MIRABDR

5

EL
LES

TEATR E
E N ES J. Romains al Pigalle

EST

"Rosa de Lima", noveila de Guimerá adaptada

per

Amichatís

(Teafre Romea)
la

Quan Guimerá, en crear l'assumpte de
seva Rosa de Lima, en comptes de fer

obra teatral en féu una narració
ne
una
destinada a La Novela Corta, és de pensar
que no obra pas inadvertidament ni per
error.

Podem suposar que Guimerá, si de Rosa
de Lima no va donar-nos-en un deis seus
drames, ell que, indubtablement, degué sos
pesar i considerar tot el partit que se'n po
dia treure dalt d'un escenari, que és en po
dia donar a la seva inspiració tota la seva
volada i tota la seva forga i el marc més
adaptat •al seu geni, no ho féu pas pensara
reservar l'empresa al talent de l'Ami
en
Chatis que, temps després, se n'enearre

garia.
No creiem que hom hagi de trOure la
cabea deis trons i parlar aci de cendres sa
grades, irreverencies i profanacions. No és
pas un excés de devoció a les ombres augus
tes i als prestigis pairals el que ens fa par
lar d'aquesta manera. Es només el fet d'es
tar convenguts que davant de l'obra aliene,
la més elemental delicadesa ens aconsella
estiment-la, admirant-la, reverenciant-la o
no—deixar-la tal com la trobem.
No hi hauria d'haver ningú que pogués
tenir l'impudor de considerar-se facultat, per
bona que sigui la seva intenció, per posar
les seves mans damunt d'alió que ha fet un
•altre per corregir-ho ni esmenar-ho en cap
sentit. I no cal dir que, com rnés admirat
més estimat per nosaltres sigui aquest al
tré, més altes seran les consideracions que
ens n'hauran de privar. L'alta qualitat de
les excepcions que fariem en .aquest cas no
servirla més que per a confirmar-lo.
D'una novelleta més o rnenys emocionada
i, sentimental—no era pas per aquest cantó
que brillava més el geni de ,Guimera
Amichatis n'ha tret un melodrama atapeit
de trucs de la pitjor espécie. Els moments
més bells 1 de més emoció poética són total
ment de Guimerá—corn quasi tot el primer
acte, que ens resulta, en veritat, escenifi
cat amb molt bona traça i el millor de l'obra.
Quant a alió que hi ha posat Amiehatis, és
de ben poc valor. Els dos quadros del segon
acte gairebé didem que són detestables ; Ile
vat dels personatges d'Hipólit--dibuixat per
Guimerá
i Mónica—creació d'Amichatis—,
tots els altres són completament anodins,
—

tant pel seu moviment com pel seu diáleg.
Acaba d'arrodonir la miséria de les escenes
eis discursos mitinescos i sentimentals que
etziben a cada moment.
On és l'Amichatis d'aquells Miserables que
avui encara hl ha qui els recorda? lEns fa
fer aquesta pregunta veure que aquests revo
lucionaris i discursejadors que se ns presen
ten en Rosa de Lima semblen inspirats i cal
cats damunt dels d'aquell teatre tan dolent
que feia l'ultramontá don 'Cándido Nocedal
per a ús deis que troben que tot va bé. No
demanem—ni molt menys—que hom faci de
magógia—ni en el teatro 'ni enlloc—, peró
sí que hom tingui una mica més de bon
gust. Amichatis, si ha sentit bajanades i ni
cieses com les que fa dir a aquests seus per
sonatges, haurá sentit també algunes coses
més serioses i més intelligents. Referint-nos
als tres contertulis de la taverna, u haurem
de dir que ens sernbla que l'obra no hauria
perdut res amb qué no fossin tan ases. A part
que ja haurá vist que el públic no s'adorna
pas •assa de•les tres caricatures que repre
senten—ni d'aló de serenos y vigilantes de
l'antiga Publicidad, que ,hom ha retret tan
tes vegades. Tot aixó quant a ridiculitzar,
que quan s'ho pren seriosament—en els
pariaments de les dones, és clar—hi aboca,
,amb el mateix mal gust, tota la detnagó
gia que li surt del rnagí.
En el tercer acte, hom abusa amb excés
del sentiment'i per mitjans massa primaris,
encara
que hi ha alguna escena--com la
d'Hipóliti Mbnica—ben portada •i viva. Al
tres--com la visita del metge--falses de cap
a
peus. Aquestes coses creiem que slan
d'evitar, perb si no es saben evitar convé
trac.tar-les atnb més coneixernent i més pro

La interpretació, excellent. Maria Vila
que ha estrenat aquesta obra per al seu
benefici—ens &me una Rosa de Lima ami>
veritable intensitat i fent ressortir les seves
grans condicions de trágica ; la senyora
Guart fa una Mónica a la qual no hi ha
cap objecció a fer ; la senyora Rbdriguez,
molt bé ; la resta de la companyia secunda
intelligentment. A remarcar el senyor Davi
en
les dues fases del seu Hipólit. Els per
sonatges borrosos deis altres no permeten
adonar-se'n gaire.
OAN CORTES

Parlanf airnb Alexandre
Gairebé cada any els barcelonins aficio
al teatre francés tenen el gust de veu
re en un deis nostres escenaris aquest exem
piar znatrimoni d'artistes que componen
Mme. Robinne i M. Alexandre, de la 'Co
média Francesa. A cada nova visita, Mme.
Robinrne presenta una mica més apagada
la resplendor d'aquella espléndida bellesa
que tants admiradors li ha valgut, i M. Ale
ecandre ens 'mostra els progressos de la seva
calvicie, lenta, peró segura. Si un any, per

