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TEATRE
D'algunes atraccions

Als feafres Novefaís í Romea

LES

ESTRENES

La senyoreta porta el volant és una sá
tira de costums, no gaire amargant, no gai
la qual s'ataquen sense massa
re cruel, en
•malignitat alguns defectes i alguns vicis

les botigues

no
es ressenti
ria pas gens ni mica ;
alguns xistos de bona
flei ; una trama un
xic pueril ; un acaba
ment que potser en
cara n'és més i una

l'acció

innegable

les intencions
de l'autor en rependre
de bell nou la seva an
tiga modalitat de co
Avelí Artis
medibgraf
ci u t ad á
són les característi
ques d'aquesta nova eomédia d'Avelí Artís,
que cris ha donat ocasió de constatar una ve
gada més les seves excellents dots d'anima
dor de personatges, de fiexibilitat en els par
laments i de matisador dels diferents estats
d'ánim pels quals travessen els protagonis
tes de les seves creacions.
El tipus de Claudina és el que ens re
sulta més ben dibuixat de l'obra. La floja
voluble i Ileugera transformada en una ex
cellent administradora deis seus béns pel
róssec de l'esglai que li ocasioná el seu
suposat homicidi, la floció del qual cultiven
seva
tan bé tots els orioles que la volten, la
simpatia per Fonolleda, que no pot trans
formar-se en amor per més que el pobre
enamorat faci ; tot és molt ben portat i
tractat amb encert.
Quant als altres personatges de l'obra,
més aviat boirosos i poc explicats. Asse
nyalem, peró, la sortida del cotxer—pura
ment episódica—en el segon acte, molt viva
i d'un humorisme de la millor mena.
No es tracta pas d'una obra que hagi
afegit gens de glória al tnostre comediógraf,
per?) en ella es mantenen totes les carac
terístiques que ens l'han fet apreciar.

quant

a

,

*

*

*

Jo m'imagino el senyor Alfons Roure
anant per Barcelona amb. una cabasset i
una
pala, recollint tots els ilocs comuns
que troba pertot arreu, per les cuines i per
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; tot

plegat

psicologia,

a

inexpressiu

rictus

ciar ací mateix,

mort—ja

i

Avui, ?bous, a dos quarts de lo en punt, 32. de
propietat i abonament corresponent a dijous.
Presentació de la irlustre i famosa diva:
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Primera representació de I'bpera
del mestre Donizetti:

=
=

tres

en

actes,

=

E lucia de lammermoor
=
=
=

peIs cdebres
Muro

naglio.

Toti Dal Monte, Enzo de
Lomanto, Carlo Moren' 1 Luciano Doartistes:

E
=

director: Antonino Votto.

=

Mestre

E

Es despatxa

a

Comptaduria.
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Teatre Catalá Novetats
Companyla catalana, clirecció:

várem denun

en

CAPDEVILA

CARLES

Espectacle

Avui, tarda.

per

a

infante.

Pastorets

Els

de Folch í Torres, arab els Santo Reis que

obsequiaran a la mamada.
A la nit, el grandiós éxit d'Avelí Artis

La

senyoreta porta

el volant

Derah, debut de l'auténtic

1

Théátre Grand

Guignol

de París
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TEATRE NOU

persona

mera

Prats la inclou en el primer volum d'Autos
sacramentales de la collecció de clássics c,as
tellans de La Lectura, precedit d'un breu,

per6 sólid, estudi. Finalment, Margarida
Xirgu el representa al Teatro Espanol, de
Madrid. Obté, no cal din-ho, un gran éxit
de crítica i fins, segons sembla, un han aco

insuporta

—

lliment

ble, aquella inacabable teoria
de pobres noies que travessen
els escenaris, lasses i marcides,
preteses

afany

de

fugir d'aquells fan

danguillos
estendarditzants,
desposseIts de técnica i d'e
moció, per a dedicar-se a fer
d'excéntrica, ja delaten una
intelligéncia innata i un gust

'

segur, que mereixen preferent
atenció.
La Fontalbá cultiva la paró
dia burlesca, gónere molt rar
en
aquestes latituds i en el
qual la Luisita Esteso ha es

devingut

amb qué l'hagi representat.
En realitat Calderón planteja el problema
del lliure albir ; problema que en aquella
época turmentava realment les consciéncies.
No és la primera ni la darrera vegada que
els autors castellans el porten a l'escena,

La Fon

mestressa.

talba baila molt bé. El seu
cos
que, en aprimar-se, ha
guanyat esveltesa,
aconse

gueix actituds, d'innegable
plasticitat. Quant al seu ros

fins

tre, ha eliminat el rictus des
plaent, pez-6 es manté inex
pressiu. La seva veu, també.
El seu gest facial i la seva

dicció,

en

efecte,

inexpressivitat

són

d'una

absoluta,

de matisos expressius. O, si
aixó li és difícil d'aconseguir,
crear-se, com ens deia el ba
harí José Miguel i com fan
alguns clowns, una máscara
fixa, de característiques expressives

Maruja Fontalba, per

TEMPORADA DE TEATRE LIRIC CATALÁ

Companyia JOSEP LLIMONA
AVUI, DIJOUS, ESDEVENIMENT
TEATRAL

Debut de l'eminent tenor
JOAN ROSICH
en

La

la

seva

creació

legió d'honor
de VÍCTOR MORA i el
MARTÍNEZ VALLS, essent

Original
Mtre.

Pexecució dirigida pels

seus

autors.

TEATRAL

en

catalá,

o

ibé

es

vol

continuar la trajectótia marcada per aque
Iles?
Ara bé. A propósit de l'estrena de La
Legió d'Honor ja hi va haver qui va dir,
amb molt d'encert, que el nostre teatre
líric no podia ésser rnuntat solament a base
de l'explotació de determinats sentiments
del públic, molt respectables. Que hi hauria
d'haver alguna cosa més. Ara és qüestió de
repetir-ho. 1 d'afegir-hi que si aleshores les
cirrumstáncies, gairebé providencials —cai
guda del Directori, explosió de l'entusias
popular, etc.—feren un éxit esclatant
me
d'una obra mediocre, la continuado del truc
d'aleshores exposaria aquesta campanya a
un. fracás sorollós, a més del ridícul.
La qüestió de la qualitat, aleshores, va
quedar de banda, ofegada per les circums
táncies. Ara és el que cal tenir present, per
damunt de tot.
L'obra estrenada, inaugural de la tempo
rada, Flors de Mar Bella, de Francesc Oli

Lambed,

no

conté elements

artístics dignes d'ésser senyalats. Es com
moites que se n'han vist.
Conté, liba) sí, una acumulació molt no
drida d'elements pairals. Anoteu : 'hi ha
Xiquets de Valls, ball de bastons, una pro
cessó dedicada a la Mare de Déu d'Agost,

de l'allioli,
que surten
morter i el
morter, i que, mentre repiquen, seguint el
compás de la música, canten :

ápats amb porro, un chor, el
compost per una colla d'homes
proveits d'una má de
a escena

Pisca, visca
que és el simbol i estendard
de germano i llibertat!

