada d'una
dona que semblava un marbre.
Aquesta dona es diu Dina Kaminska i
fa poc ha treballat als Ambassadeurs de
París amb éxit extraordinari... I aixo que
l'art rus ha passat una mica de moda...
Després del Caveau Caucassien, la Maison
des Russes i la rnort de Denikine, els rus
sos estan de baixa. París renova les joguines
cada dos anvs i ja té prou «remers del Vol
ga», prou Pitoeff, prou Trotzki, prou Ni

kita,

etc...

perqué de l'éxit de Dina Kaminska
París, a Londres,
Berlín, o a Buenos
Aires, on
treballar l'any passat?
Perqué Dina Kaminska deixá de banda
les cançons coneg,tidfssimes del folk-lore
rus; deixá de banda les cançonetes plora
El

a

a

va

neres I
entremaliades que Nikita Balieff
doná a conéixer amb el seu teatre d'art.
Dina Kaminska ens dona a conéixer els
coup/ets que canta la gent del carrer, els
treballadors de les fábriques, les dones de
casa, en l'hora actual... I aixO francament
és una novetat, una novetat extraordiná
ria.
?Es que tetes les cançors que se senten
pels carrers o que ben ajuden a (rebanar
són revolucionár:es? ?Es que totes porten
dintre un eco de protesta contra els antics
amos de la terna o contra els petits burg,esos
del món, o contra els partidaris acharnées
de la Nep?
I heus ad el que ens diu Dina Kaminska
El régian soviétic ho ha canviat tot.
Tot. Menys el carácter rus. A sota de cada
rus segueix havent-hi el rnateix tipus d'ha
me o de dona que abans de la Revolució.
ha un exemple ben ciar en les cançons
del carrer. Miri, veu... Aixt, son les can
lons editades a Moscou, encara no fa qua
tre mesos. Són les que jo canto en les me
ves representacions teatrals. Son músics jo
ves, quasi desconeguts, que segueixen, com
per tot arreu, el ritme de la música anome
nada, amb anés o menvs justesa, negra.
Música de dise, podrfem dir-ne. Totes aques
tes cançons les ditien la gent del carrer,
als cabarets, als restaurants de nit o tot
treballant. Dones bé, aquestes cançons no
son gens revolucionáries, no porten dintre
cap protesta aguda, diuen el mateix que les
cançons d'abans de la Revolució. Parlen
d'amor, parlen de miséria i fan brometes
amb les autorítats soviétiques. de la matei
xa manera
que abans ho feien amb les im
perials. Así té aquesta cançó. Es la his
toria d'una dona que ven pel carrer uns
trossets de pa sa'ats, que es mengen al
alud amb el te o amb el café... Demana
•per caritat a la gent que surt del cabaret
que els hi comprin perqué no té qué portar
als seus fills i está en plena miséria... Par
la del fred que fa, de la rniséria en qué
viu... Aquesta altra cançoneta parla d'una
floja que s'ha. enamorat del jove galant que
passejava en trineu per la Plaga Roja...
El qual vol dir que sota el régim soviétic
també hi ha cors que s'inflamen i que de
sitgen formar familia com en els temps
burgesos i capitalistes. Ací té aquesta altra
cançó referent al que faran el diumenge
quan deixin la feina i l'inspector del tre
ball no els exigeixi tantes peces per hora...
Tot aixJ és el que es canta amb un aire de
fox o de java, amb un ritme adalerat de
jazz o amb la melodia suau d'un vals coin
el de Ramona. Música burgesa, perfecta
—

ment

burgesa...

Aixf, com s'explica les supressions de
Madame Butterfly, Manan, etc.?
No m'ho sé explicar. De vegades és
que les autoritats troben que són molt cos
toses o que afebleixen sentimentalment amb
excés el cor de les generacions joves, etc...
Pero les cançons populars tenen totes el
mateix to deis temps anteriors a la guerra.
Els arguments no han canviat gens. Pero
hi ha una corta novetat a qué deixin dir
aquestes coses que abans costaven la vida...
La dona carregada de rniséria, l'amor que
viu i la protesta contra les exig,éncies deis
inspectors denoten que, quelcom va can
viant-se en la vida del nostre país...
Vosté és antisoviética...?
Jo sóc russa i artista. Recordo amb
'Muslo les hores auries del Moscou de fa
dotze anys 1 també la blancor dramática de
la neu del meu país... Vaig pel mon por
tant els ecos de la Rússia nova i sompre
rifha satisfet veure com algun compatriota
ha sentit bategar en el seu esperit el re
cord d'abans, mentre Ii queien rostro avall
Ilágrimes de melangia...
Dina Kaminska és una artista sensible,
una
figura formosa i una dona intelligent.
Que el seu éxit a Barcelona sigui semblant
al deis altres paisos.

Avui, dijous,

per la

Companyia catalana.

—

Nit:

El

Divendres i dissabte vinents, mati
nées extraordináries de TONTEES.
última de TINTOES.

Es despatxa a Comptaduria per
totes les representacions.

a

van

complexa. Estem salvats.
A més, el ball modem ha
predicador. El saxofon. Ab

trobat el seu

la veu ende..
lada i grotesca, conta les coses
més absur
dament dolces, sense arribar mal
a
emba
far. Es ágil u seri6s alhora. Té
un
punt

d'humorístie

i de paradoxal que enamora.
No té la transcendéncia deis
de corda. Es un instruanent de instrutnents
color i és
vulgar i Ii agrada anar
com la ma
jor part de la clientela rnudat,
deis
Pero, vulgar u tot, té una dancings.
mena de vir
tut mágica. Com
aquell fiabiol encantat de
la rondalla infantfvola, ningú no el pot
sen
tir que no 11 vingui una pruija
irresistible
de moure les carnes i el cus
acompassada
ment. El saxofon és un xic
bruixot, 1-11 ha
rimas de senyors respectables que s'havien
sabut aguantar quan cantaven els violins,
i ara, testa-blancs, han de rodar i fer ter
cerilles perqué els ho mana el saxofon, me
lancolic, negre i trist com un predicador de
quaresma.
R. LL.
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La llei de l'heréncia
el Mar Roig.

o

el costum de tra

vessar

(Goblin.)

Gran Teatre del L I CEU
Avui, dijous, a dos quarts de deu. Co
rniat del «divo* tenor TUI O SCtilPh.Actes
primer i tercer de lépera:

L'elisir d'amore
pel

Gran Concert

Dissabte,

a

m6s artista

un

Sr.

