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Es de pensar que, presentant-nos la seva
obra amb un títol tan ambiciós com el que
ji ha posat—que per forga ha de menar
nos a comparacions, el resultat de les quals
suposar que ja comptava que
ens perrnetem
difícil que li fos favorable—, Millas
era ben
Raurell s'ha volgut sotmetre a un amena
çador handicap que havia de pesar damunt
d'ell d'una manera formidable.
1Perb, per altra banda, és quasi segur que
aqttest autor ha pensat ja també que per
escriur una mare de Hámlet», posant al
davant nostre de bell nou aquest personat
amb tot el carácter i amb tota la forga
que li doná Shakespeare, caldria ésser Sha
kespeare mateix. Per aixó hem de creure
que, malgrat el títol que ha posat a la seva
nova obra, Millás-Raurell no l'ha proposat
de cap manera donar-nos una re-creació d'a
quell tipus, sinó que ha volgut assenyalar
que
nos només alió que emparenta—per bé
de Inda lluny—la seva Irene, trágicament
frívola, amb aquella Gertrudis reina de Di
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(Romea)

de Hámlef

desolada i terrible per Peixarreiment i la
buidor en qué es troba la seva ánima que
no
pas la tragedia d'aquella, en Pánima de
la qual quedará sempre algun recó on fer
brillar una petita guspira de sentiment i
d'emoció d'alguna noblesa.
I no tan sois aquest personatge central
de l'obra, sinó tots els altres que en ella
•intervenen, com el mateix lErnest, fu d'Ire
ne, borne actiu, decida i sencer, que ens
resulta, en veritat, ben diferent d'aquell in

•ge

namarca,

lang
creadors
de
Metró
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presenta
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de
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l'expressió,

han

hall. El públic no té idea de l'esperit de sa
crifici i de la tenacitat, de la ferria voluntat,
que calen a l'acróbata, a la bailarina, per a
aconseguir la mise au point de llur treball.
El circ, el music-hall, com la boxa, més
que la boxa, són una magnífica escola de
voluntat. L'entrenament d'un Rastelli, per
exemple, és mol més dur que el d'un Gi
rones. El públic no té idea del treball de
presidan i al qual s'han de lliurar l'acróbata,
la bailarina, per a muntar Ilur número, i
tota la dosi de voluntat que han de posar

re

actuat recentment a la
Sala de Iéna de .París, l'ex
cessiu expressionisme que crea
amb la mímica del seu ros
tre.

siguem partidistes.

No

adoptem l'actitud que

cada
aconsella. Al
ball
per exemple
essencialment foc i sang, pas
sió i ánima, vehemencia
no
li fa cap nosa, ans u és
necessária, la mímica facial
que expressa estats d'ánima.
Al ball americá, per contra
aseptic i esterilitzat, deshu
manitzat—en el quel el cos i
les carnes són molt més im
portants que el rostre, i per

particular
espanyol,

cas

—

Millás-Raurell, per F. Callicó

al qual l'expressió anímica,
la mímica facial li 'fa més

nosa

decís i cogitatiu Hámlet que se'ns presenta
ja a les primores .paraules obsessionat per
la idea del suicidi i espantat davant la ne
cessitat d'obrar ; no tan sois els camins que
han seguit els esdeveniments fins a posar
nos en presencia de l'acció, sinó tota la mar
xa d'aquesta,
corrobora la nostra impressió
que alió que tenen de comú Gertrudis i
Irene ha estat el punt de partida, no d'una
glossa i un descabdellament i un eixampla
ment de tot alió que en la tragedia de Sha
kespeare queda apuntat, sinó d'una creació
ben própia en la qual Millás-Raurell ens
ha donat un drama intensíssim i d'una gran
qualitat tan teatral com literária, per bé
que per nosaltres aquests dos conceptes són
completament idéntics.
Els carácters que se'ns presenten en La
mare
de Hamlet són d'una veritat i una
exactitud colpidores. L'autor de La Llotja
se'ns presenta una vegada més amb el seu
pessimisme descoratjat i amarg, treballant
en profunditat i arribant al moll de l'os deis
personatges, sense cap falla i tot dins la
lógica més estricta de cada psicologia. Ire
ne és una creació de primer ordre tots tres
actes, peró culmina en la patética escena
de l'acabament quan, després de les violen
tes paraules del seu fill Ernest, que volia
arrencar-la de la mentida amb l'horrible ve
ritat que ji ha posat al davant, accepta tota
la baixesa i tota l'abjecció per tal de no
haver de renunciar a la seva falsa felicitat.
El joc escénic—les •entrades i sortides, el
repartiment de les escenes, el diáleg, els
cops d'efecte—, portat amb tota la segure
tat i amb la més justa gradació. El llen

guatge, correctíssim, peró
La

interpretació,

sense

pedanteria.

exce•lent per part de la

treure magnífi
el seu paper ; també el senyor Daví,
encara que ens
semblá que no tenia prou
estudiat el seu. Els altres actors, justos i
correctes. Hem de remarcar especialment la
senyora Morató en la seva Angela Sastre,
i el senyor Ventayols, que fa un Paulí ex
senyora

Vila, la qual sabe

cament

dilluns,

—

Bux

ha

:

Fritz

—

a

John

protxat a Mueca, una sin
gular dansarina alemanya que

es

l'una i l'altra havent de sentir de ilavis del
seu mateix fill el blasme i la vergonya de
llur pecat.
Peró en el cor d'aquella Gertrudis sha
kespeariana hi ha encara alguna cosa de
bo ; alguna fibra que reaccionará sota l'efec
te d'una apellació greu i vibrant com la de
Hámlet ; podrá despertar-se en ella el seu
sentiment de mare. En mostrar-li el seu fill
la ignominia en, qué viu, ha pogut estre
mir-se ; ha pogut «obra els ulls fins al fons
de la seva ánima» per veure-hi «aquelles ta
ques negres i inesborrables per mal més»
que•Phorroritzen ; ha pogut penedir-se. El
seu dolor ha estat ben diferent del d'Irene
sentir-se retreure els estralls del temps
en
damunt del seu cos, que és la única cosa
que ha afectat a aquesta d'una manera real ;
la única cosa que de totes les turpituds, de
totes les desgracies, de totes les malvestats
que li ha descobert el seu fill, ha deixat
arribar fins al seu cor. Gertrudis s immo
ral perqué els sus sentiments són profunds ;
pervé la seva
frene és superficial, i
amoralitat.' Malgrat que els seus pecats aga
fin més importáncia als nostres ulls, Ger
trudis és més a la vora de la redempció que
Irene, la tragedia de la qual és més
no

l'exce•lent baharí catalá que
l'Edén Coricert
s'ha compost un
tipus que participa znig de Buster Keaton
i mig deis estudiants d'Oxford o de Carn
bridge. I que té alguna cosa del clergyman,
també. Un tipus ahuri i inefable. Tot molt
cocasse i molt internacional. Quant al ros
tre, el del nostre borne és completament im
passible. Hi ha diversos parers sobre el gest
facial deis ballarins. Félix Rosan, el crea
dor del 'Pierrot de Détresse, vol que el ha
llad sigui també un mímic, un emul de Sé
llarí sigui un mirnic, un Imul
de Séverin. «Tots els muscles
del seu rostre concorren a
trair l'ánima adolorida», ha
dit Francia-Rhol de Rosan.
Per contra, molts crítics, par
tidaris de dregar la plástica

