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Els germans

Cal felicitar l'empresa del Teatre Es
de l'autor. Les declaracions de Gual abans
per la seva persistIncia a foragitar
de l'estrena us feien preveure un estudi
del seu repertori el teatre analfabet. Amb
psicológic de certa profunditat, dins d'un
la traducció de L'escola de les cocottes, que
motllo clássic. Hm podria fer una antolo
no ha durat al cartell tant com es merei
gia teatral a base d'aquestes obres diguem
xia, Santpere ha iniciat enguany aquesta ne monográfiques, on la psicologia d'un
tendencia. Ara la continua amb la farsa personatge hi és escorcollada
tendenciosa
de Francesc Preses.
ment, sois per a estudiar un vici o una
En dir aixo, no pretenem establir cap
passio exacerbada que governa l'esperit
parallel entre Tommy, l'home de les dues
del protagonista. Génere abundó,, on
nits i la famosa comédia d'Armont i Ger
excelliren els antics, Plaute especialment, i
bidon. Ni pertanyen al mateix génere: l'o
que el geni de Moliére reprengué per a les
bra de Preses, més que una farsa, és un
seves immortals creacions.
vodeyill molt picant, a base d'un cannevas
Aquesta mena d'obres anaven sempre
vulgar, que cau de ple en la tradició fran
acompanyades d'una intenció moralitzado
cesa. Pero en aquest cas, el pebre no ex
ra. El personatge era presentat, des de la
clou la sal; i d'aixb al Paranel no ens hi
primera escena, absorbit per la seva pas
tenen gaire avesats.
sió, i les altrel figures escéniques eren de
Amb un argument a la manera de Fey
recurs: no servien sinó com a reflex, per
deau, Preses ha trobat el pretext de tres a demostrar els estralls que l'avarícia la
actes drvertits, abundosos en escenes d'una
luxúria i tants altres pecats, capitals o no,
gran comicitat. Els personatges són trae
poden arribar a causar.
tats amb un cert gruix caricatural, que la
Adriá Gual no ha seguit aquest patró,
•denominado de farsa excusa, i que s'adiu
no es pas d'aixo que el blasmariem: en
amb la sensibilitat dels habituals a aquell
tenem que el mot teatralitat no implica pas
teatre. Preses no s'ha pas estat de fer
repetir fins a la sacietat una fórmula d'é
alió que en diem concessions: al segon ac
xit que els anys consagraren. Res d'aixo.
te, particularment, hi ha una escena inter
El que desconcerta de l'obra de Gual és
minable la utilitat de la qual es redueix
que el personatge ni es produeix en esce
a permetre unes guantes frases de doble
na, ni el seu defecte dominant planteja
sentit, que accentuen la camisa i els paia
cap conflicte dramátic. L'autor ha arribat
mes de la senyoreta Cosmo, una ingénua
fins i tot a estalviar-se d'explicar les mo
molt picant.
tivacions del seu personatge central: us
L'obra no dóna una gran sensació de sen
trobeu davant d'una dona que, segons els
sibilitat. Per?) s'escolta amb gust. Hi ha
altres us expliquen, s'entreté a inventar les
unes guantes situacions i una dotzena de
mentides més innocents, més puerils, sense
bons mots que tenen malta gracia, i us
cap objectiu precfs. Ve un borne que, des
fan passar per alt la vetustat de •Pargu
prés de Ilargs anys d'abséncia i sense ha
ment i l'aire de cosa redita de moltes es
ver-hi conservat cap contacte, s'ha posat
cenes: ádhuc arribeu a negligir el criat im
al cap de pendre per muller a Pantiga com
pertinent que surt tothora a irritar amb la
panya
Aquest home s'adona del
seva presIncia, vestigi de comédia italiana.
vici d'ella, la humilla donant publicitat a
El léxic és correcte, sense encarcarament.
les invencions de la seva imaginació i, un
La interpretació mereix elogis; és una
cap l'ha humillada, s'hi casa.
Companyia que treballa amb entusiasme.
Tot aixl és perfectament real, pero no
Quant a vestuari, no cal pas fer cap retret: pot servir de pretext a una comédia. Tres
Tot plegat, us fa sospitar que Pamenaça
actes per a poder esplaiar unes guantes di
.de competIncia deis sis teatres de catea
vagacions sobre la frivolitat de la vida mo
ha decidit enguany l'empresa de l'Espanyol
derna, la farsa de les relacions mundanes
a noves orientacions, que eren tan necessá
i el tou de mentida damunt la qual els arri
ries en aquell teatre.
bistes de l'art i de la política s'elaboren
*
*
*
una situació, ,són molts actes. A tot esti
rar, hi ha tema per a una conversa de
La Mentidera, d'Adriá Gual, estrehada
café.
dimecres a Romea, és una obra realment
A propbsit d'aquesta estrena: els inter
.desconcertant. Inútilment us pregunteu, en
medis duren més que Pespectacle. Es una
eixir del teatre, quin ha estat el propbsit
tendIncia que es va estenent i que creiem
caldria debatre públicament, per tal de po
atowimmals~mor
sar-hi remei. Es lícit que les empreses fas

Els germans Quintero han estat uns dies
Barcelona. Els germans Quintero ja tenen
cabells blancs I són acadérnics. Han passat
molts anys des que iniciaren les seves es
trenes a Barcelona, d'on guarden records
admirables. Anant d'acf d'allá pels carrers
de 'la ciutat o pels jarclins de l'Exposició,
els germans Quintero ens han parlat de re
cords de Barcelona. Alguns d'ells són inte

panyol

Barcelona

a

Estem corpresos davant de tanta amo
ció popular... La gent ens tracta amb una
cordialitat ...xcessiva... No podem anar pel
carrer... Creguin qua no sabem pas com
agrair-lo... Es una oiutat cordialíssima per
excelléncia... Barcelona és una eiutat cor
dial i ben efusiva...
Dones recentment un viatger de sego
na classe ha dit que «Barcelona era una
Venus sin brazos...»
Debía estar ciego...
—

ressants.

—

*

*

*

Sembla que estiguessin dirigides al se
nyor Bernat i Duran, cegador de Ilebres a
de plagis, aquestes paraules que va dir tot
sopant arnb En Vives i En Martínez Sierra,
el petit deis Quintero :
Si algú ha llegit les obres completes
de Lope de Vega, podrá dir sempre que
qualsevol deis que fem teatre hem plagiat.
Lope de Vega ha tocat tots els temes, tots...
—

Teatre Catalá Novetats
COMPANYIA CATALANA
Direcciós

C.

Capdevila

*

Aval, dijous,

tarda.

Esputados per a

MIME

l'auca d'En Patufet
d'En Folch i Torres. Gratis rialles i
xirinola!

*

*

En un. recó de nión, comédia
de Juli Vallmitjana.

en tres actes

Potser seria exagerat de dir que el se
nyor Vallmitjana ha estat molt afortunat
amb l'obra que el dimarts es va presentar
a
Novetats. En un recó de món es ressent,
potser, de l'excessiu realisme amb qué el
seu autor ha presentat Pensopiment de la
vida de les petites viles. Ha tractat arnb
veritable amor la vacuitat deis seus perso

natges.
Nit. Tertulia Catalanlsta. El gran éxit:

Enun recédemón
Es

despatxa

a

Comptaduria.
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TEATRE ESPANYOL
Companyia de Vodevil i grans especta eles
de JOSEP SANTPERE

Avui, nit,

i totes les nits. El gran

dios éxit:

Tommy, !'borne
de les dues nits
d'En Francesc Preses.

