MIRABDR

EL
"INSTANTS"
Poesies de

Salvador Albert

Heus aquí un deis nostres més purs poe
tes. Passa entre nosaltres sense rbssec. Tot
el viu dintre de la seva visió lírica. Quan
ens dona un llibre de poemes, no es pro
jacta endavant en un gest de propagan
da; més aviat es. fa enrera, cap a la cerca
de nous tresorá de Pesperit. Salvador Al
bert és un poeta; té un dels signes distin
tius deis bons poetes. Dineu que escriu les
seves obres per a el mateix.
La lírica de Salvador Albert és neta i
nua. Només les indicacions precises per a
orientar Pánima cap a Pemoció.poética. La
musicalitat del seu vera és continguda. Així
cern hi ha poetes que volen que els seus
versos ressonin més que la prosa, en acon
segueix que facin menys de remor. La seva
música no és d'aquest món. La materia
poetice de Salvador Albert és l'éter.
Peró apesta iminaterialitat és ágil
profunda; no amb la profunditat deis abis
mes, sinó amb la deis perfums; no és una
profunditat passiva, sinó energica; potser,
en comptes de profund, didem millor pe
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"Es nit el dla al

seu

entorn."
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parla:

dolor de ta mirada
penombra de neguit,

"Té la

Iluna que flotes desmaiada
el silenci de la nit.
Prou et conec, pállida rosa
entre pomells de gessamí dudosa.
Prou et come'. tácit amor,
voltat d'oblit i emmelangit d'enyor."
en

En aquesta cançó, la grácia
la justesa
de la forma i la profunditat, elegancia i
noblesa del pensament es completen.
Són quatre paraules; perb també dintre
una gota d'aigua hi pot haver tot el ed
i teta fa terra reflectint-sli.
Dona goig de veure, al costat del jovent
que juga i canta, una testa venerable que
SS;
dur la corona d'argent damunt d'un
front que hostatja un eervell sense -tara;
esperit de rala noble al qual cada my
que passa li fa present de noves riqueses
aconhortadores esperances; que toneja
rol In les neus blanqueo de les altas munta
nYes dotades d'entranyes de foc vivent i
:ansable.

*
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,

*
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l'hagin em,passada com una cosa transeen
dental
profunda. as a dir, que aquests
van molt lluny d'osques, tot
posant el dit
a la llaga.
Tot plegat Taranl és el que a Itália Chia
.

.

deixá
ens

relli anomenaria un grotesco. Tal yola per
ance mateix és una. revelad colpidora del
que, paradoxal i poca-solta, la realitat ama
ga d'ancongruent térboi.
Arrencant d'un episodi que ja Poe utilit
zá per a una de les seves narracions
la
sublevació d'uns alienats en un xnanicomi
el senyor Andrés, en una successi6 d'escenes
d'una gran força grotesca, arribé a fer plás
tica, vehement 1 suasória la confusió entre
el seny i la raó, 1ns al punt que no hi ha
manera de destriar entre tots els personat
ges els que són boigs i els que no ha són.
Quan, avisades les autoritats del que ha
passat al •Sanatori, hi acut la foro pública:
el que la comanda no sap pas tampoc qui
són els que ha de reduir tancar. I el boig
que ha emprat autoritat de director diu al
Comissari : «No porta la força? ; doncs els
boigs seran els que vosté digui.»
L'éxit teatral en aquesta obra que cacé
nicament no té més defecte que Pescassetat
de peripecia dramática, és el tractament a
qué els boigs sublevats sonneten un home

el dure

.

pla!

posa mts al nnateix
que crea!

ens

—

*

*
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Achard explica históries que s'inventa.

Aquesta, per exemple:
Un autornobilista, en

—

un

fort,

revolt

dos peatons. •Nornés .pot evitar-ne un.•
Quin? L'un d'ells és un vell inofensiu, Pal
me un guardia. Qué fer? L'auto está de
tal manera que per foro ha 'd'áxafar una
d'aquelles dues persones I....Quin triar? En
veu

MARCEL

ACHARD, per

Poni

estimen les persones

serioses que escriuen
tragédies avorrides en un to solemne. Avui
la retórica reemplaça la poesia, i la fatuitat
figura goso dir de fantasia.
Si Dumas fill és un gran autor dramátic,
si Curel, si Marie Lénéru, si Raynal seo
—

grans autors dramátics, aleshores ja no
discuteixo més i engego Achard als seus
manuscrits. Els crines tenen raó.
Pedo si Musset és un admirable escriptor
teatral, si creieu mes en 'Cocteau que en
Paul Hervieu i si preferiu Marivaux a jules
Romains, aleshores prego Marcel Achard de
restar amb nosaltres.

o més aviat

El deixo treballar. Per

no...

plaer.

al nostre

*

*

Té

onze

L'homme

jouer

ENRIC BORRAS

davant els tribunals. L'atatomobinsta
cila méé es tira damunt él vell.
1 aixafa Einstein.
*

*

*

*

a

vivait

sa mort

i amb Voulez

selecte, com engrescant-se amb la illu
sió de fer él Cirano de Bergerac. Don En
ric és. borne d'un entusiasme federal 1 d'un
geni unitari. Li doneu tina obra moderna:
o un drama absolutament ponipier i ell els
ássimila com aquel qui res, .fent-los passar
per l'adreçador del seu art particular.

*

Vet-ho aquí.
Us he parlat més de Maree! Mhard en la
intimitat que no pas de Marcel Achard al
teatre.

o

En aqueli temps l'Atener de Dullin no
pas l'Atelier de Vo/pone.
El públic no sabia ni per on s'hi anava.
Dullin tenia molts mals de cap. Pels bas
tidors del seu teatre hom jugava sovint Les
crdanciers. Tan wviat Ii faltava carb6 per
escalfar la sala, com electricitat per illunni
nar-la. Me'n recordo d'un assaig general en
qué els comedianta, que feia dos dies que
no menjaven 4 es nodrien exclusivarnent de

café,

treballar com •uns ángels.
Fou Ilavors quan Marcel Achard, modest'
periodista de deu céntims la rella, va por
tar Voulez-vous jotter avec mod. Tres actes
que passaven a la pista d'un circ. Res d'ac
cessons. Tres personatges. Aquesta obra fou
acceptada perq.ué era econemica. Desposes
de muntatge, =quanta frenes... Aixó o una
altra cosa' dal
punt a qué havien arriba...
van

•

•

Ah, aquel assaig cíe les modistes... amb es
pelnnes... Un fred que pelava... Tres perso

la sala : una amics. Achard esteva en
carregat d'en dás papers. Petant de dents.
Brrr!!
S'estrena demá
sospirava —; quin
daltabaix!
L'endeiná fou el triomf. Aquesta obra tan
atrevida, tan nova, tan encisadora féu, com
diuen, «córrer Tot París» a PAtelier.
Va salvar Dullin de la fallida.
nes a

—

—

es

ajad...

Aquesta obra,

que és una obra mestra
auténtica i que no té parió en tota la litera
tura dramática, fou oreada encara no fa deu
anys.
Dones bé, no fa gaire ha estat representa
da a Berlín. I el públic alemany
i aix6
que és tan comprensiva
queda desconcertat
per tant de desimboltura, de grácia, de
franquesa, de bon humor... Van xiular-la i
calgué retirar-la del cartel!. Quasi només fa
deu dies d'aixed
—

—

*

*

Després de Voulez-vous jouer avec mod,
Achard doné Malborough s'en va-t-en guer
re, La vie est belle, La femme silencteuse,
Je ne vous aime pas, Jean de la Lune... qué
sé jo.
No té igual per posar una mica de feti
llena en la vida, per tocar el saxofon a la
claror de la Iluna i encasquetar a la realitat
tan raonable, tan greu tan perempteria, el
barret punxegut deis Clowns.
•

Escolteu-lo... viu

dalt, sobre el

meu

*

criatura,

com

cap,

a

una
la seva

allá

habitadó.
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a

patinadors alhora : Brow

•

-

podem

•

•

ante:

•

crítica d'espectades, una mejor aten
Tenen, evidentment, •molt més interés
artístic que milers de les comédies. insubs
nostra

oió.