John Bux

actua

contra

trágicament apassionada la con
en
qué
troben enfonsades ;

cupiscencia

El bailar!

que servei.

compres. I
rostre —absesnt i llu
nyá, inexistent—no ens des
torba ni ens distreu, i ens
permet de lliurar-nos sense
obstacles als que expressa el
John Bux ho

el

seu

seu

llenguatge corporal.

Hl ha la dansa que és, so
bretot, bella actitud. L'art
sublim de Vicente Escudero,
per exemple. Tothom recor
da les parades brusques del
gitano genial, •seguides de po
deroses détentes, tnervioses i felines. «'Es un
are tivant, els gestos del qual arrenquen de
sobte com fletxes, amb rapidesa i precisió,
vivacitat i domini», ha dit Louis Léon-Mar
fin. Tothom recorda aquells moments im
móbils de l'Escudero, clavat a terra en una
meravellosa pose d'alta plasticitat. Belles
actituds. Figures bailes. L'art de John Bux,
per contra, és essencialment* moviment. El
moviment continu, el dinamisme trepidant.
El seu cos vibra i s'agita constantment, ani
mat d'aquella mena de trémoussement rít
mic de la gent de color, que ha fet dir al
car
Garcia Lorca, arribat de Nova York,
que el negre es treu la música fins i tot de
les butxaques.
El cos de John Bux, com el d'un verita
ble pantin de cautxú, teixeix i desteixeix da
munt la línia trencada deis ritmes de jazz
les més inversemblants contorsions, les més

pitjors acro
bácies. I tot sense accentuar, sense apoiar.
Indicant, únicament. I tot sense esforg apa
inesperades desarticulacions,

les

l'esforg. Heus ací la pre
ocupació capital de Hal Sherrnan, el crea
dor del genere. «Fer totes les coses com si
no hi hagués esforg. Quan ballo amb esforg,
rent. .Dissimular

rodar. El meu vestit és flo
ha de donar el ritme sense
apoiar», deia el gran fantasista a Maurice
Verne. Dissimular l'esforg. Heus aeí una
de les conquestes més legítirnes del music
tot se'n
tant

va

a

porqué

El catalá

joc per

John

Bux

domar la materia, reduir-la a
i presentar després les per
formances més considerables sense esforg
aparent i amb el somriure als llavis. «El
que em plau---diu Jean-Louis Vaudoyer en
parlar deis acróbates—és una dificultat llar
gament combatuda, finalment venguda,
presentada després sota la máscara cortés 1
amable del plaer i del caprici.»
Es en aquesta difícil facilitat on radica
l'encís més pur de l'art de John Bux.
en

la

a

impotencia,
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LA MUSICA
Supervía

Conxíía

Poques vegades el Palau de la Música
Catalana en un diumenge a la tarda ha
pogut aplegar una quantitat de públic bri
ilant com el proppassat diumenge. Era una
cosa temptadora per un cronista de societat.
Penó el nostre ofici és merament de crític
musical, i encara grácies, de manera que
deixarem per a plomes més ben tallades que
la nostra la relació de l'espectacle de la
sala.
Conxita Supervia va cantar un extens pro
grama ; tres parts de música comprenent
des de Mozart a Mompou. En totes les pe
ces vam
poder admirar la seva veu extensa
i ben timbrada, l'excellent escola i la cura
de l'estil. Particularment excelleix en aque
lles composicions de carácter alegre i tendre
amb una punta de malicia.
Aquesta contralt és una de les més intelli
gents conreadores de música de concert que
hágim sentit. Té el sentiment innat del de
tall i de l'acabat de la dicció. Posseeix el
gest que marca amb justesa la intencii) de
les paraules. A més, té un aplom 'perfecta
i aquell element imponderable de suggestió
que acaba d'assegurar el domini del palie.
;Els autors que va cantar gairebé tots ja
són coneguts del públic de Barcelona. Ex
ceptuem-ne Pizzeti, del qual oírem una me
lodia feta sobre una poesia de D'Annunzio.
Es tracta d'una Pastoral feta amb una can
tarella arcaitzant, tractada un xic a la fran
cesa—més de Fauré que de Debussy. Es
treta amb molt bon gust i neta de disso
náncies. S'adapta perfectament a la lletra
de Gabriele d'Annunzio.
La cangó de G. Duran, compositor d'ori
gen catalá criat a Canáries, s'enlIala per
fectament amb la tendencia de ,Falla. Un
xic més nerviós, peró. Pertany a l'escola
popularista-refinada que tan sólid prestigi té
enllá de l'Ebre, d'engá que Albéniz, nat a
Puigcerdá, va inventar-la. Falla en aquests
moments n'és el gran Pontífex, i G. Duran
sosté dignament la tradició de tan eminents
artistes.
Les cangons deis nostres Samper i Mom
pou foren molt ben rebudes per l'auditori.
La de Samper posseeix una gran elegáncia
de línia i l'acompanyament molt ben escrit
i felig de rame i figura. La de Mompou,
una
gran tendresa lírica i el refinat pessi
golleig de les harmonies. A base de no voler
personalitz,ar-se, Mompou és deis nostres
compositors més personals.
Com deiem més amunt, Conxita Supervia
sabé trobar l'estil que calla per dir totes
aquestes composicions, tan diversTes entre
si d'esperit i d'escola.
I, encara que no sigui ben bé el nostre
comes, sigui'ns lícit d'expressar la nostra
enhorabona als organitzadors del concert pel
gust i la intelligéncia amb qué ha estat duta
a cap la propaganda.
A veure si hom en pren exemple. Hi gua
nyaran els artistes i l'art.
G. M.

Commemoració de lessing
Després

d'haver celebrat,

el segon centenari de

ara

Lessing,

fa dos anyst
els alemanys

actualment el centcinquante
nari de la seva mort. Amb aquest motiu,
el Teatre de l'Estat ha representat unes
guantes obres de Lessing, entre elles una
de molt poc coneguda, en un acte : La ma
trona d'Efes. Heinrich Mann ha radiat una
conferencia sobre Lessing i el president del
Reioh ha fundat un premi de cinc mil mares
per a la millor obra sobre les idees filosó
fiques de Lessing ; l'ha obtingut un' catedrá
tic de Iena, Leisegang.

commemoren

eellent.

