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El Teatro liric Catalb

"Poema de Nadal" HANNS EISLER
Abans d'amar a l'Orfeó, En Sagarra es
la toaleta a la penya de l'Ateneu, el
va fer
lloc més resclosit de Barcelona
i dic res
closit en el sentit de reclds
indret apro
•iat per a la toaleta d'un divo. El dibui
xant Pere Ynglada va fer-li el plastró de
la corbata, un plastró amb concavitats i
reflexos de fulla de col, detall commovedor
en la indumentária del poeta, cornposta d'un
jaqué molt ben tallat i el plastró dessusdit
sostenint el rostre més afable coronat per
la clepsa més important i expressiva de Bar
—

—

fessa davant del públic i aquest acte va és
ser molt mocionant i premiat amb una ova

ció.

Sagarra segueix creient que va fer
alguna heretgia. Pretensió vana!
Aquesta suposada heretgia es troba en el
magnífic passatge en el qual el poeta diu
que tots els camins menen a Roma, perqué
En
passar

a

Roma hi ha totes les essencies del bé
mal, de la caritat
del crim, mentre
a
Betlem només ,hi mena un camí. Per

del
que

més

el

obria el

seu

seguida per
l'episodi del

cor

a

l'auditori, l'operació

era

devessall d'aplaudiments. En
Rabadá el poeta gairebé es con
un
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Avui, díjous,

8 de gener, a les 9.
i d' abonament
corresponent a díjous. 3a última
represenfació de rbpera en 4 actes,
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dele

eminenfs

arEiates:

ANGELA ROSSINIJOYIN BROWNLEE,
LUCIANO DONAGGIO.
MesEre: ANTONINO VOTTO.
Dissabte níf, i.
ES

represenfació

DESPATXA

A

d' AIDA.

COMPTADURIA

entremig

en

una

época

seu

chors

perar

-

temps.

revolucionaris, siguin
que puguern

veure en

el

es

repertori dels

nostres orfeons. Els inostres
orfeons fan els desentesos da.,
vant d'obres més «aptes» de la

producció

choral

contemporá

a casa seva vol
del seu Palms
tróm, una serie de heder amb
flauta, clarinet, violí i violon
cel, sobre poemes d'aquell es
trany poeta que es deia Chris
tian Morgenstern, etc., etc.,

parlem,

si

us

plau, d'aquest

per .nosaltres. To
tes les seves obres són publi
cades fins ara a la Universal
Edition de Viena.
Es un xicot força interes
sant aquest Hanns Eisler. So
ta un aspeete tendre i inofen
siu anjb els seus ulls blaus
que no delaten el jueu, amb les seves ulleres
d'or i la gran calba rosada d'un privatdozent
tímid i de'maneres enguantades, és un ter
rible demagog, un home d'una malicia que
fa esparverar. Davant d'una persona des
conegud_a reacciona com el gos davant del
gat. La primera vegada que parleu amb
el!, ipodeu estar segurá que un instint infalli
ble Ii fará anar a descobrir el tema que li
permeti molestar-vos més copiosament i dir
Atacant
vos les més grosses impertinéncies.
neix el doble aspecte d'aquest poeta religiós
i esgarrapant, perd, 011 va prenent el pols
1 héretge. Hauríeu dit que les senyores
l'interlocutor. Es un sistema que es pot
a
moltes noies•i mamás en plena primavera—,
arribar
a fer molt desagradable i que no és
commovia
poeta
que
les
contemplar el
en
Perd qui l'ha resistit bé
bo
per
a tothom.
Nadal,
pen
amb l'evocació del poema de
troba l'home elolç que és
en
treu profit,
saven
amb el conegut heretge Josep Maria
l'Eiskr en el fons, Pexcellent camarada,
de .Sagarra. I hauríeu dit,qugtaquesta para
el
poe
d'una lleialtat i d'una sinceritat a tota pro
simpatia
envers
augmentava
la
doxa
sortint
pre
•ilnyol
que
es
va. El dia que el vaig conéixer, era
entretant,
abans
del
ta. 1
ens
Sch8nberg,
record°
que
classe
de
del
poeta
s'enlairava
de
la
sentava sovint, la má
várem barallar furiosament a propbsit de...
i es gronxava .prodixsiosament com les pal
Proust. Si haguéssim portat pistoles, hl hau
méres chamaerops. 1 hi havia gent que plo
ria hagut un duel. lEns vam separar renyits
raya.
I, cap al final del poema, en yeure
Pheretge Josep Maria ,de Sagarra al4eu de després de dir-nos quatre fástics. A Penderna
mans per damunt d'un
ens allargávem les
l'escena del portal de Betlem pintála per
mal teelat de piano de dispesa, després de
Josep Obials rnentre de dintre estant. toca
tocar-hi a quatre mans, tres o quatre sim
ven
El Noi de la Mare, pensava que per
fonies del nostre difunt collega Beethoven.•
un espectaele
així el cronista hauria
veure
Les quals, dit sigui de passada, van acabar
ben pogut pagar Ya butaca.
l'Orfe6
vaig
sagristia
de
per alarmar i sublevar tota la dispesa en
tornar
a
la
En
dir-li
efusivament
el
poeta
i
vaig
pes. Nosaltres, ,perd, ens havíem tornat a
felicitar
entendre.
que sortia tan edificat de Pespectaele que era
Aquest _borne curiós té tres grans pas
llástima que el nostre i•lustríssim pre
una
sions : el kirsch, la Música i la Revolució.
lat no n'hagués tingut noticia perqué segu
O al revés. La música, en tot cas, ocupa
rament hauria cbncedit cinquanta dieá de
sempre una posició central. Hi trriba per
perdó.
Naturalment, En Sagarra no volia que
l'un o per Paltre •extrern. Perd una vegada
hi .és, la sortida única i obligada és la pro
fos dit.
paganda, l'acció social. ..kmb el seu rabiós
—Si heu de dir aixd—va respondre—fu
anti-individualisme, farcit de doctrina mar
constar que sóc ateu.
xista, és Penemic més implacable de l'art
Ja está. dit. Josep Maria de ‹Sagarra és
al
món.
exernplar
únie
per l'art de la riostra música «burgesa». La
ateu-cristiá
ateu, un
Biblia
música--argumenta l'Eisler—és la „in'és so
—Es que, sabeu?, tot aixd de la
impressió.
cial de totes les arts. Sense societal no hi
i deis jueus cm fa malta
ha música, i sense ideals collectius no hi
Eh l que vagi fent! Hi ha tantes coses que
ha societat. Només en les époques de grans
conquisten per la banda poética i decora
ideals socials hi ha pogut haver grans mú
tiva!
felicitar
el
gent
a
sics. Beethoven, el Beethoven protegit per
arribar
Va començar a
el
mes
joaquim
•Cabot
i
Parxiduc Rodolf i pels grans senyors de
poeta. lEls senyors
l'aristocrácia austríaca, va ésser el cantor
el mestre Gibert
tre Pujol tan homenatjats,
frases
de la Revolució, de la fratennitat universal,
i el mestre Llongueres que va dir
dels Drets de l'Home. Wagner mateix, el
.molt enlairades. Ho fes• perque acaba d'as
sernblava
devot,
u
més gran músic burgés, ha estat enlairat
espectacle
tan
sistir a un
bur
parlava
d'una
ma
g•ent
per l'orlada que va enlairar la gran
al cronista que la
arnb
alemanya,
aquell
capitalista
untuosa
i
que
gesia
industrial
1
molt amable i
nera
els seus ideáis imperialistes. Perb avui, per
local devia ésser la sagristia de l'Orfeó Ca
Música? La classe social
a qui s'ha de fer
talá.
dominant es troba a la defensiva, no té
MANUEL BRUN'ET
borne

inou

"

tt•ii
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l'ídol de la

amor

es

•

Companyia catalana VILA.DAVI

Avui, abolla, tarda,

espanyol
projecía a

Produccíó FOX
que

Teatre Catalá ROMEA

en

CAPBTOL
RESTAURANT 1 VENDA
DE PE1X, OSTRES MARISC

Els

a

compositor

nou?