•

tancials i Ilaunes que henn de suportar ra
da dia als nostres escenaris.
Les patinadores del Palace, que haviem

ja

fa

uns

dos anys

a

l'Olympia,

pre

senten, en canvi, un número feixuc, anti
quat. Quan Rose i Honey, que són dues
esplendides dones, bastant revingudes, es
disposen a fer el turbilló, es situen en un

angle

de la

pista

de

gel,

acotxen el

cos

i

lencen amb una gran embranzida, igual
que si es Inuressin a un joc bárbar. L'es

pectador, sense experimentar-cap mena d'e
!morid, pensa tot seguit que van a trencar
se les costelles. Després Rose deixa
raure
la seva companya com un fardo. Quina di
ferencia de Pan amb qué Harte, la rossa•
i gentil partenaire de 'Brown, es desentor
Iliga !
Les patinadores del Palace ens ofereixen,
d'altra banda per als conjunts, una coreo
grafla de revista barata que espárvera. No
comprenc el porqué tots els números ale
manys de patinadores sobre glaç s'entes
ten a desnaturalitzax aquest treball amb
ballets que no s'hi avenen poc ni molt. Re
cordo encara, amb horror, una «Schereza
de» que la tropo de Paul H. Kreckow
va donar-nos Pany 23 al Tívoli i un quadrd,
que també volia, ésser oriental, que més
tard va servir-nos, a l'Olympia, Krameck
la seva gent. N'hi havía per morir-se.

jonk TOMAS

•

—

provindes.

es

.

púgbIic

•

vist

pera i

—

la nostra ciutat de dos nú
i Harte,
a l'Olympia,
i Rose & Honey with Morri
son and 8 norwegian skating girls,
al Prin
cipal Palace, em donen ocasió en compa
rar-los, pe r a subratllar la módernitat del
primer, que respon de pie a un novíssim
concepte de music-hall, i per a constatar la
baixa qualitat del segon propi per als pú
blics de capitals de
Brown i Harte són remarcables, per da
munt de la dificultat i perill de llur treball,
per la grácia i ritme.dels moviments i llur
,simpliicitat. Mes que d'angúnia, Pemoció
que produeixen és de joia. Als ulls de l'es
pectador, l'encant personal d'aqueixa pare
ha, la senzillesa amb qué porta a terme els
més arriscats exercicis i Pharmonia
que
constantment hi ha en ells, ofega tot pe
rill. as una yeritable llástima que no s'hagi
dedicat a, Brown i Harte, per part de la
de

una

,

Dos números de patinadors
L'actuad

tant, don Enric culi'

aquést dolç esbargiment él compensa d'al
guna feina agre, com ho .és, per exemple,
buscer la manere de degálar-se 'per al final

MUSIC-HALL
meros

rosa, Valentí Andrés ha reeixit a esciiiire
una obra que el bon públic de Lara ha fruit
amb golafreria i que tot Madrid está en
golint mal una coca sucosa que deixa un.
tats els Ilavis i la cara.
de Peter's Bar.
El fenomen obre les portes del teatre a
En Borras es passeja pel jardí, rep algu
una generació que encara- no ha dit la seva.
na amistet, fa conversa aufb la senyoti,.
contempla el gran retrat de Manelic queli ieSel la primera conseqüencia que cal treure
primer servei que cal agrair al senyor
va 'fe- En 'Cases... Després es comeeça a
neguitejar. Sent la febreta dé Pescenari. Andrés. Fins ara les empreses, ádhuc en
els casos en que arribaven a creure en el
Tots els encisos de la calma familiar i- del
dolce far niente no compensen l'enorme possible succés literari dels autorsinédits,
no creien mal que pogUessin assolir liben
atractiu de l'escena polsosa, dels compli
pecuniari. Tarant ha demostrat
precisa
mento. deis admiradors, de les ovaoions del
ment al mateix temps que una obra de
s u. n
Munoz Seca omple el Matre•Infanta Isa
cas de vocació insuperable. No pot
bel
que la farsa cemica d'un denconegut
deixar de fer comedia perqué, si no, es mo
pot
ésser un éxit de pessetes.
riria -de tristesa.' En Borrás, per tal de dis
PM> cal tenir en compte que aquestes
treure's, al final de cada mes ha d'havér
niatat vuit o deu Sebastians ; la Merla pessetes les dispendia el públic que de se.
guida, amb un nas que Déu II conservi, i
Rosa l'ha d'haver assassinat almenys mitja
amb un instint de perdiguer, ha flairat, des..
dotzena de vegades ; les ha d'haver cantat
cobert la peça i -totes les seves valors.
clares a 'Felip• II un paren de cops, quan
I aquest és el cas damunt el qual
no. Sense aquest amaniment, la vida seria
bastir
ben aferrnada la realitat d'una es
insupoitable per don Enric.
El pitjor del cas é., que fer teatre és una perança.
Aquest Taran, aquest cop de corneta, ar
cosa molt cansada. Havent passat la sei
)(entena, no tothom té humor d'arrosse. dit i rebel, aquesta facecia alegre despreo
gar-se per les tatúes i• -donar cops de cap cupada, será el toc de clan amb qué s'a
nuncia la 'veritable invasió dels que -fruei
a terra. Dones loé: En Borrás fa tot
xen, en la nova literatura, en l'art nou, el
encara més, i sempre amb aquella alegna.
divinal
de la santa bogeria, ano
Es mira 'el teatre amb un esperit completa
menant i vencent la normal vulgaritat deis
ment esportiu.
assenyats botiguers teatrals?
tant• en

autor tothorn el

.no és ni de molt tan célebre.
I amb tot, oom amic, també té, us ho-ben
juro, molt de talent.
HENRI JEANSON

era

a

.

•
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*

•

normal, assenyat en plena 'vulgaritat de
PU vulgar de les seves facultats, fina ami..
bar
kuarir-M, és a diry a embogir-lo. El
seny és una pobre 'cosa en mans de la bo
*1*
geria. I la situació té una certa .espiritual
Enric Borros té una cara magnífica, ,que. semblança amb la que Wells .planteja en
fa..dialle :mes bonic porqué .01 corresponsals, El país deis cecs, entre aquests llome que
de les revistes gráfiques de Madrid en tre-• -hl veu. (Tot un altre taranná; pero.)
Amb aquests elements, sénse una gota de
guin fotografies, quan arriba el cas d'un
teatralenia a Pis, sense una
interidu. Té un gos molt notable qué és diu teatralitat
L/op, i un jardinet amb arbres fruiters. De molla de sentimentalitat ni de caberle amo

no va

avec mod.
*

•

ment

,polidia exigiran una
sentencia severa. Si atropella el vell... Mare
de Déu I, un paisá !... és fácil de sortir-Se'n

L'ami°

obres.

qui

conseqüéncies de

de

coneix.

PCEuvre amb un acte de no
res, continua a l'Atelier de Dullin amb
vous

prefécte

dor i el

Es veritat.
Per?) el Marcel Achard

trenta anys.
no té trenta anys.

Començá

entreveu les

Paccident. Si atropella ! mata el guárdia no
en 'sortirá pas... Un guardia és un persa
natge... La policia el perseguirá, l'autoritat
II demanará comptes, el ministre de Mete

*

Achard té

No,

lampee

Un

•

Quan ell parla del dia és •perque cerca
la tenebra d'un altre ordre que s'amaga
d.artera de les horas Iluminases.
Clouen l'obra que glossem uns sonets sug
gerits per remembrances bíbliques; perb,
a l'inrevés deis altres autora que miren de
treure partit de la plástica. superba de les
c• ;cenes
de la Biblia, Salvador Albert s'a
plica als carácters; són "La predestinada",
«La pecadora", "La captiva
"El jan";
TElegit", "La iluminada". Darrera de tots
ells brilla ?ánima inquieta del poeta; tetes
són al fons interrogacions i elegies oontingu
des. Fan pensar, cara a tecnica i com a es
tu, en "L'Ion de Getsemaní" vist per Gé
rard de Nerval, poeta amb el qual Salvador
Albert té certa retirança, si feu abstraed
del "tremolo" sensibler i ploraner que de
vegades enlletgeix l'obra del poeta francés.
Per al nostre gust, la millor secció del
libre és la que duu el tito! d'Abséncies".
En ella figura una breif cançó: "Té •la dol
çor de ta mirada-% que es- pot posar entre
les MéR intensament líriques de la nostra

una

com

Quina igualtat

*

del libre, us ado
neu que Salvador Albert sent l'amor de.
les coses inaccessibles, el vertigeh de les
estrelles; canta l'amor, perb l'amor que és
com un estel brillant i Ilunyedá; no aquell
que pot agafar-le com una rosa i esfullar
se entre els dits. D'aquí prové una predi
lecció per les hores nocturnes. De vegades,
fins sovint,- parla de cels Iluminosos i de
mars vives; perb no us enganyeu; el poe
ta ha dit en una banda:

—

•

Aleshores Achard va dir-me:
Veus, no ha gosat demanar-nos caritat
perqué ha rigut amb nosaltres... La compli
citat de l'alegria... quina cosa més curiosa!

uns

•

Són espeterrants aquesta gent...
de
Admiren Proust, pero no admiren
Courteline. Qué ha fet Proust? Ha desorit
els tipus que trabé en els salons: els esnobs,
les dones de nilón, les noies. Utilitzá els ma
teixos mitjans que Courteline i per M'ab tan
divertit és l'un com. Peltre.
—

ja •-•-.

