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"La Perla Negra", de josep María de

Sagarra,

Sagarra, malgrat el que
molta gent s'arriba a pensar i malgrat totes

perscmatges confirmen

14,

teatro
pg oétic LA MUSICA

al Noveíats

Hl ha un tema molt interessant a revisar
precisar una actitud crítica : la intercalació Segon concert Conxita Supervia
la
Ilum
aportacions
la
de
les
darreres
de
de motius lirics en una obra dramática tres
essent
El segon recital de Conxita Supervia al
literatura dramática : el tema de la presen
els mateixos de sempre ; no deixa de donar
suposa una traició. Es un subterfugi una
Palau, de la Música Catalana, va superar
ifer-nos-ho
cia
de
la
seves
temptatives
per
creure,
nos
una
poema
en
el
teatre.
hábil
les
collecció de ties xafard&res i de
maniobra per a conquerir—per un al
en
brillantesa l'éxit del primer. Es
D'antuvi, la possible pregunta prévia no tre eami—Pespectador. I aquesta ,afirmació encara
és tot el contrari d'un cínic o d'un desver
vells més o menys ridículs com a cada nova
un
art tan ric de facetes el de l'eniinent
ofereix
pas
cap
mena
de
difiCultat.
Poesia
i
gonyit.
comedia que ens ofereix '• perb aviat veieu
meya pot convenir a totes les tendencies de
diva catalana que el .públic arriba a Púl
teatre són dues coses perfectament compa
Si nosaltres donéssim a la paraula «ro
que les vies de l'aceió són forga més com
l'actual teatre poltic : pot convenir a Ros
tima peça de la tercera.part d'un programa
mande» el mateix significat que molts
plicades, que els sentiments que en ella ba
tibles. Poden citar-se—yegi's qualsevol ma
tand, a Marquin.a o a Josep M. de Sagarra,
tan extens i variát. Com ho era el de :l'alee
donen, dirfem del nostre poeta que n'és un.
nual—alts exemples de teatre poltic.
teguen són alguna cosa de nou, que han
.tant com a García Lorca o Alberti.
día, i s'adona Perféctáment que podria se
guanyat en profunditat, que són treballats
I hé : cal analitzar—rellegir—aquest tea
Per6 amb tot i que alió que caracteritza de
No. L'interés dramátic den obtenir-se sen
guir escoltant-la indefinidament sense, aca
tre. Estudiar la presencia d'aquest lirisme
cap a peus el teatre i fins tota l'obra en
d'una manera més greu i més sospesada,
se abandonar els elements dramátics propis.
bar de fer el torrib de les possibilitats d'a
dins de Pacció dramática. I
general de l'autor de La
questa artista extraordinária.
Corona d'Espines, és un
sorpendre els resultats d'a
és que l'ends més pur de l'art. de la
questa fusió.
conjunt de qualitats que
nostra cantatriu no radica ni en la qualitat
Hl ha un concepte dássic
ens acosten més al roman
del material vocal, ni en lá perfecció d'una
ticisme que no al dassicis
'del teatre : el teatre-acció. Tot
técnica que, com en tots els intérprets cle
me, ens estalviarem de do.:
en
l'obra escénica—del Sis
categoria, acaba per passar desapercebuda,
cents espanyol, anglés i italiá,
mar-li aquel] ape•latiu que,
de tan justament com és aplicada al seu fi
enten
•1)1
serviria
per
per
exemple—tendeix
a
un
di
si
veritable, i arribeu a trobar que és la cosa
de
el
.sentit
namisme.
dre'ns
pressa,
.L'escenografia no
més natural del món que aixó sigui així
existeix ; la diuen—la posen
excessivament únilateral
i no d'altra manera. Per6, és ciar que, en
en moviment—els personatges.'
que hom li ha donat S'a
realitat, és la cosa més «antinatural» del
A les prirneres escenes. de les
parta massa del' que pró
rnón, i que el «prodigio comença a produir
piament té perqué el pu
obres clássiques els personat
se precisament a partir del moment en qué
ges fan a•lusió al 'loe cm es
guem usar sense escdupol.
emoció, bellesa del material i técnica van
veritat,
tan
roznárntic
troben,
Es
freqüent
En
sentir-los
perdefit el seu pes específic propi i deixen
materialista,
el
dir
:
«Ja
hem
és el
Si-9arribat a la ca.
volar lliurement l'esperit.
11,
so», o bé : «Aquest és un bell
ller i el vil, eom aquelll que
Conxita Supervia és al pol oposat del que
jardí». Vambient és tina crea.
excessiVament idealista,
en podríem dir la cantant «natural»,
«natural» que és
delicat i sensitiu. Defiini
ció de la paraula. L'esceno
el tipus més generalitzat 1 més
grafia plástica té un interés
rem, dones, Iosep .Maria de
tant a l'escena com a la sala de concert.
evidentment secundad.
Sagarra amb un mot .que,
Per -cantara «natural» entenc aquella en la
que
vague,
expres
Tot
aiach,
per?),
se'n
va
en
encara
qual les dots de natura, la noblesa del ma
orris
per
sará millor el nostre pen
l'adveniment del Ro
terial vocal i la perfecta explotació d'aquest
manticisme. El Romanticisme
sament : Sagarra és un
material són el pés més gros que l'artista
sentimental ; un sentimen
substitueix la paraula de l'ac
posa a la balança. Cal no oblidar que l'emo
tor per Pacotació de l'autor.
tal corn una casa.
ció fisiológica de la veu humana nobleinent
Per comptes d'atorgar a la
En La Perla Negra Sa
timbrada i jugada sense noses pot .ésser tan
paraula
la
pompa
del
personatge
la
va
garra ha posat
forta, que en molts casos arriba a desarmar
loració
dramática
de llam
sonora i turgent deis seus
el sentit orític, i el gros ptíblic, sobretot,
bient,
és
l'autor qui el sot
versos al servei d'uns sen
acaba per corifondre aquesta emoció natu
met a una atmosfera ; a un
timents nobles i humanís
ral amb l'emoció estética.
medi. (Per exemple, hom tro
sims que han de trobar res
L'art de ,Conxita •upervia, al contrari,
ba minuciosament assenya
sb immediat en el cor de
,«Harrzlet», posat en escena pel Gordon Craig
és tot intelligéncia, intendó
matís. Ella
lats
:
clars
la
gent
honesta
del
de
lluna,
fressa
de
tota
no fia mal res
a l'esclat de
la veu ni als
vent,
aire
de
tempestat, salzes
nostre públic. Es dar que
recursos d'un
virtuosisme banal. Es en la
i xiprers, Ilamps i trons). El Romarnticisme
Es una elemental exigencia que devem for
en cap de les seves crea
manera de dir i en la 'manera cfe subratllar
atura l'acció. La multiplica en quadros plás
mular, máxim avui que es postula un enér
cions anteriors Sagarra no
la dicció amb el gest, que aquestat artista
,tios, amb tendéneies a l'apoteosi. Li .pren
gic destriament entre els generes, i que es fa de cada una de les seves interpretacions
ha defensat mal la vilesa i
L'efecte poétie mata l'efeete
refusa, per sospitosa, qualsevol intervenció una creació inirnitable, guiada sempre per
la maldat, perh li ha es
mátic. La poesia
el lirisme
de les coses extraartístiques e& l'art ; qual
devingut tantes vegádes que
resurta
en
un sentiment molt segur de Pestil i per un
últim terme
perjudicial a •Pacció.
sevol cópula confusionista entre les arts.
la veu d'uns. sentiments
bon gust
Aixó
es
veu molt clarament
estudiant un
Aquestes són les exigéncies que calia fer
elevats i dignes ha desfer
L'Oída més sensible al matís que a la
fenomen molt interessant del teatre clássic
evidents davant la intervenció de la poesía
mat el trasbals i la corifu
puixanga, i massa sovint castigada per les
Una escena de «La Perla Negra»
castellá : la influencia del gongorisme. Hom
en el teatre. Ara
bé : cal din que el teatre
sió en l'ambient on Pacció
trueuléncies de l'exhibicionisme vocal, li
pot, en efecte, arribar a la següent conclu
poétic és, de fet, l'antítesi de tot aixó. Ací
es descabdellla.;
el perso
agraeix ja d'haver desplagat tota la gama
En aquests sentits podem dir que Sagarra
sió : major quantitat lírica, igual a menor
la poesia neix precisament de l'acció pa
matge que representa Vhonradesa i la ve
dinámica vers el registre feble. Per aix6,
ha superat les seves produccions anteriors.
qualitat dramática. Quan -el dramaturg posa