.Ablear Vid
Teatre Catalá Novetats

Els

amb el chor, un petit
de vent i bateria de
percussió, ha estat cantat per un chor d'o
brers que l'han estat assajant durant uns
quants mesos a hores lliures. La impressió
de l'obra i de l'execuci6—al dir deis pre
sents—ha estat formidable. H. H. Stucken
teixen entre ells

i

a

l'espectacle

Nit: TERTULIA. CATALANISTA.
Deiná, estrena de l'obra en un acte de
M. Gifreda:

alemanys més sol
un deis crítics
vents, arriba ádhuc a constatar la revela
ció d'una obra de carácter proPtic. Encara
que Pafirmació sigui molt arriscada, de to
tes maneres preneu nota, si no de la profe
cia, del nom de Hanns Eisler.
ROBEET GERHARD
schmidt,

M.0 NOZ

Pastorets

ami' l'arribada deis Sants Reis, que obse
quiaran els nena i nenes ole assistiran

conjunt d'instruments

L'anónim blau
Aviat: La senyoreta porta el volant,
Artís.

fará

SECA us

riure

Un hombre de suerte
per Roberto

pastorets a Betlem
Kit,

un

segee

sonora

Ladrón de

que diu : «Teatre Líric Catalá».
Hl ha el contracte del teatre—el Nou
firmat, i gairebé la companyia, sencera, con
tractada. La temporada començará el 15 de
gener. Es representaran, exclusivament, obres
catalanes. No será com les dues altres ve
gades—quan La canló d'atnor i de guerra,
i La Legió d'honor—que es barrejá el reper
tori castellá i el catalá indistintament. Aques
ta vegada, sembla, será una cosa seriosa.
—Tenim obres, i probablement, algunes
d'aquestes, de molt éxit—ens diu l'anima
dor.
«Heus ací la llista. Començarem amb La
Cançó de les Roses (dos .actes) de Francesc
Oliva i música del mestre Lanlert. Després
posarem La Veremadora, de Víctor Mora,
amb música d'En Martínez Valls. La Fall,
de Lluís iCapdevila, amb música del mestre

—L'heu sentida aquesta música?
--Sí. I és bona. Perb potser resultará
massa simfónica.
Els •quets de Valls, dos
actes, de Víctor Mora, amb música del mes
tre Fanés.
L'hostalera deis ulls blaus, de
Francesc Madrid i Salvador Perarnau, amb
música deis mestres Godés i Demon. Una
reposici6 important : De la Terra al Sol,
adaptada per En Madrid i En Solsona. Al
tra : la farsa lírica en dos •actes de F. Co!! i
Britapaja : Robinson petit. L'herIncia del
Rei Bonet, d'En Madrid i En Solsona ; per
Una estrena impor
ara
no hi ha música.
tant. La d'una obra d'En Josep Maria de
Sagarra amb música del mestre Amadeu Vi
ves, el títol de la qual no es pot donar per
qué encara no és definitiu.
—I aquest•a l'estrenareu?
—En tenim moltes ganes. Per •altra part,
el mestre Vives s'ha compromés formalment
donar-nos-la. iComptem també amb una
a
que ha arribat a ésser, i assolir una moza
obra de to rus original de' Víctor Mora i
transcendéneia social, posant-se al servei deis
Valls, la qual encara
ideals d'una societat futura, 1 com que la musicada per Martínez
Montserrat,
títol.
Altra
: A l'ombra de
no
té
música,
força activa, de propaganda, de la
i
música
del
mestre Da
de
Francesc
Oliva
reclama la ,paraula com a complement ne
niel.
cessari, vet aquí per qué Eislerl d'uns anys
—En aquesta !lista manquen a:guns noms
ençá, ha abandonat la música pura, per
importants
i algun títol ; per, exemple, La
no
cultivar sinó el chor, el lied, l'oratori,
baldufa d'or.
el film sonor i el teatre, en el qual és avui
—Es ciar. Perd heu de tenir present una
un dels principals collaboradors de Piscator.
circumstáncia. I kés la forma corn es mun
Hanns Eisler juga, en efecte, un paper
ten ací les campanyes de teatre. Es lamen
dels més singulars en la vida músical ac
table. Per ara, no té adob.
tual. Sense figurar gairebé mai en els pro
* * *
grames de concert «burgesos», és un deis
compositors joves les obres del qua' asso
'L'actor Lliniona, que és un home bregat
leixen major nombre d'audicions avui a Ale
teatre, té uns grans ,propesits. Manca
en
manya. Procedent de l'escola sch8nbergula
veure, durant el transcurs d'aquesta tempo
na
i posseidor d'una técnica de les més
rada de líric catalá que s'apropa, si aquests
subtils i de més fina qualitat espiritual, ha
propdsits correspondran a la realitat. Pe
evolucionat darrerament cap a un estil vo
momente cal concedir-li un marge- de 'ceo
cal d'una simplicitat i d'una eoncentració
fiánça.
lapidáries. ,Els seus ehors, deixant a banda
I de passada, cal dispensar-li que les dues
la seva eficácia de propaganda, que no m'in
vegades que 'ho ha intentat s'hagi limitat
teressa, tenen una força musical impres
només als -entreteniments. La reincidencia
sionant. I el que fa /Inés impressi6 és que,
aquest C0P—a la tercera va la vençúda
sense
falsificar mai l'estat actual deis ma
seria francament recusable.
terials sonors, dins de l'evolució atonal, ar
JAUME PASSARELL
riba a una extraordinária plasticitat temá
tica i a una coheréncia harmbnica que re
velen l'audició més lúcida, per.part del com
positor, i convencen immediatament de la
facilitat d'assimilació i d'execuci6 d'aquesta
música per .part de les masses populars a les
quals van destinades. L'empenta agressiva
Clii1149L• FILM 5•1•1
tR•11
d'alguns chors «per cantar pels carrers» o
el mordent satíric d'alguna parddia del li
risme orfebnic a base d'efectes de boca tan
cada i de campanetes la bim, bam, estan
realitzats amb una intensitat d'expressió
musical i una força persuasiva que fan ca
CompanyIa catalana, direcció:
llar totes les objeccions. Musicalment, al
CARLES CAPDEVILA
rnenys, us deixen absolutament convenguts.
L'oratori polític que acaben d'estrenar a
Avui, a dos quarts de 4: L'espectacle del día
Berlín Eisler i el poeta Bert Brecht, una
discu
obra per a chor, quatre solistes que