.Enriquint d'una manera notable la massa
anodina decoració del primer 1 del segon
acte7--no parlan de la del tercer, senala
naent lietgíssima—, veiérem dos quadros de
cavallet amb un paisatge cada un. Es cosa
de dir que tota la presentació en quedava
ennoblida. Un era de Rafael Benet i l'altre
de Francesc Labarta.

-FÉlivillINA

JOAN CORTES

el film

La mujer
en

la Luna

Una realítzadó de vanguár
día, amé í oríentat en la fa
mosa novella de julí Verne.

Teatre Catalá ROMEA
Companyia catalana VILA.DAVI
Cada día,el

La

trioml

maro

de Millo Raurell,

de hmlet

JUAN DE LANDA—JOSE CRESPO

Protagonista: MARIA VILA.
Direeci6: PILIS DAVf

conté
ni cabarets, ni escenes de
revista, ní toaletes.
no

CARLES

direccló:
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F. Vehils Vidal

Dilluns, 2 de marc, estrena de la da
producció de JOSEP MARIA
DE SAGARRA,

32.Avinguda Porfal de

rrera

perla negra

O

ISZCI SERIA.

Demá, divenndes, debut de

La

DIJOUS NIT, AL

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Teatre Catalá Novefats
Companyla catalana,

L'eminent cantatriu catalana que, després d'ha
ver fet triomfar les nostres cançons per tot
Europa, dóna el seu darrer concert a Barcelo
na, amb un programa realment extraordlnarl
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"EL P

CINEMA

ES 111D II" PANORAMA

Sla (lit, i :més d'tma vegada, que entre
les earacteristiques del cinema rus calla es
mentar corn a primordial la de Pabséncia
de protagonistes en els seus films. Les figu
res, disposades en un mateix pla, sense
preocupacions de jerarquia i valoradas dra
máticament per un igual.
Cona totes les generalitzacions, aquesta
afirmació •odria discutir-se indicant excep
cions, peró cal convenir que enclou una
base real que la fa acceptable i utilitzable

film, dones, sembla

cercar

una

unitat que

aconsegueix, i mentre el fons és magis
tral, pie de força i vigoria, l'anécdota su
no

perposada

és ni de bon tros dins l'estil
admirable de la resta. Ara, que segurament
aquesta impressió s'acoentua en la versió
no

castellana del film.
El Presidi és la traducció castellana de
The Big House, de Georges Hill. El traduc
tor, W. Ward. No coneixent l'obra origi
nal, és •aventurat fer una crítica de la tra

Les
Ja

coses
som

a

de C. B. de Mílle
Quaresma. Alguns cinemes

la

es conformen al cicle litúrgic
cuiden d'o
ferir-nos espectacles en consonáncia amb
el carácter d'aquests dies. Poden triar entre
I. N. R. 1., Christus i El Rei de Reis.
Aquesta darrera, de Cecil B, de Mille, és la
que nosaltres aconsellarfem sense vacilla

que

cions.

Sabett de qui era La marca de Foc que
revelá a Josep Maria de Sagarra, segons
confessió pública del dia 3 de gener d'en
guany i a Sebastiá Gasch, segons confessió
pública i escrita (próleg del dlibre Una e:ti/tu
ya del
Cinema) el valor del cinema? Era de
Cecil B. de Millo_ Han passat els anys ; nos
altres ens fem vells i Cecil B. (le Mille con
tinua produint amb un espera sempre ágil i
jove. Ell és el teóleg de Hollywood i ara ha
enfiesta Madame Satanás, coincidint aquest
mise-en-vente amb l'aparició d'un llibre
francés titulat Sotanas femelle, d'una senyo
ra que es diu Charpentier.
'En aquest nou film, Cecil B. de Mille ha
tingut més pensades que rnai. Una d'elles
consisteix en una escena que figura un ball
de m?ascares a dalt d'un zepelín. I ja podeu
pensar que l'homo que ha vestit les dones
de Dinamita no haurá estat tímid en la idea
ció de les disfresses. Quan els té a tots en
grescats ballant, els crema el zepelín i ja els
teniu tots avall llonçats per l'espai, proveas
cada un d'ells de para-calgudes.
Hom es promet un quadro d'una visuali
tat imprevista amb aquesta escena.
Suposem que la Sra. Satanás no triornfa
o que alrnenys abans será redimida per 1'»
mor d'un home reete, d'acord amb els cá
nons del cinema americá.

"M'Ulula"

a

"La aldea maldita"
Durant el passat mes d'octubre, a la
Sala Pleyel, de París, s'lla projectat un
film espanyol : La aldea maldita, de Flo
rián Rey. Es la primera vegada que una
pellícula espanyola arriba a assolir una aten
ció internacional. Fins ara, el cinema es
panyol era totalment desconegut a l'estran
ger. Algunes produccions com La bodega i
El negro que tenía el alma blanca havien
arribat a París, peró en elles hi havia un

una apreciaeió global del cinema soviétic.
Peró si com a simple constatació és fa
acceptar, no, en canvi, quan hom pretén
utilitzar aquesta particularitat corn una
marca de la superioritat artística del cine
ma
rus
enfront de l'altre cinema, especial
ment del cinema que ens ve d'América.
En aquest terreny caldria afirmar tot el
contran.
Impossible fer obra d'art sense
compendre, sense establir jerarquies, super
posar ,plans dramátics, comptar amb una
escala de valors. La concreció del protago
nista, dluny d'ésser un defecte del génere,
representa la justa evolució d.'aquest en
vers
la cultura, la tendéncia de la qual és
invariablement de marcar diferéncies i de
destacar l'individu.
La tragédia nasqué el dia en qué un co
rifeu avançá dues passes, obrint-se pas a
través del cor, a contar-nos les seves des
ventures personals. Creure que Panullació
de les individualitats negades en el mar dels
tumultes collectius, la substitució de les
persones per les masses, pot ésser una regla
de superació estética, és senzillament ex
plicar les coses a la inversa.
Aquest ápecte s'enllaça amb el correlatiu
de la supressió d'actors professionals, peró
no
és prudent allargar més aquest preám
bul.
Defensem-nos- contra un art comunista i
uniformista, amb tot i per tot. Natural
ment que aixé, es refereix estrictament al
terreny teóric, on es situen aquells que vol
drien elevar una constatació al domini de
les lleis generals i treure'n tota una teoria
les
sobre les excelléncies del cinema rus
,quals són reconegudes per tothom—, peró
.que en el cas present resultaria un pane
gíric doblat d'una tendenciosa apreciació
contra el cinema americá.
Tot aixó no atempta per res el valor
d'un
génere referent exclusivament als
grans fets collectius, en el qual les vides
són presentades exclusivament en llur di
mensió social. Agrupacions sedicioses, pre
en

—

sidaris, gremis professionals, milicia,

etc.