lma evasió de
les coses quotidianes—«poe
ritat ha fet tantes vegades d'estripa-cuen
encara _que
jo no he sentit mai la nostra
Quant
altres
en
boca
d'un
personatge
una
serie
de
sia,
diu
Ortega
Gasset,
el
nom
als
aspectes, el poeta és el ma
con
y
és defugir
tos ; aquells mateixos sentiments s'han mos
diva a l'escena, em sembla a la sala de con
ceptes lírics, una aria de lirisme enoés, el
quotidiá de les coses»--vers el somni—teatre cert la cantatriu «da camera» ideal. La seva
teix de sempre : l'exoessiu automatisme dels
trat en tantes ocasions .amb un Ilenguatge.
seus versos el porta moltes vegades a ex
resultat poétic pot ésser—independentment
sobrerealista—, vers la irrealitat—teatre fan
massa oru o massa directe per a les okles
tbnica natural és un mezzo-piano d'un yo
tástic—o vers el sublim per una concepció
d'aquella mateixa gent honesta, les reac pressions i recursos de no massa bona llei, molt bel! ; .per6 l'acció dramática sofreix un
1um harmoniós i d'un'a qualitat admirable ;
collapse ; mor.
grandiosa de la Humanitat.
cions de la qual són tan estranyes ; que• amb els quals—i que ens perdoni—no seria
i el fet de .fer-se molt més extensa i més
de més que fos una mica més exigent. La
El peroentatge de gongorismes —d'áries
Teatre poétic ; peré, no poesia—empeltada
quan aquests sentiments no ,es presenten
rica de termes l'escala dinámica vers el
griques--és
més
gran
com
més
Os
la
—en
el
teatre.
petita
aquesta forma, <luan en comptés dé por, qualitat del conjunt no hi perdria .pas res.
piano que vers el fortq, és una prova pa
A116 que comenga amb el to d'una come
,intensitat dramática.
tar trasbals i desori en el medi on sobreve
lesa de la rara sensibilitat i de la fina cultu
Gun.J.Em DIAZ PLAJA
dia illeugera i graciosa en les primeres esoe
Actualment succeeix el mateix. I bé. Cal
men, actuen precisament tot al contrari.
rá vocal de l'artista.
nes del primer acte, va prenent forga dra
provocant-los en l'anima dels protagonis
Conxita Superyia va triornfar plenament
mática i intensitat en transcórrer l'acció, la
tes, quan en lloc d'apellar a la debellió en
en cada una de les peces d'un programa
qual de vegades—encara que no sovint
.den a la Ifidelitat, és una novetat que val la
ple d'amenitat i d'imprevist, fent prova de
sembla que es deixati una mica. Els tipus
pena d'ésser senyalada.
la més exquisida musicalitat en el domini
Sagarra en aquesta obra s'ha proposat, que se'ns han presentat, en anar veient-los
dels estilš més oposats. El públic .no es va
i sentint-los, se ns dibuixen i se'ns concre
1 ha resólt d'una manera límpida i segura,
cansar d'ovacionar-la i -de demostrar-li
la
ten. El diáleg de Leocádia i de Ferran en el
•otser el més gran problema que s'hagi po
Aquel! senyor, calb i amb bigoti retallat, seva admiració amb un entusiasme que po
Un
Maciá
per
altre
primer acte en,s situa ja de pie en él camí
pat mai en la seva carrera teatral. 1Els ti
ques vegades hem presenciat. Alexandre Vi
volia amagar-se.
que ens portará ja a alló qué és er-conflicte
lalta fou un collaborador ideal. No es pot
Una nit que al ja difunt Teatre Lírie Ca
Va resultar que era el pare d'En Manuel
de l'obra—el qual ens ha iniciat primer la
demanar més flexibilitat ni més qualitat pia
tala feien 1.4 Legió d'Honor, es presenta
Blancafort.
conversa entre •Ferran i Albert—, conflicte
nística qúe la que tingué la talea exemplar
a
la porta de l'escenari un senyor petitó,
que es cabdella rigorosament fins arribar al
d'aquest artista.
amb barba, que va demanar per veure un
Galimatías
lliurament de la perla negra per part d'Al
actor.
ROBERT GER H ARD
bert a Maria Antónia al davant del mateix
—Qui 11 diré?—va fer el porter.
Un arnic nostre ens tramet un programa
1111111LI
Ferran, el seu marit, que és una de les mi
—El senyor Macla.
dels «Amics de l'art i de les Iletres» de
llors escenes del segon acte. Per6 allá on
La nova va córrer amb rapidesa per l'esSant Feliu de Llobregat, els quals, induen
Sagarra s'ha lluit d'una manera magnífica cenad.
Tothom l'anava a veure i el salu
ciats pels métodes 4e publicitát cinematográ
és en el darrer diáleg entre Maria Antónia
dava, actors, tramoistes, tafaners. A l'Ad
fica, «presenten a l'eminent dramaturg n'Ig
i Albert, profund, viu i riquíssim. .Quant a
ja es parlá d'organitzar u na fun
nasi Iglésies en La llar apagada».
l'acabament, sense sap truculencia i d'una ministració
Companyia catalana, direcció:
en
honor seu.
La presentació és feta amb els següents
agudíssima ironia, és una de les coses de cióDesprés
CARLES CAPDEVILA
es va descobrir que es tractava
mots : «La llar apagada, és una obra en
més finor que hem vist en el nostre teatre.
del Dr. Macla.
qué la bondat s'eleva a elernent priman, la
Entremig
hi ha un ,grapat d'escenes acci
dormitorís, menja=
L'endemá explicaren l'erro a l' autor de
bondat a més d'ética, també és estética,
dentals amb un regust ,de cosa bona de
Avuí, tarda: la famosa obra de FOLCH
dors, rebedors, efe.
En Víctor Mora.
així, grácies a aquesta bondat que amara
debb, com la del senyor Magarola amb la l'obra,
—Ja
ho sabia que no era En Maciá—va
I TORRES,
La
l'obra,
llar apagada causa una profunda
serventa, que és deliciosa, les interpella
El
dir amb aire desmenjat.
impressi6 en el públic.»
cions de la tia Ursula a Maria Antónia i el
—Per qué?
Recomaníem als «Arnics de l'art i de les
seu diáleg amb Leocádia.
pisos compieís des
—iPerqué el primer a qui hauria vingut a lletres», de Sant Feliu, que no fessin pre
i
acurada
La presentació, encertadíssima
saludar hauria estat a mi.
sentacions amb aquests termes, car s'expo
de 1.000 pesse€es
en tots els detalls, tant en decorat i en mo
Nít, i cada nit, el darrer gran éxit del poeta
sen que
el dia que yeiem l'interfecte, no
biliari com en els vestits—i850—, tot apro
sapiguem de qui es tracta.
El
piadíssim i oferint n bellíssim conjunt. Es
JOSEP MARTA DE SAGARRA,
Una altra confusíó, encara
la dignitat de la qual
una presentació amh
facilítaí de pagameni
Segona edició del fet, pero si la primera
-no estem ,acosturnats.
Coincidéacía
a
piteas
al compieué
fou espontánia, Aquesta ja era combinada.
La interpretació, correcta per part de tots.
No
sabem
si
per mitjá de practiques es
a
Slavia de representar La Fa/9.
Hem d'assenyalar, perb, especialinent
peritistes o bé sabrerealistes l'altre dia Sha
part de les senyores Fornés, Morera, Bar6,
S'avisa En Maciá, ,S'avisá En Ventura
Icespeare féu una aparició a la Societat d'Au
Gassol, A l'Administració es passaren tota
etcétera, i els senyors Galceran, Gómez i
Es despatxa a Comptaduria
la tarda telefonant a les societats republi
tors. .Com fos que havia llegit en una ear
Gimbernat,. el qual trobem que potser apa
tellera deis teatres barcelonins que al «Ro
llassa massa el seu tipus—, el senyor Tor
canes i catalanistes comunicant-los la noti
cia. A la representació coadjudaven els cent
mea» representaven La mare de Hamlet i al
(tocant a les rambles)
rents, que ens dona un Albert de molt bona
Polioraina Las hijas del Rey Leta,r, l'home
qualitat, partieularment en l'expressivitat i bornes d'En Fontbernat..
pretenia cobrar el tant per cent que corres
matisació del seu darrer parlarnent, que re
Al teatre hi havia poca gent, per6 tot
hom esperava l'Avi. Tot d'una entra un Se
pon a la família,
presenta un veritable tour de force.
Companyia catalana VILAaDAVI
nyor acompanyat d'uns quants amics. El
JOAN CORTES
públic s'alçá dret i es posá a ovacionar-lo.
Denla divendres,a
quart d'onza: BENEFIC1
Els cent homes d'En Fontbennat tarnbé.
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CINEMA
UN GRAN FILM DE RAOUL WALSH