Salpa.

quart de dett. la del fa

Zalewky, amb l'épera

Boris

russa:

Godounoff

—

CARLES MADRIGAL

per

OLYMPIA
C1RQUE D'HIVER

TEATR E

de vodevil i teatre modern de
ASSUMPCIO CASA LS

Aval, dijos, torda,
tarda:

Bandido de la Sierra

A.,,dijous,

tarda i nit

GRAND1OSES FUNCIONS

Nit:

La Muerte Civil

i la

a

les cinc:

QUI ES EL FILI,

tragicomédia

de Fontdevila:

LA DONA VERGE
a un

quart d'onze. L'éxit claruor6s

i einocionant

LA PR ESO NE RA

Divendres, nit: Los Semidioses.
Dissabte, tarda: El Cardenal. Nit.

Reestrena sensacional: Don Juan de Se
rrallonga.
Diumenge, tarda. 2 drames, 5 actes:
La Sobrina del Cura. Don Juan de Sorra.
llonga. Nit : Don Juan de Sorrallonga.

DE

Nit,
Divendres: Debut de

TALI A

Companyia

Primera actriu: E4RIQUET1 TORRPS

Dijous,

TIP-TOES
Diumenge, nit,

NOU

ENRIC BORRAS

L'auca d'En Patufet

ccOases

anar se
així ; alguns innobles
valsos,
im
buits d'una carrinclona sensibleria
Iles d'abans del ressopo, empobrien d'aque
i l'esperit. Amoureusse 1 companyia. l'orella
Pero de la guerra ença cal
que s'ha fet un pas definitiu. reconéixer
La música
de les danses, grácies a la influéncia
del
«j'azz» i l'harmonia
revolucionária, ha tren
cat els vells motllos amb
explosió, cosa si
fos un obús o una granada.
ha fet morir moltes coses que Aquest esclat
empastifaven
els dancings. Fet i fet, la música violenta
carnal és més sana que les
estovadetes ten
drors deliqüescents d'abans-guerra.
Sobretot, els instrumentistes han de treu
re més rendiment deis
instruments. La mú
sica torna a sonar d'una manera
plena i

guint

per tota la célebre
ball rus.

Companyia

i

cos

de

Diumenge, tarda, a les cinc. Ultima
representació d'El Bgrber de Sevilla. pels
célebres artistes Srta.Pagliughi, senyors
hlanuritta, Galeffi i Bettoni.
Dimarts.
representació de Boris Go
donnoff.
Dimecres. Ultima representació de Ki
lege, la Ciatat invisible.

T.eatre Catalá ROMEA
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Companyia dramática dirigida

tarda:

1idA noodrid vpor unauxnea smané,gs stancsiosar.1

Compsztyia VILA..DAVf

Capdevils

TEATRE

Els balls del nostres dies són
totalment
diferents dels del segle icix i
El segle passat recercava unaels del xvin.
gracia va
porosa una mica tísica. La
sensib'eria i
la poca substancia eren els
El
segle xvIn procurava donarseus esculls.
balls una
lleugeresa majestuosa. Pero als
la caracterís
tica dels nostres temps és la
força i l'ex
pressió cantelluda. Aixf els nostres
atapelts, trencats de ritmes i tots balls son
ells cosa
embolcallats dintre d'una
musculatura
so
a
n
t e
p
é e
substanciosa
la
qualitat. Les danses del segle xrx
van arri
bar al máxim de pobresa
i or
questral. Les velles formulesharmónica
del
tables a la música d'aleshores, xvin, adap
ja no ser
vien per a l'esperit més
del xxx.
Pera els campositors dematerialista
balls no
nar-se'n i seguien escrivint a la van ado
de
Déu, i ernpraven una harmonia i bona
una ins
trumentado pitjors que les de
les pitjors

—
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C.

MÚSICA DECORATIVA

LA

—

COMPANYIA CATALANA
Direcciós

1k.

amerizi DINA KAMINSKA

La

*

No obstant, sembla un fet que, després
de Reis, será estrenada al Nou la
obra americana Street Scenes que famosa
Millas
Raurell ha traduit al catalá.
Escenes de carrer ha estat estrenada dar
rerament a París amb molt éxit.
La tra
ducci6 francesa és de Francis Careo.
*

diós Un:

se

A propósit de

una

*

3

gimnastes.

Demh, divendres, tarda. Reposició del
sainet de A. Collado: Dlmeereg de Goldre
o L'en erro de la Sardina.
Dissabte, tarda: Per a tegir Dona I Pa
utes (estrena) i reposició del famós vo
devil: algalobras de nit.
Totes les nits, la sensacional obra: La

Pregonera.

TOTS ELS D1ES la comédia
tres actes, de

grandiós

en

éxit:

La Mentidera
del

dramaturg Adrin Dual.

Nou decorat

de Morales.

dijous i diumenges TEATRE
l'espectacle en 17 quadros
bulló:

Tots els
D'INFANTS

de Jordi

La Princesa dormida

MIRADDR

CINEMA
UNA CULTURA DEL CINEMA

Orientacions
del cinema sonor
L'orientaci6 inicial del cinema sonor, la
els
és
basada tota ella a cercar el sincronisme
perfecte entre el so i la imatge; a oferir
nos, doncs, dues traduccions deis mateixos
fets, traducció auditiva i traducció visual.
Naturalment que aquesta és la més fácil
explotado de la innovado técnica ensems
que l'objecte assolit és de fácil comprensió
per part del públic, perb si és la més fácil
i comprensible, també la tenim per la més
estéril.
Creiem en les immenses possibilitats del
cinema sonor, que interessen no sois els
cineastes, sinó ádhuc els músics, pero tam
bé creiem que si no s'abandona, i de se
guida, aquesta orientació primaria, no hi
ha res de substancial a fer. Aquí cal que
es repeteixi un altre cop el que passá en
els orígens del cinema silent, que nasqué i
visqué durant un curt temps en una falsa
posioió que li Ilevava tota possibilitat de
prosperar, ja que el cinema comengá essent
desdoblament del teatre, que era l'es
un
mere més accesible a qué hom podia desti
nar l'aparen de presa de vistes. Fins que
Griffith, Niblo, De Mille i altres no co
menearen a pensar per compte seu i d'una
manera específicament cinemática i a crear
per al cinema una técnica adequada i anti
teatral, el cinema no contenga reaknent a
viure de si mateix i a conéixer aquel! des
envolupament formidable que l'ha conduit,
al present, a resultats que han conv.engut
els més escéptics.
Igualment aquí: recercar la sincronitza
ció és pueril i gens fecund ; creiem que és
justament en la no sincronització que el so
i la imatge poden cooperar en comú en el
fi'm. Hom s'entesta ara a fer-nos sentir el
que veiem i recfprocament a veure el que
sentim ; el que fóra interessant és exacta
ment l'inrevés d'aixo ; es a dir, sentir el
que no velen i veure alió que no sentim,
crear una irradiació sonora més enllá de la
pantalla que en un altre pla sensitiu fos
complement, un enriquiment del
com
un