Es tracta d'una comedieta de costums,
feta amb una intenció francament humorís
tica. El senyor Vallmitjana no s'ha propo
sat pas escriure una obra de gust modern
ni atrevit. El to de la comedia correspon
perfectament a les tendéncies teatrals de
l'época en qué el seu autor la situa ; aix6
és : trenta anys enrera.
A remarcar, no obstant, la traga amb qué
el senyor Vallmitjana fa moure les nom
brases figures que surten a l'obra. En al
guns moments s'arriben a aconseguir efec
tes plástics que fan de molt bon veure. Es
ciar que aquests encerts potser cal carre
gar-los al compte del director d'escena
perb, en fi, és de justicia d'assenyalar-los.
Hi ha hagut autors que han volgut trae
tar temes semblants al d'Un recé de món
embolcallant-los amb un ambient de poe
sia. El senyor Vallmitjana ha tingut la ga
llardía de renunciar absolutament a treure
partit de la collaboraci6 arnb les muses. En
aquest sentit, l'obra és perfectament reei
xida.
La interpretaoió, molt bona. Els vestits
de les senyares, bonics de debo.
J. M. P.
*

*

*

Després de !'esperada reposició del Don
Juan de Serrallonga, •'Enric Borras presen
tará al Teatre Nou la segona part d'aques
ta obra, que
diu La bandera de la muerte.
Aquestes representacions no s6n organit
es

Teatre Catalá ROMEA

zades per •'Associació de Teatre Selecte.

Companyia VII.A.DAVÍ
•
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TOTS ELS EMES la comédia
grandiós éxit:

en

tres actes, de

La Mentidera
del dramaturg Adrle Real. Nou decorat
de Morales.

TEATR E

i teatre modern de
ASSITMPCIO CA SALS

Avui, dijous,
sainet

en

les cinc. El famós
tres actes de A Collado, de
éxit:
a

Tots els dijous i diumenges TEATRE
D'INFANTS l'espectacle en 17 quadros
de Jordi Canino:

grandiós

La Princesa dormida

i indiscutible éxit:

Aviat, aviat, molt aviat:'

El Fakir Bengapur
The Spider

TA LI A

Companyia de vodevil

Nit,

a un

quart d'onze. El clamorós

LA PRESONERA
Demá,

la nit, dissabte i diumenge,
tarda i nit. L'éxit immens, l'obra de
remocio, triomf d'aquesta Companyia:
LA PRESONERA.
a

ci6Enpdel lligamGodunov hi ha
la

resolt el proble

entre l'acció teatral i la mu
música i la representació estan

perfectament «sincronitzades»,

mar diuen
Ni la música ha de descendir al nivell
banal de les Operes italianes del segle
orfes d'harmonia 1 d'instrumentacio, ni el
joc esclnic ha de tenir la plúmbea immobi
litat de la Tetralogia wagneriana.
Per aixó el cantant que faci de Boris ha
de tenir, al costat d'una bella veu, unes
grans facultats d'actor dramátic ; hi ha Ope
res on la figura i el gest del cantant no
tenen cap importancia ; el seu papar es re
dueix a fer d'una mena de canari. En
canyl, Boris ha d'encarnar tota la terrible
rnajestat coreada de remordiments i aureo
lada de glbria d'un tsar de totes les Rús
sies. En l'admirable escena del segon acta,
quan está sol, ha de mostrar-se esgarrifat,
poruc, pero sense perdre la majestat impe
rial. En un mot, poruc sense covardia.
Aquesta gama de sentiments i de passions
és de les més difícils de representar da
munt deis taulons del teatre Iíric. Els ac
tors només estan acostumats a interpretar
un sol sentiment: l'amor.
Adhue tot Wag
ner, llevat de Parsifal, cau dintre del con
cepte general del teatre Iíric. Quan no re
presenten enarnorats, els actors lides han de
fer figura de ninots tradicionals : pares, con
fldents, traidors, etc., etc. Coses talladas
segons patr6 i nues de matís.
Pero Boris ha de donar tan aviat la sen
sació de la forga i de la anajestat, com la
de l'atuiment dels remordiments, com la de
la tendresa Paternal. Ha de morir, final
ment, pie de pau i perdonat. Arnb tot el seu
joc escénic ha de suggerir contínuament un
personatge que no es veu mai pertv que
culmina per tota l'obra : el tsarevitx assas
ara.

•

Els germans

Quintero

a

l'Ipoca

de la

L'altra nit eren sopant al Cenad de La

Garriga... En entrar la senyora Lola, amb
aquell posat de' protectora de les Arts i de
les Lletres, elsIva abrir els braços i els
va

dir :
Vastés són..els germans Quintero, al
carel ! Quants anys que no els havia vist
Com han canviat... ! ts dar, vostés no am
recorden a mi... Jo ja era ací quan el Ritz
era el Teatro Gran Vía i vostés hi venien
a estrenar les primeres obres... Al, caram,
caram! ! Quins recards am porten... Figu
rin-se que al meu marit li van fer perdre
part de la seva fortuna ficant-lo en negocis
de teatre,..
I mirant-los, alts
cepats, amb cabells
blancs i tot, els va dir :
Ves qui •o havia de ?ir? Com han
—

crescut ! !
*

*

Una de les vegades
dala don Serafí
que hem vingut anés emocionats a Barcelo
na fou quan assistfrem a •l'estrena de Ma
nanela, la famosa novena de don Benito
Pérez Gald6s, escenificada per nosaltres...
Nosaltres feia anys que hl anávern darrera.
Quan la várern fea- la
volguérem llegir,
pero ell digué que no calla, que el que ha
víem fet nosaltres ja estada bé... De cap
:manera va valer que la hi Ilegíssim i va es
eriure una carta a Margarita Xirgu dient-li
que coneixia l'obra i que era una merave
11a. Els elogis de la carta de Pérez Gatclós
eren tan extraordinanis que Margárita Xir
gu •insistí a voler-la estrenar de seguida...
Vingué l'estrena, la nit d'éxit i poc després
arribareni a presentar-la a Barcelona. L'é
xit fou meravellós i assistírem a un ban
quet en honor a Pérez Galdos on es reuní
la intellectualitat barcelonina... El discurs
de Pérez Gald6s fou de dues paraules, pero
en elles inicia el seu comiat a la vida :
«! Adiós, senores !»
digué. I aquell ho
me alt
i magnífic que es deja Santos Oli
ver piará com un nin...

irrimera vinguda

seva

—

*

I

que

* *

parlem

de la Xirgu
diu
don Joaquim
Acf 4a várem conéixer.
Passejant un cija per la Rambla, li digué
rem a Josep Maria Jordá :
Hl ha cap bo
na actriu catalana?
I En Jordá ens féu
Pelogi cálid de la Xirgu... Entrárem a veu
re-la, al Principal. Volguérem conéixer-la
de seguida. Era una gran actriu. I li anun
ciárem la seva glória escénica... No ens
equivocárem pos.
—

ara

—

—.

—

parqué
cercar

matisos, arnbients, tipus anecdotics, pero
problemes a plantejar...? No n'hi ha cap
de nou des de Lope de Vega ençá...
*

Es

*

*

manera curiosa la que tenen de
els germana Quintero.
Esto es maravilloso
diu un...
—1 Esto es estupendo
respon Peltre...
! Hombre!
afinrna don Seraff...
i Hombre! —repeteix don Joaquim, es
tirant-se els .bigotis...
Mire usté.
Verá usté...
una

parlar
—

—

—

—

—

—

—

—

*

*

*

Varen dinar a Can Solé
neta i posaren en l'album
versets que dejen :

de la Bareelo
ja •famós

uns

En esta Casa Solé
comimos como. en la gloria.
De esta razón damos fe
y así se escribe la Historia...