El gros éxit assolit per

qual era fa tres setma
desconegut per al gran

absolutament
amb una obra que en res no s'as-sembla a les que de consuetud taquen els
cenáis, fa pensar si, de cop i volta, s'está
fent la renovació que tantes vegades ha es
tat desitjada i que semble tan necessária.
Fet i• fet, Taran, de Valentí Andrés, és
la cabriola de la llibertat o fa Ilibertat de
la cabriola. L'autor fa el que li dóna la
gana sense miraments ni consideracions, en
pura velleitat de xivarri, entremaliat i sen
se pena. No respecta cap tradició precep
tiva ni segueix cap norma establerta. S'ha
divertit jugant i j a en té prou. Peró val a
dir que és un jugador divertir, d'una gran
agilitat, que sap amagar la trampa fins al
punt de fer sospitar als altres jugadora si
els que fan tren/1p% són ells.
L'obra té una gran foro cómica sen'se
que ni un sol cop el diáleg no es recargo!!
almb el retorçament d'un 'listo i potser, en
el fono, té una gran serietat sense que ni
un sol cop es tracti res seriosament
Si no haguéssim dit que és •!'obra d'un
entremaliat dintem que lés l'obra d'un hu
morista. Aixó explica que tants i tants se

no solament no es cansa, sinó
té més energies. as un cas de
javentut eterna, d'un entusiasme gairebé in
fantil. Després de orear els exits més gros
sos del teatre catalá i castellá, ara, que ja
no és cap criatura, encara li queden agalles
per a fer noves provatures, siguin de Por
dre que singuin. Tan aviat el veiem parti
cipant en una fundó de teatre aproximada

germana

cas.

públic,

—

primer loe,

I está prop d'un corrent "lent" i "es

una

riguérem tots plegats... L'home ens
passar, després .prosseguí el seu Ofici
paréla má, puix que era un captaire.

la,

pera"; "espera el vent que el fa cantar".
L'últim vera tenyeix de poesia delicada tots
els altres•' aquesta esperança, posada din
tre les entranyes d'un canyar vell i rígid.
perb que sal) que, quan passa, el vent "el
fa cantar'
no es precisament Pessencia
de Pemoció de la cread poetice?
Heus aquí, dones, com el poeta amb unes
poques paraules us ha fet participar de la
mateixa emoció que té un poeta creador;
el lector ha esdevingut creador, ell, •perqué
je ha experimentat Pembadaliment ple d'es
perança del qui crea; la transfiguració de
fresca múscica ; i té mes
l'esqueta canya
d'encís, hi ha més de miraele en el cantu

que és

aquí un

autor el mol del

nes

Una altra anécdota.
Un matí que passejávem per Cembo, tro
!Aran un borratxo bastant burlesc. Un ho
me es posé a riure en yeurel. Nosaltres
també. L'heme ens digué algunes paraules i

"Rígid sota el cel blau el vell canyar
indiferent al goig del
calla;
vora el corrent lent que l'emmiralla,
espera el vent, el vent que el fa cantar."

"canyes pensants"?

vegades, una cólera
petita de l'entusiasme.
de

l'efecte

p'entat
En Borras,
que cada dia

•

*

?'una auto-consciéncia eterna. Veieu, per
exemple, un epigrama, "El canyar":

som

que un lame con l'Enric
de gleria i de diners, hau
ria de començar a pensar amb alió que se'n
din el ben guanyat descans. Deu fer a la
radia de =quanta anys que aquest fill
ilustre de Badalona es passeja triomfal
ment pels escenaris d'Espanya i d'América.
Mig segle d'activitats, sobretot si són dra
mátiques, és cosa per fatigar el més ben

•

Treu el cap per la finestra, que et vull
presentar als metas amics de MIRADOR.
Un soroll de passos, uns finestrons que
s'obren, i heus ací Marcel Achard.
Porta ulleres de conxa, jaqueta de golf,
uns pantalons que (oren blancs i un moca
dor al voltant del coll. En opinió meya, és
el més gran autor dramátic francés. Ja sé...
us han dit una altra cesa '• us han informat
malament. Ala?) és tot. A Freno, els crítica

1/autor d'Instante sap trobar l'anima
musical de les coses pláztiques; treure-les
de l'espai i del temps i recrear-les dintre

amb la sobrie
tat d'adjectius i Vabsencia de metefores,
que contrasten amb la pompa grotesca d'a
quests elements que patim avui dia a casa
nostra. I és que la verilable lírica és mis
teriosa, obra per mitjans inefables, per la
seva própia enhiela i no per ornaments
afegits; i si mai una •metáfora és bella, ho
és per si mateixa, no perqué és metáfora.
Una bella metáfora forma una poesia apart
i, en rígida doctrina, aniria minen. sepa
rada.
Aquest canyar és "vell" i esta "rígid";
"calla", "indiferent", al dia; el dia és
"ciar" i el cel es "blau". Cada element
separat no té cap relleu; pare entre tots
plegats aquest canyar indiferent dintre de
la seva rigidesa, callat, banyat de llum,
robricelat de blavor, ja té una ánima hu
mana. Ja és com un vell azMe nostre. Per
altra banda, no ha dit algú que nosaltres

Fa

Borras, carregat

...Per un germá.
L'altre dia, des de la N. R. F., un imbécil
bractá Courteline d'escriptor de tercer ren
gle.... Aquest beneit retreia a l'autor de
Bou.bouroche que no havia pintat sine els
tipus que trobá pels cafés: soldats, funcio
naris, modestos; emplean.
A Achard Ii agafá una cólera, comen té

Marcel L..
Qué hi ha?

—

netrant.

en

—De qué riu?
Ah, vet-ho aquí. Llegeix un libre de Mar
cel Proust. Té una enorme admirado per
Proust. Peró el té per un escriptor cómic...

Espanya. De quin color és l'altre vessant del
turó? Sobre la meya finestra hi ha la de la
cembo de Marcel Achard.
—

TARAR'
Heus
un

hostalet del
país basc. El poble es diu 11xessott i l'hostal
Igusilian. Des de la meva finestra veig uns
turons malves. Darrera aquests turons hl ha

•

Fixeu-vos,

EL TEATRE A MADRID

privilegi

•

•

•

•

•

•

Potser seria millcir que no treballés
Que s'estigués tranquillament a casa tant.
i, una vegada a l'any, fes una apandó seva
sen
sacional en qualsevol escenari. La gent no
perdria tant el respecte i podria guardar
amb, totes les conseqüencies el prestigi
de
gran vedette. Per!) En Borras no es resigna
a

fer aquest pape>- de patum més o menys
transcendental. Es posa en el rengle i vol
formar com els altres. Amb aixe, corre el
risc que l'acabin confonent amb els altres.
No obstant, seria curiós de saber fins a
quin punt és lícit de demanar a un borne
que no es prodigui tant, sobretot en.aquest
país en qué les peticions d'aquest ordre so
len fer-se en un sentit completament opo
sat. Qué Ji voleu anar a dir a un heme
que
no es pot estar de treballar?
Ara •ateix, quan s'acosta Tots Sants i
comencen d'aparéixer les castanyeres per les
cantonades, En Borras sent un estraly pes
sigolleig al ces. Té una necessitat
gairebé fisiológica, d'embolicar-se amb
la capa de Don Joan, d'enfilar-se a un esce
nari i de dir:

Pasad y desvaneceos...

de mis perdidos amores
y mis fallidos deseos.

C.

vinent recordeu-vos
d'assistir a la sessió de

cinema MIRADOR

establir•de

fet la mateixa confusió que és l'entre
;melladura escénica de Taran. Li caldrá a
la crítica escatir qui són els boigs i els as
senyats quan ells mataos no ho sabran.
Peró ai 1 a la crítica 11 mancará la força,.
no sabrá a qui posar la camisa de foro.
Pass' el que passi, el cert és que els
senyals del temps han canviat un xic.
Aquesta clarinada d'avui té tot un altre so.
La rialla s'es afinada precisament quan la
música -s'ha desguitarrat. Un nou „concep
te de la comicitat s'aixeca davant de l'as
tracanada, a gust i satisfacció del públic
que, a aquest pas i amb la seva assenyada
actitud del món, arribará a pendre loe yo.
luntáriament entre els boigs, tot content
d'exercitar una vegada la Ilibertat de la

sevaer

P ara,
a, tots barrejats, no podem.pas dir
que la ballem magre. Tot al contran ; anem
.grassos i eixerits. No liguera encara ele
gossos amb llonganisses; penó pensem arri
'

bar

Pasad siniestros vapores

Dijous

Sospito qué, sQuint unes cireres a a'tres,
aquest éxit de Valentí Andrés donará avi
nentesa porqué la invasió l'intenti i potser
péleme ádhuc en alguna mornents ardbi a
triomfae la rebellió dels' que ami el públic
té com a boigs. S'arribará potser a

a

ligar les llonganisses amb gossos.