Les darreres estrenos
El que ha succeit amb La aldea maldita
de Florian ,Rey "és *de ben lamentar.
El seu autor, amb una admirable intuició
de les formes cinematográfiques, amb una
anécdota xopa d'humanitat, amb un am
bient •intoresc i pie d'evocacions literáries,
porta a cae la seva obra.. A desgrat d'una
gran miséria material que Pacompanya en
les seves tasques, l'entusiasme vene digna
ment tots els obstacles i la intelligéncia fa
•

acomodar

exigéncia.

aquesta

a

"Horitzons nous"

Introdui

del film escenes totalment
parlades, les quals es., retallen brutalment
de la resta de la cinta, repreáentant Papa
rició de cada una ,d'elles una lamentable
ren

el

en

curs

equivocació.

L'actitud d'una part del públic que acudí
al Kursaal la nit de l'estrena d'aquest film
fou indecorosa. Encara que enérgicament
un
altre sector improvisá rápidarnent una
contraprotesta, el fet qtie
aquestes ceses puguin °cór
ner ,ens
omple de vergonya.
Un públic que acepta tan
•

films. La resisténcia s'organitza rápidament.
element patétic deis
Dones i criatures
grans films de- D. W. Griffith—s'entaforen
al fons deis carros disposatá en eercle, mea
tre els indis, rabents, .baixant vers la plana
amb l'udol de llurs eras béllics; branden
els ares amb els quals engeguen una pluja
de sagetes damunt del campament blanc.
A les vistes panorámiques del campament
encerclat pels genets roigs que al trot vol

No és arriscat augurar que The Big Trail
de Raoul Walsh, que es presentará al pú
blic tot seguit, amb el suggestiu i escaient
títol d'Horitzons nous será la máxima SOn
sació cinematográfica de la temporada.
Per Paudag ambieió que l'anima, per la
quantitat d'elements que posa en joc, per
la magnificéncia deis seus esoenaris inaturals,
Horitzons nous es situa en un lloc de pre
feréncia entre tetes• les produccions que por

—

producciones nacionales
explotació del
pintoresquisine i patrioteris
més barroers i ?pe
ftisa una cinta que per mi
racle ens fa quedar bé da
tes

me

re

públic pari

del
que .assisteix a la seva
projecció en la selectíssirria
Sala Pleyel, revela- a les da
res
l'enorme dosi de mal
gust que vicia Patmosfera
deis nostres cinemes. Hi ha
gent que quan no veu ves
tits de seda o carnises blan
ques, copes de xamparly o
cotxe del més recent mo
del, ja II sembla que' Phain
eltafat.

Chaplin ha dit que, en l'esdevenidor, els
Illms de dibuixos ariimats seran considerat-s
els únics dignes de passar a la posteritat.
Chaplin és .modest s'oblida dl mateix,

senc

precisament quan está assistint

L'última

Ufa,

*

*

companyia,

film
per Studio

pnesentat

Cinaes

•en

la

seva

darrera

sessió, és igualment un film
que no respecta pas gens les

«Una dona

males habituds del públic.
Tot al -centrad, sense ate
nuants de cap mena, exposa
amh una impecable eviden
cia una anécdota terrible
ment trágica.
L'extermini
deis tretze supervivents d'u
na companyia prussiana que
per uns moments i a l'em
par d'un molí resisteix a
de les columnes franceses de Pe

la Llurut»

a

trioznfar la idea. Resultat, un bon film mut.
D'aquest film no se'n pot parlar sinó es
el to del Irnés franc elogi. Llevat de La Bo
dega, el cinema espanyol no pot presentar
res de comparable. Hi ha fragments esplén
dids. L'éxode del poble enter cap a la capi
tal, la tempesta que destrueix tots els con
reus, les amples ,visions de les planes de
Castella, les pedres i els carrers que parlen
d'una cultura ancestral, els tipus tots retra
tats al Viu, i tot aixó, avalat amb un ex
cellant treball de camera. La aldea maldita
deixada en la seva forma inicial, és un film
perfectament satisfactori i qúe aferma la
impressió que apuntava aleshores de La bo
dega. El cinema espanyol tindria
si s'ar
ribés a constituir
més afinitats amb el
cinema rus, que amb el cinema americá.
Un cinema sense pomades, encarat de ple
a
aquell sentiment trágic de la vida que
sembla fonamental en Pánima esparnyola.
Després, els propietaris del film cregue
ren que la
cinta únicament sincronitzada
no era presentable avui día, en qué tothom
exigeix que els personatges parlin. Ales
hores varen esguerrar el film, en voler-lo
—

—

l'avene

napoleónic.
Despullat de tota fácil amenitat, és un
film d'una simplicitat máxima que es des
envolupa inflexible en una dissecció d'en
goixa creixent. L'acció, totalment inclosa
xércit

,

a

l'interior del molí. Entre quatre parets de
fusta, la tragedia concentrada i punyent
d'aquells dotze homes que capitaneja Con
rad Veidt constitueix un espectacle certa
ment original en el cinema.•
Film molt treballat especialment en l'as
pecte fotográfic, confirma l'esperit de re
cerca 'que domina
alguris productors ale
manys, que, bastara al marge de les preo
cupacions comercials, treballen en l'eleva
ció del cinema nacional.
Amb Quatre d'infanteria, L'últinut cotn
panyia significa un moment típie en •Pevo
lució intelligent 'del cinema alemany amh
les seves innegables qualitats i els seus de,
feetes no menys evidents.
Els moviments de la máquina, excessius
i no, pas massa ajustats. Som lluny d'a
quella meravellosa precisió geométrica dels
studios americans! 'Aquella recerca deis
cossos en
comenear el film amb .un mo
viment irregular i lent, no pot acabar de
convéncer l'abús de les boires és literal
ment abusiu, i recolzar-se massa explícita
ment en efectes de pura plástica no sembla
ésser la millpr manera de fer un bon film.
Peró quedem que igualment les qualitats
són ben visibles i que L'última companyia
és 1.111 film %en digne.
,

Els

que no

Hl han

van

mal al Cine...
EIs que hi van

anat

han
pogut entrar el
rnateix día al
tots

sempre...

i

no

Capital i Kursaal
per

El film de nova concepció de FR.ITZ
L ANG que rejoveneix sa fama de Direc
tor de Metrópolis, Spione, Nibelungos, etc.
Deu voste encarregar quant abans ses loca
litats 1 podrá així satisfer son natural pru
de disfrutar
Com

pantalla.

quelcom

í

avorrir-se davant la
que es tracta de
és un film UFA.

no

sempre

nou,

Fritz

ja fa

a veure

Una mujer en la luna
rit

* * *

Lang

ens

doná amb Els

quants anys, la

Nibelungs.