Aquesta literatura és suculent. Molts
porrons, gent d'espardenya i faixa verme
11a, i una infinitat de noies abillades de Ro
só o de Nuri, amb mitenes.

amb

la

sana

i

lloable intenció de buscar-nos les pessigolles
pels.mateixos recons que ens les cercaren,
i eertament van trabar, amb La Legtió d'Ho
nor, fent cantar La mort de l'escolO a les
trinxeres franceses. L'exemple ha fructificat.
El compositor, per la seva part, ha col
laborat a aquesta tasca lloable fabricant una

partitura

a

base de

temes

populars

i sarda

nístics, disfressada de simfónica. Ha ficat,
ádhuc, una tenora a Porguestra.
En resum : l'obra segueix, oer bé que
amb menys malicia, la trajectória marcada
a
la segona tongada de teatre líric catalá.
*

*

*

Unes preguntes, per acabar. Está anun
ciada per a molt aviat l'estrena d'una obra
d'En Mántua i la represa de Que és gran
Barcelona!
IEn canvi, ningú no s'ha preocupat de
l'obra d'En Sagarra i el mestre Morera,
Andreu el Navegant i menys de La Bal

dufa d'Or,

de

l'Iglésies.

confirma en la idea que aques
iíric catalá.
ta temporada no será pas de
I que será una altra cosa, que ara corn ara
més enctavant.
no volem qualificar. Si de cas,
jAumE PASSARELL
aix6

ens

Teatre Catalá, ROMEA
Corapanyia catalana VILAoDAVI
Avui, dijous, tarda,

Els

teatre per

pastorets

amb l'adoració deis
Pessebre del Romea.
Nit i cada nit:

a

estremir
ta

del

la

patéticament

Chicharra,
la

que feien
de fus

plataforma

bouge que regenta Juanito El Dora
Peró si aixó és cubisrne!

hauria pronunciat el
company davant de Rafael el Almen

Idéntiques paraules
meu

dro.

Aquest borne,

impressionant

i

en

possessió

d'una

d'un nervi

frémissante,

ardor

que s'encabrita com un cavall alarb—aquest
és el tópic que empren invariablement els
crítics francesas en ocupar-se de les baila
rines espanyoles, •er?) en aquest cas és molt
exacte—, aquest home,' repetim, sap, com
diu Levinson, asservir a une forme aquest
nervi, aquesta ardor, sap reduir-los a figu
res
terriblement esquemátiques, a actituds
plástiques de contorns retallats i precisos,
terriblement linials.
Formalisme dementad. Pura geometría.

Cubisme,

en
un
mot.
Al Circ Barcelonés ha actuat Danwitn. No

plauen els transformistes, personatges
anacrónics com els ventrílocs—ara que
hi som protestem de les actuacions massa
freqüents al mateix Barcelonés del sinistre
Llobet—i que omplen els teatres on treba
llen d'un copiós públic d'invertits. Darwin,
peró, és el més artista de tots els seus colle
gues, i ens interessa sobretot per la seva
exacta ciéncia del maquillatge que el con
verteix, d'home banal que és al correr, en
meravellosa beutat femenina. Barbette, l'in
quietant, u tindria enveja.
I al Pompeya hem vist Miss Topsy, una
bailarina mulata que es Iliura a les pit
jors acrobácies amb el somriure als llavis,
i que diu unes eangons americanes, d'a
quelles tan ingénues, peró que e' tempera
ens

tan

d'aquesta beutat bruna
aquell tem
peramento más que tropical de la caneó
mera

—

de la Blanca iNegri —dota d'una sensuali
veritablement torbadora.
tat pieant,
SEBASTIA GASCH

i

el fambs

El rel de la llana,
fills d'en Formaguera

L'EMOCIO DE
DAMUNT
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Jaume I, 11
Teléf. 11655

—

influbricia,

d'aquest
segle.
VOLAR

Abl/PArdtra

podria

La major
herokitat

Betlem

o els tres

ca• el

El fet que

EXPERIMENTI

infanta:

a

crOrient

Reis

Francesc Domingo

dry—dels tabas de

acusa

des i permanents. Es a dir, inutilitzar el ros
tre, mirall de l'ánima, desistir de l'expres
sionisme facial anímic, i resoldre's al con
reu d'un
art estrictament plástic i impassi
ble, esterilitzat, com el de les girls, en el
music-hall, i de Buster Keaton, en el cine
ma.
Reserves a part, peró, la Fontalba és
artista rica de possibilitats i capag, si
una

aixó, naturalment,

profanes.

s'interessen per les qüestions teológiques
ésser una explicació piadosa de
l'oblit en qué havia caigut l'obra. Peró els
castellans, en aquest ram del teatre, han
oblidat tantes coses, que ,fóra pueril de cer
nímies. Es absurd que
car explicacions tan
ádhuc tenint un teatre més o ,menys ben
subvencionat, els clássics castellans siguin
representats gairebé amb més freqüéncia a
Alemanya o a Rússia que a Madrid. Adhuc
pot semblar una paradoxa que siguin actors
catalans—Margarida Xirgu, Enric Borrás
els que tenen més tendéncia a representar
los. No obstant, aixó és, per aquests ac
tors, una manera—la millar manera—de cas
tellanitzar-se. El mateix que als eseriptors
catalans que voleo escriure en castellá, als
actors que valen interpretar obres castella
nes, els cal de familiaritzar-se amb els clás
sics, més que als mateixos actors o escrip
tors castellans.
Naturalment que els homes més selectes
de iCastella es planyen d'aquest abandona
ment en qué és tingut el teatre clássic.
Díez Canedo, en comentar la resurrecció
d'El gran teatro del mundo, deia que «és
un motiu de goig per als enamorats de l'es
cena,veure que el Teatro Espanol—on l'obra
representada
és actualment veritable
era
teatre espanyol». I les seves paraules tenen
perqué és en la conscién
un ressó ,profund,
cia de tots que el teatre espanyol ha esde
vingut una cosa híbrida i aigualida. Es ciar
que en moltes comédies d'autors actuals,
podem trabar la persistIncia de certs carác
ters vivents ja en les obres clássiques. I és
que la raga ni voluntáriament, no .pot ne
gar-se. Pert: aquests residus, aquestes super
vivéncies, sense grandesa, més que goig, fan
tristesa.
és ben trist que al plany persistent "o
sigui estéril ; que no
rnes com Díez iCanedo
res de serios per conservar el teatre
es faci
clássic espanyol, encara que aquesta con
servació costés una mica cara. Lis caste
ilans no trabaran altre procediment millar
per envigorir el seu teatre. I fet i fet, pot
amb la seva pintura, és del que més
ser
poden enorgullir-se. Altrament el nostre dol,
en
aquest cas, no és purament desinteres
sat i platónic. Vulguem o no vulguem, l'es
influeix damunt la nostra.
cena castellana
podern
Eis que anem cada din al teatre
no
comprovar com, d'aquesta
s'escapen ni els més joves. Si hi hem d'es
tar, dones, influits, ?no val més que aques
ta influéncia sigui exercida per Calderón, per
Lope, per Tirso..., qut per qualsevol altre?
DOMÉNEC GUANSE
—

monotonia exasperant.
no
hauria de
cantar. 1 hauria de dotar el
de majar flexibili
seu rostre
tat, d'una majar ductilitat
que engendrés más diversitat

Tot

les comédies

no

Aquesta noia

Roure

en

aquesta qüestió hagi deixat d'apassionar
d'apassionar, naturalment, tots aquells que

d'una

Alfons

pel públic.