•

pantalla

se

Llimona, el seu animador, es
passegi amunt i avall de la banda esquerra
del Parallel, l'aire atrafegat, el caliquenyo
apagat a la .boca, acompanyat d'un botones
que, vist de lluny, fa •'efecte d'un almirall
que encara no ha fet la creixença, i amb
gran placa de metall damunt del pit
una

d»fereta

Jossep Mojlica

catalá,

fet. Aixb, malgrat

un

—No. Ha fet molta música simfdtnica.
De passada és l'amo de l'Hotel Blancáfort
de La ,Garriga, on es menja espléndidament.

pendre. nota

•

de teatrl Ifric

que l'actor

—Es

que fa música

fectament ! Qualsevol censor ,eclesiátic
deixaria •assar amb agraiment un concepte
tan devot que ni arriba a Panti-clericalis
me.
Es necessitaria ¦ésser un Bagueny deis
més baguenys «el món per esquinçar-se les
vestidures a la lectura d'aquest passatge.
Encara rnés. D'una manera no pas vaga
el poeta reconeix la divinitat de Jesús. Ern
refereixo a la part del poema en la qual es
diu que milers de nens que neixen cada dia
vénen a augmentar el cens d'aquesta pobra
humanitat, per-2) que l'esdevenhnent del por
tal de Betlem no és ipas com els altres i
que d'infants com aquest Infant no en nei
xen cada dia. Qué voleu més ! Voltaire hau
ria vomitat. La incapacitat blasfematbria
d'En Sagarra és manifesta. Per alguna cosa
En Just Cabot diu que els renecs que -usa
En Sagarra són artificials.
Hauríeu dit que el públie de l'Orfe6 co••

temporada

Blancafort.

nia. Perb per si algú en vol
pendre nota ; per si algun pia
nista vol pendre nota de la
sonata d'iEisler, o de les seves
peces per a piano ; per si al
guna liederista es vol •atrevir
als seus curiosos Retalls de
diari; per si un grup de gent

versos

adonar de se
i quan l'autor

i

paraula. Impossible d'imaginar

composicions

de gran

va

del present,

ideals i la seva força la posa únicament al
servei de la própia conservació. Per aixb,
el músic que no pot fer Música per una
societat sense ideals, que no és societat, fa
música per a ell mateix, per a ell tot sol.
I, en conseqüéncia, Pindividualisme més
desenfrenat ens havia de portar necessária
l'híbrida situació musical actual.
ment
a
Ergo : la música, avui, només pot deixar
d'ésser el refinat perd estéril exeroici d'es
tetes, el cultiu de privats sentiments de luxe

No cree •que l'especie d'ora
tori comunista que acaba d'es
trenar a Berlín,
ni els seus

impressió al públic, l'auditori ,més sagarrís
tic que pugui imaginar-se. Seria ociós par

es

que el

que la nostra Phome i el músic
Hanns Eisler. Si hagués pogut triar, esteu
segurs que hauria triat aques
ta i no cap altra. Li ve feta
a
mida, i pocs músics hi ha
que facin tan bon acord amb

la senyoreta Callao va haver callat,
començar la lectura del Poema de Nadal,
de Josep Maria de Sagarra, l'obra més im
portant del seu autor després d'El Cornte
Arnau, set cents versos que van fer molta

El públic de •'Orfeó
guida del carácter de l'obra,

agradables

de la
altra

Quan

relapse.

co-

dels que només senten aquest present en
funció del .«demá», vet aquí un musie que
es troba
com
el peix a Paigua en el seu
temps. Un músic d'ara, en tota Paccepció

va

d'En Sagarra, cascada de
estrepit, que hauríeu dit
que davallava d'aquell salze on canten .aque
lles nines sota la mirada vigilant del bust
del senyor Clavé. I les nines teixeixen una
garlanda que ,podrien haver deixat caure so
bre el -front del poeta.
Poema de Nadal és una de les obres •és
earacterístiques d'En Sagarra, una obra que
explica molt bé tot En Sagarra, aquest Sa
garra tan humá i una mica sentimental del
qual malta .gent té una idea extravagant.
Val a dir• que el nostre poeta ha tingut la
debilitat—Púnica debilitat que se li coneix
de fer-se passar per Phome més pervers de
Catalunya, facecia que només se l'han cre
guda el propi Sagarra i En Rucabado. La
veritat és que En Sagarra no té res de per
vers
i que és l'home més bona persona de
Barcelona. I si en dubteu, recordeu aquest
Poema de Nadal, que segurament podreu
Regir aviat. Ni fent comedia, un borne per
vers, una mala persona, pot escriure aquest
poema.
Dient aixd cm sembla que entro a la
substáncia del poema i del conjunt impres
sionant d'obres d'En Sagarra. Ho faig pel
procediment perillosíssim de parlar de l'au
tor, táctica que recentment, amb motiu de
l'estrena d'una obra a Novetats, es va pres
incorreccions.
tar a la més ofensiva de les
Ens trobem, doncs, davant d'una obra
que .és un retrat moral perfecte d'En Sa
garra. Hi ha en ella tot el poeta, tot el
Sagarra bona persona i encara alguna cosa
més, alguna cosa que potser En ISagarrá
fos dita, penó que és certa :
no voldria que
la profunda religiolitat d'un gran heretge i

que

a
fer l'ullet a les formes «clássiques», als estils passats, ai las !, tots ells

gristia.

música,

joves

meneen

celona.
En arribar a l'Orfeó, el poeta fou con
-duit a un libe que, com veurem més avall,
és la sagristia del Palau de la Música Cata
lana, indret auster decorat amb unes rajoles
de color ofensiu i calefaccionat amb un ra
diador modernista, de color de xocolata, únic
a Barcelona. Entretant, la senyoretá Callao
cantava de la millor manera del món les
cançons •més melodioses i tendres del linón
sobre temes nadalencs que el poeta i el cro
nista escoltávem devotament des de la sa

lar deis

tants de músics

Entremig de

La

gons sembla, ja és

les lo,

Aixé és la glória
i estrena de la cornada en 3 actea, d'An
dré Charmel, adaptada al catalá per Fran
cesc Madrid,

La

Es

un

pel•Ill
film

Cur

Rey 1

Rosario

Pino

queueeI amal rhautmoot rBarcelona

PARAMOUNT amb cançons
diáleg en espanyol

Tres manares de parlar

BON TEMPS

7, QUINTANA, 7.
Entre

carrers

-

TELEF. 16102

Ferrón 1 Boqueria
40‘.