El Presidi és un film que es ressent de
no
haver-se circumscrit integralment dins
aquest génere. Hom veu massa com la idea
básica és aquí una idea de multituds, i que
la resta hi és d'una manera convencional
per a fer més comercial la cinta. Tot el

d'«'El

Presidi»

ducció, peró sembla probable que, com de
costum, la traducció no está a Palçária de
l'obra auténtica.

•Un Juan de Landa
és ben satisfactori
poder-ho dir
pot haver substituit digna
rnent Wallace Beery. Juan de Landa és un
—

—

actor excellent. Peró la resta no mereix pas
la mateixa apreciació. Llevat d'algunes figu
res més
aviat de comparseria, els altres no
estala a l'altura de la gran qualitat del film.
Per altra banda, l'assumpte és més aviat

la verbositat. Segurament gua
nyaria comprimit amb aquella brevetat i
concisió de La llei de la xurnia. Sonor,
tant com el vulgueu ; els sons no retarden
mai damunt les imatges, per?) les paraules,
i les paraules sobretot dites sense Pescalf
d'una gran convicció, no vénen sinó a neu
tralitzar part de l'emoció que les imatges
abandonades a elles mateixes transporten.
El tema en si apar més un tema de crits
que no pas de frases.
No s'hi valdria a generalitzar aquestes
afirmacions que es refereixen al fet concret
de la majoria d'escenes parlades d'aquesta
producció. ,Gaires excepcions com l'escena
en la qual Juan de Landa es revolta davant
la vianda podrida, anullarien per elles soles
part del valor d'aquélles remarques.
Quedem, dones, que, per aquesta vegada,
el film realitzat amb aquell patró comu
nista a qué em referia en coinençar, hauria
segurament donat un rendiment major i
s'hauria classificat ,potser com una de les
obres mestres del cinema. El comprornís
entre dues formes i sobretot la inintelligéncia
d'una d'aquestes formes —PaneocIótica
ha fet un tort positiu a aquest film, que
resta, no obstant, Pesforç més considera
blc presentat fins ara en els dominis de la
producció totalm42nt parlada en espanyol.
I aixó no és pas por, precisamont.
El tema és prou bo per temptar de nou
un altre realitzador.
Els records de la casa
deis morts, de Dostoievski, o La Balada de
la Presó de Reading, d'Oscar Wilde, diuon
millor que tot comentad com és vast l'as
sumpte i dens el seu valor trágic.
Per acabar, un prec. «Studio Cinaes», vol
dria incloure en una de les seves sessions
The Big House de Georges Mill? La cópia
és a Barcelona. Hi ha en el repartiment
Robert Montgomery, Chester Morris, Le
wis Stone i Wallace Beery.
JOSEP PALAU
refractad

a

—

NOTA.
En Partiele anterior vaig come
la gran injusticia d'atribuir a Esther
Ralston mérits que pertanyen exclusivament
a
Betty Compson, protagonista d'Els docs
de Nova York. Espero que tots els lectors
unánimement hauran fet la rectificació
quest error de ploma.
-

tre

HABLADA

T

MARI

STUDIO
CINAES"
„

Kursaal
Presentará:

Un film de K. MACPHERSON

BORDERLINE
S'

Una

producció 1915,

ffi. Un film de KURI BERNHARDI;

Es despatxen localitats sense
cárrec al KURSAAL, tots
els dies, de 5 a 7.

"La última

re

producció

puixança patética i trágica digna
d'un-Shakespeare
d'un Beethoven; i
a

una

•

o

aquests passatges basten per fer-nos entre
veure el que será el film sonor de Pesdeveni
dor : una tragédia sintética del color, del
moviment i del so.»

Cinema educaiíu
Cada vegada més, el cinema soviétic

de treballar en la
per exem:ple, Pu
dovkin, el célebre autor de Tempestat a
l'Asia, ha estat mobilitzat per realitzar un
film : La guerra, de tema estrictament mi
litar.
La premsa soviética insisteix perqué «el
cinema es converteixi en un guia, un com
pany, un professor permanent per al soldat
roig, per al comandant, per a tot l'estat
majcr», i la Soiuse-Kino projecta, pel 1931
solament, 127 films militars, 8o deis quals
són de naturalesa purament instructiva, des
tinada a la formació militar deis combatents
comunistes.

Un ínferviu amb

Mary Píckford

Mary

Pickford s'ha traslladat a Nova
York i tot un núvol de repórters li ha cai
gut damunt.
ha dit
«Estic dedicada
a l'examen
d'un manuscrit sobre Luorécia Borgia, i
m'ho prenc amb molt d'interés. Penseu si
es
quedará parada la gent veient-me en
aquest paper, si l'arribo a crear, acostumada
a veure'm fent de
nena!
Efectivament, l'hem vista tant de temps
amb tirabuixons i faldilletes, que ja ons
sorprengué veure-li fer de Feréstega en una
adaptació (?) de Shakespeare. Peró es veu
que encara hem vist poc, perqué acaba l'In
terviu dient que ja no fará més papers de
criatura, per traça que tinguin .fotógrafs i
directors á fer-li semblar, perqué ja li re
sulten insuportables la innocéncia afectada i
—

puerilitat volguda.

—

L'xoclle del

una

ex

El film recull l'éxode d'un noble castellá,
obligat a una fugida col-lectiva per la pedre
gada de les collites tres o quatre anys se
guits. Aquest és l'eix del film, promotor més

personal,

tard del drama

símbol.
En el .poble
corra
bles espanyols—hi ha

amb

la

en

—

poble

en

senyal profund

de mans estrangeres. No hi
havia arribat mai un film dirigit per un
metteur en sane espanyol, interpretat per
artistes espanyols i basat en un assumpte i
un
ambient purament ibérics.
i manifes
Per aixóla sorpresa rebuda
tada
per la crítica francesa, davant d'a
quest film que presenta una Espanya au
ténticamente racial i apunta cap a un cinema
nou.
En l'obra de Florián Rey hi ha una
prova palpable i objectiva d'una i altre.
—

—

*

*

*

El més important i meravellós del cinema
és el métale d'expressió que ofereix. Les
seves
possibilitats
per tal d'utilitzar-lo
com
gran vehicle conductor i expositor d'i
dees
són illimitades. En aquest sentit, el
cinema és Inés eficaç que el diari i el llibre.
Dar.rerament ons ho ha demostrat el cinema
soviétic.

un

valor de

un

majoria

de no

home, mig cacle

«La aldea maldita»

mig explotador,

amb les sitges plenes, per&
de socórrer a ningú. Una veu Ilan
ça la primera protesta i •tots els pares deis
necessitats corren a Passalt, desitjosos de
procurar als seus el més essencial per a la

incapaç

vida, segurs d'un dret d'equitat

insti

no

tuit.