L'oblit en qué ha estat tingut El gran
teatro del mundo fa més estranyesa quan
un hom s'adona que és un deis autos—i fins
una de les obres—més treballades de Calde
rón. Els seus versos són d'un colorit, d'una
riguesa i d'una pompa magnífics. El contin
guit fa pensar en La, vida es sueno. Entre
una
i altra obra hi ha Imites semblances
d'expressió i de •ensament. Molts versos
s'hi traben textualment repetits. Si allí la
vida és considerada com un somni, el des
pertar del qual és la mort, ací la vida és
considerada com una eomédia, en la qual
cada personatge representa el paper que li
pertoca. La seva salvació o la seva condem
na, dependrá de la perfecció o imperfecció

mecánicament alurs
virtuts—, i el seu

eantant

darrera, iniciaren un descens, una sensible
desviació vers el vulgarisme, el folklorisme
pairalista i priman. En els comengaments
d'aquesta temporada cal preguntar. ?Es va
teatre, que
a continuació d'aquesta mena de
lirio catala ni molt menys, sinó sirn
no és

va

representa, peró, a Salzburg, un arranja
ment fet per Hugo von .Holfmanstaahl. Díez
Cainedo li dedica, aleshores, un estudi a la
revista Espana. Azorín remarca el parentiu
de l'obra amb els Sis personatges en recerca
d'autor, de Pirandello. Angel Balbuena y

d'evadir-se de l'idiota cuplet
ególatra, dit sempre en pri,

Heus ací una temporada que hom anun
cia solemne i que pot ésser fértil de póssi
bilitats, segons la manera com sigui enfo
cada. En aixó radica justament la seva im
portáncia. 1 per aixó, més que l'obra estre
nada, el que ens interessa é$ escatir l'orien
tado del teatre líric catalá.
No es tracta, tanmateix, d'un fet isolat al
nostre teatre. Compta ja amb precedents, el
més important deis quals, des del punt de
mira de la qualitat, fou els Espectacles i
Audicions ,Graner al vell teatre Principal. Lis
intents posteriors—La cançó d'amor i de
guerra, La. taverna d'En Mallol, La. Revolta
i La Legió d'Honor—, especialment aquesta

i el mestre

La sort d'El gran teatro del mundo, de
estat ben estranya. Els cas
tellans la tenien iben oblidada. Menéndez y
Pelayo no la cita en el seu substanciós estudi
sobre Calderón. No és inclosa en la collecció
de clássies de iRivadeneira. :L'any 1922 se'n

Calderón, 'ha

completament transfigurada.
En primer lloc, el seu desig

"M 11 RADOR"

picardia

el Trio
un
ba

Unaobra clbssica

—

una men

una

d'anar moit

harí—Rafael el Almendro—molt notable.
—Peró si aixb és cubisme I—em deia una
nit Francest •óssio, el pintor de Chaiers
d'art, clavara el ritme sec i precís—extra

ocupar-nos de la Blanca
Negri, aquella ganyota d'un
grotesc tronat, que participava
moit poc del bon clown i molt,
massa, del detestable august
de soirée,
aquella Fontalba,
repetim, se'ns presenta ara

talitat ben determinades, de les quals, en
veritat, seria ben injust valer esperer-ne res
més.
Fa moit bé Alfons Roure de seguir pel
camí que segueix. Al cap i a la fi, la
perf'ecta identificació que existeix entre ell
i el palie al qual van dirigides les seves
produccions, fa que representi un risc con
siderabilíssim per a l'autor el pretendre can
viar gens ni mica el taranná que dona la
tónica a tota la seva obra.
jOAN CORTES

plement

superado,

de

A l'Edén Concert, hem aplaudit
Gómez Ortega del qual forma part

.M1

MIS

l'afany

Iluny.

a
l'Edén
aquest estiu a Novetats, aquella Fontalba
exagerada i amanerada, de cos deformat per
l'obesitat, de rostre travessat per un etern

us

fa l'efecte que no sa
beu 'pas on us tlobeu.
Tot plegat, peró, res
pon a una manera
d'ésser ben definida
que ha trobat el seu
camí dintre d'aquesta
característica ; a una

conserva

talba que actuá l'hivern passat

blic.
Peró jo cree també, no obstant, que Al
fons Roure és un deis nostres autors més
honestos i més de boina fe del nostre teatre
actual. 1 no tan sois del nostre, sinó del
de qualsevol país, i no tan sois de la nos
tra época, sinó •ambé del de qualsevol
temps. Jo no em puc imaginar de cap ma
nera
Alfons Roure rnistificant-se a si ma
teix per tal de posar-se a to amb el ca
rácter deis personatges que ens vol pre
sentar, jo no ern puc representar de cap
manera
Alfons Roure disfressant la seva
manera d'ésser per tal d'anar a buscar els
aplaudiments de l'espectador i amb ells les
seves
repercussions en la guixeta. No, jo
estic segur que Alfons Roure és sincerís
sim en les seves prod•ccions ; jo estic con
vengut que en elles se'ns dóna tal com és,
sense trampa i sense engany.
'rota la seva pesquisa a la recerca del
lloc comú no cree que obeeixi a res més
.sin6 al fet que és en aquest on troba re
presentada més fidelment la seva concepció
de l'art, la seva concepció del teatre, la
seva concepció de la vida,
la seva concepció
del món.
No hem de fer cap retret a l'autor d'El
't'él de /a Liana perqué tan pedestre sigui
l'esquema de l'obra com la seva acció, les
seves paraules com les seves situacions, el
llenguatge—incorrectíssim—com el seu
seu
diáleg, els seus xistos com les seves sen
téncies, els seus calembours i els seus sen
timents. Tot plegat us
fa l'efecte que ja ha
heu vist, jo ho heu
sentit qui sap guantes

vegades

Royal ,Concert, hem vist una Maruja
en
plena ascensió. Aquella Fon

Al

Fontalba

per les parades de

la Boqueria i de Sant Antoni, arreplegant
los tots, els més rebregats i els més gas
tats, els més rónecs i els Inés suats, per
abocar-los després en el motllo d'u'na co
média o d'un drama d'aquells que emo
cionen en tanta de manera el seu bon pú

de la nostra societat moderna. Diversos en
certs ben aprofitables ; molts trossos de bon
diáleg ben viu i ben transpartat a les taules
després de l'observació en la realitat ; al
gunes escenes que ens resultarien una •mica
gratuItes per tal com amb liur eliminació el
descabdellament de

probitat

d'adroguer,

5

Es

un

film "PARAMOUNT"