MIRNIIDR
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CINEMA

m

EL NOSTRE PROGRAMA DE DEMA

D. W. Griffiffh=K. Vídor
En

fruits l'aparença d'alguna
i definitiva.
Els films de la bona época de D. W. Grif
fith donen avui també la impressió d'alguna
cosa sobrepassada,
i amb tot, no oblidem
que la poesia, el mateix en el cinema que
en
la literatura, pot evolucionar, perd no
progressar. El món de l'art no té res a
veure amb el temps i el progrés ; no afecta
sinó la matéria, l'instrument, A. per aixd
les gaucheries inherents a films com Flor

revisió del cinema mut és im
de l'obra de D. W. Grif
fith. Incontestablement ha estat.ell, durant
una
pila d'anys, el campió de la cinema
tografia universal, i el cinema deu bona
part de la seva riquesa actual a aquest
artista genial. M'he referit tantes vegades,
des d'aquestes mateixes págines, a la tasca
de D. W. Griffith, 9ue fóra imperdonable
que ara hi tornés, si la circumstáncia de
presentar MIRADOR en la seva sessió de demá

que dóna als

una

possible prescindir

cosa

•

seus

perfecta

mz7

"Alleluia" a Barcelona PANORAMA
A un amic nostre—i tant, és de la casa—.
preguntaven, després de..la presentació

d'A.1.1e/uuia:
—Ql 'ha

dit la gent? Has parlat amb

algú?

—Qué vols que
bé—respongué.
I afegí, amb
—Només ém

n'hagin

me

dit?

Bé, molt

punta d'insoléncia

una

faig

amb

:

persones intelli

gents.
Constatem, amb gran satisfacció

de tots,
-que el públic que dissabte a la nit omplia
el Fémina era compost en
grandíssima majoria de .per
bon
sones intelligents i de
gust. Es el públic que ens
interessa i al qual, natural
ment,
ens
dirigirn, tot
agraint-li la seva assistén
cia.
Es dar que no faltá algun
espectador, o francament in.
Sensible al film •(prou pena
té), o •ertanyent a la mena
deis que van de bólid 1 no
;Informen del programa, que
va iniciar una
protesta ver
tot

l'empresa Cinaes, propietária

ens

va

del local,

podent-la
posar per dificultar,
impedir, aquesta presentació, poguérem
ganitzar
sessió de la qual estem
gullosos.
poguérem evitar, i
Només una cosa
no

or

n

gonyant,

que

or

una

no

és que Cinaes, que a fi de comptes sortia
beneficiada de la sessió, con-, a propietária
del local obligués a passar Alieluia les ses
sions de la tarda, donant-nos així una prova
de desatenció i de les seves aficions a pro
eediments dictatorials. Afortunadament, la

seguit ofegada
intelligents.

com qualseval repórter
imaginació «El Fémi
pi-esentava respecte de

dient,

Del

film

de

Griffith

:

!es grans solemnitats», si no
fos que en cap gran sole,m
nitat cap cinema no ha arri
bat mai a presentar respec
te del
Fémina aquella nit.
Hi havia els .artistes i intel
lectuals més auténtics i el
palie que S'interessa per les
coses que valen la pena. Si

pertanyéssim

«Flor d'amor»

a

d'aquest autor
m'excusés
d'aquest rápid comentad.
Moussignac ha parlat de Cimabue a pro
pbsit de D. W. Griffith. Ampliant la imatge,
podria dirse que hi ha entre els bons films
•film

certa

no

veureu
demá, no atempten per
al valor substancialment poétic de la
•roducció. Per altra banda, quan D. W. Grif
fith filmá Flor d'amor, ho havia inventat tot
—flevat del moviment de la máqulna, del
qual, almenys en aquest film, no fa cap
ús—, i d'aleshores ençá el cinema no ha
fet, essencialment parlant, cap progrés. En
fotografia
fet dúctil, els actors entre
nats s'han mostrat capaços de certes fineses
expressives que l'autor de Dues tempestes
no suposava aleshores ; pea), en definitiva,
Flor d'amor, per tothom que vulgui pena
trar-lo, és un' film gens endarrerit.
tra
A més a més, despullat de totes
moles actuals, de totes les seduecions sen
suals que salvaguarden el cinema actual de
la fatiga deis espectadors, de la perfecció
de la máquina que dispensa de pensar,
D. Wi. Griffith no pot defensar-se amb
subterfugis ; no compta, per tal de con
quistar-nos, sinó. amb la seva pi-61)1a pui

d'amor que

en

manera

res

l'espécie Co

per cronistes de
neguda
cietat, ompliriem de

d'aquest

autor i el cinema tal com el veiem
I el món marza, la mateixa relació que
notem entre els primitius italians i els mes
tres acomplerts del Renaixement. Aquests
signifiquen damunt deis altres--els contern
poranis de ,Cimabue—un innegable progrés
material, semblen haver reflexionat darnunt
de l'experiéncia deis seus antecessors i es
presenten dotats d'un domini de la técnica
en

4_1411:1-,

xança

poética.

Flor d'amor és una ficció novellesca em
marcada en ás mars del Sud. El •mateix
que en Ombres Manques, l'acció es desen
volupa en el Pacific, i Griffith. encara que
a correcuita, ha mirat aquelles•coses i sem
bla haver-hi deixat com la pátina de la
bellesa que porta dins d'ell.
Connexió de les escenes, emplaçament de
la camera, utilització deis primers plans,
d'aquella manera que ell ha inventat i ha
llegat als altres.
*

*

una

admiració de

trajectbria.

Amb poca diferéncia de temps, haurem
tingut ocasió de reveure I el món mama
de conélxer Alleluia. Si aquesta darrera és
l'alba del nou art naixent, no vulguem creu
re que l'altra sigui el crepuscle d'una cosa
morta. L'art que ens ha llegat 1 el mán
marxa
ha de perdurar per sempre més.
MIRADOR li ret homenatge en fer una re
visió del cinema silent.

JosEr

PALAU

ras-

.

taqüer pura sang davant de

l'espectacle de la desfilada
del públic. I aixd que no hi
havia ni smokings ni faldi
lles més
menys parcial
ment alargues, indumentária
desproporcionada per assistir

King Vidor, la protagonista Nina Mae
Kinney i el jurista Oscar de Priest
sigui. nostra crítica de cinema está

o

sessió de cinemá per bona que
L'únic que dula smoking era Josep Maria
de S.agarra, encarregat de dir quatre pa
raules al públic. Les va dir, i no pas quatre,
sin: quatre centes vegades quatre, _que el
públic va escoltar a despit de la itnpacién
cia de .veure el film, agreujada .per una ava
ria de corrent que prolongá l'itntermedi.
a

una

*

*

*

El públic, el nostre públic, seguí la pel
lícula amb un interés que no minvá pas
pel fet de projectar-se la versió original,
sencera, amb els diálegs en anglés de negre.
Els altres dies, ha estat donada la versió
arranjada per King Vidor 'mateix, en la
qual els diálegs són substituits per acom
panyament musical. El film conserva en
aquesta versió el mateix interés i el ma
teix valor que en l'original, com han .pogut
apreciar els que han assistit a altres pro
jeccions posteriors i han fet callar algun
espectador impossibilitat de sortir-se deis
arguments banals interpretats per petone

jadors professionals.