—

—

Barcelona

a

I és inútil buscar-ne cap de nou,
abans ja ho ha fet eh... Es poden

—

*

*

*

Ens demanen manes conferéncies
deja
don Seraff
No podiern donar-ne tantes.
—

hemufientun
Q?

—.

I

_

—

Llegim

tres... Aixf

truc.

unes

escenas

de comédies

quedem millar.
*

*

nos

*

Dinaren a casa d'Enric Borras, gran se
nyor i que ens fa quedar molt bé. En Bor
ras •els ensenyava la casa i els feia els ho
nora...

Abans de dinar En Borras, volent ésser
deferent amb els gustos deis Quintero, els

digué

:

Una

—

no...

copita de

manzanilla?

No, gracias... Manzanilla en Cataluna,
Un poco de malvasía de Sitges, ?me

hacen el

favor?

digué

-

*

*

don

Joaquim.

*

Nosaltres estime:u molt Barcelona i
sempre han tingut per nosaltres una acti
tud de simpatia d'agrair... Ara, quan ens
fan parlar em violento molt. Tremolo en
lligar les quatre paraules que s'han de dir
al públic.
Jo no diu don Joaquirm
Jo el
meu
discurs ja el tinc fet sempre. Avengo
al públic i dic :
Soy de la misma opi
nión.
P. M.
—

—

—

sinat, l'Innocent.

Nornés uns pees c,antants en el mon són
capacos d'afegir a una veu robusta i ben
modulada totes aquestes dots de gran actor.
Enguany Zalewsky se'ns ha mostrat com
un d'ells, encara. Si en el registre agut de
vegades no té ja el domini perfecte de la
seva yeti, aixb, pero, queda compensat amb
l'art ineravellós del saber dir 1 del saber
representar el seu paper. Quan ell canta i
es mou en l'escena, ens trobern realment
davant d'un tsar, d'un emperador del més
gran deis irnperis del m6n.
Nosaltres no sabem veure gaire diferén
cia entre Txaliapin i eh. Adhuc, a mo
ments, a l'escena de la mort, per exemple,
trobem superior la interpretació del polonés
a la del rus.
I,a resta de la companyia rusa, proa co
neguda del nostre públic, está a l'altura de
sempre 4 el director Steimann duu Porques
tra d'una manera segura 1 amb una carta
tendéncia a la lentitud que, quan no és
excessiva, dona més relleu a Inés patétic a
les situacions.
Al costat d'aixb i del vestuari deis can
tanta (el vestuari no és deis més espectacu
lars que hi ha) trobem, potser, que no dei
xaria de fer bonic un decorat un xic Inés
sintétie i viu de color. La seva savia rique
sa entonarla millor amb la (música, Pargu
ment i els personatges de l'obra.
Seguint aquest costum tan encertat de
donar-nos a conéixer cada any una nova
obra de l'escola russa, el dia 17 l'empresa
del Liceu ens fará conéixer Els capricis
d'Oksana, música de Txalkovskyf liebre tre
ta de Gogol.
Txaikovsky és un compositor a part din
tre dels russos ; va orientar els músics de
la seva terra cap a Europa ; aixo fa que
le.> seves obres no tinguin tant d'aquell exo
tisme que ens encanta en altres autors es
laus.
Txaikovsky, si no té aquells allicients de
l'exotisane, posseeix altres mérits musicals
d'alta valor. Només cal recordar la devoció
que li té Strawinsky.
Pel quP fa a nosaltres, creiem que s'ha
d'apreciar, si més no, per la universalitat
seves ambicions.
Txaikovsky no volia ésser un músic
ROSSEND LLATES
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OLYMPIA

TEATRE

NOU

CIROUE D'HIVER

Companyia dramática dirigida

per E. BORRAS

Primera actriu:

Avui, dijous, nit, a un quart d'onze.
Éxit fantastic de tot el magne progra
ma

ilimerres de (mira o renten de la Sardina

Rimsky-Korsakoff,

sical ;

•

inneces
sáriarnent? Una petita enquesta potser in
duiria els empresaris a estalviar rnolésties
al públic. I aixo té més importancia que
ells no pensen.
JOAN MíNGUEZ

La cosa més sorprenent
d'aquesta obra
és la seva absoluta originalitat.
Sembla un
miraele haver fet néixer un art alhora
per
fecte i original en pie segle xix,
quan tots
els estils feien la seva brillant posta
de sol.
Es una altra rneravella que, tot
:mu'sica treta del folklore rus, la a ser la
personali
tat de l'autor es
revela amb tanta de
xança eorn en el més abstracte músicpui
de
1'escota alemanya. Encara no
és menys pro
digiós que l'obra ens produeixi
tant
te, si tenim en compte que només en d'efec
conei
xem una versi6
adaptada, no sempre amb
encert, per
i, encara,
que no la donen sencera.
Perb les obres d'un /nérit tan considera
ble, talment un tors hellénic mutilat, con
serven tot el seu ends a pesar
deis esvo
rancs que els facin. Malfieu-vos d'una
ópe
ra que no pugui anar
sense una interpreta..
ma

•

manera,

BORIS GODUNOV

—

a

•

tiguegin l'espectador d'aquesta
obligant-lo a sortir tard del teatre

LA MUSICA

CIRC. Les meravelloses:

16,
de

GIRLS,

16

ALFRED JACRSON

El més nou. El més formós. Reno
vado constant del programa. Aquesta
setmana: Importants debuts.

Demá, nit: GRAN FUNCIÓ.
El més sensacional...?

ENRIOUETA

TORRES

Dijous, tarda:
DON JUAN DE SERRALLONGA
pel genial actor Enric Borrás. Nit:
EL ALCALDE DE ZALAMEA
pel colós Enric Borras.
Divendres, nit: El Abuelo, pel genial
actor E. Borrás.

Dissabte, tarda: La Muerte Civil. Nit:
El Oran Galeote, pel colón de l'escena
Enric Borras.
Diumenge, tarda. 2 drames, 8 actea:
El Cardenal, El Oran Galeoto. Nit: El Oran
Galeote, pel genial actor E. Borras.

Gran Teatre del L10EU
Avui, dijous,
L'tpera:

a

dos

quarts de deu.

RIGOLETTO
pels célebres artistes Paglíughi, De
ro Lomanto, Galeffi, i Vela,1VIestre

Mu
Pa

dovani.

Dissabte, a les nou. Estrena de la gran
diosa bpera-ballet de gran espectacle,
del Mestre Tchaikowsky:

KOVANTSCHINA
per tota la célebre Companyia i cos de
ball rus. Mestre Steimann. Direcció es
cénica Sanine.
Diumenge, tarda, a les cinc:

RIGOLETTO
Dimarts. L'bpera d'En Pahissa :
La Princesa Plargarida

MIRABDR

CINEMA
ara

.4~1~

DUES ESTRENES

`TEMPESTAT A ASIA"
de Tempestat a Asia. ha
constituit l'esdeveniment máxim de la tem
porada. Finalment hem vist un film rus, i
un deis més representatius d'aquesta esco
la jovenissima i ja tan madura. El film
de Pudovkin és una exaltado que ens
ha transportat d'entusiasme; no anirem pas
a dir que és el més gran film que hem vist,
pera sí que no sois és excepcional, sinó
únic per la inspiració que l'anima i per la
factura amb qué ha estat construit.
Tota obra gran i destinada a perdurar
revela un amor, una fe, un entusiasme.
Tempestat a Asia vibra d'aquella since
ritat que us confon de seguida. Darrera
aquelles imatges hi ha la voluntat apassio
nada d'un home intelligent i entusiasta, que
té el geni de la construcció i el do de la
veritat.
La Veritatl Heus ací la primera qualitat
d'aquesta gran obra que al nostre enten
dre senyala una gran envestida contra el
cinema de composició. Res no supera en
beutat i emoció la pura, la simple veritat.
Mai en el cinema no haviem experimentat
í tan fortament la sensació de copsar les
coses i els homes, la natura i els senti
ments amb tanta puresa, tan directament.
Ara ens adonem de les coses que cal des
apendre per arribar a tanta sinceritat! En
el fons norriés cal saber veure i seleccio
nar. La deu inexhaurible de poesia está po
tencialment en qualsevol cosa viva, i el
cinema més que cap altra art és apta a
capturar i inserir en un moviment artís
tic la pregona realitat.
Es impossible intentar de dividir l'obra
en un aspecte documental i un de polític,
tant els seus elements integrants són pru
dentment dosificats i serveixen a la unitat
de l'obra, unitat en la qual creiem ferrna
ment a desgrat de la primera impressió de
desordre que hom experimenta. Pera és
que no cal oblidar que estem habituats al
muntatge americá i que aquest film s'ani
ma d'una concepció d'aquestes coses origi
nals i que viu d'una técnica autactona i
per a nosaltres inédita.
Autóctona naturalment fina a cert punt.
El cinema rus no és, no pot ésser un mira
de. Pudovkin, com que és un creador, és
un original, pera sempre ha dit la seva
admirado per al cinema americá —la téc
nica perfecta del qual admira i tracta de
penetrar -, i especialment per a D. W.
Griffith.
En el seu llibre Le film soviétique Mous
sinac senyala les afinitat entre l'escola rus
sa i el gran Inestre americá. Realment Pu
dovkin és una novetat, pera quan recorda
alguna cosa, és en Pobra de Griffith que us
fa pensar. Pudovkin rivalitza amb Griffith
en aquesta lúcida explorado de les coses,
en aquest art de cepsar-ne la seva més
gran realitat, i l'un i Paltre tenen el geni
hpic, passional, exaltat, i tot aixó dominat
per una imperiosa necessitat d'ordenació
constructora. En la ciéncia dels primers
plans coincideixen més d'un cop. Aquella
cavalcada, al final, dels mongols quan és
agafada de front per la camera, és idéntica
a la deis patriotes capitanejats per Richard
Barthelmess al final d'America. Aquella ma
nera d'agafar els personatges amb un an
gle a free de sól per investir-los de majes
tat despótica és també de Griffith, el mateix
que l'art de desenvolupar els temes en sé
ries no paralleles sinó convergents.
El film, que debuta amb una grandiosa
i encalmada exposició de les estepes mongo
ligues i desértiques, que marxa en un ritme
accelerat, és resolt a Pacabament en una
peroració final d'una violIncia imponent.
Es un crit terrible de rabia, de cólera, d'odi
que explota i decideix una allau vertigino
sa d'imatges, no sense analogies, per la
feréstega i potent animació, amb el final de
l'Appasionata de Beethoven; aci com allí és
La

una

presentado

tempesta,

una
un

que acaben amb

d'aquelles convulsions
estat, que liquiden un

passat.

Aquest episodi que intercala irnatges sim
bóliques representatives en mig de la suc

cessió real deis esdeveniments, és tractat
'd'una fais6 inédita i magistral. No és per
una fútil associació d'idees que hem citat
la sonata op. 57 de Bethoven, sinó perqué
ací com en altres indrets d'aquest film les
coses semblen ordenar-se d'una faisó sim
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"mmal

fónica,

i

no

perqué el

hagi de poar
l'esperit de la mú

cinema

seva organització en
sica, sinó perqué el cinema i la música

la

no

són, no deuen ésser sino dues traduccions
sensorialment diferents d'un mateix dra
ma: l'exaltació humana, el desig i el dolor
de Phome, la seva ruina material i la seva
victaria interior.
L'obra és tan ben pensada com a cinema
que tot hi és substáncia. Cap imatge no
és inútil, ni cap no deixa indiferent; totes
hi semblen necessáries i els efectes hi són
prudentrnent preparats. No decau mai l'ac
cent de l'obra, servida tota per un tacte
que sembla infal•ible i que obliga l'especta
dor a acceptar-ho tot.

PUDO VKIN

interpretació, com que cerca la veri
tat, com que s'inspira en una radical ayer
sió de tot virtuosisme, és perfecta. Encara
és un americ'a, King Vidor, amb el seu

A la recerca de la simplicitat, el oinema
troba la seva destinació més adequada. No

cal recordar els noms dels filans —perqué
són en la memoria de tothom —que aquests
danrers temps més han reeixit, i aixo per
haver condensat
simplificat a ultrança el
motiu que explicaven. Si explicar deriva
etimológicament, com suggereix Meyerson al
començ d'un deis seus 'libres d'epistemolo
gia, de l'aedo de desplegar, enlloc com
aquí es pot dir més exactament que el ci
nema

explica

un

JOSEP PALAU

en

d'ánim,
una

un

*

*

instrumental és representada
mes de Novembre per l'en
registrament integre de la darrera Sonata de
Beethoven, l'Op. no en la bemol. Aquesta
obra .1 els darrers quartets de corda són els
rnés assenyalats per a precisar la tercera
de les époques que s'ha volg,ut trobar en
l'evolució de la música de Beethoven. Ja
ha desaparedut gairebé per complet la for
ma de sonata clásica per a situar-se en una
fantasia ; per aixó no és d'estranyar que al
primer ternos la forma melódica sigui poc
desenrotllada. A l'adagio, tot i trobar-se ini
oiat per breus acords que mal no manquen
per donar el to de gravetat que sempre
s'hi troba, no pren la continuitat d'altres
vegades i amb un tránsit sobtat se'n va a
una
fuga, forma musical rarament trabada
en
les seves obres, ja que dl mateix creia
que no era una obra d'art, sino més bé un
producte de la técnica al qual fácilment
s'abocaven els mestres d'aquell temps. La
interpretació del pianista Frederic Lamond
an altres obres esdevindria meticulosa
i ex
cessivament detallista. En aquesta, en can
vi, l'abséncia de frases melódiques fa que
no ens
adonem tant de la poca expressió,
que d'altra manera es notaria més.
Tot i estimant la publicaoió del Quartet
en re, d'Arriaga, que interpreta l'Agrupa
ció Rafael, no ens podem estar d'assenyalar
Pinconvement que resulta d'incloure en un
mateix disc fragmente d'obres diver-Ts i de
publicació simultánia. Referrint-nos al scher
zo
de Conrado del Campo, que dobla el
minuet del quartet alludit, construit amb
el record d'unes rimes de Bécquer, tot i
l'intent que expressa el títol, té ben pee de
la fantasia que podria fer suposar per a
esdevenir en una obra de només un valor
instrumental.
El Cavaller del Cigne torna altra vega-.
da ; aquesta, pera, és un italiá, el tenor
Aureliano Pertile, qui s'encarre,ga de L'o
hengrin. Una dieció perfecta és la seva ca
racterística, pero les seves facultats llueixen
més amb les romances de les operes italia
nes, que tot sovint canta i on la seva veu
pot assolar més brillantor.
La Companyia del Gramófon va presen
tant successivament les diversas agrupacions
chorals de la península. Ara toca el torn
a l'Orfeón Pamplonés. Aquest conjunt de
veus robustes que dirrigeix el mestre Mu
gica, canta dues cançons populars, de Na
varra l'una, i Valtra una melodia gallega.
Poc hi ha de jazz aquest mes ; únicament
dos charles s'aguanten, tot i que semblen
fetes amb el motllo d'altres d'anteriors, i
la diversitat només s'obté grades a la ri
quesa instrumental que sempre tenen les

un

var-se

a

el film

al programa del

puixança dramática, peró
aconSegueix ni de bon tros.