6

UN GRAN FILM DOCUMENTAL

L'Expedíció Byrd
Dintre cent o dos cents anys, o potser
abans, quan l'Artic i l'Antártic no guarda
ran cap secret,
quan tot el món será explo
rat, les gestes de (Peary, Scott, Amundsen i
deis que seguiran les petjades d'aquests
grans bornes, apareixeran com l'últim pe
ríode d'una •larga história d'exploracions
geográfiques. Aquesta histbria potser será
dividida en dues etapes : la deis navegants,
que comença amb Colom, 1 la deis aviadors.
I la história del período deis aviadors co
mençará amb Byrd. 1 aquest film docu
mental, i els retalls de cinta
que no hagin arribat a for

mar-ne part,
vats

com

tbric.

un

seran

de Haalcon VII, Terra de Jordi Vi Terra
d'Alexandre I. !La democrácia americana es
permet uns luxes! Podreu negar el que vul
gueu als Estats Units, peró no els regate
geu l'afany d'inventar grans bornes. Inven
tar grans ho,mes val diners. Diu la Ilegenda
que Isabel la Católica va penyorar les seves
joies per subvencionar l'expedició de Colom
Si la llegenda fos ceda, només voldria dir
que la descoberta d'América era una qües,
rió de diners, com els raids d'aviació deis
nostres dies. No podem, doncs, murmurar
ra

conser

monument bis

1 el film será passat

davant deis estudiants de

en comentar-lo
el professor a l'aula circu
lará per l'espinada de tots
els alumnos sensibles una
mena d'enlodó d'aquellos
que els periodistes qualifi
quem d'indescriptibles• quan
tenim un dio tan negre que
sabem eseriure res que
no
tingui sentit. Si arribessin a
imaginar-se que no hí várem
donar cap importáricia s'e
quivocarien, i les fotografies
de l'arribada de Byrd i els
Nova York
seus eompanys a
testimoniaran que cris ado
návem que passava alguna
cosa.
Mr. Walker, alcalde
de Nova York, sap fer als
herois unes arribades que
haurien envejat els generals
romans en tornar a la me
trópolis després de conquis
tar una Colónia.
Certament, el dia en qué
va
saber la notícia que
es
Byrd havia volat sobre el 1'01
Sud, la gent sensible va sen
tir el trepig- de la Histbria.
Era un esdevenimeM que no
tindria conseqüéncies políti
ques ni trastornada la vida
de la .1-lumanitat ; peró—va
és més
pensar el cronista
personal de qual
importan que la históriaimportant,
més he
sevol rei d'Europa, més
role que la história de mil generals plegats.
Si ara tinguéssim un film del viatge de
relíquia.
Magallanes el passaríem com una l'expedi
Dones bé : aquest documental de
ció Byrd será un clia un monument historie.
l'alrnirall Byrd figurará entre el grans
de
exploradors. Per sernpre més, una regió
l'Antártic portará el nom de la seva muller :
Terra de Merla Byrd. El nom de Maria
Byrd .figurará al costat deis de reis i reines
que illustren el mapa de l'Arritártic : Terra
tl'Eduard VII, Terna de la Reina Maud, Ter

batxillerat, i

I

PróxImarnent

1

no

necessita

adjectius
Exclusiva

"Renaci

miento-Films"
Una obra mestra

Exotlsme
La dona, l'home, la
naturalesa
Simbolisme

déncia de l'administració més que no pas de
la direcció. Talrnent que .ben pocs directors
de diari serien capaços dé solidaritzar-se amb
les crítiqués de cinema que hi surten, com
es solidaritzarien, si calgués, amb les literá
des o les artístiques, per exemple. I si cal
gués que no cal, perqué tothom ja les co
neix
citaríem les exoepcions a aquest estat.
Per aixó ha estat rnolt lluny de sorpen
dre l'actitud d'alguns redactors einematográ
fies, no davant del film, sirnó davant de la
presentació que MIRADOR va fer
No n'fiem volgut parlar, .perqué no valia la
pena. Ni tina sola firma solvent ha apare
gut al peu deis articles fent, per mostrar
mérits o per dietat, 'el joc de Cirioes.
El que sí ja va sorpendre una miqueta
fou una caricatura, apareguda en la página
cinematográfica de La Nau, allusiva a l'es
mentada empresa monopolitzadora i a nos
altres. Després hem sabut que aquesta ca
ricatura fou feta a Cinws i duta preeisa
ment als diaris catalans perqué hi fos inse
rida segons tarifa d'anunci. Algun altre dla
ri es negá a publiçar-la. I a La Nau, apa
regué amb absolut desconeixement del se
nyor Rovira i Virgili, el qual se'n mostrá
disgusta• quan la cosa ja nó tenia rernei.
Es alió que déiem deis lligams entre l'admi
nistració i la página de cinema, fas al punt
que molts redactors de: cinema són, rnés
que críties, corredors d'anuncis.
I pel que fa a Cinws, que es val d'aquest
estat indesitjable de part de la crítica cine
matográfica, només Ii direm que ja pot anar
fent, que amb procediments eom els que
,usa
deis quals aquesta caricatura és una
mostra
no fará sirio referrnar el concepto
en qué la té tothom.
—

—

podrá tenir 'loe degut a
les gestions que hem portat

no

"La ruta de Yodo"
La ruta de Vedo, o més lacónicarnent
Vedo, el film japonés presentat per Studio
Cinles en la seva darrera sessió, és una pro
ducció que, prescindint del seu valor intrín
sec, tenia per a nosaltres l'interés de la
novetat, ja que es tractava• d'un film.aut?..,n
ticament japonés, realitzat integralment amb
elernents indígenes. Un film recentment ela
borat en els studios de Kioto que per un
accident ben fortuit ha estat possible por
tar a Barcelona.
Aecident ben fortuit certament, ja que la

no

nombre d'imatges delicioses. El
resta també molt occidental—no
precisament en si, ja que el melodrama no
té, que jo sápiga, pátria, SITIÓ en la manera
com
ha estat transposat cinematográfica
rnent--, és rnolt poqueta cosa, perb la dis
creció del director i el talent deis protago
nistes el fan viable.
Ehl (Hayarki) fa una mena de Douglas
japonés. Ella (no hem pogut esbrinar el sea
,nom) pot fer-vos pensar en una cópia de
Lillian Gish. El director '(Kinugasa), com
se

bon

un

motiu, que

a

2()

haVer reeixir

cap per realit_

zar-la.