*

anys... Lubitsch, Mur
nau, Sternberg, Borzage 1 tants altres que
podríem citar, que han portat el cinema a
l'eminent dignitat actual. Per damunt de
tots, King
i per damunt de tota
l'obra de King Vidor, I el món maraca, la
darrera produeció silenciosa rodada pel cé
lebre cineasia.
Es el trion-if de la simplicitat i el cinema
que sembla arribar al termini de la seva

Simplement una exclusiva Febrer 1 Blay

aquestes columnes i senti

*

Han passat deu

,

noms

ríem

Potser algú cregui que ens mostrem mas
durs amb aquelles persones a les quals
río ha agradat AUeluia. Creiern que Phosti
litat amb qué fou rebut .el film per part
del públie de les sessions ordináries, és
fila d'una peresa espiritual, a la qual está
massa
acostumat i que, a rnés a més, és
fomentada per la banalitat deliberada de
gran part de films, encarats només a pro
porcionar a multituds desvagades un en
treteniment que no requereixi cap atenció.
El fet és que les nombroses persones que
veieren Alleluia en les sessions de prova,
l'han tomat a veure, descobrint4hi cada ve
gada noves belleses que refermen l'excellent
impressió primera. 'Estern segurs que no
reconéixer totalment el
es tardará molt
a
valor d'aquest film. Exemples semblants hi
ha d'aixd.
sa

*

La

presentació

finitiva,

un

éxit.

*

*

*

darnunt
a favor

parlar.
que

una

Presenta

en

revisió
una

*

ara, de la crítica. Diguem que
la més desfavorable ha estat la de La Vett

Catalunya,

de

a

cárrec del senyor C. Ga

llart, empleat de Cinaes. L'esmentat re
dactor impugna la validesa de .les opinions

«distingides personalitats»;

de

«bornes des

tacats en les arts i les lletres», dient que
van rarament al cinema i que no són tec
nics. La primera afirrnació és gratuita, ho

certifiquem, i,

a
més a més, donats molts
programes deis 'que ens serveixen, els que
van poc al cinema ja saben el que es fan.
aquesta temporada. Quant a la segona... es
veu que aixd de la técnica és la preocupa
ció d'aquella casa periodístiea.
*

podríem

Ferry,

acabar

*

*

sense

complir

el deure

públicament al senyor A. M.

de la Metro

Goldrwyn M'ayer,

el

de

l'any

del cinema

silent

el]

netessita

adjectius

Una obra mestra

Exotisme
La

dona, l'home, la naturalesa

Simbolisme
Realisme

nos

agraiment per tot el 'epie ha fet per
nosaltres en aquesta ocasió, tan entusias
rnat

com

nosaltres mateixos per

.

un

film

qual tots plegats
esperávem—i
hem obtingut—res rriés que satisfaccions

del

no

no

morals.

At»trfeltita
ct•11

Les festes
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passen...

HAROLD LLOYD

COLISEUM
per

a

*•

divertir

tot Barcelona

a

Vegi

d'Ailelukt constituí, en de
Malgrat lotes les traves

passará la millor estona de la

ÉS

UN FILM

Parás

1920,

(("FLOM

Dponwflono»D

Da WaGrüfflith
El darrer film

no

Exclusiva "Renacimiento-Films"

tre

LA NOVIA DEL

Un film de STAN LAUREL I OLIVER HARDY
film

El film que

seva

vida

"PARAMOUNT"

segona sessió al

Chnema

Un

En comptes del Vals de Mefista, «assaig
de cinema pur, lliure de literatura i de les
reminiscéncies freudiarnes acumulades en al
guns deis assaigs de tendéncia sobrerealista
presentats en anteriors sessions» (segons el
programa que várem ‘agafar a la porta),
ens donaren dos films de dibuixos animats,
un de mut del
Gat Félix i un altre de les
Silly- Symphonies : Ilivern; el primer, li
nial, per dir-ho així ; el segon, amb
i penombrés ; tots dos, molt divertits.
El plat fort de la sessió, Turitsib, film de
V. Turin, amb Slawinski i Franzisson de
cameramen, és un bon documental de pro
paganda del ferrocarril Turquestan-Sibéria.
Film de bones fotos i bon muntatge, peró
atropellat per uns rétols que potser, en l'ori
ginal rus, són els més persuasius per a una
massa de
mugics més aviat analfabets. El
traductor hauria fet bé de suprimir-ne les
tres quartes parts, ja que afeixugaven un
film en qué les necessitats de la propaganda
comporten la insisténcia—una mica massa
acusada—sobre certs temes, d'altra banda
bellíssims plásticament. Coronant el film, la
projecció d'un telegrama tret deis diaris del
dia abans féu saber al públic la inauguració
del Turksib, unja de ferrocarril que portará
pa i fusta al Turquestan i Cotó a la Sibe
ria. Part del públic, commogut davant de
la situació deis habitants d'aquelles estepes,
remeiada pel Turksib, aplaudí. No sabem
la cara que hauria fet un deis puntals més
grossos de la reacció i de .Cinws si els ha
gués sentit.

!Qué fenómeno!

MUR
a

en

la gran

i

procedeix

les qüestions d'Admi
nistració, totes les localitats estan a la venda
al Cinema París, en, per tant, han d'adre
çar-se els nostres amics per a proveir-se'n.

Parlem,

de manifestar

*

Mc

per
de miséries així, que tan poc diuen
d'una empresa de la qual no volea'
Perb tenim la seguretat que el dia
parléssim, interpretaríem el sentir de
majoria d'aficionats ad cinema.

No
*

*

simplificar

a

Inibres

so.

un

*

Per

gic desenllaç.

que dis
sabte al Fémina hi havia el
bo i millor de Barcelona ;.
que, per tant, 'gairebé hau
riem hagut de comengar

„ze

I el món marxa amb els ulls un xic modifi
cats 1, més entrats en la comprensió del ta
lent _peculiar a King Vidor, él seu darrer
film mut ha de plaure'ns amb més raó.

La sessió V es celebrá divendres passat,
amb el local pie com de costum. Obria el
programa un documental sobre la vida* d'a
quests animals comunistes i feroços que se'n
diuen formigues, l'organització social i cos
tums deis quals foren una sorpresa per la
majoria d'espectadors, sobretot pels que te
n'en un concepte idíl.lic de la Naturalesa.
La producció de 1905 fou acollida arnb;
la hilaritat .acostumada, malgrat el seu trá

Qued.em, dones,

na

dues obres guanyen en confrontar-se mútua
ment. Després d'haver vist AleluM veurem

Siudio Chites

per les persones

senle

La nosfra sessió de demit
Després de l'estrena d'Alleluia, hem cre
gut de gran interés tomar a posar I el món
marxa. Filies d'un mateix esperit, aquestes

silent de

món

KIN.G

VIDOR

mar2za

basada

Fobra

FALTEN
solament,

LA DAMA la ARMI\ O
La pellícula de la qual
es

parlará mole

perque
tra que

AL CINEMA PARÍS DÍA 9 A LES DEU DE LA NIT

en

no

la

temporada

pel'lícula

seu

n'hí ha d'al=

se=li aquesta

per

a

DIES

acabar les exhíbícions de

DEL MISMO BARRO

í bé,..