Una circumstáncia especial senyala un
nebot seu com culpable de les ferides rebu
des pel ric. Llavors sobrevenon la presó per
a la víctima propicia i l'éxode deis habitants
del poble duent-se'n el poc que tenen, amb
tot el patetisme que significa l'abandó del
que es té i la inseguretat del que es tro
bará.

—

—

Espanya, cinematográficament, tot está
per fer. Cal repetir-ho. Perb si s'orientés
la producció cap
ordre social, s'acon
A

a

un

seguirien dues coses eficaces : una, afermar
la producció ; altra, remoure el país del seu
marasme polític.
Si els nostres

es

imposada Pobligació
defensa del país. Així,
veu

la

amb

escassos

realitzadors ha

guessin encarat llurs produccions en aquest
sentit, ben ,diferent fóra el resultat. Si en

comptes d'acudir al tópic, al regionalisme
pintoresc, slaguessin llangat al fons,
la
a

medulla d'Espanya, de la seva história, deis
seus problemes obrers i socials,
segurament
posseiriem la cinematografia que no tenim
i les masses acudirien als films espanyols
amb un altre esperit del que ho fan. No ani
den a veure el torero, ni el bandoler, ni el
mal estudiara. Anirien a veure's elles ma
teixes i llurs ,problemes latents en la pan
talla.

Així

com

a

França

i Rússia han realit

l'aspecte artístic s'afegia a un
fons polític, lEspanya hauria de produir-ne
també, precisament a fi de no tolerar el que.
zat

films

en

l'actualitat tolera.

*

Fins aquest instant, el film té un valor
collectiu. D'aquí endavant es situa en un
pla familiar, que constitueix
prenent
aquest drama com un símbol
un
altre
problema social d'Espanya, que també con
vé remoure a fi de fixar-lo d'una manera
més precisa i exacta : l'honor. L'honor cas
tellá, encara arrelat i afermat sobre velles
apreciacions, sobre hidalgues creences, ha
sat
en
experiencies massa ráncies, d'una
lógica inacceptable a llores d'ara.
En el film, la tornada de la muller—trac
tada pel marit amb una duresa exemplarit
zant—es resol d'una forma calderoniana. Es
prossegueix la línia de la vella dramática
espanyola. Peró al final pren un sentit més
modem i humá, més lógic i admissible. Flo
rián Rey ha marcat—i bé—el salt que ha
—

—

Espanya
qué aparegué

donat

des del

segle

xvix—data

en

El Alcalde de Zalarnea--a
1930—en la primavera del qual aparegué La
aldea maldita. El seu rise queda compensat
primer amb el seu propósit i després amb la
seva reeixida.

*

Deia,

fa

qu,ants mesos, que Florián
amb La aldea mal
dita la seva carrera cinematográfica ; és a
dir, hauria d'oblidar els seus anteriors erros
i pendre el seu punt de partida d'ençá d'a
quest film. (En el qual hi ha un seriós sen
tit d'uniformació, de •lasticitat, d'alineació
de valors, de feliç aprofitament de mitjans.
Iniciacions d'alta pellícula espanyola.) 1
aixó mateix apuraem a tots els que a Es
panya fan films o es disposen a ferne cal
pendre un punt.de partida del qual no sha
uns

Rey hauria d'iniciar

*

Des d'aquest punt de vista, trobern que
La aldea maldita, film interpretat per Pt
dro Larrariaga i Carmen Vianoe, és el pri
mer cop d'oposició
i de creació futura. A
part el seu valor cinematográfic
valor
d'unitat, d'integració argumental, técnica,
escénica, interpretativa—, hi ha el seu alare
valor : documental tractat sincerament. Per
de prompte, trenca la nostra monotonia ci
nematográfica i senyala futurs camins vers
horitzons impetjats. I aix6 ja és, per ell tot
—

una

*

on

*

sol,

*

troballa.

de penedir després.
(le
Espanya ofereix avui més possibilitats ei
és
nematográfiques que ningú. Per tal
inexplorada, obre
gran camp als esperas
inquiets. Aquest camp l'han de descobrir els

gin

com

un

*

*

*

Hem dit sentit social de La aldea mal
dita, i no ens en penedim. Al contrari, es

Conscrvi l 1)011 21)3, Mal joyel frosca 1 pala
Ifaiti's (leprosa amb
lixó lio
amb la

espanyols;

que

espedn

no

vinguin

que

(Aquests
l'espanyol.)

a

fer-ho els estrangers.

farien 1' es
panyolada infidel, no
Com Mau
rice Tourneur, que torná en fracás d'An
dalusia per no haver-hi trobat «color local»
per als seus films. Color local, quan en el
camp andalús batega un dels més seriosos
problemes socials d'Espanya?
*

*

*

El desagradable i el seriós
el drama
tic
constitueixen una de les más sólides
bases per fixar el futur cinema hispánic.
En aquest aspecte, cal seguir els russos.
El cinema requereix sinceritat, no fals pin
toresc. El cinema exigeix veritats, mal si
guin desagradables al paladar, mentre fa
cin reaccionar l'esperit. Cal donar coses
auténtiques. Des d'aquest ,punt de vista,
La aldea maldita és una obra seriosa (so
cial) i desagradable (espanyola). Per aixó
—

—

el seu
zant.

valor

cinematográfic

i

exemplarit

JoAN PIQUERAS

de CH. CHAPLIN

demá, divendres, 27 de febrer
a les 22 hores, en 5E851(5 ÚNICA

Roma també
presentat Alleluia.
Eugenio Giovanetti en parla a La Gazetta
del Popolo i senyala com aquest film, pre
sentat en una série de sessions privades,
troba una crítica entusiasta i un públic in
diferent.
Acaba el seu article dient :
«No, com a documental, com a simfonia
representativa del geni d'una raça, Ableluia
valdria ben poc si la seva originalitat no
vingués d'un elemont independent l'ele
ment místico-orgíac en el qual Pelement ne
gre no entra sinó pel color.
»El negre encara té crisis d'histéria
peró no com a negre, sinó com a pri
mitiu.
»Alleluia és, dones, un film Inés humá
que alegre.
»En la seva millor part, és un cor pueril
i sublim, car la veu negra sembla rajar de
les profunditats de Pánima. Certs passatges
del film, cal reconéixer-ho, arriben alesho
res

disposats a demostrar-ho
posició objectiva.
tern

Roma

A

Una escena

HISPANIC

Joe May,

(U-F-A)

companía"

BRANS NOVETATS EN
CORBATES INARRUGABLES

laume I, 11

Teléf.