obra mes
tra. D'aleshores ençá no sembla sinó que
cerqui endebades alguna cosa que el posi
de bell nou a la considerable altura que es
conquistá amb aquella magnífica cinta.
Amb 'tot, arnb Metrópolis i Spione, a des
grat de les puerilitats de l'anécdota, s'afir
ma encara un .mestre del cinema, dotat so
bretot del que en podríem dir-ne un sentit
magistral de la fotogénia.
Amb La dona a la lluna, Fritz Lang
continua la seva &vallada, talment com
si els mateixos mitjans es trobessin ,inap
tes
a
produir aquells rendiments inicials.
Val a din que les incongruéncies de l'anéc
dota agreugen no poc la qualitat del film.
De totes maneres, tothom veurá aquest
film. Ningú no pot negar que Fritz Lang
és Fritz Lang i que la Ufa posa cada any
a
les seves mans teta. la seva puixanga.
Gerda Maurus, alguns moviments de mul
tituds, les fotos del projectil, que. la seva
forma cilíndrica fa extraordináriament ama
ble a la fotografia, són tres elemerits que
distreuen. Penó tothom estará d'acord a
pensar que L'última companyia és per la
Ufa un triomf molt més legítirn que aquest
film que vol ésser superextraordinari.
uns

seva

J.

a
es de..
mostracions més entusiastes en el seu ho
nor, i que el seu darrer film coneix a Amé
rica un éxit •sense precedents, com segura
ment Pobtindrá a tot arreu on es projecti.
I el sorprenent és que Les llums de la
ciutat no sois no és parlant, sinó que co
menea amb una sátira del film parlant, amb
la inaugurhció d'una estátua. En caure la
tela que ,la tapa, apareix Chaplin dormint
en braços d'una
matrona ; uns personatges
seriosos, amb un papen a la má, fan discur
sos : «ua-ua-ua» i prou. Chaplin baixa del
pedestal, troba una florista cega, se n'ena
mora i es procura diners •por pagar-li l'ope
nació que li ha de retornar la vista. I quan
aixó és fet, la florista veu aquel! horne tan
ridícul, tan diferent del qüe s'havia figurat.
I ,Chaplin, com sempre, se'n va, vençut,
fracassat.
Tal és, segons els diaris, l'argument de.
Les llums de la ciutat ; coincideixen tots a
dir que cap altre film no ha conegut un çxit
tan gran, i encara afegeixen que els pro
ductors de films parlants s'han neguitejat
de l'esclatant victória del més acarnissat
enemic deis talkies.
•

•

*

La data de la nostra próxima sessió l'hern
fixada pel dia zo d'aquest mes. Com de
costum, al Cinema París.
Hern cregut que, després de King Vidor
ningú més indicat que Joseph ven Sternberg
per figurar amb algun deis scus filins, en
una revisió del cinema mut.
Dos films d'ell, Els docs de Nava. York i
L'angel blau, han merescut i ben justament
els honors de sessions especials. La redada i
La, llei de la xurma són a bastament conegu
des, del .públic i apreciades per ell. Peró en
cara
són molts els que no coneixen tota
l'obra d'aquest genial director. Els manca
només conéixer el film que noáaltres hern
elegit per la propera sessió, el programa
com,plet de la qual publicarem en el número
vinent.

"Les llums de la cíutat"

vant del món i que mereix

l'aprovació

La nostra próxima sesaló

,

base d'una

a

PANORAMA

Del

film.

de 1?.

Walsh, «Horitzons

d'ençá de l'adveniment del sonor.
E cinema i la nació ianqui .semblen in
dissolublement units. Es just i és lógic que
el cinema recordi La memória d'aquells erni
grants que foren els primers colonitzadors
de l'Oest americá ; d'aquella multitud d'in
quiets que travessá tot &l nou continent de
part a part, des de la desembocadura del
Mississipi traspassant les Muntanyes Roco
ses, fins. al peu de la Serra Nevada, a la
recerca d'una terna de promissió, i plantá
damunt les fértils valls que s'estenen al peu
d'aquells pies blancs les primeres habita
cions, tallades amb la fusta deis arbres se
culars, al mateix indret on abans d'un se
gle després els rascacels de San Francisco
s'alçarien significant la puixança material
de la més jove civilització.
Es aixé, el que s'ha proposat la Fox. Re
construir als nostres ulls la gesta exemplar
d'aquell poble nómada, animat d'una obs
finad() heroica, que en posar deprés de la
gran jornada, el seu campament definitiu,
posá les arrels de la nació ianqui.
Tots els elements materials possibles han
estat confiats a Raoul Walsh, el qua', no
s'ha pas disminuit davant de la grandiosi
tat de la tasca, ans al contrari, el seu talent
sembla haver-se exaltat davant de les pers
pectives enormes de la gesta a evocar i amb
una força sostinguda ha portat a cap aquest
film épic.
Una multitud immensa, centenars de bous
i vaques, carretes incomptables, parteiken
vers el desconegut.
IEls veiem desafiant les
incleméneies climatológiques, la set, el cor
rent impetuós deis rius que cal passar, es
llavissant-se materialment pels precipicis,
marxant i sempre marxant en la monoto
nia de les jornades, totes igualment peno
ses. ICreuant ternes ignotes, camps silves
tres, aventurant-se pel desert, travessant els
boscos millenaris a l'ombra deis quals els
pells-roges estenen llurs campaments.
Una fumerola al lluny delata la presén
cia alarmant deis siüx• Tonnem en aquest
film a enfrontar-nos amb els pells-roges, que
en els bons primers ternps del cinema eren
els comparses obligats de quasi tots els
tem vistes

yoleu

veure

nous»

carros, succeeixen els detalls de la
defensa. L'escena que quan érem menuts
havíem vist tantes vegades ! ,En el campa
ment blanc, una noia tan gentil, que el cor
está com encallat per l'emoció. Res del
món no ens consolarla si Patropellessin els
indis !
Amb els paisatges agrestes acuradament
seleccionats, amb els carros i els bous ja
ten els

acampats, ja arrenglerats

en

marxa

vers

Phoritzó,

que va erran de s111, en una estepa
llisa i deserta, amb les allaus de brúfols que
a
ramats passen impetuosament a frec de
l'objectiu, Raoul Walsh ha compost una be
lla galeria de, yisions que són un espectacle
de plástica i de moviment alhora, que cree
que tothbin apreciará.
La fotografia, amh tocs originals que per
primer cop impressionen la nostra retina.
L'ull pren un plaer de debil> en mirar aques
tes imatges. El cinema passeja el seu es
guard pel món i, encara més, sembla tenir
la puixança de reconstruir-nos un passat a
Vombra del qual vivim.
*

*

*

El film comporta una anécdota, bastida
amb tots els •llocs comuns de les pellícules
de l'Oest, és a dir, la traició i la fidelitat
lluitant obstinadament, la supressió deis
malvats i un himeneu per acabar. Tot aixt)
és al film, penó no té res a veure amb tot
alió. David Howerd, el meritíssim director
de D'un mctteix fang, ha curat de la trans
posició espanyola d'aquesta hiStória, que en
primer tenme Carmen Guerrero i George
Lewis interpreten amb intelligéncia. Moltes
paraules semblen impertinents, .pel fet d'em
barassar la marxa de conjunt del film.
+Concedim-ho, és una necessitat comercial ;
es pot escamotejar més o menys, penó cal
interessar el gros públic" amb l'anécdota fá
cil. Cal comptar amb aquest públie per a
bastir obres de la importáncia de The Big
Trail. Paguem, dones, el tribut, si aquesta
éš la condieió de veure una pellícula admi
rable, com és el cas d'Horitzons nous.
JosEp PALAU

La venjança del

sonor

Abans teníem un cinema sense sonoritats,
tenlin aquest genere mixte en el qual
sons
i imatges són rnés o menys arbitrá
riament juxtaposats. Calla crear una nova
fórmula en la qual els sons prenguessin, no
ja la suprernaaa, sinó l'exclusivitat.
Walter Ruttmann, autor de T. S. F. i Me
lodia del inón, dos films que no tardarem a
veure, aeaba de registrar una cinta que pre
tén ésser un film sense imatges.
Ruttmann ha registrat els sons caracte
rístics que acompanyen la vida del ciutadá
corrent, des del migelia d'un dissabte a la
tarda, fins al final de la jornada dominical.
Aquest esbós sonor pretén determinar en
Pauditori un film construit per la imagina
ció de l'oient, excitada per l'associació de
les sensacions.
No cal assenyalar el carácter subjectiu i
parcial de semblant temptativa, penó que
marca una orientació segurament plena de
ara

possibilitats.