No ha arribat a sonar encara el tarani
que anuncia la força que ha de venir a se
parar-nos. Pere hem d'estar previnguts per
tal que la força doni a la ra6 dels que avui
sésil boigs un definititi prestigi per damunt
la bogena deis que avut són assenyats.
Taran! Comença la batalla...
R. M.
Madrid, octubre.
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CINEMA
Les nostres sessions
la tasca que iniciárem la tem
porada anterior, MIRADOR ha organitzat una
série de sessions de cinema, la primera de
les quals tindrá lloc d'avuí en vuit al cine
•

ma

Rialto.

ja hem dit
perseguim
múltiple.
Com
tat que

altra ocasi6, la finali
amb aquestes sessions és
en

Per una part, la de posar en valor films
la projecció deis quals en les nostres sales
ha passat desapercebuda o poc se'n falta.
Les cases, en efecte, destinen sovint una
gran propaganda a produccions que han
exigit una enorme despesa i que, per la
quantitat d'elements que ha calgut per fil
mar-los, tenen sovint el carácter de «grande
inachine». Llur valor en la história de la
cinematografia, perd, moltes vegades és des
proporcionat no sois als mitjans que Ilur
realitzaci6 ha exigit, sino també a la pu
blicitat que seis ha fet.
Al costat d'aquestes obres d'un carácter
dirIern monumental, hi ha aquelles altres
de no tantes pretensionS, que no han bene
fieiat•d'una gran propaganda 1 que la crí
tica, sovint supeditada a aquella, no ha po
sat prou en relleu. A aquesta categoria per
tan y el .film de Howard Hawkes, Una xi
cota a 'cada port, que figura en el pro
grama. de la sessió que anunciem.
altra ,finalitat que perseguim, és la
de donar a conéixer aquells films que per
Ilur audacia, per Ilur valor de temptativa,
són incapaços d'interessar el gran públic
popular' i, per tant, els propietaris de les
sales de ,cineina. D'altra banda, un nucli

dé'persones sent curiositat envera aquesta
mena de produccions, i essent innegable
l'interés d'aquestes per tal com son prova
tures que poden dur á noves concepcions

L'obra realitzada per D. W. Griffith té en
la histdria del cinema una sig,nificació ex
cepcional, i aixd no sois per ésser eh l un deis
millors artistes en la setena art, sino i prin
cipalment per haver estat un deis primers
a fer obres realment considerables; a fressar
el camí verge, a constituir i enriquir el va
cabulari visual d'un sens fi d'adquisicions
que després han passat de nná en ma i de

.pasSada,

•

•

,

nostres propdsits

1,5Iossar-los Ilargament

a

de páraula.

Tenim la seguretat que el

nostre

públic,

'.atisfet de les sessions
díjbus vittent, seguirá

anteriors i de la de
amb viu interés les
tioStres tasques, per a les quals no planyem
ni esforços ni iniciatives.
•

La primera sessió d'aquesta temporada
tindrá lloc dijous vinent, ha 24, a les 10 de la
nit, al cinema Rialto.
Les butaques de pati i de primer rengle
d'atnfiteatre seran numerades.
Per a l'adquisició de localitats i entrades,
a la redacció de MIRADOR, fins dilluns al ves
grey mitjançant presentació d'un exemplar

d'aquest número, el qual será timbrat.
A partir de dimarts, les localitats 1 entrades
podran
adquirir al mateix cinema Rialto.
es
Preu: 2 pessetes.

Aviat

Viva
Pel•lícula Nacional
que és

projectará al

Principal Palace
a

Catalunya, Aragó i Balears

Cinematográfica Almira
Rambla
•

Catalunya, 46, pral.

••••••••••••••
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Bagdad»
L'espléndida cinta de Douglas

seva

Fairbanks
que fa ja bastants anys realitá sota la di
recció d'Allan Dawn, ha fet una curta re
aparició en alguna cinemes populars.
Avui encara aquesta obra resta, per la
seva factura, quelcom d'isolat i sense pa
rió; els americans, amics de dar-nos les pel
sabut ofe
líenles en série, no han volgut
rir-nos res més dintre aquest estil fantás
tic i cap altre conte de Les mil i una nits
no
han temptat els productors d'allí.
Aixi> és deplorable, perqué incontestable
ment es tracta d'un camp on els mitjans
cinematográfics es manifesten fructuosos,
per bé que's'ha de dir que cal un bacte es
pecial •per evitar caigudes en la puerilitat.
Inútil dir que Douglas sabé evitar aquest
escull i que la seva obra representa un
bell espectacle i ens ofereix una doble Hi
ló; una d'ordre estétic i l'altra d'ordre
darrera fa referIncia, natural
que en el fons no és
sinó el motiu de tetes les llegendes heroi
ques, ja sigui el protagonista d'aquestes
Herakles, Sigfrid o el lladre de Bagdad.
Plasmen elles la gran idea moral que la
felicitat no és un do gratuit que calgui
sois respirar per absorbir, sinó que és un
botí que cal conquistar i pagar al preu de
Pesforl i del dolor. Aixi veiem el Hache
de Bagdad, per purificar-se d'una vida d'er
rors
poder arribar fins a, la dona per qui
.sospíra, passar victoriosa,ment per una á
ries de riscos i sofriments que li permeten
d'entrar en possessió de la capseta mágica
que li fará assolir tot el que desitgi.
Hi ha una mena de gent que se les do
nen d'inte•ligent qua rebutgen aquestes his
tóries. Es el comentan i que podíem sentir
nosaltres assistint a la projeccio: "Aixo són
coses de criatures", sense veure que són
ells qui han perdut e/ sentit deis geroglí
fics i són incapaços de desxifrar el mita
que els és ofert.
L'altra Iliçó, d'ordre estétic, es refereix
a la manera com Douglas ha concebut la
histdria i. l'ha feta possible grácies a una
intelligent explotació de les possibilitats del
cinema, el qual permet la visualització d'un
món emancipat del que hem convingut d'a
nornenar les lleis de la natura.
Buster Keaton viu com nosaltres en un
món dominat enterament per elles, un món
dones fet de repeticions i més repeticions.
El rostre impassible de Buster Keaton
sembla reflectir l'avorriment que neix d'un
món tan moníiton.
Veiem dones que, per obra i gracia del
cinema, un ordre non va a ésser establert,
o més ben dit: instittüm la manca d'ordre,
la incessant improvització, •Pobjectivació
d'una fantasia que no coneix altre cánon
que el de la belleza.
Chesterton ha escrit sobre els contes de
fades, en la seva admirable Ortodóxia. L'il
lustre pensador anglés sospira pel gran
art dels contistes de fades que ens guarei
xen del determinisme. Grades a la inspi
ració del famós conte de Les mil i unut nits,
al gran talent de director d'A. Dwan, Dou
glas Fairbanks en El lladre de Bagdad s'ha
fet un digne émul de Perrault, que Ches
terton no pot menys d'aplaudir de ces, com
nosaltres ho fem entusiásticament.
a

Passumpte,

•

La llanera

escena

de l'obra de

les'quals s'inspiren

encara mantes obres ara
nobles ara vulgars.
D. IV. Griffith realitza amplament la con
dició sine qua non de tot veritable artista,
ja que uneix en una mateixa personalitat
rica i puixant Phabilitat i la inspirad& En
V. Griffith
una art justament neixent, D.
no tingué més remei que anar-se construint
la sea técnica a pleret, a l'uníson de la se
va ambicio sempre creixent. Ambici6 sensa
ta ; els resultats son presents per a justifi
car-la. Aedo recíproca i d'alió més inteces
sant entre els motius i els procediments.
Cada motiu novell exigint la creado d'una
fórmula ,inédita i cada fórmula trobada fent
possible la inclusió de nous motius.
Ambici6 sensata i ambició noble tanabé.
Griffith en les seves grans produccions no
ha separat mai l'obra d'art de les idees filo
áfiques, i la seva filosofía de l'home po
dreu delatar-la com a excessivament
per?) és noble i generosa, diu la con
fiança inalterable en l'heme, en el progrés,
en la justícia. Filosofia molt anglesa i molt