11655
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LES

ARTS

EXPOSUCH
Rafael Llímona
Pinacoteca del

la

A

aquest pintor
anual. I cada
una

Passeig

mostra la
.any nosaltres

ens

Per
de

Grácia

producció

seva

l'esperem

•amb
estem que

confiada atenció, refiats com
responent a la nostra confiança.

seguirá

una

pel qual

NS

banda tenim un lirisme instintiu,
les esséncies més imprevistos

acusa

del model, i per l'altra, una digitado ágil i
nerviosa que s'escapa, massa sovint, cap a
una interferencia perillosa. Sembla com si la
triá de Commeleran no es deixés imposar les
inevitables limitacions del fet pictóric, i per

DISCOS

Pas

Difícilment podíem

majoria
ció

Aixe, potser

perillós

de dir, ja que la
producció d'un artista pot sofrir—com les
altres activitats humanes—els seus alts i
baixos. Peró, ara com ara, l'obra de Rafael
Llimbna es manté en un diagrama clara
ment ascendent.
Aquesta evolució progressiva ha arribat a
situar Rafael Llimona en un deis •llocs més
sólids entre les darreres promocions de pin
tors que han aparegut en el nostre país.
Cree no cometre cap indiscreció en ano
tots
els components del Jurat
tar que a
del concurs «Barcelona vista pels seus ar
tistes», el quadro enviat al concurs de Lli
mona, els causá una excellent impressió.
Remarco el fet, perqué la formació d'aquest
Jurat era bastant heterogénia. I d'aixó se'n
podria treure la conseqüéncia que en l'art
de Llimona hi ha filtracions de diverses ten
déncies pictóriques, 1, potser, seria baslant
encertat. Pe" hi haudem d'afegir que to
tes aquestes possibles filtracions les assimi
la, tot seguit, el seu privilegiat tempera
ment. D'altra banda, fixeu-vos que Rafael
Llimona no ha .passat pel cubisme, ni per
és

l'expressionisme, ni, gairebé, pel fauvisme,
i, no obstant, sembla com si s'hagués apro
fitat de les seves recerques. El cas d'aquest
pintor és, doncs, el d'una adquisició provo
cada, essencialment, per l'instint.
Llimona

no

pot satisfer ni els académics

avant-guardistes. Pels primers té mas
sensibilitat, i pels segons és massa pin

ni els
sa

tor

pictoric.

El fill d'una familia d'artistes

tradició,

amb

una

nova

segueix

la

aportació excellent.

Joan Commeleran
Commeleran, en la seva .segona exposi
ció, celebrada a la Sala Badrinas, ha cor
roborat l'interés despertat, l'any passat, amb
la primera. L'obra d'aquest pintor está, amb
tot, en plena formació. Perb, encara que la
fruita sigui verda, hom pot apreciar la seva
bona qualitat, i preferir l'aspror
a
la saturació de la maduresa.

primerenca

l'Agricultura
banda, limi
tem-nos
les principals característiques que
presenta la pintura de Commeleran.
Deixant

a

una

a

Dibuix colorit

aixó

en

certs

confusionari.

fragments apareix

Si Commeleran

no

un

desordre

fos dotat, aquest

des-.

ordre podria mitigar la seva obra ; per?) com
que sortosament té l'instint pictóric, creiem,
més aviat, que, a no tardar, será, precisa
ment, de les troballes d'aquesta fuga que en
sortiran les qualitats més estimables.

d'edat

en

qu.antitat

una

.a

En

Bosch-Roger

de 'a
per oposi
considerable de pintura,

l'art, envelleix

adolescencia caótica, en plena ilibertat—U1tima deixalla romántica de fi de segle—, ha
estat retrobada grácies al gust innat de l'ar
tista per les coses populars, quasi demagó
giques, que han sabut restituir, en justa cor
respondencia, l'esperit un xic dispers del

pintor.

El gramófon í la radio

Observant el natural i fiant-se sois de la
intuido, magnífica intuido la seva, que ha
estat per a ell com l'angel custodi deis ar
tistes escollits, iniciá En Bosch en les seves
teles aquella visió densa, sintética i sobre
tot pictórica, de matisacions i untuositats
tan sonsuals ; carní del qual no havia d'apar
tar-se ja fas ara, en l'última tela, la gua

ny.adora

del

Fins Pany 1924 només es podia obtenir
música, sense coneixements de técnica ins
trumental, ami) dos mitj.ans : el gramófon
i els pianos. mecánics.
La installació de les primeres emissores
possibilitat de captar-les •mb mitjans
a
l'abast de tothom, varen fer deixar de
banda i arreconar durant aquell temps els
gramófons, principalment, puix que era de
casa
estant on arribava la música que fins
llavors nornés es podia obtenir amb els dis
cos, i la pianola durant algun temps encara

i la

coneurs.

Encara que la pintura d'En Bosch-Roger
caigui dins la classificació de fauve, no
creiem pas que París hagi tingut gran in
fluencia sobre d'oil. Quan per l'any 1920,
després d'alguns estalvis, hi aná per pri
mer cop,
tenia ja En Bosch el seu tempe
rarnent
de .pintor completament clos, pie,
com
una
fruita, de la seva própia saba.
Grácies a aixó no Phem vist mai dubtar i
molt menvs fer marxa enrera• Es de supo
sar, doncs-, que en el seu contacte amb la
pintura fauve francesa, En Boseh-Roger,
més que un mestratge, hi degué. veure una
coincidencia.
Aquest jove artista és tot un exemple de
tenacitat. De primer antuvi, mil camins,
igualment fácils, se li oferiren per a esde
venir prornptament un pintor cotitzat, peró
ell, no volent trair les seves personals con
viccions, s'estimava 'mes no vendre cap tela
ni cap dibuix ;
aixó durá anys i anys, i

va

eintl.
E

.

avui,

qui diu,

que dóna vida al grambfon, el disc,.
tingut diversos perfeccionaments en la
fabricació, el principal deis quals ha
seva
estat l'aplicado per gairebé totes les cases
productores de l'enregistrament eléctric i
ha

tenien contra d'ell.
Els pianos mecánics, en canvi, .a poc a
poc s'han deixat de sentir i únicameint res
ten en algun local públic en el qual les des
peses d'aciquisició no han estat compensa
des per l'amortització. rápida d'aquesta má

a

trasbalsador del modus vivendi
de la pintura catalana contemporánia, en
general tan tímida i poc personal. El fet
que se li hagi donat el premi Cambó i no
el de l'Ajuntament—encara que siguin quan
titativament iguals—, ho demostra a basta
ment ; i, per tant, l'obra d'En Bosch-Roger
és ben digna d'ésser al Museu.
Fins fa poc més d'un any, restava encara
un

quina.
El

.