pugui comparar=

4

SALON

quart

que

mes

en

s'esía projectant

en

el

el

CATALUNA

"ORO DE LEY", FOX DE LA PANTALLA

LES
EXP

ARTS

suco

De totes !es exposicions que s'han cele
brat en les acaballes de rally que acabern
de perdre, la de les pintures d'Artur Car
bonen ha estat la més important. 13611 opor
tú ha estat l'amic M. A. Cassanyes en re
cordar les següents paraules d'Odilon Re
don : «...D'altra banda, peré, el régim més
fecund i necessari per a la meya expansió
ha estat copiar directament el real, repro
duint •tentament els objectes de la natura
lesa externa en alió que ella té de más par
ticular i accidental. Després d'esforçar-me

NS

que hem citat l'escenografia l'hau
tornar a recordar en parlar de les
tintures exposades per Estanislau de Ba
lanzó, de les quals assenyalem Migdia i
Plcána, com a mostres més expressives de
la ductilitat colorística, gairebé inexistent en
les altres teles..
Malgrat .aquest encartonament de la ma
teria i certs confusionismes en la situació
deis termes del 'paisatge, esperern de l'edu
cada retina de Balanzó venidores exposi
cions remarcables. Així, almenys, ens ho fan
creure els resultats-aconseguits
en
la seva primera exhibició.
La tercera exposició de l'a
grupació «Art Vivent» •és, si
fa no fa, com les altres ante
I

rem

ja

de

riors. Entre els

DISCOS
DISCOS;

Dibuixos recents de Picasso
Picasso ha tingut la gentilesa de

trame

tre'm,

•per majá del pintor Joan Junyer, unes
fotos de les seves obres més recents : uns di
buixos octubre-novembre 1930, fets al seu
castell de Boisgeloup. MIRADOR és la primera
revista europea que publica un d'aquests di
buixos recentíssims de l'artista excepcional.
un nou aspecte de l'art polifacétic de Picasso.
Picasso, com cada any per aquesta época, ens
porta les inovetats de la temporada. I aques
tes paraules, que el crític rniop pronunciada
amb ironia, jo les die amb sincera alegria.

Músíca símfónica

ció d'anar perfeccionant les troballes realit

Imaginem

Picasso en possessió de la
pobrissona mentalitat del pintoret normal,
mediocre i pedestre, al qual no tortura altra
preocupació, que la d'anar millorant tota la
vida els quatre truquets, que el públic i la
crítica han subratllat amb llur aprovació.
Imaginem Picasso en aquesta posició. Pi
casso, víctima de la seva facilitat, no hau
ria pas tardat gaire a amanerar-se. Hauria
zades.

mes estan dedicats
a
la mú
sica inspirada en els misteris de Nadal. 'rots
els autors, deis vuitcentistes als moderns,
han creat oratoris més els clássics que els

aconseguit, 'njingú no en dubta, una perfec
ció formal atabaladora, capaç d'enlluernar

components

copiar

minuciosan-ient

d'herba,
altra

una

cosa

má,

un

pedra,
bri
qualsevulla
perfil
una

un

o

de la vida vivent

o

Lluís 'Causarás.
Juli Soler presenta a la Sala
Parés la segona exposioió de
les seves pintures. Heus aquí
un
•altre artista que va gua
nyant terreny en el seu, des
d'ara, orienta• camí. En la se
va
interpretad& fins avui,
objectiva del paisatge comença
a
apareixer la visió subjecti
va
del pintor, 1 en aixé hi
hem vist una eficient adquisi
ció. D'altra banda, també el
veiem més segur en la dicció
del model i en la digitació de

Aquarella

—

inorgánica,

la

"haguéssim

nada per

—

les introspeccions del .nostre mán inte
rior per més amagat que sigui.
I ara que parlávem de les noves promo
ciens haudem de registrar l'exposició de les
:pintures del joveníssim Emili Grau Sala..
Penó, tractant-se d'una primera exposició,
preferim passar-la per alt en grácia de l'in
terés que ens havia desvetllat les seves pri
,en

obres.
L'artista .Guinart ens ha presentat un re
culi de pintures deis voltants del Montseny,
entre les quals subratllem : El bateig i El
G 07C També cal anotar una evident supe
ració en el conjunt de la seva obra i major
xnent en les matisaeions de la paleta. Gui
meres

nart cada dia

pinta millor, per-6

la

vi

seva

:sió «encara» resta excessivarnent escenográ
fica. I no ho diem 'pas pels assumptes re
presentats, sinó per la manera 'd'interpre
tar-los. 'Quan en les teles d'aquest apreciat
-artista desapareguin certs colorismes arbi
-traris, la seva obra assolirá una, rnajor con
:sisténcia.

Pau R. Picasso

perjudicar

el desenvolupament de la seva
ben iniciada carrera. lErn ,permeto advertir
també, els perills eonstants a qué s'expo
sen
les obres escultériques quan l'artista

la figura

obliga

seguir

a

sotmetre-la

composició.

Tal és el

una

a

una

cas

de

línia determi

preconcebuda

la

seva

Dona

asseguda.

El dibuixant Ricard Opisso se'ns mani
festa de dues maneres ben diverses en cada
nova
exhibició deis seus suculents dibuixos.
Al costat d'un dibuix marcadament vul
gar, en trobareu d'altres delicadament emo
tius, com Platja de Pequín i Del barryi xinés.
Sempre, peró, ágils, expressius i amb un
sabor d'alié que en diuen ambient.
Feia temps que no havíem vist pintures
d'Antoni Badrinas, ocupat, des de fa anys,
Hem tingut, dones,
en l'ofici d'ensemblier.
una agradable sorpresa en tornar a contem

la
conjunt d'aquare•les exposades
prépia sala de lá Diagonal. I3-adrinas
viva ;
manipula l'aguare% d'una
decaure
els epidérmics cromatis
mes i «preciosos» esfumats habituals deis
ingenus .aquarellistes.
L'artista sap aprofitar les particularitats

plar

en

un

seva

manera

sense

en

per a plasmar les subtileses
del •aisatge, i, encara que en alguns frag
ments els termes no queden prou ben ajus
tats, hi ha sempre una matisaeió intelligent,
i una acotació deis aceidents exquisidarnent
de la teenica

espontánia.

MARIUS GIFREDA

a

arrodonir més

la impressió de grandesa que causa. Ara,
que potser sigui desproporcionat el gran
nombre de cantaires en relació amb l'or
questra, tot i que la part, choral és la que
domina en tota l'obra. El. que sí s'ha de
notar, és la dificultat que suposa obtenir un
enregistrament que proporcioni a l'oient una
lleugera idea del que ha d'ésser aquesta
audició, tenint en compte la impossibilitat
de reunir en un local de condicions espe

cials per a l'enregistrament, aquesta munió
de gent, que el director Malcolm Sargent
difícilment .pot dominar.
De l'Oratori de Nadal de J.:S. Bach, la
Simfónica de Filadelfia ens ofereix un frag
ment, la Pastoral; llástima que no s'hagi
editat complet, puix entre aquesta Pastoral
i els fragments darrérament :sentits aquí,
cantats per la contralt Callao,: dona la im
pressió del que ha d'ésser el conjunt. Heus
aquí una música, la d'aquesta Pastoral, que
porta a l'oient la complaenç,a més delicada.