Griffith

«La

seva

major

victbria»

emotiva i a voltes ningú no negará que l'as
soleix. Són a.quests instants en qué els per
sonatges surten del pla normal per realitzar
quelcom d'excéntric, anoments que valen una
existéncia, en els quals les forces passionals
arriben a la seva manifestado máxima.
Aleshores és amb Dostoievskt que pensem.
Recordeu si no l'idiota de Les dues orfes.

segle xnc.
Algú ha comparat l'art seva a la deis pri
mitius. Per?) aquí cal entendre'ns. Primitiu,
en la ment de molts, no té sin6 la valor de
cronologia, implica quelcom de provisori,
que exigeix, que aspira a ésser sobrepassat.
Que l'obra del genial director arnericá té

avui un interés histdric en el que es repor
ta al métier, res més just. Avui, per dir-ho
clar, ha fem millor. Von Sternberg, King
Vidor i nitres representen un art més Tic,
més matisat, més subtil. En aquest terreny
i en aquest sentit l'obra de Griffith (la seva
gran obra sobretot: Les dues orles, Les
dues tempestes, América) és la d'un primitiu
no exempta de gaucheries. Citem, per exem
ple, la primera escena de Les dues orfes,
d'un efecte arcaic, teatralístic.
Perd amb una altra significació es pot dir
de Griffith que és un primitiu, i ara ja no
en un carácter historie, sino atribuint al
valor de qualificació
una
anot primitau
Primitiu expressa aleshores una manera
massa simplista i com virginal de veure les
coses. Una visió, per empror encara un mot
francés, «naive» que no encertem a traduir
per ingénua i encara menys per cándida.
Aleshores ja no cal dir que prirnitiu ja no
és una valor de relació, sin6 que expressa
una sensibilitat i un pensament que es bas
sufi
ten i que es donen com a quelcom de
cient 1 definitiu.
L'obra de Griffith té la frescor d'una cosa
pura, natural a espontánia. Sembla más aviat
generada per la deu d'una inspirada que
s'ignora que no pas per un'intellectualistme

cerebral.

figures literaries amb la qual
Griffith presenta més afinitats és segura
anent Dickens. Hi hauria un curiós paralle

D. W. GRIFFITH
La miséria i la crueltat deis seus padrastres
li han arrabassat la intelligéncia ; el cor
resta intacte i sagna en •veure l'orfe cega
sota els cops del seu patró. Sofreix en silen
ci. Griffith evoca la seva miserable impotén
cia davant tanta brutalitat, perd ve l'escena
magnífica en qué, las de tant patir endeba
des, l'idiota, que romania fins aleshores im
mdbil en un reco de la cambra pestilent,
brinca amb un punyal a la má darnunt el
seu padrastre per cosir-lo a punyalades. Es
cena aquesta d'una brutalitat espléndida que
ara ens ha recordat quelcom per l'estil que
I. ,Cummings ha fet en la seva obra mestra :
Sota el frac.
El lloc manca, l'ocasió no és indicada per
insistir més. L'amor que portean a l'obra de
D. W. Griffith ens lleva potser la imparcia
litat. Molts possiblement resten insensibles
l'encís, per a nosaltres irresistible, de la
a
seva gran obra. I és que aquesta obra és
abans que tot humana i no es desxifra sinó
davant aquelles que simpatitzen amb el pen
sament i la sensibilitat de Phome que l'ha
•

engendrada.

J.

PALAU

•

,

Penregistrament,

acústica...

na

Ara bé, si el so és el resultat d'una vi:
bracio produida ,mecanicament i aquesta
vi.
bracio té com a vehicle l'atmosfera, pot
arribar a l'orella : al tímpan o a la metn.,
brana acústica en aquest cas, i produlnli
vibracions .idéntiques a l'emissor. Calla no
galés proveir a la membrana d'un mecanisme
articulat per a posar en moviment un es.,
tilet que fereix una matéria duetil com és
la cera, i Penregistrament ja era fet. Amb
un
procés invers i amb un •altre estilet i
un
amplificador s'obté la reproducció de les
vibracions i so primerament emés.
Aimb tot i la senzillesa del proeediment
mecánic es produren greus inconvenients, o
principal deis quals era el canvi qué es no.
tava en .el timbre dels instruments : a tnél.
a més, la necessitat d'intercalar un megáfon,
feia fortament nasals les sonoritats obtin
dudes. Hl havia també diverses dificultats
per a obtenir Penregistrament de cholas,
agrupaoions orquestrals, etc. Val a dir que
molts deis inconvenients anotats eren pro-.
duits per la desigualtat en la sensibilitat de
les diversas parts de la membrana acústica.
Els perfeccic>naments assolits per la ra
dio en divulgar-se amb la profusi6 d'aquests
últims temps varen fer que el gramdfon
cerqués mitjans per a resoldre els seus prin,
cipals inconvenients i pogués lluitar amb
bona forma davant d'un invent que podia
treure-li molts dels seus prosélits. El que
era més dificultos en Penregistrament era
el tránsit deis sons vers l'aparell enregistra
dor. El gramdfon va saber aprofitar-se deis
avenços de la radio i amb el micrófon elec
tric es pogueren resoldre bona part de difi
cultats.
constituit, en síntesi, per un conden
sador variable, que rep les ones i que fan
oscillar en eh l un circuit eléctric en principi
molt feble i que sofreixen després diversas
amplificacions: primer una fixa i després
d'altres variables, amb les quals es regula
la poténcia i la sensibilitat deis sons, que
son controlades mitjançan un altaveu in
tercalat que dona contínuament a l'operador
les dades suficients per a controlar. l'am
,

plíficacio.
Substitueix

a

membrana acústica, un

la

aparell enregistrador
un

eléctric constituit

Coruna),

del matí i d'una

a

será de

nou a

gravades

en la placa de cera.
La sensibilitat d'aquest micrdfon fa pos
sible una extrema exactitud en els timbres
deis instruments i una puresa absoluta.
A més d'aquest avantatge principal, n'hi
ha d'altres ben remarcables, com son : la
facilitat de portar el micrbfon a tot arreu;
poder obtenir bons enregistraments de graos
masses d'executants que no era possible en
cabir en els andes studios i també l'avan
tatge que suposa el poc volum del mierdfon.
J. G

VVY

DISCOS

Frank Borrage, Phorne del nostre esa
ric i pie de bonhomia que ens oferí fa dos
anys el poema líric El seta cel, retorna
ara amb una obra ferma i veritable, Tor
rents humana, que recomanem als a,mics
del cinema.
Charles Farrell i Mary Duncan, són, res
pectivament, l'home i la dona en aquest ro
manç d'amor i solituds.
Parlarem d'aquest film en. el propvinent
número.
Tant de bo aquest film inauguri una bo
na tongada d'estrenes, puix que malgrat
el gran nombre de filrns notables a estre
nar, per ara, Ilevat d'Els quatre diables i
El capita Fuet, només hem let que avor
rirnos.
M. MARIBEL

Broadcast
El

major

stoclt

/CASAI
Preus únics

a

pessetes

5 i 6'50

ALEMANY

Vía Laietana, 39

-

Tel. 12756

-

BARCELONA

AL HOGAR
Lars Hanson
Difa Parlo

Guslav Froklich

dotze

Una perlícula U. F. A. dirigida per
ERICH POMIVIER, que ha revolucionat
la tIcnica cinematográfica,
vers el realisme.

dirigint-la

dos quarts de sis de

la tarda.

M. J. Messeri
Director-Gerent

per

electro-imant, les oscilladons del qual son

a

participa als seus clients i amics i al pú
blic en general que a partir del próxim
dilluns, dia 14, l'horari que regirá en to
tes les oficines d'aquesta entitat (Barce
lona, Madrid, Bilbao, Valéncia, Sevilla,

en

un
si
milar
Abans encara era més manifesta aquesta
similitud. El reointe, studio, en el qual es
donava l'audici6, base de
no era més que Paplicaci6 mecánica de
tot
el contingut de l'orella. En una sala tanca
da i recobertes les seves parets en forma
que s'ofegui tota ressonáncia, es colloca Par,
tista que executa davant d'un altre
prolongat en forma semi-cdnica que recinte
per la
seva part estreta és limitat per una
membra.

Torrents humans

establir entre Oliver Twist, per
Les dues orfes. Creiem que fóra
No parlem ja de la identitat del
motiu primordial, és alguna cosa de més
fonamental. Una mateixa sensibilitat, una
mateixa psicologia simplista, un amor als
huanils i desvalguts de la fortuna, un pro
lime

impressi6 gramofénica,
primera part, segueix
prooés
al que es d6na l'orella humana.

exemple, i
sorprenent.