corta

una
no

ho

procés

série de

suc

LUPE VÉLEZ

en

«Orient»

*

La principal atracció d'Orient és Lupe
Vélez. Aquesta xicota el debut de la qual al
cinema es recentíssim, realitza en aquest
film de Tod Browning una tasca d'una fres
cor i espontandtat que us simpatitza irre
sistiblement. La seva grácia primitiva, el
brío esbojarrat amb qué evoluciona davant
la camera manté viu l'interés d'un film
que no és pos res d'extraordinari. Es llás
tima. El títol anglés d'aquesta obra és am
biciós ; podriem traduir-lo diera: «Allí on
l'Est és de debó l'Esbr. I no obstant l'at
mosfera de l'Est no és prou traduida, la
sensibilitat que hi vibra és occidental, quasi
quasi casolana. Hl ha una india frapant que

El film, obra, com hem dit, de Tod Brow
ning„ bregat
assumptes truculents, és
quasi sermpre discret, amb encertades notes
de color local, poc paisatge pero bell,
tigre superb i
gorilla que ja
ho és
en

un

un

no

tant.

Estelle Taylor sha encarregat de fer de
traidora en aquest film, i realment resulta
tan antipática que es fa aviat insuportable.
Orient, film M. G. M., ha estat estrenada
per la Cinaes en els seus locals secundaris.
No n'hi havia per tant; coses molt més
deficients veiem en els salons Inés impor

interpretacions

Dijous 28,

com te:1(cm anunciat, celebré
la nostra segona sessió del present
curs. Abans de començar-la, les localitats
estaven ja exhaundes ; alaco ens obligá a
repetir dilluns darrer la projecció del film
de René ,Clair Entr'acte, seguit de l'estre
na
a
Barcelona del formidable film de Pu
dovkin del qual ens ocupem extensament
en aquesta mateixa página.
Sense vanaglória, podem estar satisfets de
les sessions que fins ara partem fetes. Han
trobat una bona acollida, 1 entre el públic,
per al qual el local ja resulta insuficient,
hl hem vist el bo i millor de Barcelona en
el món de l'espera.
El programa començava amb el film de
Roach Un Parell de mariners, un deis més
tiples de la famosa parella Stan Laurel i
Oliver Hardy. Per contrast amb aquest film
n'oferíem un de Max Linder.
Entr'acte, que seguia en Pordre del pro
grama, és un film avui en retard. Celia por
tar-lo aquí anea abans, per?) nosaltres no
existiem i no ens podem dones fer respon
sables d'aquesta neg,ligéncia que a la pri
mera avinentesa hem procurat esmenar. Cal
traslladar-se enrera per a jutjar el coratge,
la personalitat que callen per a fer i impri
mir una cinta com aquesta, cinta sense pre
tensions corn indica el títol, a intercalar en
tre dues atraccions coreográfiques, inspira
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de

tants.

M. MARIBEL

da en un humor fantasiós, que recorda,
per la llibertat de factura, per la libare im
provitsació que sembla engendrar-ne els mo
dus, certs scherzos de Chopin. Sabem que
Picabia i Eric Satie voten .ésser justament
diametralment oposats a l'espera indeds i
femení que generava aquells scherzos, pero
en el
fons el seu film ens apar incoherent,
amb una carta dosi de gratuita arbitrarietat
que l'assenyalen com una obra feble. Hi ha
trucs d'esprit i un remarcable talent de ci
neasta en la utilitzacio primaria deis accele
rats i alentits per part del director : René
Clair.
Cosa estranya ; a través de la crítica En
tr'acte gaudeix a França d'una gran presti
gi. Ací, oreiem que és deis cinc films dits
d'avantguarda que partem presentats el que
menys sensaci6 ha desvetllat. Són els anys.
Un chien andalou és la inquietud i l'agu
dese del moment. La inquietud de la qua]
nasqué Entr'acte la tenim ja paida. Podem
ara fer i entendre Sota el frac. Davant d'a
questa obra prodigiosa, ferina, matemática,
perfecta, Europa només pot presentar un
fet : el cinema rus del qual finalment Tem
pestat a l'Asia ens ofereix una superba
mostra.
I ara fins
aquest mes i

l'Orquestra Jack Hylton.
J. G.
*

*

*

Sonata en la bemol. op. no (Beethoven).
Frederic Lamond, pianista. C. del Gramb
fon. AB 495496.
Cuartet en re. 'Minuete (J. C. de Arria
ga). Cuarteto Rafael. Id. id. AB. 487.
Scherzo (Conrculo del Campo). Id. id. Id.
ídem.
Lohengrin. Duo del primer acte (Wag
ner). .4. Perfile amb A. Tellini i Luisa Fa
nelli. DB. 1218.
Cuando vienes del campo (cancó popuzar
navarra). Orfeón Pamplonés, AF 268.
Ay-la-le-lo (melodia gallega). Id. id.
You're the cream in my coffe. Charleston

Les nostres sessions passades
rem

Música

La

rol secundad ; és ella aquí potser
l'única cosa realment auténtica d'aquel' mon
exótic 1 obscur, perqué Lon Chaney ni ara
ni mal ens enreda.
El tema és vell : una mare i una filla co
bejant el mateix home, fácilment podrá ele

cessives actituds corpóries.
Rostres oblidates és un film rnassa ata
peit, realització al servei d'una intriga fu
Iletonesca excessivament complicada. Reco
neixem doncs tot seguit el talent de l'hame
que ha sabut en una hora 'larga explicar
tantes coses sense perdre mal de vista la
claredat i la comprensi6 de l'assumpte.
Anys enrera, a rnenys de eomptar amb un
film de diverses jornadas com aleshores s'es
tilitzaven, hauria estat gairebé imposible
dar tantes coses en una sola pellícula, peró
el cinema precisa alhora que concisa la ma
nera seva de dir, i el públic al mateix temps
afina Par-gen visual i copsa .d'una manera
instantánia les indicaoions que se ji ofe
reixen.
Rostres oblidats era un film que ens in
teressava per la personalitat del seu autor,
l'alemany Víotor Schtzenber, de qui l'any
passat vegérem un film notable: D'home
a heme. Aquest seu nou
film és, per bé que
correcta, poc interessant. Ni ha la fisono
mia tan característica de Clave Brook i la
bellesa diáfana i serena de Mary IBrian. Els
alemanys, decididament, en aspirar els ai
res de Hollywood, s'assimilen amb intelli
géncia mants totales que el .cinema americá
ha Inposat definitivament al món. Olga
Blacanova no ens ha convençut, tot a que
trobem el seu tipus força interessant, pero
no troba la naturalitat en l'exposició i és
a
cada moment exagerada en Paccentuadó
dels seus tics.