Així, dones, la nostra tercera sessió, d'a
cord amb la .pauta seguida fins ara, tindrá
L'almirall

Byrd

contra les societats geográfiques i contra.l'Es
tat que ha subvencionat els vols de-Byrd so
bre l'Artic i l'Antártic. iEls Estats Units no

han pogut ésser els primer a posar la •ban
dera sobre aquestes regions, perb han estat
els primers a volar sobre els •ols: Sempre
hi ha una possibilitat de crear una mica
d'história! I no és pas tot una qüestió de
diners : el factor entusiasme encara és deci
siu. 1 quan un ciutadá aniericá passa l'Atj
lántic o yola sobre els Pols, el poble deis Es
tats Units té la sensació que fa história lo
cal i história del món.
Byrd té la simpatia deis berois i alguna
cosa més que molts herois,perqué hi ha
molts herois inconscients. Veient aquest film
impressió que hi ha molt poques ac
teniu
tivitats humanes que superin en pi estigi la
direcció d'una expedició d'aquesta mena. Hi
ha en el món molts pocs creadors d'história
i molts espectadors, pecs productors 1 molts
consumidors de grandesa. Es possible d'ésser
un covard i• dirigir una batalla, es pot ésser
un
analfabet i presidir un Ministeri, dirigir
un cliari, administrar una província o gover
nar
una diócesi. Pero .no es pot ésser ni un
covard ni un analfabet per dirigir una ex
pedició a l'Antártic.
La pellícula fa molta impressió i deixa
sospitar que els expedicionaris s'emportaren
de l'Antártie una qualitat de material foto
gráfic enorme. Per als que no haguessin po
gut veure, ara fa uns deu anys, el film de
l'expedició Shackleton al Pol Sud o Nainuk,
l'esquimal, ,impressionada a la regló d'Un
gava, aquest document será una revelació.
MANUEL BRU N ET

Realisme

lloc divendres dia 6 de febrer al cinema
París.
En aquesta sessió començarem a ocu
par-nos del cinema cómic, i hem cregut el
més convenient començar pel menys .cone
gut, el cinema de Harry Langdon, al qual
no
s'ha donat gaire importancia a Bar
•

•

El film que

Cínaes caricaturisía
No és cap secret per ningú que la página
cinematográfica d'alguns diaris és una depen

La nosíra próxima sessíó
La sessió que havíem anunciat pel din

—
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celona.

Marlene Dieírich
Marlene Dietrich, la protagonista de L'U
descoberta de Joseph von
gel blau, és
din
entrar
Sternberg. Aquest director
una

va

un

la va veure i
un teatre de Berlín, només
sentir el temps de dir, en anglés : «Tres
hurrahs per al vencedor del. Gran Premi!»,
decidí fer-la -l'estrella de Vesmentat film, en
la preparació del qual treballa<ra.:
Després, era contractada a Hollywood,
d'on ha tornat ara fa poc a Alemanyá, pro
veida de sabates per ella (les sabates de
dona, a Alemanya, li resulten horribles), de
joguines per la seva nena i de cigarrets pel
seu rnarit, perqué, encara que no ho
Marlene ,Dietrich és casada, sinó que aixb
no és bo •fer-ho córrer gaire : els agents de
publicitat sostenen que disminueix el presti
gi i la imántació de les estrelles, encara
que tinguin les carnes de Marlene Dietrich.
Abans de dedicar-se al cinema, Marlene
Dietrich ja era coneguda, almenys a Ale
manya, en el món del teatre. Havia repre
sentat operetes i Shakespeare i Shaiw posats
en escena per Max Reinhardt.
a

•

Un film de propaganda
Segons lá Pravda, de Moscou,. la

Vostok
leino prepara actualment un film hostil a
una intervenció estrangera a Rússia: Aquest
film mostrará episodis de la Iluita imperia
lista, de les intervencions estrangeres a Rús
sia i, a més a més, eseenes del procés con
tra el partit industrial.
Les autoritats soviétiques esperen, mit
jançant aquest film, preparar la població
russa a sentir-se més hostil
que mai a tota
intervenció estrangera.

Els das

protagonistes

sap perfectament l'ofici, a Hollywood
guanyar-se molt bé la vida ; peró si
una altra vegada no es recordés tant dels
seus mestres blancs i en canvi es recordés
més d'Utamaro i Nokusai, cree que tots hi
sortiríem guanyant.
J. P.

producció cinematográfica japonesa, encara
que molt–abundant, no és gens exportada.
Es una Ilástima, la que Vedo és una pellí

cula que no fará cap mal paper en cap ci
Caldria projectar-la en les.
nema europeu.
sessions corrents, arnb Ja seguretat que una
cinta com aquesta de factura netament co
mercial interessaria al públie, oferint-li, si
no
altra cosa, una sensació de novetat en
l'ambient, decorats, indumentária i joc es
cénic.
Fóra interessant saber el áloe q_ue Yedo
,ocupa, en la .produeció del _país. ,Es ..tracta
d'una obra entre les rnés reeixides,. o, sim
plement, d'una producció gens destacada do
nant el to habitual de les cintas japoneses?
Mancada d'aquests elemetnts de judici, la
crítica és particularment difícil i s'arrisca
a la injustkia.
La ,part estrictament cinematográfica
en dir aixó cal compéndre, a mes de la con
nexió de les escenes, la qualitat fotográfica,
lainíse en sane i la interpretaeió—és sens
dubte de bona marca, peró d'una marca tan
emparentada á la manera americana, que
haurá estat •robablement la decepció de
molts. D'una manera tan racial han marcat
els japonesos tots els seus productes artís
tics, que hi havia raons d'esperar alguna
cosa en aquest sentit en llur producció ci
neástica. Potser és el cas que ells han des
cobert.el cinema quan aquest ja estava prou
avençat solidific.at en els cánons americans
porqué poguessin marcar-lo amb carácters
més prbpiament etnográfics.
De totes maneres, Vedo resta un liba
discret, d'on fácilment podrien seleccionar
—

Fonibernal
Sastre
CUCURULLA,

de «Vedo»

que

podria

*

*

*

La darrera sessió de Studio Cinaes era
per :
Un film cultural, aquesta vegada peda
nyent al regne mineral : Criistallitzacions.
Un assaig de cinema pur, •inspirat en
la composició musical de Liszt : Vals de

completada
'

Mefisto.
Un film de

l'any

1905, La novella de la

modisteta, veritable novela
quatre minuts.

curta

:

duració,

Un excellent i intencionat documenta],
amb tocs de sátira contra el turista banal :
A propos de Nice, per Jean Vigo (scénario)
i Boris Kaufman (camera).
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BARCELONA BADA
Una dama exemplar hi ha a Barcelona
que per ella sola redimirla d'inveterada Ileu
geresa i buidor Vélite mundana de la qual
forma •art, si per cas aquesta élite sentís
la necessitat de redempció. La dama en
qüestió, Isabel Llorach, mereix d'altra ban
da l'agraiment de les altres classes socials
pel seu barcelonisme eficient : eficient per
qué és intelligent. Si .algú en dubtés, Passa
bentarfem de la darrera gesta realitzada per
l'exemplar barcelonina, i quedada immedia
tament converigut. 1ETIS referim a la creació
del patronat per a la restaura
ció del carrer de Manteada.
Aix.b és irnportantíssim, no
solament pel valor en si de la
tal restauració, sinó per la re
percussió que una semblant
empresa tindria sobre el nos
tre urbanisme, sobre el caire
arqueológic de l'urbanieme
barceloní, que és el caire Inés
preciós i més valuós des de
molts punts de vista. Tot dia
logant sobre la insensatesa del
nostre urbanisme arqueologis
ta, em deia aquest altre per
fecte barceloní que és Joan
Rogent : Barcelona bada.