qual estem ja experimentant ara amb
primers fils sonors projectats aquí,

contingut.
Suposem que els nostres lectors han
El patriota, film mut pero presentat
seu

vist
amb

efectes sonors. Hi havla allí un efecte so
nor
de Pindole del que aquí assenyalem:
L'escena 6.1 rellotge, tot esperant les dues,
hora en qué Pahlen ha d'ésser executat
pel soldat del qual s'ha servit per acabar
amb el tsar. Mentre hom veu el rellotge,
el tic-tac que se sent és inútil i completa
ment antiartístic. Mata la imaginació, que
és la deu d'on raja tota emoció estética, i
aquest és l'inconvenient de tota la moderna
orientado del cinema a la recerca del so,
del relleu i del color. En canvi, quan el re
llotge queda fora del carnp visual, alesho
res sí que el tic-tac té una ra6 d'ésser,
substitueix, i amb quina eloqüéncia, una
imatge, l'evoca indirectament i posa en joc
la imaginado, que .és del que es tracta.
No repetir dones, sinó enriquir, que el
so serveixi per a netejar la pantalla de co
ses innecessária, que el so expliqui com en
l'orquestra wagneriana el sentit de l'espec
taele que ens és ofert.
Hem volgut citar un exemple elementalís
sim en el fons, perb ciar. Sabem que hi ha
qui treballa ja en aquest sentit. Hem
per exemple, que Cecil B. de Mille fa sen
tir la bocina d'un cotxe en una escena que
figura una cambra on els presents esperen
ansiosos l'arribada d'aquell. Es innecessari
dir que el cinema silent, recorrent a la suc
cessió que és traducci6 en el temps de da
simultaneitat, té també solució d'aquest
problema. Perb aquí no es parla de supera
ció, sino d'una altra saludó, i aixb és el
que interessa. Un camp obert a l'explota
ció dels artistes eonscients. El tema que tot
just encetem aquí és massa important per
acabar-lo així. Ocasió tindrem de retornar
hi. Queden avui
Pesperanga de les
moltes belleses inédites que el segle xx en
•

gendrará.

El

J. PALAU

fa

que

von

Sternberg

Estem encara esperant i amb gran impa
ciéncia els fihns de J. von Sternberg rodats
darrerament a América 1 encara no estre
nats aquí. Recordem els títols: La casa de
Lady Schmidt, La Redada i Els molls de
Nova York, conceptuat aquest darrer per
tots els que l'han vist com un deis films
més perfectes realitzats fins avui.
Actualment Sternberg és a Alemanya pre
parant el seu nou film extret d'una narració
d'Enric Mann : L'Angel blau. Karl Vol
mceller ha tingut cura de l'adaptació
Sternberg en persona de la delicadíssima
tasca del «découpage».
El ,film será parlat i E. Jannings s'ha en
carregat d'interpretar el protagonista ; que
un
borne com Sternberg, que entén a me
ravella el cinema, faci un talkie, és quel
com per excitar la curiositat als més refrac
taris a aquesta nova branca del cinema.
Per la seva banda, E. Jannings tornará a
presentar-se en escena interpretant drames
de Hauptmann i Sudermann.

Conrad al cinema

PLASTICITAT
Es suggestiu d'estudiar el cinema con
fenomen total del nostre temps. Cultu
ra
del cinema és, primordialment, c/c/Un
del cinema. I encara sobretot estat d'espe
rit que el reflecteixi i dins el qual es senti
reflectit.
Quan, temps a venir, un crític s'encari
amb la cultura del nostre temps, caldrá que
l'anomeni —en un gran sector —cultura
del cinema. Caldrá taanbé que no oblidi
un

: La Iluita
per la vida.) La pintura pa
teix un argument ; l'escultura, un simbo
lisme ; el teatre, una apoteosi. Una obses
i profunditat pesa da
ara

sioundte

rtiSon

esdevinguts després temps apassio
prurit normatiu, de rigorós
destriament, de ferma disciplina intelec
tual. Horn ha tornat
assenyalar els lí
mits del génere. A postular
pintura
pintura, una literatura-literatura,
teatre
acció. Sense argument, sociologia i apoteo
nats

per

un

a

una

un

si. Sense histbria i sense transcendéncia.
Tota la histbria del cinema és justament
un
procés d'alliberació progressíva fins ar
ribar a una pura independéncia de les al
tres arts. Ni teatre
films de la Comédie
Franeaise, d'Arnleto Novelli, de Francesca
Bertini —, ni literatura
adaptado de no

Pocs dies després de l'aparició en catalá
de La follia d'Almayer, coincidint com
aquel] qui diu amb aquest primer pos per
introduir a casa nostra l'obra de Conrad,
ha tingut lloc !'estrena d'El rescat, adaptat
d'una novella del gran escriptor anglés.
Sabent-lo dirigit per H. Brenon, cona
vem 'm'oh
aquest film abans de veure'l.
L'obra de Conrad es presta admirablernent
a belles imatges oinematográfiques,
amb els
seus escenaris naturals, tipus exotics, vio
léncia passional. Esperávem doncs que l'in
telligent autor d'El capita Sorrel hauria sa
but extreure de la narrado de Conrad
aquells motius transportables al vocabulari
visual i ens oferiria un bon .film. Doncs

—

—

velles,

etc.

El cinema-cinema, el cinema-imatge
pressiva. El cinema revaloritzador de les
superficies, de la cultura sensible, del món
exterior. Después de molt ternos,
diu
Béla Balasz, Phome ha tornat
fer-se vi
ex

com

a

«Joana d'Are», per

CARL DREYER

aquesta constatado preliminar
el nostre temps
ha portat

:

—

gotable.
Horn pot, en efecte, subratllar la valor
formidable d'alguns fets transcendenta1ís
sin-1s dins la cultura de la Humanitat. El
moment, per exemple, en qué l'escriptura
simbólica deis egipcis és substituida per
grafies fonétiques. El pas del signe-imatge
al signe-abs2racci6 marca la naixenga d'un
estat de cultura de base verbal-intellectual
en contraposició a la cultura sensitiva
i
d'imatges que hom pot constatar davant la
pura concepció sensible de les pintures pre
histbriques. Hem viscut una etapa intel
lectual que ha durat armas segles. Fins ara.
El cinema. és, en efecte, el primer esforc
per a substituir la cultura intelectual per
una cultura sensitiva. El cinema arriba en
un moment de máxim intellectualisme; d'un
intellectualisme complicat i morbos. El ci
nema injecta una •alenada d'alre nou, fresc,
sanit6s ; reivindica una nonmalitat i s'en
cara amb la beutat de les pures obres plás

tiques, sense complicacions.
El segle dinové fluctuava sernpre entre
una aspiració d'altures i
passió de pro
fundítats. El pla normal era inexorable
ment refusat. El segle xix és
segle es
sencialment desequilibrat. La literatura, la
música i tot alió que és profund o imma
terial envaeix els géneres. La sociologia in
tervé les arts. •(L'home cagador de Parc
tivant, de la pintura primitiva s'anomena
una

un

—

—

mitjangant
conegut procedi
flou. Quant als prirners
plans— suggerir quelcom gran amb la vi
sió de quelcom reduit
Ilegeixi's
ple definitiu unes mans sobre una taula
de joc
presentades magistralment per
Stefan Zweig a la seva novella Vint-i-qua
següent

un

ment de film: el

un

—

exem

—

—

tre hores de la vida d'una dona.
*

*

*-

?Hi ha
l'exponent

evidentment un estat de cultura
del qual és el cinema? Sí. De
finitivament. Cal, solament, estructurar-lo.
Arrenglerar fets com els dessús dits. I
com l'expansió del cartell, de l'affiche, de
la publicitat, de les arts decoratives. Deli
mitar 1 definir. Aquesta sera la tasca del
crític de l'avenir, del qual •parlávem, en
encarar-se amb la cultura del nostre tennos.
Gunlim DIAZ

PLAJA

RONALD

COLMAN i LILY DAMITA
en «El Rescata

d'aixo. El rescat és un film trivial 1
amb dos personatges, una aventu
ra i una
noia, completament convencionals
a
cárrec, respectivament, de Ronald Col
man i Lily Damita. Sols l'assalt al vaixell
que serveix de dipbsit de rnunicions i l'ex
plosió d'aquest, cap al final del film,
procura uns moments d'encertada direcció.
Afegirn, encara, que el film és poca cosa
menys que inintelligible, no •sabem si per
haver volg,ut insertar massa episodis en el
metratge corrent de la cinta, o bé per defec
tuositat de la retolació castellana.
En sortir de veure un film com aquest,
que no fa sino repetir un fet que es dona
malauradament amb una gran freqüéncia,
hm no pot menys de preguntar-se fins a
quin punt es pot emparar i presentar una
cinta sota el nom d'un escriptor venerable,
quan aquesta cinta •és una cosa sense cap
mena de dignítat artística i per tant resul
ta absolutament fora de l'espera de l'obra
que ha servit de pretext a la seva confecció.
?No seria hora que la legislaoió internado
nal de propietat intellectual intervingués en
l'afer? perqué realment hi ha casos, per
que ultrapassen els límits més to
lerables. Penseu, amb les idees de l'art
que tenia Tolstoi, el que eh dina si vegés
que la fama del seu nom serveix de reclam
a
films mediocres com Ana Karenina. Mal
per mal, si la manca d'inventiva porta els
productors a ficar má en el tresor literari
de la humanitat, més valdria que robessin
tot callant-ho, per dignitat. Perb el mal ve
sens dubte del fet que en Ilanear un filrrn
sota l'emblema d'un gran renom literari
és sempre un bon procediment de propa
ganda ; els llibreters esdevenen collabora
dors deis fabricants de pellicules.
J. P.
res

avorrit,

exempie,

Ja ho

DE LES NOSTRES SESSIONS

René Clair i "Entr'acte"
Els crítics estan d'acord a qualificar Re
né Clair com al creador del film cbmic fran
cés. El propi de René Clair és d'haver
ventat un humor específicament cinemato
gráfic i d'haver treballat quasi sempre lluny

cultivat. Debuta

en

el cinema ambefe i en
cinta Pa
Fant6me

tusiasme, produint la seva primera
rís qui dort. Després realitzá Le
i Entr'acte.

en mig de riures es
bojarrats, d'una certa lbgica
de veu estúpida. Ni una de
fallenga d'ofici, l'allau d'i
matges més esbojarrat,
temáticament reglat i net com
una tulla d'acer.» (M. Go
rel.)

Entr'acte: «La mort,

ma

de tota preocupad() comercial, imprimint
tot seguit a les seves produceions
estil
arrodonit i espiritual.
Abans de fer films, havia fet ja d'actor,
de crític i de periodista. Esperit inquiet i

R. Clair és també l'autor
de Vovage irnaginaire, Le
Proie du vent i Le Chapeau
de paille d'Italie.
Léon Pierre-Quint, parlant
d'Entr'acte, afirma que pe
ques cintes revelen Inés la
personalitat moral de l'autor
com aquesta, que qualifica de
temptativa extraordinaria esca
pada de l'heme vers la inspira
ció i els seus tresors, exores
sio directament cinegráfica de la personan
tat del cunetteur en scéne», que parteix no
d'una idea, sino d'una expressió imme

un

•

en

el cinema

•

diata.

I

M.

essie) de cinema
corresponent al

mes

de

novembre,

•

Un film cómic de
del 1909

l'any

1929 i

un

UN PARELL DE MARINERS
per Stati Laurel i Oliver

NIIIZA_1I>C112

tindrá lloc avui

Cinema

Hardy

UNA AVENTURA DE MAX
per Max ',Joder

ILI¦1¦111¦1¦A

hauríem preferit la versió orquestral que
no pas la que es dóna a l'opera amb chors,
que és la que s'ha publicat. El conjunt d'or
questra i chor, portat amb un dinamisme
irnpetuós com li ha plagut fer al mestre
Coates, és sempre pelillos, i més amb chors
d'opera, deis quals sembla que aquí com
arreu del món l'afinació no és el seu fort.

J.
*

*

G.

*

Simfonia núm.
do menor. op. 68
(Brahms). Orquestra Simfbnica de Filadll
fia. C. del Grambfon. AB 489, 490, 491,
i

en

492, 493.

Príncep Igor (Borodine). Orquestra Sim
fónica de Londres amb chor. Id. íd. AB 494.

que les copies de Poltim film de Bor
zage son ja a Barcelona? Veurem, dones,
aviat Estels felicos?
—

—que el gran director Von Stroheim és
protagonista, al costat de Betty Comp
son, del darrer film de James Cruze: The
Great Galbo. Recordeu que J. Cruze és l'au
tor de films inoblidables com són
Jazz i
La caravana de l'Oregon.
el

dijous,

dia

28,

a

SALÓ

EL

Passeig

•,

Un film

de

• Un

Sentireu:
~Mi

d'avantguarda

realitzat per

RENÉ

SOTA EL

Viureu:

CLAIR

film policiac d'I. Cummings

FRAC

La mare.
Quin mal cor! Perqué el
ha arrencat aquesta bandereta, no n'hi
ha per fer-li mal tirant-li una pilota.
—

nen

(Passing Show.)