La

I el món mama, que ha fet en aquest lloa
ble sentit una cosa comparable. Malaura
dament ací sí que cal convenir que malgrat
l'actor a América ésser el rnés satisfactori,
la producció d'allí pateix més que enlloc
del culte a la "vedette" que espatlla tantes
bones coses.
No podent citar tots els intérprets, citem
sois Inkistxinoff en el seu rol de joya mon
gol designat pels europeus intrusos com a
hereu del famós Gengis Kan. El seu som
riure am el cigarret a la boca en l'escena
inoblidable en qué el soldat europeu se
prepara a matar-lo, que diu tan bé la seva
natura pacífica i dolo, destinada més tard
a ésser voluntat de venjança destructora,
la seva immobilitat de maniquí més tard,
aquell imponent silenci del ces que oculta
l'impenetrable secret del seu odi inextin
gible, el senyalen com una de les primeras
figures del cinema mundial.
Moltes coses caldria dir encara a propel
sit d'aquest film que tan nou resulta per
a nosaltres. On, dones, havíem tingut aques
ta visió tan descarnada de l'home, aquesta
sinceritat que no es compromet amb cap
amanerament? Per primer cop alguns dels
•ccents més originaba de l'art literari dels
russos troben el seu equivalent damunt el
llenç blanc de la pantalla. I ja ho sabem,
ho hem vist i mai no podrem oblidar-ho.
Pudovkin ens ha fet participar de les se
ves simpaties i de les seves aversions. Ens
ha dit a nosaltres, blancs, el secret deis
mongols,
endut del seu viatge allá baix
el bagatge d'aquelles muntanyes, d'aquelles
planúries, d'aquella gent que brama un crit.
Aquest crit, Pudovkin l'ha fet viable: és
un film l'obra d'art més adequada al segle
xx, democrática i internacional.
Hem vist, en escriure aquestes ratlles,
només dues voltes el film de Pudovkin. Es
ben insuficient per desentrellar encara el
secret de la seva força. Tan de be aviat
puguem veure un altre film d'ell o bé del
seu Imul Eisenstein, que ens permetin mi
llor compendre i apreciar aquesta escola de
cinema tan valenta que és la russa.

estat

anírnic, desplegant-lo

juga

(Sylva-Brown-Henderson). Orquestra Jack
Hylton.

AE 2772.
To know you is to love you. Charleston
(Sylva-Brown-Henderson). Id. íd. Id. id.

la próxima, que tindrá lloc
la qual presentarem a Bar
celona el film Soledat, de Paul Fajos.
J. P.
a

en

AIDA
EN

DISCOS

REGAL

L'elpera completa impressionada
pels artistes, chors orquestra del
Teatre de la Scala

A. GUARRO
Rambla

de

Catalunya,

7

COL ISEUM

ESTRENA AL

TÍVOLI

Constituí un nou 1xit l'estrena
de la pellícula Paramount

DE

LA

primer en
presentar-la a Europa.
En el repartiment figuren : una
rosa, Nancy Carroll, i el sim
pátic galan Charles Rogers.
essent

(THE

DIVINE

LADY)

Pel.licula espectacular amb adaptació sincro
nitzada

La millor

pelilícula

FIRST NATIONAL

perteneixent

a

i

efectes

les Seleccions

sonors,

sistema

Vitaphone

Especiaculars Verdaguer

(Control Chas)

aquest saló el

Sentiu cantar a Nancy
Carroll la cano «Rose
Marie» i «La petita
rosa

d'Irlanda",

acom

panyada al piano
Charles

per

Rogers.
DELICIÓS I

Nodeixi de veure-la avul!
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EXPOSICIONS
Joan Colom

d'una má

ajustada

(Sala Parés)
Després
des, loan

d'una abséncia de tila tempora
Colom torna a •exposar una part
de la seva producció pictbrica elaborada
durant a9uest temps, en qué moltes de les
pintures 'a han estat adquirides tot seguit

per una percepció
buscat, encara podrfem ano
efectismes 'notorios excessivament
destra que

; i ben

tar certs
acusats.
Perd totes

aquestes, com hern dit, ine
vitables imperfeccions son bagatelles davant
la substanciosa consistencia de la pintura
de Colom.

La sobrietat és

Eis marixes del Padenon

també,

el distintiu d'ara
qualstats. Per més que

entre altres bones

Castedo ha viscut Ilarg temps entre nosal
tres, en les seves pintures sempre s'hi ma
nifestará el seu avatar. El dramatisme
o poseu-hi el que
vulgueu
castellá,
s'infiltra en cada una de les seves pinzella
des. Per aix6, amb tot i certes influencies
del nostre Joaquim Sunyer, Castedo és un
pintor de personalitat ben definida.
El seu anterior fauvisme li permet
ara
que ja l'ha depassat
simplificar d'una
les accidentacions del
manera aciençada,
rnodel. Castedo estima la simplificado, pero
no menysprea el superflu, el qual és una
component de la sintética resultant. Aquest
ascetisme, en els moments més feliços, és
d'una emotivitat impressionant, en altres,
pero, resulta d'una sequedat exageradáinent
accentuada. Influéncia de l'avatar o con
—

—

—

--

cepció preconcebuda, sigui
el dos d'aquest pintor, no

sigui,

com

Els grecs van deixar uns quants tipus es
cultórics que, com sap tothom, des rés han
estat descoberts i desenterrats, a.lguns de
sencers, altres de fets a migues, i damunt
deis quals s'han Ilençat com uns desesperats
els arquedlegs, els milionaris, els diploma
dos i altres persones que gasten una im
portancia per Pestil.
De moltes formes d'escultura inventades
pels grecs, només n'existeixen copies im
perfectes, fetes en époques posteriors, d'al
tres noanés se'n tenen referéncies, perb en

manya

clandestinament,

gole

i encara de tot
tret l'ai ua
1
anys més tard, tetes les revistes del món
en parlaren i comentaren els
fets, i avui día

gat

no

se

n'ha

la IDIeméter del museo de Berlín és
derada com un dels exemplars grecsconsi.
més
admirables i d'un valor més sólid.
Aquest és el cas de l'imprevist ; el se
gon cas és del prestigi i la
preocupado ex
cessives que de vegades falla.
Afortunada
ment per mi aquest cas no ha
fallat en una
ocasió recent. Es tracta de les famosas
es,

en

hi aneu a cer
car el charme francés ni la correcció an
glesa, sino i expressada amb fermesa
—

—

Pexpressivitat espanyola.
De l'actual exposioi6 preferim els paisat
ges d'Avila, particularment el retolat arnb
el núm. XI, el bodeg6 núm 7 i Pautoretrat
•

que és

pintores

de les

una

Inés excellents
del

d'aquest intelligent pintor, la producció
qual cada dia és més estimada.
Díaz

-

Costa

Un altre pintor inédit. Si tots els que
anessin aparaxent fossin d'una classe sem
bl•nt a aquest joveníssim artista, Pesdeve
nidor de la riostra pintura no ens feria cap
mena de por. Dfaz-Costa, eyidentment, no

domina Pofici, peró demostra

personal.