Paramount Films, S. A.

Lisboa i La

La doble Hiló
d'«El Lladre de

En general, la

•

Aquesta

Una de les

DistribuTdors per

DE L'ENREGISTRA MENT

fund sentit pietós de la miséria humana que
no exclou per aixd una saludó optimista del
viure, una confiança en la bondat.
Quan tractem ne visualitzar els personat
ges i els llocs de Dickens, ens vénen a l'aju
da les escenes de Les cines orles.
A moments l'art de Griffith arriba també
Més direm, ell la bus
a assolir la puixança.
ca i s'hi complau, té la déria de l'alta tensió

ment,

•

de la setena art fora imperdonable no do
nar-los cLabuda en les nostres sessions.
.Per <ajad>, seguint la norma de la tempo
rada
hem posat en el programa de
la prurnéra sessió d'aquesta Le chien an
dalou, él film realitzat per Luis Builuel i
Salvador Dalí.
tncara, per mesurar tota la distancia re
corregtida des dels primers teanps del cine
ma a les ,perfectes realitzacions d'ara, tot
entreVeient alguna cosa del que potser seran
les tealitzacions de demá, completem la Ilis
tá de films atnb La má, pellicula d'avant
guerra, interpretada per Max Dearly, el
que fou «partenaire» de la famosa Mlle. Spi
nélli..
Podríem ara estendre'ns en promeses per
aleá yenidores sessions. No cal. Les perso
nes•que. ásseguraren l'éxit de les passades,
Saben. que preferian demostrar amb fets els

PANORAMA DISCOS

GRIFFITH

Reprenent

j

DISCOS

I

Avui dijous, ESTRENA

en

KURSAAL

i

CATALUNYA

..aaumwm
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D ELES
Exposicions barcelonines
En aquesta trnateixa página el nostre col
laboradar Joan Sacs constata l'estat precari
de l'actual art eatalá. Tot aquell élihíbicio
nieme poca-solta, de qué ens parla l'erudit
crític, segurament tornará aparéixer en les
nostres sales d'exposicions. L'afició
tirar

per artista és una cosa
per intentar estroncar-la.

ja

a la prestigiosa Sala
Vuit pintors i dos escultors,
arnb una obra cada u, emplenen la sala.
La figura signada per Carme Cortés,
el
paisatge de Jaume Mercader i el bodegO
d'E. C. Ricard són tres noves aportacions
que no elevaran el reconegut prestigi d'a

a

una

exhibido conectiva

Jean Merli.

-

arrejada

massa

de les coses que contribueixen
Pensopiment —per comptes, d'elevar-lo
a
del fet artístic és la inauguraCialde novés
galeries; com més n'hi. ha, Inés "quantitat
de producci6 es necessita per proveir-les, i
Potser

una

quests

artistes, Podriem catalogar-les

tres

de producoi6 habitual, amb tendencia des
cendent.
En el paigátge de Masnou•de Miguel Villa
s'acusa un cert confusionisme perillós, par
ticularment en el primer tenme.

ARTS

LA TEMPORADA
Ja ha començat la season de les arts. Les
nombroses galeries d'art harcelonines van
obrint les portes, i noves galeries van a afe
gir-se a les que fins ara ja ens semblaven
excessives. A anilers acudiran els artistes a
mostrar-nos Ilurs meravelloses creacions. De
totes les provínciel d'Espanya vindran pin
tors i escultors, artífexs 1 dibuixants a ex
plotar aquest fabulós merat barcdloní. La
terra ens donará tres o .quatre cents aficio
nats més, ansiosos de fa-se aplaudir i vito
rejar ; dues centes senyorétes pintores deliu
•

enguany j'vuit

taran

setanta

cents

'plittor's

tres nous

i escultors sobrerealistes, més ge
nials els 'mis que els altres, es revelaran corn
altres tantes falagúeres esperances ; quaran
ta set infants-prodigis, pel cap més baix,
ens 'deixaran •ocabadats ; no hl haurá sales
desllogades per tots els artistes que en vol
dran ; el públic, cada dia rné.s abundant, ani
rá a an-ossegar les sabates per tots, aquets
llocs, i cuan estigui cansat anirá a escalfar
cadires als en•ants d'antiguitats de cart6 ;
els diaris i revistes s'ompliran de comenta
riO i polémiques on será qüestió d'estética
i d'ad
i ningú no s'entendrá ni es dei
xara entendre ; els articies laudatoris seran
articles de primera necessitat
l'artista que
no pugui
pagar-se un artide de prirmera ne
cessitat es morirá de vergonya I portará
molt pocs eapellans a Pénterrament ; tots
fareni grans bocades de Part catalá i de
l'art mediterrani, i la Meitat de nosaltres
s'ho creurá. Entretant l'art catalá, que en
cara no -ha pre,s fesomia, devindrá el més
característic de l'Univers : será l'art més
buit i poca-solta de la creació. Els estranr.
gers faran Ilargs-viatges per a venir a con
templar acuesta buidor única I pura, i les
obres dels nostres artistes seran pagades a
pes d'or pela museus de la buidor
pela la
boratoris de química aPlicada.
Si enguany tomem a organitzar vuit o deu
grandíssames exposioions internacionals i a
—

•

Escultura (Salá Parés)

urbanitzai unes guantes places, públiques
més, tots els artistes faran l'esforç que cal
gui per a quedar en ridícul ; tots es desem
pallegaran de la feina amb quatre esgarra
pades, per tal de no badar 1 d'embutxacar
en un dir Jesús la soldada d'uns quants
anys de treball. Ja está vist que aquest és
el procediment més fértil en avantatges.
A hores d'ara aquest és el balanç de Part
catalá seda
i ádhuc contraproduent de
negar,ho o bé d'ocultar-ho. Jo he cregut
algun moment que calia ocultar-ho que
•

que la baria mercaderia no abunda i
s'ha de treure el degut rendiment del local,
s adanet 1 es solicita qualsevol mena de pro
ducció estulta.
Ara que comencem la temporada, ,cal tor
na• a insistir sobre la responsabilitat que ie
nen
malgrat tot els propietaris de les
galeries d'art.
Acuesta responsabilita't l'haurien de sen
tir amb molta més convicció de la que, cor
com

•

—

rentment, practiquen. Els propietans (Puna,

galeria

haurien de compendre que en l'exhi
bido de pintures deplorables no és sois en
la signatura de la tela que cal 'acusar el
fracás, sinó que també hi queda englobat el
prestigi de la casa.
Segurament •que si tots els afioionats a
«artista» que inexorablement tornarem a
veure aquesta temporada, no trobessin sala
per a exposar, els minvaria Ilur «tempera
ment» i de mica en mica s'aniden distraaent
en altres activitats de més proa per a ells...
i per a nosaltres.
La 'crítica, d'art, també, té la seva part
coilaboradora en el deficient panorama del
nostre art. Estem avesats a una excessiva
profusió d'elogis a moltes obres que sois
ássoleixen una certa discreció, i a vegade,s
una

aclaparadora vulgaritat.

Els crítics han de procurar despendre's
d'anteriors cofoismes i desglosar la crítica
de la amistat personal amb els artistes, els
quals, naturalment, tampoc han de confon
dre Popinió que mereix llur obra amb la par
ticular coneixença que puguin tenir amb el
comentarista.'

Galeries Laietanes

La figura presentada per Camps Ribera
assoletx una construcció intell.igent, per() de
cau en el color ; i no ho diem per" Pestridén
cia, sinó més aviat per la manera poc sensi
ble d'aplicar-lo.
Julián Castedo ens ha enviat un páisatge
d'Avila vertaderament reeixit. No coneixem
l'actual producció de Castedo, per?) si tota
és al niveli d'aquesta tela, haurem de con
venir que ha fet un avenç notable. Esperem,
anal) confiança la seva próxima exposició.
La nota sensacional ens l'ha donada Par
quitecte J. F. Ráfols en presentar la sea
primera pintura, per la qual endevinern que
Ráfols conserva les .afinades qualitats de
digitaci6 ja mostrades en els dibuixos. Cre
iem prematur
per una sola 1 primera te
la
judicar l'obra pictórica de R'.áfols.
Les dues figures a la platja de Josep
Prim, amb tot i les marcades influéncies
d'altres pintan, les consideren de bona qua
litat. Coneixem poques obres de Josep
peró sois per acuesta confinen Pesdeveni,
dor.
L'escultor Josep Grranyer exhibeix unfor
mós baix relleu que ja havfem vist,
el' seu
company Joan Rebull una tema cuita d'ex
pressivitat admirable i un dibuix colora a
la guaixa que no és de la série valuosa d'al
-

•

—

—

vegades.
Quan tots aquests excellents artistes facin
la seva exposició particular, procurarem co
tres

mentar-les d'una

manera

Galeries Arenyes

més detallada.