Gracia,

23

DE

L'ARISTOGRÁCIA

'Ir

Teléfora

13352

BROADWAY MELODY

Veureu:

ENTR'ACTE

.'•

TOTS ELS DIES

les 10 de la nit-, al

PLIALTO

•

•

FÉMINA

Pellícula METRO GOLDWYN MAYER

PRÓXIMAMENT

:innovació

una

de las obres que Inés aviat portaren el co
neixement de la música russa, i ara i tot
hi ha molta gent que no .coneix d'aquesta
música més que aquestes danses i la Cancó
india, de Rimsky. Per a Penregistrament

que la gran obra de la First National
per a la próxima temporada, versa sobre
els amors de Lady Hamilton amb Lord
Nelson i es dirá : La dona divina?

Durant la

la gran

Les danses de l'opera El Prtncep Igor
gaudeixen d'una popularitat molt estesa,
que corrnprén tant el públic de concerts com
aquells que tenen per les ultimes manifesta
cions de la música algunes escenes de les
operes italianes. Es per aixo que s'escau
perfectament al gramofon. Ha estat

sabeu...

..A1010110~/e~eans~~0

KINODEION

plexitat.

—

emisassualaso,

al Teatre Novetats

La publicado de la Primera Simfonia de
Brahms ens dóna lloc a fer remarcar la
cultura musical que els editors suposen en
tre llurs clients per a Ilengar-se a l'enre
gistrament d'obres com aquesta que són
d'una intelligéncia difícil, puix que la seva
bellesa és més en la seva construcció que en
la varietat de temes i és una obra on és
difícil trobar cap concessió a l'oient.
El gramofon, en aquestes obres, no pot
cercar res que no sigui sino un hon re
cord d'una anterior audició. Amb tot i la
perfecció de les edicions actuals, aquestes
no
tenen prou mitjans per a donar una
idea completa d'aquesta obra, en la cjual
tant es troba el desig de l'autor cap a Paan
pullositat, go que el porta moltes vegades
a perdre
el sentit de proporció amb l'exces
siva durada de l'audició. Rernarqueu l'an
dante d'aquesta Primera Simfonia que ara
s'enregistra, i trobareu un seguit d'idees
que, tot i portant una notable influIncia
beethoveniana, serien torea estimables amb
un
desenroffiament més reduit. En canvi,
quan aquest autor deixa els mitjans que li
dona la seva orquestració tan compacta,
porta la seva inspiració a un amblent imés
fntim, com s'escau quan cultiva la sonata,
el Heder, etc., etc., hom hí troba una natu
ralitat forga remarcable. Es únicament te
nint en compte aixo que el grambfon pot
servir a la música de Brahms reduint-la a
una
intimitat que la pot lliberar d'aquella
construcció tan germánica i que el disc, en
no poder-la
fa que Poient s'adoni
més de les idees, la inspiració de les quals
és sempre en aquest autor ben notada.
La .preparació necessária de l'auditor d'a
quests discos, aquí no cal dubtar que hi
és. Les obres d'aquest autor sovintegen
als programes deis nostres concerts. Per
aixo, tot i que s'hagi d'ésser exigent en
l'execució enregistrada de la Primera Sitn
fonia en do menor, cal recon/ixer com a
excellent la interpretació que hi dona la
meritíssima Orquestra de Filadélfia, i l'en
registrament és prou bo per a fer remarcar
tots els efectes orquestrals que omplen la
simfonia de dalt a baix i que a Púltirm
temps, en el qual les freqüents interven
cions del metall posen l'obra en un am
bient solemnial, el disc s'aguanta perfecta
ment tot í les dificultats de Penregistra
ment d'aquests fragments de máxima com

conténir,

—

el cinema
a cap la re
valorització de les superficies : del món
sensible que ens envolta. Jo no sé pas si
els meus lectors copsen absolutament la
magnitud del fet que tracto de destriar.
Un escriptor germánic, Béla Balasz, co
mentat per Fernando Vela (El Arte al Cu
bo), n'ha parlat agudament. Els termes,
perb, que l'inclouen, són de categoria Mes
—

sible. L'heme i el món drcumdant han ar
ribat 'a una categoria estética. •Com a ob
jectes, d en un mateix rengle. Caz- com diu
Jean Epstein, «a Pécran no hi ha natura
morta. Els objectes tenen actituds. Els ar
bres gesticulen. Les muntanyes ressalten.
Cada accessori és un personatge.» Perqué
el cinema ho vivifica tot. (Definitivament
hauria d'acceptar-se la posició de Maree!
L'Herbier quan proposava la qualificació
d'aft viva per al cinema ; per comptes de la
d'art muda dels italians, mancada de tota
valor.) Aquesta .vivificació del món sensible
és un deis mitjans expansius més forts amb
qué compta el cinema car després d'una
etapa de passivitat ha comengat la seva
ofensiva influéncia darnunt les arts. Jean
Cocteau ha escrit que els futuristes han es
tat víctianes del cinema. Altres tendéncies
i altres géneres han palesat també aquesta
influéncia.
«Les decoracions
continua
Epstein es divideixen, cada una de les
seves
fraccions pren una expressió particu
lar. La ina se separa de •l'home, i, sola,
pateix i s'alegra. El dit es deslliga de la
má. Tota una vida es concentra, de sobte,
i troba la seva expressió.» Després d'aix6
no cal recordar un article de
Salvador Dalí
publicat a Púltim número de L'Amic de
les Arts, visiblement influenciat pel pensa
ment epsteiniá. A més a rnés, els exem
ples de la influencia del cinema son abun
dosos. Els crítics empren sovint expressions
cont ritme dnematográfic, escenes au ra
lenti, etc. Als últims llibres d'Azorín hom
pot subratflar el pas d'una escena a la

DISCOS

NOTA.

—

PARLADA, CANTADA, DALLADA

projecció d'aquest film

cançons de major éxit a Barcelona: 1, Broadway
Tu has nascut per mi ( You were meant for me); 3,
Love Boat; 4, Les noces de la nina pintada (The wedding of the
painted doll); 5, Els dos mies (The boy friend).
Les cinc

noves

Melody; 2,

Els curiosos quadros deis escenaris de Broadway. La laboriosa
preparado d'una revista. Els més bells quadros de les ultimes re
vistes de Nova York. La realitzacio coreográfica en colors natu
rals del célebre quadro «Les noces de la nina pintada».
La vida pintoresca deis actors de Broadway.