Féraniinca

r1.19

6113

un

PRESIDI
es.panyol?
"Rosellón Cinema"

P,

mulawlour

_

EL LOBO

Programa "ALMIRA"

LA PELICULA INOLVIDABLE
PRoDUCCIONEN ESPANOL DE

Metro.SQ/chpyn Mayer

Ayudo aa TIIVOLI1

JOGDELID

"Romanza sentimental"

CRESPO

•

el

film

artIstIc

de

SERGE

discuteix acaloradament i

M.

EISENSTEIN, que

s'aplaudeix

tots els

es

"Sous les toits de Paris"
per
Declarat

pel

PRÉJEAN,

A.

ILLERY

i GASTON

MODOT

per

FEBRER

I

BLAY

INI

DE

LA

DA

PROISUCCION
FOX

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Congrés

internacional
de Berlín. com el millor film realltzat
l'any 1930. Seleccló "FILMC5FONO

Distribuida

POLA

,B

díes,

TES1

jaume I, 11
Teléf. 11655

MIRABDR

LES

ARTS

7

DISCOS

11*

BARCELONA VISTA PELS SEUS ARTISTES

La
En el nostre editorialisme renaixent, des..
de treinta anys de decadéncia, destaca
la figura de Gustau Gili, home emprenedor
i exigent en la millor •ccepció del mot ; bo
rne de .gust fiins al refinament. Entre la seva
copiosa producció de llibres de luxe, la col
lecció Parthenon, de fa pocs mesos llançada
al mercat hispánic, ha fet impressió. No és
una collecció del tot original, si es vol, tota
vegada que és adaptado al 'mereat espanyol
de la collecció Parthenon, iniciada a Florén

registrar-les. Ja és molt que un
autor hagi tan
perfectament co•leccionat i
fixat una guantitat gran de miniatures cas
tellanes, toledanes, .andaluses i catalanes. Si
alguna objecció hem de fer al programa del
prou per

prés

a

Domínguez Bordon•a és la del rele
gament de la miniatura portuguesa. Com
que els portuguesos no són aptes per a fer
conéixer llur passat miniaturístic, aquesta
senyor

zona

-sent

de llur antiga espiritualitat seguirá es
per a tot el mán, ádhuc per a flurs
veins, una terra remotíssima, des
coneguda : terra incbgnita com el

Al marge del
Vetad
en
a

el
un

un

cas

de

manifestació artística

DESCOSO

concurs

tals abunden. Ja que així han anat les co
desitjar que un industrial res
ponsable se n'aprofités, editant els millors
aspectes baroelonins presentats al concurs.
Si Ilur reproducció fos perfecta tindríem
una
vintena de postals colorides les quals
ens farien quedar una miqueta bé. Llavors,
potser el eoncurs no seria rnalaguanyat del

qual l'objecte 'no podi•a ésser relegat
pla secundad. Era precisament Poqui

ses, fóra de

librat encontre del tema i de la .sensibi
litat del pintor el que és capaç de generar
les obres encertades.
Haurem de convenir que cada tros de
Barcelona viu la seva vida peculiar, en
un ambient
únic i inconfusible. Aquest am
bient—aquest color local—tan sois fos per

•

tot.

Una altra de les reflexions que sugge

planeta Mars.
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Mal atorgarem tota la impor
tancia deguda a la miniatura, i
molt senyaladament a la hispá
nica, tan variada i rica, tan per
sonal en els períodes mozarábic i
irománic. Des del punt de vista
artístic la miniatura medieval és
tant o més valuosa que la pintura
mural o la pintura sobre taula ;
i des del punt de vista arqueológic
és superior. 1-lo és pergué no es
limita tant com la gran pintura
als temes religiosos, els quals, com
tothom sap, són temes de compo
sició monótonament repetida i con
vencional, de personatges, situa
cions, escenaris, gestos, fisonomis
me
i accessoris preestablerts, re
lativament pautats, com en la
pintura d'ícons de l'església grega,
de l'església russa i d'altres es

52/
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Camps Elisis.

Continuant en el detall del programa de
música simfonica del. mes, abans d'entrar
amb l'obra de Ravel, ens cal passar pel
Comen per piano i orquestra de Listz, que
interpreten el pianista •evitzki i la Sirn.fó
nica de Londres. Aquest Con:cert, que po
drá servir per a manifestar l'expressió fo
gosa d'un virtuós al qual se li encomana
aviat el carácter de l'obra, pocs mérits hau
rá afegit a la bona memória del 'seu autor.
Més que un Concerto per a piano i orques
tra, sembla una obra per piano, al gual in
cidentalment acompanya l'orguestra, 1és
que amb aguesta forma musical és ben di
dícil de reeixir, essent •ben pocs els autors
dels quals, llevat de Beethoven, se n'execu
tin avui en dia. :Establir la deguda ponde
ració entre l'instrument solista i les sono

en

pre els més ries i diversos de com
posició, són també els. més abun
dants en la miniatura. La pintura

petits retaulons, representen

esce

més vives i interessants que
els grans retaulons.
nes

Meravella,

de

vegades
posseeix

pensar-ho

tan.

sols,

manuscrit me
dieval
més de cent mi
Miniatura catalana del vLiber fetuktrum
niatures delicioses,
atapeides de
rnajor» (s. xii-xiii), guardat a l'Arxiu de
(lactes per a la história de totes
la Corona d'Aragó
les arts, per a la Histbria própia,
per al coneixement deis costuras
cia ; perb ,Gustau Gili li refá una virginitat
anties, per a mil altres evocacions. I es
amb l'additament d'obres inédites sobre te
g.arrifa de pensar que un d'aquests llibres
mes
netament •ispánics,
i fins exclusiva
(de vegacles molts d'aguests llibres) es tro
ment eatalans, segons resa el luxós pros
ben en un sol lloc sense garantia de cap
pecte que ens repartí l'any passat. I aques
malvestat. En
mena
contra el foc i tota
tes obres són ádhuc de má d'autor castellá
imaginar el sobtat anorreament d'algun ar
o
catalá.
xiu possessor de bones miniatures, els Ili
Molt aventurat será de .predir la qualitat
bres com el que ens ofereix l'editor Gustau
de les futures obres compreses en la collec
Gili prenen tota la importancia ; i hom no
barcelonina—tota predicció és
tió
pot per menys de lamentar també no haver
aventurada, si no temeraria—, peró no cre
arribat a temps a reproduir les miniatures
iem pas equivocar-nos de gaire si aventurem
de tal cóelex destruit pel foc o l'aigua, muti
ara que ni la c.ollecció Parthenon de Florén
lat per la rapacitat d'algun consultor d'ar
da ni la de Barcelona no publicaran cap
xius o d'algun arxiver que ha sabut fer ulls
llibre tan interessant, ni tan valuós, ni de
grossos. En terres estrangeres hom ha per
tema tan inédit, com el darrer llibre d'a
importancia que des d'aguest pura
cebut
questa barcelonina co•lecció Parthenon, els
de vista té la reproducció de les miniatures,
dos copiosos volums que el seu autor, el se
i és aixi com, ultra els llibres de més o
nyor J. Domínguez Bordona, titula La Mi
menys vasta síntesi miniaturística, com
niatura Espanola. Poques matéries d'art i
aquest del senyor Domínguez Bordona, hom
d'ad i d'arqueologia seran tan inexplorades
edita reproduccions completes de llibres mi
com la miniatura
espanyola—sobretot si in
niaturats (text i tot), veritables facsímils
cloem en aquesta denominado la miniatura
del manuserit célebre, la major part de les
catalana, que és el que fa amb relativa libe
vegades reproduit admirablement amb els
ralitát el senyor Domínguez Bordona. Peca
mateixos colors gut l'original. Nosaltres ca
ríem de golafres, certament, si a un autor
talans ens hem limitat, i encara en molt
castellá demanávem per a la nostra nacio
rares ocasions, a reproduir llibres impresos,
Mates, incuna
nalitat i per a la nostra cultura una més
com és ara la Gramática de
amplia belligeráncia que l'atorgada a elles ble de l'any 1468 que acaba de reproduir i
reeditar el senyor Miguel i Planes ; o bé
pel susdit autor. Molt preparat, perfecta
ment especialitzat en aguesta ocasió en l'es
hem reproduit, sense donar-los al públic, i
.només fotográficament, algun manuscrit va..
tudi de la miniatura de tots els paisos, i
particularment en la hispánica, el senyor luós que ha interessat a una corporació, a
Domínguez Bordona creu poder establir a un cenacle o a una sola persona. No hem
reproduit, peró, per a tothom i en facsímil,
la península uns poquets centres miniadors
cap deis nostres valuosos manuscrits ; i aixó
amb personalitat própia, entre els quals el
és un error temerari. Ho és no solament
grup catalá, el qual sobresurt el mateix en
des del punt de vista susdit de la perdura
l'época románica que en la gótica. Si el se
cióde J'obre miniada, sino ádhue des del
nyor Domínguez Bordona conegués algunes
punt de vista económic : pergué si be la
miniatures catalanes que. sembla desconéi
reproducció acurada d'un manuscrit minia
xer, el grup c,atalá hauria produit segura
turat és empresa costosíssima, cal no obli
ment sobre el seu esperit i sobre el dels
dar que l'edició seria adquirida per endavant
seus
lectors encara major impressió.
per les biblioteques, coneceionistes i biblió
miniatures castellanes són
I mportants
fils de tot el món.
també omeses en el llibre que ens ocupa,
Jo, que no sóc ningú, i que no tinc témps
pero aixo potser era inevitable : són tantes
d'ocupar-me d'aquestes coses, m'emprenguí,
les pintures belles i originals sobre pergamí
fará cosa de dotze o catorze .anys, en la re
que deis nostreS passats han pervingut fins
avui, que dos in-4.° més no haurien estat vista. Vell i Nou, la publicació de totes les
miniatures del manuscrit que poseeix la col
que de