,•

En aquesta galeria exposa el pintor Julio
Borrell. La seva producció és
si fa o no fa
igual cosa sempre: Davant d'aquelles «pin
tures» no se'ns, acut altre comentad que el
de: lamentable ;••°relean, encara1 ésser ex
cessivament benevolents.
—

—

prestigiosos:
X. Gosé-, Joaqttim Mir, H. Anglada .Cama
rasa i Joan Llirrnona i una exposició del pin
tor asturiá Evarist Valle
la qual és de
molta qtientitat i molt poca qualitat
hi ha
Ultra

unes

teles dels

noms

—

MÁRIUS

—

GIFREDe4

:

va

en

:

cantar les veritats als., nostres artistes ens
podia fer quedar en postura derrotista a la
llarga he hagut dé convIncer-me que l'afa
lac als castres artistes en descornposició no
aconseguia sinó accelerar aquésta deseen:pe
sició : tots s'ho creien, ádhuc els qui us ve
nien a demanar un elogi.
En la pintura i en l'escultura catalanes
d'ara hl ha certament valors considerables,
els quals no cal senyalar, incara que no es
trobin tots en el corrent de bluff escarras
sat ; pere alzó ao vol dir que el nivell sen
sitiu, técnic i moral del nostre art no hagi
baixat esfereldorament d'uns quants anys
ençá. Els nostres artistes han tingut recent
ment rnoltes i bones ocasions de reeixir, de
produir obres que poguessin restar com una
bona fita en la nostra evolució artística i
com un exemple digne d'atenoi6 i estimació
per a les géneros venidores. En lloc d'aques
tes obres sólides els nostres artistes no han
fet més que bajanades i miséries. Ni Pe
xemple deis pocs o molts arquitectes i dels
enginyers que han reaccionat airosament
contra les tradicionals banderreria i vulga
ritat no han aconseguit estimular els pin
tora' i esciators monumentalistes.
Si ara, dones, que hi havia tant bona oca
si6 de donar la gran empenta al nostre art,
els artistes arribats no han fet sinó deseen
dir un graó més en la degenerada., ?qué éš
d'esperar que facin els pintors de cavallet

NOTICIARI

que omplen les vuitanta exposicions obertes
anualment a Barcelona? Ens donaran ds
amorfs paisatges i marines de sempre, els
dats 1 beneits projectes d'esboç de simulació
de páisatge ; o bé els -esquemes d'insinuació
de simulatre de figures ; les anotacions de
fantasmes de bodegons ; les temptatives d'e
vocacions de somnis i fantasies deis mals
literats posats a antipintors ; els retrats de
Gitimerá i d'Ignasi Iglésies dibuixats a la
ploma ; els gerros de flors pintats als col
legis de monges ; els tapissos pintats a l'oli ;
la, pintura •cerknica del Sr. Guardiola ; al
guna rerassagada anitja guitarra cubista ;
Part liturgista '• els retrats de molts capa de
negociat 1 de llurs distingides mullera ; un
xic de pintura allegórica amb grans orene
tes volerants i amb arcaisrne a la moda de
Qaén ; ninotisme ; grisalles; pintura potine
ra
ben refinadament potinera, per tal que
s'assembli a la del putiner més cotitzat a
París dibuixets covadors a la mina de
plom ; bestieses impressionants ; teories a la
guaixa i, en fi, tota mena de petits arribis
•

•

provincians.
?Heu vist el .paper

tranger d'arribada forçosa

Montjuic?

a

ves raons.

no

li

El nostre art está,greu. El nostre art está
malalt d'una malaltia ingénita : está analalt
Perqué no ,posseeiX l'ensenyament que l cal.
No tenim museus ni escales oficia,
l. ni pri
vades : les principals no tenen local sufi
cient, ni .pressupost, ni totes les aules indis
pensables. Ara mateix l'Escola Provincial de
BelleS Arts ha hagut de refusar Inés d'un
centenar d'aspirants. Els programes d'a
cuestes escoles són irrisoria en la lletra i
absurds en la práctica
s6n escales sense
material docent, ni els• ensenyaments que
s'hi donen són els que més convenen a Pa
prenentatge de les arta pures ni al de les
arts aplicades iddnies amb les nostres indús
tries ; tot eoixeja, tot és deficient i tronat,
i les llacunes en Pensenyament de les arts
són incomptables ; els locals on es donen
aquests escassos ensenyaments són els més
sórdids i incómedes que. hom lta trobat a
Barcelona. I, fora de Barcelona, tot está
encara pitjar: ni a Girona, ni a Reus, ni a
Lleida' -ni•a Tarragona no hi ha lloc on Pa
,

prenent d'artista pugui dibuixar desnú,

.

bult,

figures vestides ; mal retri
1. professorat no pot ésser en gran

part recrutat :sinó entre els artistes deses
perats o fracassats; llur psicologia és, natu
ralment, la del naufrag.; i els pobres estu
diants de dibuix, de pintura o d'escultura
agonitzen sota la férula d'aquests desespe
rata, i sota teulada es pelen de fred.
•

Aquest panorama de barbarie es completa
amb la desorganització deis cercles artístics
la casa, el gremi o el sindicat del artistes
que a totes les grans capitals fa més d'un
segle és entitat consolidada 1 prapietária,
ací és una utopia.
L'art catalá está molt malalt, i no será
pas fent-li creure que és el Millar del anón
que el revifarem.
JoAtt SACS

BUS QUETS

rebentapisos?
—No, senyora
ria

;

de

m'instruiria i

fer estafadés.
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JOSEP

GRANYER i El

pintaif(S41/erli)

so

vint ni tan sois

néixer tambe farleu de

a

-

•

Passeig
—Si tornessiu

•

portes?

puc casar-ene amb
explicará les ,me

(London OPinion,):

s

,

De poca cosa ha servit el consi
derable esforç que a darrera hora han fet
els artífers aeoblats sota la denonaihació
d'Artistes Reunits. I, dones? Si hom hagués
organitzat Paportació de les Arta Decorati
ves modernes deis .paisos més avançats en
aquesta branca de l'art, ?quin paper encara
més desastrés no hauria fet el nostre art
deooratiu?
?Heu vist el paper que ele nostres artistes
han fet en el Palau de l'Art Modern de la
imateixa exposició? I "?quin hauria estat en
cara el paper del nostre art pur si hom 'ha
gués organitzat arnplament 1 amb discerní
rnent Papartació a l'Exposició dé Montjuie
del millor art pur de <les nacions mé,s, des

obsequís. Sales d'Ex
posícions de Belles Artst
sento, per?)
cambrera ja

•

decoratiu eá

a

—

els materials emprato per ales seves realit
zacioris són escollas entre els'mluosos: vo
ri, Unías, palissandre, pal rosa, vertader ci
tró, arrels d'arbres exótics, etc. i com que,
a més a més, l'execució dels mohles és se*
pre impecable, la seva distingida clientela
no gosa ni vol regatejar. Aixo passa a Pa
rís ; a Barcelona segurament ja seria una
altra cosa.
L'estil de Ruhlmann és, vertaderament,
d'una aparatosa magnificéncla, perd no seni
pre d'afinat bongust.
Deis son projectes préferirn els boudoir
i chambre de Madame,
erqu és on ens
.mostra el seu depurat esta amb més juste
sa. Cal anotar, també, que aquest decorador
ha sabut evolucionar: hi ha una super-aojó
notable, quant a concepto decaratiu, de les
seves charnbres de 1913
1918 a les que ac
tualment projecta.

l'Exposici6 de

Decorador, mestre ebenísta tapís
ser. Objectes d'ad í de fantasía per

Ho
vosté. La

Pensemblier d'interiors fas

que ha fet el nostre

art decorátiu enfront de Part

MOBILIARI D'ART
'a

Ruhlmann,

tuosos, ha estat uns dies entre nosaltres.
L'art decoratiu de kuhlmann és, gairebé
sernpre, reservat per a gent acabalada, car

mes

—

ERNEST MARAGAII

vso
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Josep Granyer, un deis nostres escultors
de ben entesa modernitat, sortirá dintre pees
dies cap a París. Es la ruta acostumada deis
artistes catalans, en la qual, gairebé sem
pre, hi ha més avantatges que inconve
ments. Cal, peró, anar aarib compte amb les
miroballea, d'última hora.
Esperem, no obstant, el retorn de Gra
nyer amb la confiança que el viatge no será
en va.