Manlleu i, actualment, vet de Sardanyola,
esquiador, gran jugador de billar, cegador,
motorista, empresari de cinema a Sarda
nyola i cinquanta altres coses més, i Ii pre
gunteu qué és el que Pensa ell de tot aixé
que hom en diu les idees estétiques del nos
tre temps, us respondrá que no en sap res,
perqué, en veritat, no se n'ha preocupat mai
pas massa. Us dirá que, en allb que toca
al seu art, s'ha interessat, no
més, a fer escultura, i tan
bona com li ha estat possible.
-Viladorriat és, amb el pin
tor Serra, el seu company de
trifulgues i aventures gairebé
des de l'adólespéncia
amb el
qual i dos o tres amics més
fundá aquell «Saló deis Evo
lucionistese que aviat torna
rem a
veure a la palestra —,
un
deis contiinuadors més le
gítims d'aquella actitud anti

té avui. Peró ja hern dit que Vila
té cap pressa. Sense menysprear
l'éxit que pugui teriir la seva obra, no fa,
peró, cap pas per anar a cercar-lo.
I així veiérem com anava passant el temips
i aquella espléndida illaternitat on es rePre
nia tota la tradició del nostre barroquisme
amb una sensibilitat ben bé deis nostres
dies, aquella Maternitat que l'any 1923, quan
la darrera Exposició Municipal de Belles
Arts, fou la «revelació» al nostre públic d'a

que

no

domat

no

—

intellectualista, oposada a
classe d'encaparraments
ritzadors, representada a

aquélla

riostra per

suma

ven esfereidorament --de tal

que -en els vint anys
la generació actual
consumará potser més des
manera

próxinis

que

géneres

del segle xix, fins
les més destructores de la
histbria de Catalunya.
Empreses Com la que ha ini
ciat a Barcelona la senyoreta
Isabel Llorach i com la que
per tot Catalunya realitza l'en
titat Amics de l'Art Vell, po
den fer .molt en contraresta
La casa del nzarqués dé Lió, al' carrer de•
ció d'aquell encegat urbanis
Moncada, convertida en magatzem
me i d'altres barbaritats anti
arqueolbgiques que no cal de
Gignás i altres carrers afectats per la Re
tallar perqué tots les sabem o les .temem ;
peró el contrarest no será ben efectiu ni ben forma de la Via Laietana? O el que esde
rápid si les corporaeions i el •articulars no vindué a l'església i campanar románics
construccions adquirides per un
el secunden.
qualsevol analfabet que les destruí només
En •'obra de restauració del carrer de
que porqué si, 'o per tal d'estalviar-se la
-Montcada, per exemple, l'Ajuntarnent hau
despesa d'una lleu consolidació, i que resta
ria de facilitar l'empresa i ádhuc ajudar-la.
1, si l'Ajuntament fos ardit i més espavilat ren mig demolides, sense profit ni per al
propietari?...
del que en aquests afers ha demostrat ara
A hores <l'ara, amenalats de deetrucció o
i sempre, fins hauria de fer-se seva l'obra
de lenta ruina, demés deis ediFficis esmen
de restauració. En primer lloc, perqué ella
representa per a la ciutat una millora més tats deis carrers de Lledó i Montcada, hi ha
l'edifici del Banc d'Espanya, l'exquisit pa
valuosa i urgent que d'altres de ben recents
lau deis Alfarrás, tal vegada el ,millor edi
i excéntriques que costaren els ulls de la
fiel ibéric d'estil Irnperi ; hi ha la preciosa
cara.
En segon lloc, perque els edificis res
torre dita de la Nena Cases, a la carretera
taurables del carrer de Montcada decupli.d'Esplugues ; hi ha la casa del Gremi de
carien Ilur valor un cop •fossin restaurats.
Sabaters ; n'hi ha d'altres que ara com ara
En tercer lloc, perqué l'Ajuntament neces
no és oportú de senyalar ; n'hi ha al carrer
sita locals, com ha estat comprovat darrera
de 4a Mercé i al carrer Ample ; al carrer
ment en l'escandalosa suplantació d'un edi
d'Amália i a la Riereta ; a la 'Rambla i als
fici destinat a escoles per una oficina de pro
encontorns de l'església de Santa Maria.;
velments. En fi, •erqué hi ha moltes corpo
n'hi ha arreu, arreu' i fas el pare del Labe
racions gremials, .artístiques, socials i cultu
rint está arnenaçat de caure a mans d'algun
rals que es basquegen per estatjar-se en pa
contractista d'obres que l'arrasará per tal
laus bells i caracteritzadament barcelonins,
d'aixecar en son lloc cases de lloguer o cases
i que, en defecte d'aquests, es veuen obli
de cartó del génere fantasmátic anomenat
gades a encabir-se en locals sbrdids, inade
quats o .banals ; si és que no acaben per cases-barates.
1 aquests palaus i oasals de pedra 1 de
bastir local propi, de vegades massa mo
cas
inarbre,
avui dia adquiribles, tan adequats
massa
demodat,
com
és
el
i
aviat
edern,
per a oficiales, o per a escoles, o dispensa
sde l'Orfeó Catalá, del Foment del Treball
Nacional, de l'Orfeó Gracienc i d'altres: ris, o tinIncies ; aquests adorables edificis
que tanta qualitat atorguen a la nostra ciu
L'exemple, tan reeixit, de l'Ateneu Barcelo
tat ; aquestes relíquies que el dia de clemá
nés será potser únic.
tindra'n (si és que existeixen encara) un va
El carrer de Manteada és valuós per les
lor immens, avui dia són posats a la venda
tot
ehl
posseeix,
susdites
i
pel
to
que
raans
a
preus de vegades irrisoris, a uns preus
r que amb la restauració es refinarla i s'a
que, afegint-hi les- despeses- de restauració
i d'adaptació, no tpugen de bon tros el preu
d'un edifici modem d'área igual, construit
ama) rnaterials pobres.
Barcelona bada, realment. Ara com abans
MOBILIARI D'ART
la nostra ciutat no sap el que posseeix
com
els salvátges, barata amb infantil en
grescament l'or pur dels seus edificis antics
per qualsevulla modenna pacotilla de guix
o de cartó pintat. Allí on escauria la modele
nització, aquelta s'opera tímida o carrin
Decorador, mestre ebenísta í tapiz
clona ; i allí on escauria la conservació d'an
per
set. Objectes d'art 1 de fantasía
tigues i nobles arquitectures es projecten
a obsequís. Sales d'Ex
es realitzeFn urbanitzacions destructores.
Qui sap dones si la gesta d'Isabel Llorach
posícions de Belles Arts.
llarguíssim
senyalará la fita que sepani
desbarrar arqueologista d'una nova ,era
d'orientació i de sensibilitat en els annals
de l'urbanisme baroelord... i si per aquesta
Poesdil de Chicle, 36. Teléfon 16283
via ens referí.: d'altres grolleres desorienta
BARCELONA
cions.
JOAN SACS
les