Acompanyant els quadros de Juli Soler
hem vist les obres d'un inédit escultor, En
Manuel Martí, del qual Raimon Vayreda
ens fa saber—en la presentació del catMeg
que és un admirador deis moderns artistes
francesos : Despiau, Maillol i Gimoud. Trae
tant-se d'un primer període de formado es
tética, el jove Martí fa be d'estimar i sen
tir preferéncies, peró ha d'evitar la comodi
tat de les influencies amb les quals podria

mocions de •més 'prestigi. Si alguna cosa
diguem-ho en
d'observar seria
forma de consell—que cal vigilar l'asepsia
del nou objectivisrne perque la pintura no
pot prescindir, ara per ara, deis microbis
i altres substancioses qualitats ; i cal, tarn
bé, vigilar la intTomissió del decorativisme

gran masla d'executants per

pinzellada.

:sento venir una ebullició mental ; aleshores
cal crear, em cal deixar-me anar a la
cm
epresentació de l'imaginad.»
Aquest, diríeu, és el procés de la produc
ció
d'Artur 'Carbonen. I en des
.glossar les dues facetes del seu :art, hem
de constatar, al mateix temps, la presencia
d'un valuós mestratge com a comú denomi
nador.
Amb la darrera exposició, Carbonen ha
donat un gran pas endavant, amb el qual,
de bon grat, el situem entre les joves pro

del

moderas, puix d'aquests només Honegger
amb el seu David pot dir-se que ha reeixit,
i encara emprant les formes consagrades
rebutjant la nova técnica.
A l'oratori, un deis generes musicals més
excelsos, li cal un compositor de gran al
tura, que mantes vegades no ha arribat a
compendre la grandiositat de la seva obra,
i aixé per una ingenuitat que li amaga la
composicions. iEls
sublimitat d'aquestes
grans oratoris de Bach, el MessiaS de Haén
del, varen passar gairebé desapercebuts en
llur época i la nostra, més fidel, per() no
tan abundant en compositors d'aquesta vo
lada, els ha retut l'homenatge degut.
Al Messias de Haéndel, editat ja fa temps,
per la Companyia del Graméfon, li cal una

d'aquest grup, distingiríem els
pintors Francesc Marsá i Sal
vador
Sabatés, i l'escultor

A. Badrinas

natural, bona part dels enregis

com és
traments

Car en aquesta constant renovació, en aquest
continu teixir i desteixir, radica la qualitat
de l'obra de Picasso. Aquesta perpetua reno
vació constitueix la seva salvació. Aquests vi

ratges constants, en efecte, no obeeixen a un
desig immoderat d'acatar l'ultima moda, ni
a un afany inveterat d'estar sernpre a la page,
ni a unes ganes ingénues d'épater le bour
geois. No obeeixen a un gust clownesc per la
pirueta, ni a res de tot aixé.
Aquests viratges constants són el die segur
que Picasso oposa a la facilitat desbordada,
i el majá més eficaç per a centórcer l'ama
nerament. Picasso és un home d'una facilitat
fantástica, d'una habilitat formidable, d'una
traça que fa literalment rodar el cap. A vint
.anys, pinta cona un mestre. Quan s'enamora

Toulouse-Lautrec, e's seus prodigiosos dé
calques aixafen el pintor de la «Goulue».
Quan s'entusiasma arnb Ingres, les seves
genials contrefaçons anorreen el pintor de
Montauban. Si Picasso s'hagués deixat ar
rossegar per aquesta traga monstruosa, si
slagués deixat dominar per aquesta habili
tat inigualada, la seva mort artística no
hauria pas tardat gaire a produir-se.•
Imaginem Picasso, en efecte, aturant-se
múltiples etapes. Imagi
en una de les seves
rosa,
nem Picasso considerant la seva 'época
la seva época blava, el seu cubisme o el seu
neo-classicisme, com una .fita on calia atu

de

—

Dibuix

ulls recoberts d'un vel de máxima opa
citat de totes les mórnies de la crítica fés
sil, i susceptible de guanyar cada any el
primer premi del Concurs Carnegie. El con
tinent de les seves obres hauria estat per,
es

contingut, peró,'

fectíssim. El
ressentit immediatament.

se

n'hauria

Picasso, •eró, s'ha adonat darament d'a
quest perill. I ha curat ávidament de con
trolar contínuament, sense interrupció, la
seva facilitat, de dominar-la i de reduir-la
a
la impotencia. Filla d'aquest afany, ha
nascut la se.va incessant evolució. Picasso
es
juga constantme,nt la vida en aquesta
perpetua aventura. La vida de les seves
obres. Si •mai la seva habilitat polués més
que no pas ell,les seves obres eixinen auto
máticament mort.na(1es deis seus
Per?) Picasso, l'home excepcional, l'artista
Sap
genial, pot més que la seva facilitat. seves
dominar-la. Sap controlar-la. I les
obres neixen sempre vives. I, renovant-se
sempre, corcant sempre, adalerat, noves difi
eultats a vencer, nous obstacles a superar,
d'una
sap oferir-nos l'espectacle magnífic
admirable maduresa, més jove a cinquanta
anys, i mes autenticament vital, que tots
els actuals joves exsangües que contribuei
xen
amb llur impoténcia, més eficagrnent
els
que
sinat de la
no

fina' de la Walleyria, ens trobem de ple en
la música d'un regust épic. Él seu colora
orquestral porta a un descriptivisrne ben
exacte d'aquesta escena del foc, i per l'es
pedal naturalesa de les sonoritats, tot i llur
complicació, el gramófon ens les fa sentir
tal com són i amb el mínim de deforrnitat.
Encara una altra edició de L'Arlesienne
de Bizet ; aquesta vegada per l'orquestra
Colonne, de París. Música fácil que es pres
ta a totes les versions, té per al disc el gran
avantatge de la seva popularitat. Peques
obres simfóniques s'hart propagat amb tots
els mitjans possibles, com aquestes Suites
de Bizet, peró aquesta gran extensió no lle

vara mal emoció a aquesta música 'tan ben
feta i tan fortament dramática.
Dos fragrnents de Ketelbey, d'un cert mis
ticisme, ens ofereix Odeon, amb intenció
sens
dubte d'impressionar-nos per aquesta
sensació de grandesa que encomainen sem
pre les grans masses d'interprets, més ,pel
nombre d'aquestes que per la mateixa mú
sica que interpreten, qué norríés sembla de

preteXt.

ingenus, sobrerealistes, a Passas
pintura, que es mor d'inanició.

SEBAST1A GASCH

indefinidament annb l'unica preocupa

rar-se

Desproveida de contrastos violents, té tetes
les característiques que la fan desitjable al
disc, que la reprodueix arnb tota fidelitat.
Deixant ja aquesta música i passant a
altra edició d'aquest mes; el fragment
una

J. G.
El Messias.
Haendel.
Fragments.—
Orquestra de Royal Albert-Hall de Londres.
Companyia Gramdfon, AB 184, 201 i 618.
Oratori de Nadal.
J. S. Bach.--Pasto
Orq. Simfbnica de Filadafia.—Com
ral.
.panyia Gramdfon, AB 618.
Wagner.
Escena fi
Lci Walkyria.
Orquestra Simfónica de Lon
nal del foc.
Compányia Gramdfon, AB 617.
dres.
—

—

—
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CPILLER li
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—
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BUSQUETS
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L'Arlesienne.
questra Colonne.