legial.

Feliu
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anides de neteja

rambla de

Exposó

a

usos

per

a

presents

catalunya, 40

possible donar amb éxit totes les miniatu
poddem fer
del, Beda de Girona, qué
no

de pinfures
de

joan Guerín
SALA BADRINAS
del 7 al 21 de

rnarg

de la reproducció en colors,
llibres de miniatures, des deis
del primer període románic fins als de la fi
del goticisme. I si quan aquesta editorial ha.!
gués acabat el seu comés la miniatura cas

deis

la

-

ritats

Mozart.

les vastes
a
fora en

tristes... I, per acabar, en
del palau l'aire circula com
descobert, i es frueix d'una temperatura
en extrem desagradable. En el Palau de les
Arts Decoratives, a no ésser que hom vul.
gui exposar-se a greus conseqüencies, és de.
treure's el capell, costum
tot impossible
.finalment!
semblava ja definitiva.
que
ment arrelat en les sales d'exposicions bar.
celonines.
A. A.
naus

i
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Ravel.
de Boston.
AB 624, 625.
Satie.
Gymnopédie núm. 1.
nyia del Grambfon.
AB 625:
—

—

—

estigués encara per reeditar, podria
empendre's aquesta més gegantina feina de
reproducció. .Per aixó sol Catalunya es faria
tellana

lloar de tota la terra civilitzada, i des del
punt de vista immedi•atament práctie no fa
da cap mal negoci.
L'Institut d'Estudis Catalans, ,Els Dotze,
el mateix senyor Gili, un sol home ric, po_
dyien portar a bona fi una obra tan esplen
dorosa.
JOAN SACS
•
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RECEPTOR RADIO AMERICA

EN VENDA;

en

—

almmio

•

aguesta

en

Orquestra Filharmbnico-Simfbnica de
Nova York.
Companyia del Grambfon.—
AB 619, 620, 621.
Com
Fragment.
Gluck.
Orfeu.
AB 621.
panyia del Grambfon.
Concerto per a piano i orques
Liszt.

jor.

la

tes

difícil,

Debussy, és difícil trobar dintre de l'arran
jament orguestral res més que la subtilesa
temática (Paguen autor francés.
J. G.

'unes

unes

és

Satie, i, com gairebé totes
d'aquest autor, orguestrades per

núm. 1,
les obres

improvisada installació, amb
arpilleres,
estores i unes plan

Després,

orguestrals,

obra de Liszt el diáleg entre ambdós ins
truments només es fa sentir amb certa in
tensitat en el primer temps, per a decaure
després en un monóleg de l'instrument so
lista, al qual només acompanyen ben mi
grades frases orguestrals.
I, dit aixó, cal recollir amb satisfaccio
la publicació del Bolero, de Ravel. No es
pa explicar la prevenció que tenen els edi
tors per la música moderna, prevenció a la
gual s'ajunten els directors d'orguestra d'a
quí. El públic no rebutja aguesta mú
sica, essent natural que escolti la del seu
temps, per() en el cas dels enregistradors
de discos s'hi afegeix, a més a més, l'ex
cellent resultat que s'obté amb aquesta mú
sica, que resplendeix amb una sonoritat gai
rebé sempre espléndida. Aguest fragment de
Ravel és una de les obres de •més bon gust
de l'impressionisme que ha pres per tema
Andálusia. Amb un tema inicial no massa
extens i que podia ésser propens a la .mo
notonia, sense recorrer a efectismes orques
trals sorollosos, només amb l'ajut d'un rit
me
ben defiinit 1 en el gual no es troba
la nota llampant del tipisme ibéric, que tant
ha enfluernat a molts compositors de fora.
ter. Completa
aguest disc la Gymnopédie

ampary

niaturistes, gosaria proposar que, en peni
téncia, organitzés una editorial per a la re
producció íntegra, i segons els més perfec
tes

l'exPosició per nosaltres comentada és
conveniéncia o inconveniéncia del Ju
rat d'admissió en
aguesta mena de con
cursos.
lEls qui combaten aguests Jurats
es
valen d'arguments que de bell antuvi
semblen irrebatibles. Per a la justa cons
tatació de valors no hi ha res com l'expo
sició niure. La incomprensió d'un Jurat
previ pot fer que resti inédita una obra
excepcional... Tot aixó repetim que está
molt ben dit. Peró en el concurs de «Bar
oelona vista pels seus artistes» ha succeit el
que sempre sol succeir entre nosaltres i
en
tots els ordres : les únigues obres dignes
són, sense excepció, les signades per noms
solvents i coneguts. Una mena de selecció
ha estat feta a priori pels qui han procedit
a la installació. Dones bé : en aguell gavadal
de pintura penjada a má dreta, obra d'au
tors desconeguts, ni cercant-lo amb la mi
llor voluntat d'aguest món trobarkm un
sol «Douanier». Abunden, en canvi, les pen
sades sense gracia, sovint amarades de pre
tensions, les guals hom •hauria :pogut amb
la consciéncia ben tranquilla condemnar a
la ineditat. De no haver proceda així, se
n'ha réssentit tota l'exhibició, car Pescas
síssima bondat no compensa ni de bon tros
els imetres de tela detestablement pintada.
I ja que hem parlat de collocació, diguem
les poques condicions que reuneix el Palau
de les Arts Decoratives per a allotjar ex
posicions pictóriques. El primer inconve
nient .6s d'ordre topográfic : el cap d'amunt
del carrer. de Lleida és un lloc desavinent
en
absolut per la •majoria de barcelonins.
Toguem ja les consegüéneies d'haver abo
cat tants milions a un extrem de la ciutat,
al gual es voldria ara que féssim cap cada
dos per tres.
Un altre inconvenient éš que els palaus
de Montjuk—almenys el que ens ocupa
ja s'escrostonen, constituint un m•arc ben
poc adeguat per a manifestacions selectes:
Les obres són, mal illuminades per la claror
diürna que baixa dels sostres altíssims.