Cap altre teatre o cinema de Barcelona
pectacle aquesta temporada.

no

MEMR0 GOLDWY:N

proiectara aquest grandiós
l'•1 A IYE R.

es

MIRABDR

.~given

•11111~111,
0340•1

,

LES

,D E

Tti?

l,

ARTS
•¦•••¦~IE

VIDES

EXPOSICIONS
que no sigui víctima del tema. Ha
de procurar ve l'exaltaoió de la boniquesa
no perjudiqui la part vivent del paeatge
a la fi,
fi és el que campta. En algu
que, teleá
el formulisme picióric
nes
predomina i
per bé que sigui traçut
•fins arriba a dissoldre la substancialitat de
la matéria. Algunes figures no acaben de
situar-se en el paisatge i, de vegades, es
devenen supérflues.

vigilar

Ivo Pascual

(Sala Parés)
En las pintures d'aquest prestigios
ta exposades actualment
la Sala

artis
Parés
a
hem anotat, abans que tot, la mateixa pe
sisténcia de sempre a presentar-nos diver
sos models de paisatges escollits entre els
clixés —que anomenarem per entendre'ns
de la bonica natura. Davant les teles de

--

—

—

desvia la

seva

pintura

Ny

JOSEP DALMAU

vers.un amanerament

Per a obtenir resultats eloqüents
el procediment practicat per aquest
pintor cal aguantar en tots moments l'emo
ció en cada pinzellada. Com tmés «fotográ
esdevé
fic» és el. quadro, més indispensable
altra ban
la sensibilitat del p'ntor ; I, per
da, més obstacles es presenten per a. ma
nifestar-la. Per aix6, en algunes teles de
hi
Marqués Puig, amb tot i Ilur correcció,
certa meti
una
esmortets
i
'ha fragments
ficaci6 de la :matarla. Pesó, també, ctuan
manté l'até finá a les darreres pinzellades
podem trobar-hi exquisides smatisacions I

perillós.
amb

EXEMPLARS

acaba

Si en aquest món del diable hi ha en
realitat homes angélics, un deis que més
té merescuda la reverbncia deis feligresos
de Pidealisme, és un deis pus gloriosos pe
luts que ens resten de l'altra Exposició.
En assenyalar aixl es ven prou que par
lem de Josep Dalmau.

-

çará académicament.
La tela que més ens ha agradat és Cla
vell, després Magnblia i Sardznes. En Flors
d'albereoquer i Flors de perera hi ha, tam
bé, fragrpents delicats I força expressius,
particularrnent, una fuga més espontánia.

.

Palamós des del Mas Collet•

—

pintor com 'yo Pascual assoleix
una merescuda anamenada, és natural que
mica exigents amb la seva
siguen
Quan

observareu que tots els elements
que fonmen un ,paisatge han estat acurada
ment triats per tal que siguin, abans que
tot, agradables de contemplar : els marges
són nets de pallarofes; en els cels gairebé
sempre hi veureu boniques combinaeons de
núvols ; •la Ilum de cap al tard és de pre
ferancia estimada per les seves possibilitats
de produir bells b,atiments i hanmonioses
coloracions; unes guantes vaques ben re
partides o una escena emotiva de la vida
rural acabaran per arrodonir el bonic es

Pascual,

una

•

obra. I els defectes que hem constatat .cal
situar-los en el pla superior de la bona
pintura, perqué, tot amb tot, en un pai
safge d'aquest artista sernpre copsaremi les
un
excellénoies d'un intelligent mestratge
ponderat sentit de la visió pictórica.
Entre les valuoses obres exposades es fan
remarcar : Hostal de la Corda (Tardar),
Primavera, exquisida en els raPports de la
color, Rentadores (Vern-tallat), Pomer flo
rit, Dia gris i Muntanya del Corp (Prima

•

•

pectacle.
Aquesta preconcebuda
tístic
table

tria del model

un

ar

vera).

infiuelx, evidentment, en la veri
qualitat de l'obra. Un «atrotinat» su
no

Felicitem els distingas colleccionistes que
les teles d'aquesta interessant

,

ligli.~11101•111~1~11~011~11

ínn adquirit

exposició.

NOTICIARI
Valentín

Zubiaurre

En la sala gran de les rmateixes galeries,
aquest artista base exposa una quantiosa

producció.

MARQUES

Fa molt de temps que coneixem l'obra
deis germans Zubiaurre i encara que ac
tualment sois exposi Valentín, ens ha sem
blat que; si fa no fa, és la mateixa que
coneixíem. Aixo vol dir que per al pintor
Zubiaurre no passen els anys. El. mateix
tipisme decoratiu escenográfic de la prime
ria continua amb igual perseveránça.
La pintura de Zubiaurre no ens ha inte
ressat mai.
En tots el paises sempre hi ha qui pre
tén fer pintura racial arrab els robatges, les
festes típiques i altres determinats <listín
tius de la latitud, pero es descuiden la ver
tadera racialitat. De pintors d'aquesta me
na, a Catalunya en tenim alguns. A Bas
conia li ha tocat els germans Zubiaurre.
A part d'abra, si sols analitzern l'element
pict6nc, tampoc •hi sabem veure cap quall

Flors.

-

tat

burbi de Cézanne pot superar una «delica
da» composició de Corot. Per a nosaltres,
les vaques, els xaragalls i els ametllers fio
rits són tan «artístics» com els ases, les
«mangueres» i l'herba seca. Sois ens inte
ressa la manera com és plasmat el món
exterior amb totes les nombroses variants
amb qué el •fet pictdric es pot manifestar.
!yo Pascual és, doncs, ben Iliure d'esco
l'ir el motiu que més Ii plagui, pero ha de

•

•

apreciable.