Decorador,
W210.,

mestre ebenísta i tapís
set. Objectcs d'art 1 de fantasía per

'%}11,1k8512

a

—

129,029.
Al Ciar de la

—

—

Suite.
Odeon, 129,027,

Bizet.

—

—

Or

129,028,

Duna.—Ketelbey.—Odeon,

182,973.

obsequís. Sales d'Ex

posícíons de Bel1es Arts.
articles

raspalls per a tots els usos
objectes per a presents
de neteja
—

rambla de

!Con qué atención y amabilidad
al cliente y cómo tengo

catalunya,

40

Peesek de Grada,

Lb.

30. Teléfen 16245
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ellill•L

•

OLMO

S•let

debo recibir

que esforzarme

en

agradable y cómo debo sonreirle para
dejarle contento! !Y cuán dificil resulta a
serle

•

veces

esto

cuando una se

siente

enferma!
—La

Sin embargo desde que tomo

—I

decisió és arbarária.
No sóc l'árbitre, jo?
(II Travasso delle Idee, Roma)

'ostra

qué?

—Han rostit tetes les tovalles amb els ci
gars ! Vet aquí el que es guanya dient als
invitats que facin com si estiguessin a casa
seva!

CRFIR S PI R1/4R
apenas si recuerdo lo que

es

el dolor, puesto

(Uhu, Berlín)

que este remedio no sólo elimina los dolores
de cabeza y

muelas, jaqueca

que, ante todo, reanima
las

fuerzas,

a los

y

y

neuralgaa,

sino

levanta

1.4~401 9

sin afectar al corazón ni

rinones.

Tome Vd. también

1 No afecta al corazón

CAFIASPIRINA.
ni

a

los rinones.

—1.1\10 porteu diners? Doncs aniré
un

policia.

—I

us

a

buscar

pagará la nota?
(Hummel, Hamburg)

penseu que eh l

em

LA

fa ton pare?
—Es home-canó. I el teu?
—Es la dona amb barba.

—Que

(Ric

et

Rac, París)

BOXA ENTRE CANGURS

El menut de la bossa.—Mare, feu-li me
mória que els cops baixos estan prohibas!
(Lustige Blütter, Berlín)

MLRABDR

8

DIRECCIÓ

Sessions

4

:

i

6 farda

í
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CINAES M. G. M.

A Barcelona

nit

EL FILOLEG POMPEU FABRA, ELS PINTORS XAVIER
NOGUÉS 1 FRANCESC DOMINGO; ELS MESTRES
VIVES I JAUN1E PAHISSA; ELS DRAMATURGS SAN.
TIAGO RUSSINYOL I JOSEP M. DE SAGARRA; ELS
LITERATS I CRITICS GARLES SOLDEVILA, GARLES
RIBA, MIQUEL LLOR, GAZIEL, MIQUEL UTRILLO
I JUST CABOT; EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
BERNAT METGE, JOAN ESTELRICH. TOT EL
MON INTEL*LECTUAL DE CATALLINYA, EN FI

Cada día

í

a

.1 esíranger
MAX REINHARDT, EL MÉS GRAN DIRECTOR TEA=
TRAL; MAURICE DEKOBRA, PAUL MORAND, ANDRÉ
GIDE, ANDRÉ MAUROIS I CENT ALTRES MESTRES
DE LES LLETRES

han proclama( ALIELUIA
com la mes eran obra d'ad
cínemaíográfica que mai ha

produ'ída.

esia1

Barcelanínd

(ljánima negra)

DEMOSTRELI LA VOSTRA. ALTA CULTURA APLAU=
DINT UNA OBRA D'ART PUR QUE ENALTEIX
A QUI LA COMPRÉN.

ES UN FILM

Mefro

Goldwyn
Mayer
•

Societat

•

•

de Carburs Metélilics
BARCELONA

Correos: Apartat 190
"Carburos"

Mallorca,

Teléfon

232

notabilíssimes caracieristiques
que determinen l'extra qualítat del neumátic

A les deu

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) í Cor
cubion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/., DE PURESA, Fabriques
a Barcelona í Valéncia : : ACETILEN DISOLT, Fabriques a
Barcelona, Madrid í Valéncia : : FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE : : SOCARRIMAT i SE,CAT de fils i peces seda, cotó
í altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
í doméstica : : GENERADORS, BUFADORS, MANOME
TRES,materialsd'aportació per la SOLDADURA AUTOGENA

INDIA
Superior

ho

PRESSUPOSTOS,

ESTUDIS, CONSULTES

I

ASSAIGS, GRATIS

veus,

Joan,

si

(Tre Passing
-••••••¦•

aquest

rellotge

arriba a eaure un minut más aviat, esclafa
el cap de la mamá.
—Ja ho havia dit sempre, jo, que aquest
rellotge anava endarrerit !
Show,

Londres)

•••••••••¦•¦•••¦••¦¦••••••••••¦•••••¦•••••••••••...

MODERNA"

"ORTOPEDIA

Casa fundada

en

•

a

afegir

avui la

patent

nova

"Sawtrooh Tedlock"
dents de

serra)

retenció absoluta de la trencadura.—Faixes de totes menea
Faixa-cotilla abdominal.—Models moderna

Cotilles Ortopédiques
guarir o corregir les desviacions de l'esquena
Més de cinquanta anys de práctica són la millor garantía
per

Les

a

Un idilli

••••••

Siam

a

(Gazeta Noastra, Bucarest)

Suscriviu=vos

a

MIRADOR
Pelaí, 62.

BUTLLETÍ

DE

=

BARCELONA

SUBSCRIPCIÓ

preu

Nefritis crónica,
.......................

..................

es

n.

Mcat de 2'50 píes.

subscriu

a

es

curará

ra=

dícalment amb

MIRADOR

pafentades

caracterisfiques

INDIA
'fan
possble 1 a fabrícació en exclusiva de 1'
de la més afta qualftat que la índúsfría coneíx
1.1

Representant general

Bronquitis parenquímatoses

a

carrer

MÉS RICA DEL MUR

Si vosté pateix d'Albumínúría,
Litíasí izrica (mal de pedra),
•

que vía

AIGUA
DE ROCALLAURA
A DEU

El Sr.

_poi

cal

amb la qual es fa impossible el desprendimen1
de la banda de rodament

Talaba 111916

1875

Braguers Reguladors
pu

'

(Pany de

Fill de B. CARCASONA
Taller I despatx: ESCUDILLERS BLANCS, L

al millor

per

a

Espanya

A. CAR

AIGUA DE ROCALLAURA

írímestre.

S'expn
de

de

193

en

ampolles
garrafons de
en

de lítre í míg
vuit litres

Passeig de Grácia, núm. 99
Rosselló, 234 Teléf. 73992

Signatura
Distribuidora

ganarais

FORTUNY, S. A.
Correr

Hospital,

32

I

Saimeron,

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45—Barcelona
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