reix

les Homilies

que hi ha a C•atalunya tants talents,
tanta erudició bibliográfica i arqueológica?
Ja que Catalunya no ha reeditat encara
cap dels seus meravellosos rnanuscrits mi

tots els

objectes

—

ara

,4141

—

aquesta vegada, els pintors tenien el com
promís de traslladar-lo a llurs teles.
Les impressions no són, pero, ,productes
estendarditzats, malgrat hagin passat a tra
vés d'órgans visuals similars. Cadascú veu
rá Barcelona a la seva manera. I aquesta
peculiar manera de veure dependrá del grau
de sensibilitat i de bon gust de cadascú.
Es, dones, guekom d'interessantíssim
saber com veuen Barcelona els seus artis
tes ; com és la ciutat que tant estimem, a
través de la visió depurada i magnificadora
que ha d'ésser la de l'artista... Peró, ai!,
que els artistes són pocs, i que la majoria
dels qui han portat pintures al concurs con
vocat pel Círcol Artístic, tenen de
Barce
lona una visió lletja i vulgar, estéticament
molt pel dessota de la de nombre de per
que mal en la seva vida se'ls ha
sones
acudit tocar un pinzell, iii molt menys no
menar-se
artistes.
Es per aixó que l'exposició de «Barce
lona vista pels seus artistes» és una cosa
atabaladora, en una dotzena d'obres esti
mables naufraguen en Tilig de tres centes
teles mediocres i totalmente innecessáries.
Si és en la simple elecció del tema on
comença ja a manifestar-se el tempera
ment de
l'artista, car és natural que tots
cerquin el que els sigui més aff, haurem
de confessar que els nostres pintors no es
distingeixen per Ilur imaginado, ni per llur
originalitat. 'Constatem com els pseudo-ar
tistes concursants s'han donat a la facilitat
i al. clixé conegut. En l'Exposició de Mont
juk abunden les Rambles de les Flors, el
barri gotie i els vells carrers de la Refor
ma, plens de cistells amb fruita i de roba
estesa. •Els gui decantant-se per temes
menys vistosos han pintat la ciutat nova,
ho han fet tot recorrent al vermell crida
ner
deis autómnibus i als grocs del Can-.
vies.
La visió de Barcelona ha resultat en ex
i fragmentaria. Hem comp
trem .parcial
tat
en
l'exposició almenys vint places de
Catalunya! En canvi, hom traba sobretot a
mancar
d'altres aspectes de la úrbs mo
derna
la Diagonal, l'Eixample—. Hau
ria estat bonic veure com damunt
reaccionava la sensibilitat artística.
Fou amb la temença d'aquests resultats
que Joan .Sacs féu amb la deguda anticipa
ció un advertiment oficios •als Concursants.
L'esmentat erítie els deia : •Compte amb
les postals!» I enumerava un seguit de
moments barcelonins dignes de la relativa
perpetuado que és la pictórica. El consell
no
fou seguit gairebé per ningú ; les pos

miniatura .antiga un simple al.
cionat. Si, dones, tan a precari fou aleshores
res

per

Girona,

La mala illuminacid del Palau de les Arts Decoratives

l'art de la

-N121.

raspalls

de

del Venerable Beda, i ádhuc vaig acompa
nyar la reproducció d'aquelles miniatures ro
mániques d'un comentad extens, el gual tot
i ésser poCa cosa, era el comentad més docte
i menys pedant que pocha donar entre nos
altres en aguells anys tan •oc propicis

E.PILLER1,1
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de Sant

un

Una ,altra simfonia de Mozart enregistra
da en discos, la núm. 35, en re major, ens
fa avinent l'especial disposit:ió del dise per
aquestes obres d'una construcción ben clara
i definida. No és aquesta simfonía de les
més conegudes, perb en ella es poden tro
bar totes les característigues de gracia i sen
zillesa que ofereix sempre gualsevol obra de
Mozart, que semblen fruit d'una improvi
sació, i en les guals, per •aixó mateix, és
difícil de trabar ocasions per a mostrar efec
tes orquestrals en els guals el director pu
gui trabar ocasió de destacar-se, peró al
mateix temps el que sí es pot cornprovar
és el bon gust si en septir es nota una di
receló atenta per-6 respectuosa, que no cer
ca
efectismes fácils, com és la de Tosca
nini amb la famosa Orguestra Filharmóni
co-Simfónica de Nova York, tal com en
aquella altra simfo.nia del rellotge,. de
Haydn, enregistrada no fa massa temps, i
que es pot sentir amb aquella elegancia i
bon gust ja habitu•als en aguest director.
Completa el darrer disc de la Simfonia de
Mozart un fragment del segon acte d'Or
feus de Gluck, i encara que incompleta, va
enregistrat el solo de flauta de l'escena dels
,

glesioles 'Llakániques. Els temes
profans, que
pintura són sem

de petit tamany és, dones, a l'E
dat mitjana, la de contingut més
gran ; ço que, en menor escala,
comprovem també en la pintura
de retaules : que els minúsculs re
dolins de les pradelles, o be els

MÚSICA SIMFÓNICA

CASABARCELONA
PUJOL HOSPITAL 4-1

MIIINBDR

8

De Miramar
Hi ha molts ciutadans, sense distinció de
classes socials, que podriem elassificar com
a badocs d'obres.
Qui més qui menys, tot
hom n'és. Perd in'hi ha uns més que els
altres, que n'arriben a •er una de les seves
diversions favorites. Aquests que tenen tan
.arrelada l'afició, que tan bon pula veuen
créixer tanques 1 compareixer camions. car

San+ Sebasia
per ferrocarril aeri

.

creixenea

(1 'una

que, tant per
disminuia de tal
ro

genOvés Colom,

a

imposamt

l'akada

estructura de fer

com

per

l'amplada,

el rnonument a l'ex
que d'ara endavant ens
calará mirar-lo d'esque
na al mar.
Aviat es va saber a
qué era destinada aque
lla construcci6 de ferro
d'una tan meravellosa
fotogénia, ara que les
idees estétiques sobre els
moderns máterialá de
Construceió els són total

manera

favorables, com. no
la seva primera
•época, en qué' la sim
plicaat, únicament aten
ment

eren en

a

-funcional, de
les estructures, era pre
fonda l'esew:cla de pe
dra picada que ,ha con.
vertit Bel-tetona en un
eathleg d'aberracions ar
ta al valor

quiteetbniques.
Aquelles torres,

bate
amb el nom de
Jaume 1 a del 'noll de
Barcelona, i amb el de
Sant Sebastiá la de da
deis
coneguts
vant
banys, erón destinades a
estacions d'un ferrocar
ril aeri, les vagonetes
del qual farien el trajee
te de Miramar a Sant
Sebastiá. Fins per la

jada

5co.s-y§›

mh,t00.10 51‘14
VI

les dues tornes, eobrint un trajecte de 1,304
metres, en .1a meitat exacta del qual está
,col•ocada la de Jaume I. Aixd era un imdici
que venia a confirmar la notícia de la pró
xima inauguració d"aquesta millora urbana.
Per tal, dones, que els lectors de MIRA
sig.uin els primers de tenir algunes
DOR
dades sobre una empresa que tan directa
Ment afecta la Ciutat," decidírem d'anal- a
.veure els seis promotors, els senyors Esteve
Sala i Joan Deulofeu. El primer és prou
conegut del •.barceloní, i ell mat-eix coneix
prou els gustos del públic, com ho prova el
favor que aquest dispensa als seus establi
metas. El segón és l'enginyer que ha pro
jectat les torres, fonaments, •scensors, cdi
fieis, etc., és a dir, tot el que no és la ma
quinária Motriu, la qual és de construcció
i patent alemanyes.
L'amabilitat del senyor Sala, president de
la, Societat, i del senyor Deuloféu ens ob
sequiá amb les primícies d'un viatge amb
l'aeri, el •punt de partida del qual fou l'es
tació de Miramar, situada a 57 metres sobre
pl n'Y& del mar i oneestá installada la ,rna
qttinária motriu, la qual és eléctrica 1, com
a mida de previsi6, doble, i encara un mo
tor de benzina assegura la continuitat del
servei en cas de manca de corrent, i encara
més, si tot aixd ,fallés, les yagorietes no es
quedarien pel camí, puix que -unes mani
veles accionant engranatges demúltiplica
dors assegurarien a má el retorn deis viat
gers a l'estació.
Les vagonetes, de forma poligonal, van
penjades d'un cable fix que fa de rail, cal
culat per a un esforg de zoo tones, o sigui