és molt probable que hi hagi un xic
d'escándol. A Barcelona no en dubtarfem,
peró a París ja tenen la pell curtida per
a tota mena de ternpestats estétiques. Si
les nostres referéncies es confirmen, els pa
risencs admiraran una tela en qué l'artista
ha enganxat una eleografia del Sagrat Cor
l'ha signada.
sobre un fons blanc,

nim,

MOBILIARI D'ART

-

I

BUSQUETS

•

-

sisme correcte i mcisiu. La preocupació de
oopsar les qualitats materials del model

Jazob

les coves més

perilloses, argonauta

temerari de les belles arte, per a fer-se
amb antics o moderníssiins tresors,. és con

la seva, és el
seqüent, i per tal com fallibertat
i de bon
professor més eseaient de

Menut, En Dahnau, com Napoleó o com
Joan Prim, és deis que planta cara, i en
dir: aquí hi ha un exércit, bo i no essent
hi, no se sap com, que per miracle el fa
marxar. El seu gong d'alerta transfigura

,

ordre.
No es Ileixa batre En Dalmau. Qui ere
gués que sota la seva barba multisecultir

s'aeull solament un faceciós "quatre-gatis
ta'r, s'erraria prou i massa.
ccnn
En Josep Dalmau, que ,sap com
i el perill sempre
plicat viure, perqué
han estat fidels bessons, ha nascut en san
tedat d'art i es deixaria cremar si la In
'1
quisició el perseguís p.er. estimar-lo.
encertar
alegria
més
aguda
Es la seva
a. trabar en un caire insospitat d'atoar un
nou aspecte d'exploració estética.
engata d'horitzons elars i sense falsa
mina, sap fer volar l'estel de la quimera
prou das
en un poble potser encara no
,agradat de les baralles cense solta, deis
tols massa Ilampants i de l'embadocaMent

els més insensibles..
El goig de posar-se al davant és en ehl
tan expressiu, que Eh Dalmau no s'adona
dele disgustos que per assolir-ho haura pas
sat.
Gaudeix aixecant tendes en mig dels seus
camps de batalla, que per ell eón ele de
No hi ha altre home com En Dalmau.
No en va és nat a-Manresa, que ja se sap
que és país de valents treballadors, de gent
que el que s'empesquen ho dan, i potser
per aixé s'hi aturava a pendre alb el magic milica de l'Església que ha estat Sant
Ignasi; als seus boas temps d'indomable
castelari, era districte de l'inexaurible sen
timental Emili Junoy; i ha fet célebres
Manresa el Maurici Fius i els senyors So
lr i Marc, Gomis i Jorba.
A Tarragona tenen per Patró a Sant
Magí. Del respeetable Sant barbut conten
que amb una vareta picava la pedra nua i
l'aigua brollava per saciar ele assedega.ts.
En Dalmau fa més. Preguem als bons
creients que no s'ofenguin. Un dia és un
prou se'l mereix d'atenció qui de
dia
guardar-ne tantas als artistes esta que mal

en

sa

satisfer el gust deis entesos, copsar orien
tacions i sobretot per no morir d'asfixia
en un embrutidor narcisisme, ha estat sem
pre, bo i menut com és, un excellent cap
de legió.

•

•

'pels

arribistes.
JosEP MARIA DE SUCRE'

Sastre

Fontbernat
Cucurulla, Z,

1er
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Feu fer els vostres gravats
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Passeig

.

mestre

a
•

Max

EH, guaita arnatent del que, sigui on vul
gui, s'ha fet en el trinsit de dos segles per

ebenísta tapls
Oblectes d'art i de fantasía per
a obsequís. Sales d'Es
posídons de Bailes Arts.

Decorador,
ser.

Marqués Puig
"(Sala Busquets)
Els mateixos perills que hem asssenyalat
la pintura d'Ivo Pascual podríem repe
tir-los en comentar l'obra d'aquest agut
pintor. Pero •aquí obeeixen a altres motius.
Marqués Puig persisteix en el seu precio

JOSEP DALMAU, .per

l'art.

Salvador Dalí exposa actualment les
seves dan-eres teles a la Galérie Goemans
de
París. Per les referéncies que en te

que
En Dalmau, que é.s un brau cavaller cent
arriscat
massa,
i
potser
ha
per l'art
vides d'estalvi que tingués les faria perdre
crea la pe
Iie r tal d'ennoblirs.l seu poble,l'are
voltaic
reblar-ni
per
a
dra mateixa
crema
com més
tant
més
que
del seu cor
hi ha fosca.
"Veniu a mi", diu en l'hora punyenta
més pura pele
de les tenebres, que és la
ale herois•
fidels, que és la més grata per
joves
i als
als
rnés
mot
seu
dir
el
i en
endormiscats, En Dahnau sels enduu veis
la seva Jungfrau de somni.•
encoratja
Magnetitza els més esquerps,
esparracats i
pels
esmaperduts,
combat
ele
aprenents que
fins ensenya a confegir als
no encerta a entendre.
ambient
barroeria
la
Evolueionistes, que mai més
"Veniu 'a mi,
•acompanyar en la me
voler-me
no heu de
va ruta de soninambul."
manresh quixo
I el. beatífic somriure del

multicolor.
tése esdevé caleidoseop
l'avantguardil
"Bona sort, primitius de l'expressionisme
fauve,
de
aria
de
la
me,
creadors dé
més desaforat, anyells érfies,
la
l'escola de Ceret, vibracionistes amics de
'del subconsciont i del "Nouveau
calligrafia
Plan", polonesos, gent d'Holanda i de Suis
deis de Mé8
ea, peninsulars, d'aquest país,
amunt i deis de més avall.”
passeja com
En Josep Dalmau, tant si es
amb un Sant Crist
un Paradox qualsevol
si s'endin
sota el brag pels bulevards, com

Ouinart

IV O PASCUAL.

inca temps faria

mé.;

.l'ac
trobem
cromátics de la seva
a faltar els acords
convencionalisme que
aquell
época,
prisnera
suculent que l'actual realisme.
era més
Dintre l'acadentisme sois es pot avançar
superant l'habilitat de les maná, ;pero en
més a més, con
la pintura conscient cal, a
la
sensibilitat. Per.
esmolada
ben
servar
mica que es descuidi, Marqués Puig avan
en

pas
De
les multituds. Con': més coses hi ha a re
produir, sembla que l'artista Guinart s'hi
trobi millor.
Comparant l'actual exhibició amb altres
d'anteriors, hi ha, evidentment, un guany
notable. Teles com La Font, Sant Llorenç
i El Berenar en són un testirnoni eloqüent
no igualades per cap de les .que recordem.
Pera en gairebé totes les altres encara per
dura la mateixa superficialitat decorativa
d'abans. En la gran composició La Sardana
aquest decorativisme ja és excessiu. Si to
tes les pintures de Guinart fossin d'aquesta
mena, potser podríem anomenar-lo el «Zu
biaurre catalá». Tenim, encara, confiança
pressen
en les dots d'aquest fogós pintor i
tian futures realitzacions Inés afinades.
MARIUS GIFREDA

ja

rnalves.