MUSICA

Es quasi segur que si aneu a trobar l'es
cultor Josep Viladomat i Massanes, fill de

1, efectivament, retreguérem
exemples de la nostra negli
gétricia urbanista i aviat

truccions -erqueológiques

DI00011

UNA

creixeria. l'oró, fora del carrer de Montcada
i ádhue fora de Barcelona hi ha rnolts exem
pies de valor semblant disseminats., Qué es
•clevindrá a aquests nostres nombrosos mo
numents andes que es troben aanenaçats
d'alienació o d'aband6, com és el cas de
les ,cases nobles deis carrers de Lledó, de
Carders i d'altres més abandonades encara
que les del carrer de Montcada? Esdevin
drá a aquests nobles casals el que esdevin
gué al:Palau Menor, a la casa Gralla, a les
cases rneravelloses deis carrers de Basca de

.
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BUSQUETS

EL LLAUNA
—La setnyora diu que el senyor ha mar
xat aquest matí al Japó.
—No hi fa res. Esperaré que torni.
(Dimanche Illustré, París)

--iEstic
la

meya

perdudament

enamorat... Vol

tota
teo
casa

frase de

l'humaníssim Nonell : «je pin
to' i prou!»
Es ciar que només aixe) és
ben poca cosa per valorar
l'obra d'un artista ; és ciar que
aixo mateix US ho pot dir tam
bé qualsevol indocumentat que
us oferéixi una obra mancada
de pertot arreu i sense cap bo
na qualitat, com prou vegades
hem pogut veure. Es ciar que
no
hem de convertir de cap
manera

aquestes paraules

truments.
Al piano,

Seguidilla

interpreta

Cortot

Malaguena, que en
prodiguen, potser per

una

ens

:

els
la

dos
una
con
seva

aparent senzillesa.
Fritz Kreisler, en canvi, ens ofereix La
Précieuse i la Canló Lluis XIII, que tantes
vegades hem sentit a tots els violinistes que
es
complauen en aquestes petites obres de
Couperin, amb les quals esmercen les seves
facultats.
En altres ocasions ja havíem subratliat
la perfecció amb qué el disc reprodueix les
sonoritats del clavicémbal ; dos enregistra
ments nous de Wanda Landawska d'uns
fragments de Scarlatti ens donen ocasió per
a sentir novament aquest instrument que en
aquesta forma té sobre el concert públic
l'avantatge de la intimitat.
Dues obres ben conegudes encara per
aquells als qui la música no arriba a ésser
ni un passatemps, Le Cygne, de Saint-Saéns
i el Monient Musical, de Schubert,,són in
terpretades per Pau •Casals al violancel, i
parlar de llur interpretació seria repetir el
de sempre. El discófil en tindrá prou amb
aquest disc per a sentir de casa estant l'audi
ció d'un virtuós.
J. G.

pintura i l'escultura que ens
poden oferir aquests dos artis
tes, no .podeu pas fer-hi ni la
més petita objecció. A part de
au

téntiques valors accidentals
que posseeixen llurs obres, que
han de fer ben

i

certs no

seus en aquesta doc
trina, com En Serra i En Vi
ladomat, porten darrera seu la

us

Alfred

fragments ben característics d'Albéniz

en

seguidors

se

obra.

altres discos de música instrumen
tal ofereixen, cóm sémpre, fragments que,
interpreten els respectius virtuosos deis ins
El

títol de talent a favor de
qui les pranuncia..Peró quan el
que es defineix d'aquesta ma
nera
és En Nonell, quan els
que hom us presenta com a

intrínseca, les

magnífica

ta

patents,

priven

totalment de dema
nar cap teoria que les aguanti
i les defensi ni cap explicació
fora de les mateixes obres que
Josep Viladonzat «Ill'atérnitat»
teniu al davant.
Viladomat és tot el contrari
quest bon escultor, es quedava esperant
d'alió que s'anomena un ,grimpadate un arri
sense cap impaciéncia per part del seu autor
bista. Diríeu, si• el coneguéssiu, i no us equi
—la persona de lluc que volgués treure'n el
vocaríeu pas, que aquest home proteic, ata
partit que se'n podia treure.
balat i simpátic, no té cap pressa per arribar
Aquest algú fou—oh vergonya !—el nostre
al lloc que sigui. No el trobareu mal culti
Ajuntament de la dictadura, al qual alguna
vant-se• unes relacions que li puguin servir
Brahms.
Concert en si bemoll major
cosa li haurá d'ésser perdonada--com digué
d'escambell per abastar un prestigi que el
féu
en
el nos
per
a piano i orquestra.
Allegro non tro
Joan
Sacs—per
les
obres
que
en
més
d'una
ocasió.
No
el
podria afavorir
po.
Allegro appassionato.
Andante.
tre palau municipal.
veureu mai treballant-se l'anar de colla amb
Rubiinstein i Orques
Quan després de les darreres reformes en Allegretto gracioso.
gent intellectual, empaitant l'amistat de •'un
Companyia del
aquest edifici, realitzades d'una manera tan tra Simfbnica de Londres.
i l'altre que li podrien facilitar un espléndid
i Flo
Gramdfon.
AB 612, 613, 614, 615, 616.
reclam, encara que només .fos pel llustre que magnífica pels arquitectes Folguera
rensa, hom es trobá que en el nírixol cons
Seguidillas i Malaguena.
donaria Pésser-tne amic.
replá
escala
de
Companyia del Grambfon.
truit
en
el
de
la
nobilíssima
A.
Cor.tot.
de
l'escx.ritor
Les companyies habituals
DA 1,121.
Viladomat les trobareu entre les persones marbre que arrenca de l'antiga escrivania;
Saint-Saéns.
Le Cigne.
P. Casals.
havia d'anar-hi alguna escultura bona de
que no semblaran més diferents de les que
Schubert.
Mornent Musi
DA 776.
poden ésser les relacions d'un- artista. Per debó, una escultura que s'adigués amb l'ar
Idem id.
quitectura que havia d'acompanyar ; que no cal.
bé que Viladomat té molt bons amics en
Scarlatti.
Sonata núm. 9.
Wanda
desdigués de l'harmonia i la majestat del
el nostre món literari i artístic, als quals
Le rossignol
conjunt. I aquesta escultura que es neces
Landowsha.
DA i 130.
admira i estima, diríeu que no els vol per
Couperin.
Idem id.
sitava, aquesta escultura qüe ens havia de en amour.
res més. que
per aixb. No el veureu mai
La Précieuse i Cançó Lluís
fer quedar bé per sempre més, en mostrar
Couperin.
alternant arnb poetes i prosistas, colleccio
la qual, temps a verrir, horn no hagués de
XIII.
Fritz Kreisler.
DA 1,139.
tristes i crítics.
dir alió que diem davant de l'Orfeó Catalá
.Aquesta .mateixa despreocupació de Vila
i davant d'altres genialitats «Veurá... eren
domat en la seva vida de relació la hi po
els ta
coses de l'época», oercant per tots
obra
d'artista.
Es
dreu observar 'en la seva
no podia
evident que si aquest escultor es volgués : llers de Barcelona, hom trobá queViladomat,
ésser altra que la Maternitat de
posar a to amb tot aixé que avui es porta
aquella Maternitat que des de l'any 1923
i no li costana pas gaire—, si amanís les
1.11.11esperava la digna collocació que és mereixia.
realitzacions amb les salses ácides o
seves
que
havia
Aquella escultura hom pensá
picants d'un primitivisme, d'un expressio
d'encaixar molt bé en alió que havia de vol
nisme, d'un intencionisme o d'un cerebra
tar-la, la trobá idhnia arnb l'estil del con
lisrne d'aquests que tenen tant de predica
junt de la nova construcció. Peró no es
ment, ara per ara, entre la gent Ilustrada 1
podia pensar mai que s'hi avingués d'una
els seus epígons, tindria molts més devots
manera tan natural, d'una manera tan justa
Pot
com
es velé després, un cop collocada.
ser Viladomat en realitzmarAa esteva sota la
infiuéncia d'algun poder inconegut que li
raspalls per a tots els usos
inspirá una cosa que tan admirablernent va
articles
de
neteja objectes per a presents
mida
del
lloc
on
havia
resultar com feta a
d'anar.
FILIO
Miel
CUIGIIIIL
111•
rambla de catalunya, 40
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ESNOBISME