14°
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l'altre, del qual ben pocs *s'adonen, del

De fa molts ,anys, tots hem sentit parlar
del Passeig Marítim que Barcelona neces
sita per no viure Més girada d'esquema al
mar. Merare aquest passeig no es fa
el ferro
qui saP quan el podrem veure
carril aeri ve a constituir una mena de pás
seig que de cap manera quedará invalidat
per l'altre, el que resseguirá el litoral bar
celoní. Ja ihem dit que la visió que propore
—

a

áquesta obra, que tant honora la nostre
ciutat '1, contribuint a presentar-la sota un
aspecte tan favorable, ,ha de merlixer la
dar

simpatia

de tots.
.Ens han dit que,

regats de material i máquines. de fer mor
ter en algun indret, senten l'emoció del
que es promet un. bell espectacle, potser
adonar-len donen proya d'un interés
per les coses de la ciutat, la 'creixenea i em
belliment de la qual ens afecta a tots, mal
,no. sigui més que per 'la lloable vanitat de
quedar bé davant deis forasters que cateen
un dia o altre a Barcelona,
rnolts d'ells
de fronteres enllá
ben persuadas de col
bar una població pintoresca
que és .tant
com dir de condicions higilniques rudimen
táries—, toreros, manciles i serenates amb
guitarra al peu de reixes florides de cla
vells.
-L'apreciable ciutadá al qual el cor ti fa
un
salt així que veu preparatius de cons
sense

—

.

—

va

.

experimentar aquest agradable

accident cardíac a partir exactament del 15
de julio! de 1929. Comengant a comptar d'a
questa data, va veure com al mil de Barce
lona, i davant deis Banys de Sant Sebastiá,
unes tanques plenes de prometences tanca
ven una parcella de terreny. Més endavant,
ádhuc el passejant del tros de les Ramoles
més acostat al mar podia veure la rápida

la histbria de la
burocrácia no es recordava cap cas de con
cessió de la Mena del ferrocarril aeri .Sant
Sebastiá-Miramar, la tramitació de la qual
hagi durat menys de tres anys corn a mí
nimum, i en el cas pnesent, aquest temps
d'expedienteig ha quedat reduit a una si
sena part. Es a dir, que s'ha de considerar
aquesta rapidesa —tant en el trámit legal
com
en
la construeció
a dotar Barcelo
na d'una installació que passará immedia
tupiera a constituir una de les seves notes
caracterfátiques, com un exit més 'en l'ac
tiu de l'empresa que l'ha portada a cap.
Perd tot el que puguem dir per remarcar
aquesta obra a l'atenció dels barcelonins
deis forastera és segurament en va. -Podem,
aixó sí, fer conéixer molt per sobre algu
nes
característiques i dades de construcció,
en

—

—

trucció,

trá

legal. Cal dir que tara el senyor Josep
Ayxelá, director de les obres del Port, com
els enginyers de la Inspecció de Ferroca
aju
rrils han prestat el máxim interés
mit

gent d'idees més imprecises en qüestions
d'enginyeria, semblava excessiva una careas
sa tan ,formidable per aguantar només els
cables amb les quatre vagonetes penj-ades del
ferrocarril aeri. Cal pensar que la torre Jau
me I té 115 metres d'algada, 86 la de Semi
Sebastiá, que entre to
tes dues pesen 1,300 to
nes i que ha calgut fer
los uns fonaments que
entren tretze
ta terra, de

metreá

manera

so

que

de folla
onze metrés
metas estan sota el ni
vell del mar. Perd és
que aquestes torres no
serviran solament de su
ports del cable 1 estació.
La de Jaume Í, per

exemple, contindrá en
l'al
diferents pisos
gada de e metres, dio
:

a

37, cuines ; a
a 300
coberts ; a 85, atraccions
modernes ; a 109, mira
dor amb refiectors 1
ulleres de llarga vista.
Naturalment, l'accés del
rames

;

a

41, restaurant per

públic
será

a

aquestes

torres

per dos
asc esorq
en cada una
car
no cal peil
sar que l'afició
a veure
panorama arribi a fer
pujar a p.eu 400 graons.
Ara

facilitat

darrerament,

tot

hom ha pogut veure ja
els cables penjats entre
l'estació de Miramar i

quatre vegades més que el que haurá de

suportar,'

i són estirades per un cable trac
tor mogut per les máquines abans esmenta
des. Les vagonetes estan provekles de telé
fon i d'un poderós fre capag de sobres de
bloquejar-les si calgués. Com es veu, dones,
totes les precaucions són preses, de manera
que un viatge en l'aeri és menys suscepti
ble d'accidents que en qualsevol altre vehiele
dels que van erran de terra.
Posada en marxa la vagoneta que ens
conduia, i grácies a la qual han estat fetes
les fotografies que adornen aquestes parau
les; cal dir que ens emocionárem, i no pas
de pensar que realitzávem una gran proesa
(la suavitat d'arrencada, de marxa i d'a
tt'ir ja infon una gran seguretat : sembla
que et portin angelets). Ens emocionárem
de l'espectacle que el viatge ens présentá
'clavant deis ulls. El passatger de la Vago
-neta aéria descobreix un panorama inédit
per qui no ha fet un reconegut semblant en
avió (i aixd no está a l'abast de tothom).
Fins ara, qui ho ha volgut ha vis,'t la ciutat
de' Barcelona als seus peus, perd des d'un
piant de vista completament diferent, a l'al
tre cantó del que proporciona un viatge en
l'aeri. El valor d'aquesta visió inédita de la
ciutat és augmentat encara .pel fet que s'en
riqueix ,amb 'un element de tan acusada fo

-togénia com

un

port contemplat

de

conjunt,

visió que sois pot procurar una installació
de la mena de la que provem d'explicar. I
encara cal afegir
a
l'actiu del pasSatger
contemplatiu, l'extensió de mar que es do
mina grácies a l'altura que sobre en talen
les torres i l'eixamplament de la visu,alitat
costa enllá, constituint tot plegat un espec
•ecle grandiós posat amb tota senzillesa a
l'abast de tothom.

dona un viatge en el
ferrocil aeri és una co
sa completament inédi
ta i meravellosa, que no
cansa mal. Volem creu
re que
els bárcelonins
fara,n cua per procurar
se-la, i també la faran
els estrangers, els quals,
sobretót els que pasSen
poc temps, de vegades
hores, en la noStra ciu
tat, tindran un mitjá de

contemplar-la panorámi
amb un gran
estalvi de temps.
El fet que en les es
tacions hi hagi allicients
com els que hi haurá,
ha de contribuir per for
ga a fer d'un viatge en
l'aeri Sant Sebastiá-Mi
remar, una de les dis
traccions favorites del
cament

ciutadá, el qual, men
•trestant, visita amb in
terés l'exposició de cm-tells anunciadors de l'o
bra 'que Barcelona me
cessitava, oberta :a la

plaga

fkl131.1711,,,3'.32,3
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Asalto,

45 --Barcelona

de

Cataiunya,

lo

cal la tria d'el qual de
mostra una vegada més
la traga del senyor Esteve Sala a interessar
el públic en les spves iniciativos.
I no sabríem acabar sense remarcar la
rapidesá amb qué s'ha portat a cap una
obra de l'envergadura d'aquesta, no sois en
l'aspecte material de construcció de les es
tacions i installacions d'explotació, sinó en

•-"Yezi7

;,••

\\\

I

peró

cap

paraula

no

és capag de substituir

parcialment la itnpressió directa que
s'experimenta fent un viage en l'aeri. El
públic,' que la pressent i frisa per fruir-la,

ni

és segur que
néixer-la.

no

voldrá tardar gens

a

co
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