I per arribar

un

tempera

l'art vavent,
Macó és Pessencial. Moltes de les estridén
ment

cies

ara com

—

pintor
maran

ara

incongruents

les pressentim que,
el bon llevat que

d'acabar-les

no

públicament.

s'han

exhibit,

COLOM.

per tant,

L'expeotació

per a tornar a contemplar
els paisatges d'aquest artista era, dones,
prou justificada, i val a dir que, per a nos
altres, reza rnerescut de l'actual exposició
de Colom no ens ha vingut de nou.
L'obra de Joan Colom, naturalment,

—Mercitt

sumpte representat (pairalisrne decoratiu),

sino per Paprofundiment de les caracterfs
tiques essencials de la nostra terra. Cada
centímetre quadrat de la tela és un tros de
paisatge arrenoat. Si Colom pintes amb

freqüéncia, potser
paisatge.

ens

Alfons Serrahima

-sempre deixará un sector de públic descon
tent. O mes ben dit : dos sectors igualment
insensibles al fet pictoric que pretenen te
nir l'exclusiva de la tradició i la novetat...
i que de tan coneguts ni cal anomenar.
La nostra confiança en la pintura de Co
lom s'aferma més cada dia. I d'ençá que
en la valuosa collecció de •l'expert amateur
senyor Ferran Benet vam Poder admirar la
tela d'aquest pintor que fou sollioitada pel
director del Museo del Luxernburg (la qual
hagué d'ésser substituida per una altra per
qué pertanyia a Pesmentat colleccionista)
hem obert un crédit a Joan Colom sense
por de cap mena de risc. El nostre entu
siasrne, perd, no ens priva de veure les in
evitables fallidos d'aquesta pintura. Pin
tura qué', a la fi, és oproducció humana» i
com a tal susceptible de devenir... etc., etc.
Intentem, dones, abans d'encarar-nos amb
les bones qualitats, destriar aquests defec
tes : Com tots els pintors excellentment do
tats, Colom és, a vegades, víctima del seu
mestratge; el seu admirable divisionisme,
pian no és prou contingut, produeix uns
inicis de confusionisme en els termes del
paisatge; algunes accidentacions del model
són més aviat plasmades per la fogositat

En la sala quadrada de les anateixes ga
leries, aquest orfebre exposa una selecció
de diversos objectes del seu ofici. Es la pri
mera vegada que veiern obres d'Alfons Ser
rahima i ja ens tarda conéixer les altres
que seguiran. Els iniois d'aquest artífex són,

veritablement, proanetedors.
Mentrestant, en les actuals

mostres exhi
bides hi •endevinem un sentit ponderat de
les qualitats de la materia, la qual esdevé
a
más a més manipulada per unes mans
coneixedores de Pofici.
.Serrahima no decora els objectes, sino que
per la manera exquisida de realitzar-los obté
un resultat
decorado intrínsec de la forma
plasmada. Els esmalts són d'una gran niti
desa i prudencialment emprats. Les formes
geometriques insinuen la tendencia vers una
afinada conjugado del pla amb la superff
cie corba de base poligonal.
Aquestes setrilleres, que reproduim, po
drien anar signades per qualsevol artista
francés de prestigi, i posats a particularit
zar podrIem comparar-les amb els models
projectats per Süe et Mare o, per més sem
blança, amb ala de Jean Paiforcat.

(Galeries Laietanes)
A-Mb veritable interés esperávem aquesta
exposició. En la inaugural de la Sala Mer
li, d'aquest any, Castedo enspresentava un
paisatge d'una profunda sobrietat.

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

i
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de cavan

en

marbre

pentélic, procedent

ab sisón uns quants marbres au
téntics la májoria mutilats, i aquests mar
bres han constituit un niu de raons i de
batalles, s avui dia estan escampats pels
museus del indo i vigilats com el sancta
sanctorum de la gracia
de la imaginació.
Sense necessitat d'agafar el tren, qual
sevol adolescent curiós pot fer-se una patita
cultura sobre Part deis antics, perqué són
infi nits el llibres de vulgarització
d'espe
oialització, amb grayats excellents, que les
cases editorials han engegat sobre aquest
cara resten

-

-

•

tensa.

del Partenón

(British Museum)

cultores del Partenon, empresonades impe
rialment en el British Museum. Natural
ment que jo no tracto de descobrir aquestes
escultores, ni de dir cap cosa de les moltes
que ja han dit els técmcs, els experts i els
literats de fama. Es tracta, simplement,
d'una satisfacció íntima, d'una cosa persa
nal que tampoc tinc cap necessitat d'esbra.
var. Si he dit afortunadament és parqué
jo cree que en aquest mon •anem fent la
viu-viu i passant la maroma, i si no fossin
uns pees moments d'un valor moral, o d'un
valor intellectual purs, la nostra existencia
resultaria un negoci completament imbécit.
Jo no sé per qué aquests marbres mar

Hi ha rnoltíssima gent 1 món qué accep,
pondera el valor de les obres clasi
ques, sense gota d'emuló. S'accepta com la
tiritzats, amb horribles mutilacions, tot
forma de l'americana o com el sistema
representar el punt álgid de la serenor, ten
planetari. L'educado juvenil, les persones nen un aire dramátic, de dolor viu
i de cosa
que influeixen en la primera época intel
que respira. He procurat explica•m'ho a
lectual, marquen de vegades, un gust i un la meya manera.
interés viu per l'obra deis antics. Sense te
Gairebé tots els marbres prestigiosos que
nir un contacte directe amb Parqueologia,
estan plantats en els museos provenen de
sense ésser un expert, es pot anar a la ca
sota terra ; la qualitat de la pedra ha anat
ça de fortes emocions, ,en la fredor d'un perdent la palpitaoió de cosa viva, el mar
gran museo, que, dit sigui de pas, és el bre s'ha dtssagnat, s'ha glaçat del tot. Fa
Iloc més inhuma, més glacial i més deses
Pefecte d'una bellesa llunar, d'una visió
peradament universitari que ha inventat la espectral. Malgrat la duresa de la materia
democráda moderna.
hi ha en l'estatua desenterrada, el carác
El que escriu aquestes ratlles ha estat un
ter d'una sensibilitat pretérita. Es curiós
home afectat ja de criatura per l'obra deis
que aquesta sensaoió, que és tan paradoxal
antics. En uns anys encara adolescents, la
i tan personal com es
no me la pro
companyia de Josep Pijoan entre les padres porcionen els rnarbres vulgui,
del Partenon. Aques
daurades de Roma, am va fer obrir els ulls
tes escultores han estat clavadas i posades
em va donar una certa orientado de gust
en el fris d'un temple que encara s'aguan
i de crítica, sobre le- carnes mutiladas, so
A LFONS
ta aanb penes i treballs. No han estat en
bre el tors escapçat o la cabellera de mar
SERRAIIIMA.—Setrilleres
bre d'una deesa ressuscitada. Després, anant terradas ; han rigut en raig del suplici de
pel món, entre les coses rnés del día més moltíssimes generacions sempre de cara al
bleixen contacte Omb els avantguardistes.)
sol i de cara a la pluja. Han estat •incom
de
vaguetat, sempre m'ha sobrat una es
L'important, dones, és que el quadro faci
preses, apedregades, bombardejades, fins
tona pel museo i per vestir l'obligat turis
bonic de colors. I vinga blaus i verds i cad
me amb una roba feta a la mida del imeu
que un arquóleg Inés aviat fáustic que uni
mis i vuits i nous 1 colors que no lliguen.
versitari, Lord Elgin, que feia d'ambaixa
Tot plegat una mena de sanfaina com, per cor.
El que és curf5s, és que aquesta emoció dor en la cort d'un Soldé de poema román
exemple, les teles exposades Port de la Sel
imposada pel prestigi o per les lectores da
va i Santa Cristina, d'aquest pintor, del
tic, un bon dia va carregar totes les está
qual, per altra banda, podrían assenyalar vant d'una obra de fama universitaria l'he tues del Partenon en un vaixell, i se les va
Blanes i Anecs : Comprodon com a rnostres sentida poquíssimes vegades, els meus sen
endur temí de la boira amb una desapren
timents arqueológios són extremadament sió de pantera que tira al dret.
més entenimentades.
difícils. Ara que aquestes poquíssimes ve
MARIUS GIFREDA
Ara be, és curiós constatar com aquests
gades han estat inesborrables en el meu re
anarbres
venerables i únics porten l'em
cord. He pogut observar que Pemoció di
premta de no haver perdut•mai el contacte
recta i sense esforç és produida de vegades
amb el món deis vius, i sobretot amb el
per un imprevist, de vegades per un preju
mon de les tempestats. El tors d'Hebe, per
dici incisiu, per una obsessió d'idees arreco
exemple, sense cap ni carnes ni braços, no
nades.
Tractant-se d'escultura grega, l'imprevist més un pit que respira i un ventre protegit
amb una túnica de pedra, té un aire de mo
Gaseta de les Arts ha publicat el nú
és gairebé impossible. Es un tema sondat
mero doble i i
12 dedicat al castell de Pe
viment i de Iluita graciosa, que seria difí
i esbravat, i per poca memória que un tin
raleda, amb el següent sumad Carles Ra
gui pot donar compte de les peces essencials cil de trobar en cap altra estatua del món.
hola, Peralada i els Rocaberti; Márius Gi
que existeixen al món. Malgrat Maco, recor
Hi ha fragments mutiladíssims, que han
freda, El Casal; Joaquim Folch i Torres, do que aquest cas se m'ha produit una sola perdut tetes les característiques del marbre;
Les obres d'art del castell de Peralada; Ra
vegada d'una manera aclaparant. Visita semblen fets d'una pedra preciosa i hor
fael Benet, Natura morta atribuida a Goya; van amb el meu excellent i. rnalaguanyat rible, una Odre que sagna com una vfs
amic Joan Crexells el museu deis antics de
Josep Gudiol, prev., Es vidres de la Coblec
cera acabada d'extirpar.
Berlín. Després de fer la coneixença per
ció Mateu; Just Cabot, La Biblioteca.
Les Parques tenen la roba menjada pel
sonal amb certes maravelles de les quals
vent,
i decapitades, i abraçades l'una amb
hom en tenia clares referéncies, várem to
l'altra fan pensar en un crim monstruos,
par, en una cambra provisional, mal illu
minada, i collocada dequalsevol manera, que només es pot projectar en somni.
Hl ha aquest cap de cavall que treu
una escultura grega arcaica, un marbre ori
ginal, purissim, d'una força 1 d'una bellesa fum pel nas ; aquest cap de cavall es fa
úniques. Es tractava d'una imatge de De incomprensible, perqué té tant de realitat
!meter, vestida fas al coll, i amb la divi
com de misten.
La forma teatral amb qué está exposat
nitat arrapada en el plec Inés insignificant
de la túnica. El cóm, el qué i el parqué de aquest exércit de divinitats mutilades, acaba
la preséncia d'aquella deessa era inexpli
de produir la. febre.
cable. Més tard yaig enterar-me de tota la
Segurament, en cap museo del món no
histbria. Es tractava d'un negoci de jueus,
es produeix una transfonmació tan clara
d'un gran afer secret, en el qual varen ba
de Parqueologia en una tragedia moder
dar els directors dels museus de París. L'es
níssiana d'actituds imrnortals.
tatua feia dos anys que havia estat desen
terrada a Siracusa, i havia entrat a Ale
JOSEP MARIA DE SAGARRA
ta
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Julián Castedo