Sánchez i Lahuerta
cada un dintre la
visió personal—operen sobre el deco
—

seva

rativisme estilístic, amb quatre gotes de
transcendentalisme en el primer i de cari
caturisme en el segon.
Quan en aquest formulisme no hi ha un
gruix de certa consistencia pictórica que el
suporti, pot decaure a un limitat cartellis
me, i aquest és el perill, massa persistent,
en
l'obra deis nostres distingits visitants.
flem anotat, en una altra ocasió, la nos
tra simpatia per Palliberació de la jove pin
tura valenciana del
seu
sorollisme, en la
qual aquests dos artistes sán els apóstols.
Pero, després d'haver trencat uns mot

llos,

cal

vigilar

de

no

estancar-se

en

uns

altres.
Per aixó, esperem, encara, un cert
que Pere Sánchez i tenar Lahuerta
conaran
mes

per

els

seus

encarar-se

dia,
arre

preconcebuts decorativis
amb la Pintura.

MARIUS GIFRIEDA

DE

IMIODA

Bosch-Roger.
En Bosch-Roger se sap de cor tots els
secrets deis vells carrers barcelonins, sobre
tot dels que l'amoixaren de petit, els hu
rnits i foscos carrerons del barri vell, la pro
ximitat al port, la qual ha deixat al nostre
artista aquest simpátic aire de facecia i un
manifest decantament per als gustos ma
riners.
En aquest ambient transcorregué la seva
infantesa de noi de carrer, fent «pedradas»
amb xicots d'altres barris, o bé, •mb molta
gatzara, capbussant-se en les olioses aigües,
irisades, del port.
Devia tenir quinze anys quan ingressá en
les classes de dibuix, nocturnes, de l'Ateneu
Obrer ; coincidiren amb ell Francesc Do
mingo, •Camps-Ribera, Apelles Fenosa, Dau
ra, Márius Vives, Alfred Sisquella i Josep
Pous, fill del conegut autor J. Pous i Pa
gés; norns que avui dia es cotitzen en el
nostre mercat.
Si de petit ja, de

.4.

conegué En Bosch
avenir-se

a

cap

manera

la

tan

indbmita,

llibertat,

disciplina

mal
escolar ;

podia
així,

poc després vingué un
llarguíssim període de transhurnant traüll,
del qual són testimonis tantíssims apunts i
notes preses, ja sigui des del mol', com en
els cafés cantants, music-halls, fires i, .pre
ferentment, pels recons tristos i desolats deis
suburbis barcelonins.
A la Plaça de les Beates, en un taller
llogat a .mitges amb el pintor Daura, co
mençá. En Bosch-Roger d'una manera rudi
mentária a expressar aquest particularíssim
.concepte del món sensorial i fenoménic de
la seva pintura ; visió meravellada que con
serva Bosch-Roger encara de quan sols els'
sentits—no la raó—govennen les inostres pri

dones,

veurem

meres

impressions.

com

—

El Parallel

En Bosch-Roger un pintor obscur, quasi des
conegut, admirat solament deis seus amics,d'aquesta generació que Penvoltá, infonent
li confiança en ell mateix, que avui fa seu
aquest triomf, i grác.ies a ella queda dones
definitivament entronitzada.

L'exalçament d'aquest pintor representa,

per dir-ho aixi, la primera pedra d'una nova
academia ; una. academia on els principis
més dissolvents han pogut assolir la madu
rasa. Per dir-ne
algun nom, si aquest no
fos tan desprestigiat, en diriem neo-medi
terránia.
La Piala Antoni Ldpez i Parallel són dues
mostres completes d'aquesta escola ; la pri
mera
representa la cristallització de la pri
mera
época, plena de turbuléncies i foscor,'
de pintura densa, pessimista. En podríem
dir també l'poca primitiva d'aquesta nova
escala ; l'altra, el 3arallel, és el primer pas
d'una nova tendencia en la mateixa pintu
ra ; la primera forma un paréntesi que que
da clos amb la darrera obra presentada al
concurs ;
la segona, lluny encara d'atényer
la perfecció d'aquella representa, peró, la
renovado fecunda, obérta a totes les possi
bilitats ; •més optimista—havent suprimit de
la paleta el vermelló—, els 'blaus i els verds
s'han tornat ingrávids ; els volums, ponde
rats uniformement por la llum d'un equili
brat impressionisme, han deixat aquella pe
santor, aquell alt sentit de la gravitado deis
cossos que feien de la seva pintura una exal
tada expressivitat de la terra, d'aquesta ter
ra (riostra, tan concreta, roja i sensual i de
la qual el nostre pintor, aquest cop, espon
tániament, se'ns ha evádit per a superar-se
dl mateix. Una sensacional victbria ha
a
estat el preu d'.aquesta evasió.