dona?

—já Ii vaig dir que

Amb la música de Brahms cal comptar
amb certa assiduItat i amb una insisténcia
ben persistent per a poder compenetrar-se
amb aquestes obres, i val a dir que en les
darreres edicions de discos d'un temps ençá
es repeteix aquest autor molt sovint.
L'explicació més raonada cal trobar-la en
el fet ja observat d'una mejor cultura mu
sical deis oients habituals de discos, obtin
guda en molta part per la perfecció .deis
mitjans actuals d'enregistrament i reproduc
ció, que han portat al gramdfon molts oients
habituals de concerts que abans s'entossu
dien davant de l'anomenada «música mecá
nica». Cal subratllar, peró, que aixó nd min
va
l'esforg editorial que suposa ciferir obres
de l'envergadura del Concert eh si bemoll
major, de Brahms, per a piano i orquestra
i que interpreta un artista de tanta válua
com
el pianista Rubinstein i la Simfbnica
de Londres. Aquesta música, que és tan
difícil d'interpretar com de sentir, aviat sor
prén per la intensitat de força creadora que
el compositor esmerga, especialment al pri
mer temps, d'una construcció acabada i per
fecta en el qual els moments d'Interés es
repeteixen. A 'l'andante es troba un deis
fragments de més inspiració, amb una me
lodia que va passant de l'instrument solista
a l'orquestra i que té, dintre de la sobrietat
característica en aquest autor, un carácter
sentimental. Tots els altres temps š6n tarnbé
interessants i l'édició és prou clara per a
posar de relleu totes les .excelléncies d'aques

un

llur valor

INSTRUMENTAL

no

abans d'ahir !

—Ah ! Era vosté?

(Ric

et Rac,

París)

--Estic en un tomhant de la
Seré «torero» o «plongeur»?

(Judge,

meya

Nova

vida.

York)

—Com, altra vegada joies? Quan duren
alguna cosa original, Pare Noel?
(The Graphic, Londres)

El cine

a

l'edat de

pedra.
(Lile t.Nov

a

York.)

MILIABDR

8

fa ramo? Que vol organitzar un
de ball?
—No, home ; és que necessita una meca

—Qué

—Fa cara d'amo'inada, aqu esta esfinx.
—Potser e.1 gos u ha encomanat puces.

cos

nógrafa.
gran?

—Qué farás

quan serás
--Com el pare.
-I qué fa ton pare.
-

•

E

!NERVIOSOS!

,

—El ! Feu

amb llet,
dos rals.

mica de llum cap aquí !
dues pessetes i no les trobo...

una

M'han eaigut

0,„..

lov iit

un

(The Passing Show, Londres)

(RPic

et

Rae, París)

Collar?! l pc11 sna, fiel jovc, fina 1 pm*
lfaiti's duma, 82 Mino,
lio
ad) la

París)

,

,

bar d'alió més barat : café
croissant i un abric, tot plegat per

Rire,

0

D'aturat forçós.

(The Passing Show, Londres)

—He trobat

(11-

Travasso delle Idee, Roma)

(Il

MISA
Laietana, 18, pral.,

B

Prou de patir inútilment, grácies

a

les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEI DR.

,

que

combaten d'una

manera

SOIVRÉ

cómoda, rápida i eficaç la

Impotencia (en totes les seves manIfestacions),
mal de cap, cansament mental, perdua de
vertígens,
factiga
corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
memória,
en general de les dones 1
palpitacions, histerisme 1 trastorns nerviosos
tots els trastorns orgánlcs que tinguin per causa o origen esgotament
•

t ni a,
Neura se
'

r

•

nerviós.

Gragees potenclals del Dr. Solvré,

Direotor

Caries Ossorio

Les
tot.elsistema nervlós, regenerant
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul la i
vida; indicades especialment als
el vigor sexual propí de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la
tant lisies
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, industrials,
ciéncia, financiers, artístes, comerciants,
com morals o Intellectuals, esportistes, homes de
Solvré,
tots els esfoureos O
Gragees
del
Dr.
amb
les
pensadors, etc., aconseguint sempre,
sovint I amb el máxim resultat, arribaat a l'ex
exeereicis fácilment 1 disposant l'organisme per
prbpies de la joventut.
trema vellesa 1 sense violentar l'organísme. amb energies

potenclals
rependre'ls

Autoritzacions per
a noves indústries

Basta pendre

Venda

a

ptes. flaseó,

5'50

en

per convéncer-se'n

flascó

un

lotes les principals farmácies

d'Espanya, Portugal 1 América
frangueig

a Oficines Laboratorio
NOTA. —Dirigía! -se 1 trametent 0'25 pies. en' segells de correu per al
explicatiu sobre l'origen, desenrotllametzt
carrer del Ter. 18, Barcelona, rebreu gratis un !libre
i tractatrzent d'aquestes malalties.
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•

territorial, utilitats

Casa fundada

en
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Després del teatre,
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CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/„ DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, 'Manda i Córdova : : FERRO MA
GANES i FERRO SILICI : SOCAR.RIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotól altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
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SOLDA.DURA AUTOGENA
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amb la gual
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