-

(Galpries Laietanes)
pintar ja pinta, i no l'espanten

prou, i sort de la
que un

l'anima que l'aguanten

altre al seu lloc de

-

agradables delicadeses.
A part d'aquestes bones qualitáts
tual producció ce Marqués Puig

'engreixar-se

de Gracia, 36. Teléfon 16285

BARCELONA

UNIÓ

J

en

la

DE FOTOGRAVADORS
:ORTS, 481

z

Teléfon 33421

\‘1‘t.La senyora, al marit que seu sobre un
Qué és
llibro i té la eambrera a la falda.
—

aix6, Joan?
Joan. —No

dur la premsa

facis escenes. Es que
a adobar i estic copiant

vaig
una

—_1pue
—

—

seva

carta.

no

principal?

hi és el

—Ha sortit.

malalt.
No puc adormir-me fine
ulesElitniseoin
amati.
Es
que he aguj
Enla.merge. —Per& si Fine:mili s'enco
n

Que

saps si tardará a venir?
Em sembla que no; ha sortit amb la
senyora.

tres

ma

(Passing Show.)

(London Opinion.)

a

—

•

el

veu

no

El malalt. —Ern sembla que sí,
nen del pis del costat en pateix.

perqué

(Passing Show.)

Nk't

`#-

seniora

Quin
del cotxet, indignada.
fexar
La

•,71\
Per

que aquell viatge

el

ferry-boat

HISTORIA INCREIBLE

anava de tort?

(Judge.)

—

ásticluina barra, no valer-nos d
estaría' be que el tiréssim
pasear!
cuneta.

a

la

(London Opinion.)

MIRAROR
da"

Exposició Internacional

AIGUA

Ide Barcelona

DE ROCALLAURA
La deu més rica del món
Si vosté pateix d'Albumindria, Litiasis
orina (mal de podre), Bronquitis paren
quimatoses, Nefritis crónica, es curará
radicalment amb

Aixiiho munid

ARA DE

ad la

°BERTA DES DE LES NOU DEL MAT1
FINS A LES DEU DE LA NIT

S'expén

Es Palaus i Pavellons estaran oberts al públic des de
les deu del matf fins
a
les vuit del vespre.

amb ampolles de litre i de mig litre
i en garrayons de vuit litres
Distribtridors

generals

FORTUNY,

Piala

Nacioria,1

Obert cada dia, des de les deu del matf

l 011 2118, 11Cia, joya, fresca i oda
Ifiiii's
a1111) Digne simplocilt

CARRER HOSPITAL, 32,

S. A.

y

SALMERON,

133

les quatre de la tarda.

a

Entrada al Palau Nacional

1 pesseta

Pastilles ASPAIME

Alforis
Descompte especial

del

per

lo

too

DIL

Curar, radicalment la TOS

SECCIO JAPONESA

Peraltecombates:. les

sobre els preus

ReSPIRATC1R104.0
COnlhaTeN
LAS CAUSAS
OE LA TOS
Y LA CURAN

SeVeS Canses

Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis,
tuberculosi
Pulmonar, asma, I lotes les aleccions, en general,
gola, bron
quia, pulmons.— Les Postines ASIA )PAE desónla les
rs.

marcats

RADtrALnENTE

recepta
des pels metges.
Les Pastilles ASPA
pela pacients. —Les Postines ASPA IM E són les preferides
IME es venen a UNA
Desmota la capea en les principtls farmácies I
drogueries.
Especialitat Farmacéutica del Laborean SOKATARG
Correr del 7er, 7a
7ell/an 60791
BARCELONA
—

lEstacli
D1UMENGE,

Laietana, 18, pral.,

DIA PRIMER DE DESEMBRE

Campionat d'Europa

B

-

Director

del pes ploma

Caries Ossorio

Larsen. contra Gironés
Per tenir lloc aquesta manifestaci6
esportiva a l'Estadi
de Montjuic, regiran preus excepcionals

Autoritzacions
a

ble .1Es panycol
Obert cada dia des de les

una

pesseta.

En tots els espectacles que se celebrin a
l'Estadi, Pistes de Tennis, Teatre
i Piscina, hi haurá un servei de
coixinets al preu de Ptes.

Grec

indústries

Noves installacions
canvis i trasllats

del mati fina a les deu de la nit.
Entrada ordinária:
pesseta
nou

El públic podrá visitar els diorames d «Quijote»
conjuntament per
Els impostos a cárrec del públic.

noves

per

Certificats de

productor nacional

o'so.

Expedients de protecció
de l'Estat

simanummonearinanaimmunnimmizeruna

Sociotat

Representant especial
a

V•isiteu

MADRID

de Carburs Melülécs

Mallorca, 234
BARCELONA

Correus: Apartat 19A
"CAR1317"S"

a

l'Exposició

el

carro

de

k111

Contribució industrial

territorial,

CARBUR DE CALC1, Fabriques

utilitats

cubion
a

(Corunya)

Barcelona

i

:

'relaten 73.11

Berga (Barcelona) i C,or
PURESA, Fabriques
ACETILEN DISOLT, Fabriques
a

OXIGEN 9.9 % DE

Valéncia

Barcelona, Madrid

i Valéncia
: :
FERRO MAGNESI •
SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIó INDUSTRIAL
de laboratoris i doméstica : :
GENERADORS,
a

FERRO-SILICI

O

: :

MANOIIETRES,

materials

d'aportació

BUFADORS.

per la

SOLDADURA AUTOGENA

a
Caricatures

Av. del

própies:

Marques

10 ptes.

Caricatures

Exposició:

de Comillas (davant el Poble

35 ptes.

Espanyol)

Pressupostos,

estudis, consultes

i

assaigs,

arawasmanaummaimmumme

fn

Teléfon 34482

Subscriviu-vos

a

MIRADOR
SETMANARI
Pedal, 62.

,»

CATALA

BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIó
En
que viu
carrer

a

El dia ha estat dur i us prepareu a una nít de
repós que tanta
falta us fa. Per?) temeu alió de cada nit: dues hores
sofocant-vos, sense agafar el són. Us heu passat el estossegant,
dia fumant,
i la vostra gola irritada, amb
l'escalfor del llit, és escomesa de
forts accessos de Tos.
Puix coneíxeu el perill, preveniu-vos. Tíngueu
avinent una cap
seta de PASTILLES del Dr.
ANDREU, eficacíssímes contra tota
mena de Tos. Cada nit, en
colgar-vos, preneu una Pastilla í deixeu
la fondre a la boca. En resultará un
gran calmant per la vostra
gola i els vostres bronquís, i podreu descansar tranquil.

Fumeu si
n.°

se

subscriu

a

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

us

plau. Pero preveniu-vos amb

MIRADOR
de 19

Signatura

del

Pastilles
Dr. Andreu

gratis