MACIA

PASQU.AL

gramófon

i la rádio tenen amIxIós el
fer arribar la música a la llar.
El públie també és el mateix i potser un
esperit de selecció trobaria abans una certa
cultura musical Inés desenrotliada en l'oient
de discos que en el d'emissions de rádio.
A tots dos mitjans i a illur gran difusi6
d'avui dia devem el gran bé ve les perso
nes que
no
temen una gran oisposició per
al piano o una gran voluntat, pleguin i el
tanquin i facin rodar un disc o connectiin
l'altaveu, i no hi ha per qué posar el crit
al cel, puix els pianistas no mancaran, ja
que de vocacions decididas no se n'esgarria
cap.
Actualment .pot din-se que 'el grambfon i
la rádio es completen l'un a Paltra. El dise
és quasi la vida de moltes emissores de rá
dio, els programes de les quals viuen de
precari deis discos. Tant és així que sOn
molts els venedors de discos que es planyen
d'aquest fet, allegant una possible disminu
ció en la venda d'aquests. La diferencia de
venda potser hi sigui, peró en aquest cas
el problema es redueix a estudiar l'oportu
nitat de radiar discos d'actualitat en gran
nombre, com esdevenia amb la música frí
vola, i que es suprimeixi la prioritat que
s'observava fins ara a favor de les emisso
res d'aquí en radiar discos abans que aquests
fossin a les botigues de venda. Peró el que
cree és
que és un error pensar que sentir
per l'altaveu un dise pugui portar a la deci
sió de no adquirir-lo. Tanmateix
botiguer
no ven
cap disc que no el faci sentir primer,
i precisament la rádio és Púnic mitjá per
a
obtenir aquesta excellent propaganda del
disc, que només és posible amb una di
fusió ben extensa.
D'altra banda, el perfeccionament de fa
bricaci6 assolit amb els aparells de radio ha
portat una clientela formidable al dise que
abans només tenia oients en petits audito
ris, peró que amb els moderns amplificadors
ha fet arreconar els pianos mecánks. L'au
dició del disc amb un bon aparell eléctric
té la virtut de reproduir els elements que
l'Integren amb una fidelitat no coneguda
amb els aparells mecánics.
Aixó dit, cal afegir, de passada, alguna
cosa sobre l'anomenada reproducció eléctrica
de discos i encarar-se davant de la propa
ganda dels constructors de receptors elle
trics de rádio modestos que l'ofereixen arnb
la possible connexió d'un pick-up que, subs
tituint el diafragma de mica o metállic deis
gramófons, capta les sinuositats de la placa
per a portar-les a Paltáveu travessant el cir
cuit amplificador de l'aparell. Jo no sé qué
es pot anar a cercar amb els Altaveus mag
nétics, i especialment amb •aquells que en
el mercat són oferts a baix preu. Només
amb altaveus dinámics de molt difícil caes
trueció i de perfecció assolida només por
molt comptades marques pot obtenir-se una
bona audició ; peró per .aixó cal un ampli
ficador d'una potencia bastant Inés intensa
que la deis aparells de rádio d'un preu rao
nable. Amb un modest portátil s'obté millor
resutlat que amb .aquestes combinacions ri
dícules i alhora cares, quo nomiés compor
ten una
complicació inútil. A la sonoritat
de les modestos «maletas» que ofereixen les
cases de gramófons, potser se li .pugui fer
algun retret quant a cruesa i timbre rnetál
lic, peró en els altaveus senzills magnétics,
en canvi, les pertorbacions inherents a Parn
plificació eléctrica no són compensadas per
la sonoritat, que en moltes ocasions .a.pareix
deformada i sense cap similitud de timbres.

mateix fi

En l'aristocrática sala de Casa Llibre ex
posen aquests dos artistes valenclans ja co
neguts del nostre públic. L'opinió que teníem
d'aquests pintors gairebé no s'ha modificat
per la present exhibido de les seves actuals
obres. El sentit de les seves pintures és el

m.ateix, encara que, avui, la interpretado
sigui, pictóricament, de major consistencia.

els bons artistes i la bona

música. Amb aixó ha desaparegut molta de
la prevenció que els amateurs de música

encara

es

molts és

incorporat

haver

perdura aquella
idea del pintor revolucionan—eh, tan nor
mal, tan, si
vol, priman—, que per
com

perdurar.

revifalla del gramófon, pero, que més
havia sofert, aviat es va fer notar. Els pro-.
grames de les emissores, a estones per man-.
ea
d'una organització económica que els po
gués donar certa estabilitat i ajut, i molt
tumbé per voler assolir un eclecticismo que
acontentés a tothom, no han tingut interés
i el temps, d'altra banda, ha fet perdre la
novetat i la sorpresa que proporcionava l'in

Pere Sánchez í Genar Lahueria

o

JOIER

les sorpre

DISCOS

Sigui com sigui, l'actual producció d'a
quest artista és ja prou consistent per asse
nyalar-la com una bona adquisició de la jove
pintura catalana.
I més que en la pintura, Commeleran ex
celleix en el dibuix. En el paper, sembla
que no estigui tan cohibit, per la técnica.
com
en la tela ; els dibuixos són molt més
espontanis i molt menys enfarfegats.

ens

EL

en

i aixo .és molt important, transcendental.
La pintura d'En Bosch-Roger és una pin
tura que ha
madura t sense haver de clau
dicar en res, sla perfeccionat per ella ma
teixa, s'ha preocupat sois de donar cada
vegada més perfectes, m.és bells, més sen
sibles els resultats d'una visió primer ter
bola, després apassionada, de fauve, i final
ment, clarificada per la prbpia llum inte
rior de la raó.
La personalitat d'En Bosch-Roger l'hern
de buscar en el carrer, de cara al quotidiá
espectacle de la urbs, i yeurem com una

vif,›

J. Commeleran.

creure

les deis concursos públics, essent com són
els seus resultats sempre préviament cone
guts i, per tant, previstos ; aquesta vegada,
pe" no ha estat així. El resultat del con
curs
«Barcelona vista pels seus artistes» es
pot dir que no l'esperava gairebé ningú ;
pertanyent el premi de l'Ajuntament a aque
lla primera mena de resultats, •els previstos,
és al premi Francesc Cambó que ens rafe
rim, adjudicat al pintor Bosch-Roger.
No hi ha pas dubte que assis.tirn a uns
moments de molt, moltíssim interés. L'éxit
d'.1,211 Bosch-Roger, el primer amb carácter
oficial de tota la seva generació, representa
per a inosaltres una época que finalment
s'imposa i foragita totes les que la prece
diren i s'esforcen encara a mantenir-se

nivell.
El conferiment

—

jove pintura

la

a

:

J. A. GRAU
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les acreditades

Neurastenia,
que combaten Luna manera cómoda, rápida i efical

només

equivocat

rhcies

GRAGEES POTENCIO DEI DR. SOIVRE

canvis i trasliats
vaig

tontes

Certificats de
productor nacional
Contribució industrial

territorial, utilitats
Expediente

protecció

de

a

la

ífesrt:icufaonál

membria, vertígens, fadígacorporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpítacions, histerisme I trastorns nerviosos en general de les dones í
n
selstrastorns orgánics que tínguin per causa o origen esgotament

toetrvkss.
Gragees potencíals del Dr. Soívré,
Les

més que un medicament són un element essenclal del cervell, medulla I tot elsístema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; indícades especíalment als
esgotats en la sena joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant fisics
com morals o intellectuals, esportístes, bornes de cii.'ncia, fínanciers, artistes, comerciants. Industrials,
pensadors, etc., aconseguínt sempre, amb les Gragees potencíals del Dr. Soivré, tots els esfoureos o
arríbant a l'ex
exeercícis fácílment í disposant l'organisme per rependre'ls sovint í amb el máxím resultat,
trema vellesa 1 sense violentar l'organisme. amb energies própies de la joventut.
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d'Espanya, Portugal I América

NOTA.— Dirigint -se i trametent 0'25 pies. en' segells de correo peral franqueig a Oficines Laboratorio
carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un !libre explicatiu sobre l'origen, desenrotIlament
d'aquestes rnalalties.
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Societat Espanyola de Carburs Metalilics
BARCELONA

Correus: Apartat 190
"Carburos"

Mallorca,

Teléfon

232

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) í Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 <>/,, DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia í Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia í Córdova : : FERRO MA
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT í SECAT de
fils í peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS,

ESTUDIS, CONSULTES
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amb la qual es fa ímpossible el desprendiment
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