RAMON BES &
Jaume

Cap

En altres temps, d'aquesta mena de pin
tura com la de Matilla en dejen «colorista»,
i tot perqué els colors sortien desbocats de
la paleta a la tela sense tenir en compte les
guantees essencials deis cobra, Ilurs raP
ports i les harmóniques coloracions del na
tural. El natural, per aquests Ilampants co
loristes és el de menys. (Heus ací, dones,
uns pompiers que, sense adonar-se'n, esta

.

•

CASTIEDO. —Paisatge

una

quedarfem

La seva factura divisionista rio és pas
una fónmula pictbrica. Quan II convé pasta
el calor i l'estén amplament 1 situa un gla
cis on li fa falta i no abusa pas deis re
fregats. El divisionistme de ¦Colorn, evident
ment, no és tan lluminós com el de Monet,
perd el considerem .rnés grávid pie el de
Pissarro. A més de. la consistencia hi ha,
en les obres del nostre pintor, aquella flui
dese alada dels bons mestres de l'Impres
sionisane. Recordeu, per txemple, el segon
terrne del dercat, una de les millors teles
de l'exposició.
Si haguéssim de remarcar totes les obres
notables haudem de copiar, almenys, una
vintena de ncrrns, entre els quals, segura
ment, farían ressaltar el següents : Mercat,
L'hort, Verema, Castell d'Aro, La masia,
El t'ami, La sureda š Pins a Llafranc.

JULIÁN-

—

S. Matilla

Una •ferma consistencia és el que, d'en
tuvi, anotarerm. I tant, o potser més, en els
segons
Oltims termes que en els primers.
Colom és un pintor racial. I no per Pas

massa
sense

d'aquest
tardar, for
assenyalará

a no

majos superació.
JOAN

a

Agullers,l, I Vla Laletana,
Teléfon 15524
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CUINES

Carbons
PERMANYER

G.

Feu fer els
L'anio de la

perdularis

peró

casa.

Sou

—

entreu

un

parell de

menjar i beure
pas gaire entremig
a

mica. No destacareu
de les relacions de la meya dona.
una

Ciaría, 13. Teléf. 10723-52081. Barcelona

;

(London Opinion.)
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La deu més rica del món
Si vosté pateix d'Albuminária, Litiasis
frica (mal de pedra), Bronquitis parea
quimatoses, Nefritis crónica, es curará
radicalment amb

OBERTA DES DE LES NOU DEL MATI
FINS A LES DEU DE LA NIT

AIGUA DE NOMBRA
S'expén

amb ampolles de litre i de mig litre
1 en garrafons de vuit litres

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

Dial ribaldors

Pa1i1,11 Nacional
Obert cada dia, des de les deu del matf

a

CARPIR

genera:3

FORTUNY,

S. A.

HOSPITAL, 32,

SALMERON, 133

Y

les quatre de la tarda.

Entrada al Palau Nacional
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Marius Gifreda
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tot

Folch i Torres

R.afael Benet

Catalun ya
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CASETA DE LES ARTS

MIRADOR

sobre els preus marcats

A LA

ABONAMENT

pesseta

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

pesseta.
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Un any: Barcelona, 17 ptes.

—

Un trimestre: Barcelona 8 ptes.

En tots els espectacles que se celebrin a l'Estada, Pistes de Tennis, Teatre
Grec i Piscina, hi haura un servei de coixinets al preu de Ptes. 0'50.
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Societat

Pastilles ASPAIM E

de Carburs Metülics
Mallorca,

Correas: Apartat 190
Tetad.: "CARBUROS"

234

top DEL AN,

Cures% radicalment la TOS
pesque combates
les seves causes

AESEDIATOP10-9b
COMBATEN
LAS CAUSAS
DE LA TOS
Y LA CURAN
BANCA
Ene

Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, 1 totes les afeccions, en general, de la gola, bron
quis, 1 pulmonS.— Les Pastilles .ASPAIME sé:1 les recepta
des peIs metges.
Les Pastillas .ASPAIME són les preferides
pels pacients.—Les Pastillas ASP.AIME es venen a UNA
Desnata la capea en les principals farmácies 1 drogueries.
Especialltal FormaePulica del Laberatort SOKATARG
Carrer del 7er, lo
7elefon 5079I
BARCELONA
o
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BARCELONA

—

CARBUR DE CALCI, Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya) : : OXIGEN og % DE PURESA, Fabriques
a
Barcelona i Valéncia : : ACETILEN DISOLT, Fabriques
a
Barcelona, Madrid i Valéncia : : FERRO MAGNESI
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: :
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SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
: :
CALEFACCIO INDUSTRIAL

cotb i altres teixits
de laboratoris• i doméstica

V•

GENERADORS, BUFADOI2S.
M.ANOMETRES, snaterials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA
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Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns
Cotilles Ortopédiques
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