The Art Bulletin, la voluminosa revista
College Art Association of America, pu
blica, en el darrer número de juny, un estu
di de 1Walter W. S. Gook
•arly. Spanish
panel painting in the Plandiura Collection,
amb illustracions de la collecció Plandiura.
Entre els historiadors americana d'art en
tic que estimen les nostres coses, Walter W.
S. Cook és un distingit especialista. Quan
del

passa una temporada entre nosaltres inves
tiga raonadament el nostre patrianoni artís
tic. .En aquesta mateixa revista de Nova
York han publicat altres documentats arti
cles sobre la pintura medieval catalana.
En la bibliografia que acompanya el .tre
ball de Cook hi ha mencionades les revistes
liAmour de VArt, Vell i Nou i Gaseta de
les Arts, prova evident de l'interés que te
nen els americans per les nostres publica

cions.

En la revista Arts i Bella Oficis del
«Fornent de les Arts Décoratives» hem Ilegit
una •conientaris molt atinats referents a la
font terminal del Fasseig de 'Gracia. Hem
tornat a assaborir aquelles «famoses» decla
racions da l'escultor Borren Nicolau.
Respecte a la insulsa cjualitat escultdrica

del monument estem d'acorst amb el comen
ta.ista. La riostra opini6 fou expressada en
el número 26 (Una visita a POlimP), perd el
que ens ha sorprés desagradablement és Pe
logi de «superba creació de l'escultor Miguel
Elay» parlant del projectat monument a Pi
i Margall en Pencreuament del Passeig de
Grácia i Diagonal.
Sentim una vertadera veneració i respeete,
per la personalitat de Pi i Margall,
cisament per aquesta anateixa veneració
pel boa éxit de les nostres perspecti4s ciu
tadanes hem d'agrair la supressió d'aquell
lamentable projecte de monument a Pi i

perd'pre2-

Margall.

Hem dit que ens «ha sorprés», perqué, cor
rentinent, en els camentaris d'Arts i Rells
Oficis hi ha bon criteri.

Mlas promés que sortiries acuesta nit.

-

00 és la teva
La tinc a
-

independéncia?
nom

El pescador
piquen avui?

de la dona.

al mecanic de la

vostres

gravats

en

:

Teléfon 33421

*

la

UNIÓ DE FOTOGRAVADORS
',ORTS, 481

Qué,

(Judge.)

(Lite.)

Feu fer els

draga.—

L'home que
...!
gran.

construí

el

gratacels

tnés

—

(Passing Show.)

Jutge. —Vaig a procedir a la lectura de
les faltes i delictes de l'acusat.
Acusat.
Dispensi. Com que durará es
tono, que en: deixaria seure?

*

La Sala Parés ha publicat un faseicle
titulat Art amb nombroses illustracions i
comentaris de les obres d'un seetor impot
tant d'artistes, per a propagar les activitats
del nostre art. Els gravats, acuradament im
presos, alternen amb el text traduit a l'es
panyol, francés i anglés. Pot veure's, tam
bé, el programa d'exposicions per la present

temporada, d'acuestes galeries.

M. G.

—

(Betliner Illustrirte Zeitung.-)

*

Nora.
tetes les

—

En aquesta secció comentarem,
d'art que se'ns enviIn.

publicacions

MIRABDR

Exposició Internacional
de Barcelona

-Avt

-
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DIUMENGE, 20 D'OCTUBRE DE 1929
A dos quarts de cinc de la tarda

P'llitcurts,
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•

Grandiosa Batalla de Flors
l'Avinguda de la Reina Maria Cristina
•
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Representacions
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de la nit i a més a més els dilluns, d
bous i dissabtes a les tres de la tard,
Els diumenges, a dos quarts de quati e
de la tanda.
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SALMERóN, 133

de la matinada. Entrada

pesseta.

«Quijote» conjuntament

per
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BARCELONA: Camp

pesseta.

entrar al

recinte amb

cistells,

farcells ni

Després de l'excursló, de la cursa, de l'exercici
otolent, entre la pols, el sol 1 els vents, la pell,
dallada amb PASTA
adquirelx Iota la sena
joventut i sanitat

carrer

Coris, 22

MINUTS DE L'EXPOSICIó
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VIIIEZADOR

Pastilles ASPAIME

erasorio
personal
18 pral. B
rtecialital

Curen radicalment la TOS
neroue combaten les leves causes

tecnic• contables

Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tubercutosi
pulmonar, asma, I toles les alecelons, en general, de la gola, bron
quia, 1 pulmons.— Les ~dones ASPA TME són les recepta
Les Pastillas ASPAIME són les prelerides
des pels meiges.
pels paclents. —Les Pastilles ASPA IME es venen a UNA
poeta la capea en les principals larmitcles 1 drogueries.
Especia:11a, Farmactutlea del Laboralorl SOKA TARO
BARCELONA
Correr del 7er, 16
Telefon 50791
a>
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,u;"

DtL

PGSPIRATIMO%
COMBATEN
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NIX

primitives
El dia ha estat dur 1 us prepareu a una nit de repós que tanta
falta us fa. Per?) temeu alió de cada nit: dues hores estossegant,
sofocant-vos, sense agafar el són. Us heu passat el día fumant,
i la vostra gola irritada, amb l'escalfor del lit, és escomesa de
forts accessos de Tos.

ASTA

de Carburo Metblilics
Mallorca, 234
BARCELONA

Tedien 71113

del

SOLDADURA AUTOGENA

consultes
ENE

Puix coneixeu el perill, preveniu-vos. Tingueu avinent una cap
seta de PASTILLES del Dr. ANDREU, eficacíssimes contra tota
mena de Tos. Cada nit, en colgar-vos, preneu una Pastilla i deixeu
la fondre a la boca. En resultará un gran calmant per la vostra
gola i els vostres bronquis, i podreu descansar tranquil.

Fumeu sí

CARBUR DE CALCI, Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor
cubion (Corunya) : : OXIGEN 99 % DE PURESA, Fábriques
: :
ACETILEN DISOLT, Fábriques
a Barcelona i Valéncia
: :
FERRO MAGNESI
a Barcelona, Madrid i Valéncia
i
SOCARRIMAT SECAT de fils i pesses
FERRO-SILICI
teixits
: :
CALEFACCIO INDUSTRIAL
seda, cot6 i altres
GENERADORS,
doméstica
:
:
BUFADORS,
de laboratoris i
MANOMETRES, materials d'aportaci6 per la

estudis,

mp
u'e
rnp

La sensació cirsen: e
del segle XX!

aria

Pressupostos,

<e

deu.

tre i amb la cooperi ció
de anés de soo artistes i centenars d'I ni
mals, de totes les zones de tot el mén. El
programa de les cimes de l'humanan ent

generais

FORTUNY,
CARRER HOSPITAL, 32,

deu

i de g

LE,

possible.

S'expén
ampolles de litre

vdei
sa de

a set

GIEICH

AIGUA DE
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No será permés de menjar en els bancs, jardins, places, escales, etc.
La consigna per als farcells petits queda establerta a les portes de la
Plaga d'Espanya, fora del reeinte.
Ha estat posat a la venda al públic el carnet per a tota la temporada,
al preu de 70 pessetes.
Cada dia, llevat deis divendres a partir de les nou de la nit, l'entrada
al reointe de l'Exposici6 será d'UNA pesseta.
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Llotges, amb sis seients i entrades
Cadires de tribuna, amb entrada
Cadires laterals, 1.4 i 2.4 fila, amb entrada
Cadires de passeig, primera fila, amb entrada
Cadires de passeig, segona fila, amb entrada
Entrada al recinte de l'Exposioió
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Han estat posats a la venda els carnets de 25 entrades, al preu de 22,50
pessetes. Els impostos a cárrec del públic.
Aquests carnets sén válids per a tots els dies. Es tallará una entrada del
carnet els dies que valgui una pesseta, i els dies que l'entrada al reointe sigui
de dues 'pessetes es tallaran dues entrades deis esmentats carnets.
Les persones posseidores de carnets antics d'entrada al recinte de l'Expo
sicin podran fer-ne ús, des d'ara, en la forma següent :
Is dies que l'entrada al recinte de l'Exposici6 valgui dues pessetes, per
cada fulla només podrá entrar una sola persona.
Els dies que l'entrada al recinte sigui d'una pesseta, per cada fulla podran
entrar dues persones.
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Els diumenges es podrá visitar el Palau Nacional gratuitament
des de les deu fins a les dotze del matf, i de les dotze a les quatre de la tarda
l'entrada valdrá o'so ptes.
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