•qualsevol circumstáncia, no poguéssim ad
mirar l'elegancia de Mme. Robinne i els

eolls d'aletes i les americanes creuades del
seu •arit, semblaria que ens falta alguna
cosa, que ens han estafat el pes de la
temporada teatral...
M. Alexandre •'s un actor excellent i, a
mes, un borne d'una gran simpatia perso
nal. Gran coneixedor del .seu art, que es
tima per damunt de tot, una conversa amb
ell us oferOrk, entre molts altres, Payan
tatge de no topar amb aquesta irresistible
tendéncia al cabotinantge, a la qual són tan
afectats els hottes del seu ofici.
París—ens diu—, Barcelo
en: la qual hem treballat
més vegades. Sempre cm recordaré d'una
anécdota, simpatiquísima, que ens succeí
en
una
temporada del Goya. En vista del
favor del públic, l'empresari cregué con
venient que allarguéssim una altra setmana
la nostra actuació. Galia, per tant, presen
tar obres noves i nosaltres haviern sortit
de París amb un repertori restringit,: com
en
totes les tournées. Conflicte. En prin
cipi, tinguérem la sort que tota la com
panyia coneixia perfectament el Ruy Blas,
i el poguérem muntar sense diflcultat. En
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Una de les obres més remarcables i sens
dubte la més singular de la present tem
porada teatral a París és Donogoo-Tonka,
cte Jules Romains. lEscriptor d'una aguda
lucidesai les seves obres satíriques desmun
ten sovirit algun aspecte de la societat mo
derna i arriben a mostrar-nos, amb una exa
geració molieresca; de farsa, els seus res
sorts rnés secrets.
Així, Donogoo-Ton/ea és la sátira del ne'm

canvi, solament alguns de nosaltres teníem
fet Le duel, que també decidírem presen
tar. Perb ens mancava un exemplar d'a

questa obra, i,

una

nit,

en

entreaete,

un

vaig

sortir davant la cortina per explicar
el que ens passava. Si algú del públic te
nia un exemplar de Le duel i volia tenir
la gentilesa de deixar-nos-el... L'endemá
em
*portaven a l'hotel dotze exemplars de
l'obra.
*
•

De París

anualment

surten

a

la subhasta d'art Sala Parés

una

gran

quantitat de compa.nyies de tourncle per
l'estil d'aquesta de Mme. Robinne i de
M. Alexandre. lEnguany, ells han fet
frica del Nord, Madrid, Barcelona i el Mig
dia de França. 'Com s'organitza una tour
née d'aquestes? M. Alexandre ens ho ex
•

plica :

—Per començar; triem les tres o quatre
obres del repertori. :Enguany, eren La ja
lousie, La Fugue, Antoniette Sabrier i
Amoureuse. Formem la companyia i comen
con els assaigs, que duren un mes i mig.
—*Un mes 1 mig d'assáigs per donar guan
tes funcions?
—Unes vuitanta o noranta, o sigui un
promedi de vint representacions de cada
comédia.
—1 per aquestes vint representacions feu
l'esforç d'estudiar l'obra firns al punt de
poder-la dónar sense apuntador, tal com
feu?
—Naturalment! Jo cree que és impossible
de fer-se cárrec, de compenetrar-se amb un
«rol» si no sabeu el paper de membria. Qui
na seguretat voleu tentr si no domineu per
fectament tots els matisos, totes les inten
cions, i heu d'arnar a remolc de la canta
rella de l'apuntador? Quan sÓc a l'escenari,
el més petit soroll. em desconeerta. L'a
puntador, per tant, no faria més que dis
treure'm i, com a conseqüencia, posar-me
fora de situació. Saber-se el paper, perfecta
ment, de membria ; no concebo pas Ara
manera de
fer teatre. Es ciar que a cada
país tothom té la seva manera. Els actors
d'aquí, per exemple, quin criteri tenen so
bre aquest punt?
—Creuen l'apuntador imprescindible. 1
no pas perqué, en molts casos, no se sá
piguen el paper, no. L'apuntador, per a
ells, ve a ésser com el banyista que fa
veure que us aguanta quan apreneu a ne
dar. Hm neda sol, peró al moment qu
teniu la sensació• que no us aguanta nin
gú, us en •neu a fons.
—Potser sí—fa Me Alexaindre, amb un
somriure—. Perb, els bons nedadors, acos
tuteen a Inedar sois...
J. M. PLANES
.

Teatre Catalá ROMEA
Companyia

Una

nava

pro.visava.

t

del bluf. Si

en

l'obra

Soldevila, l'inflament produit per una
critica obstinadament exagerada, transforma
un pobre ximplet en un pintor de moda, en
la de Jules Romains, la saturació d'una pro
paganda comercial audaciosa fa néixer una
magna explotáció d'unes contrades aurifi
ques, allí on no hi havia més que unes ter
res
absolutament despoblades. El que co
rnença com una estafada, es converteix, grá
eles a aquesta propaganda efectista, en un
espléndid negoci, que meravella els mateixos
que el provoquen. Si a l'obra li llevem la
seva exageració que la fa teatral i bufonesca,
?no ens trobarem que expliça un deis més
sorprenents mecanismes de la moderna fi

singular recerca.
Peró Donogoo-Tonka
gular pel seu contingut.

és solament sin
Ho vol ésser també
per la seva estructura. Abans d'escriure'l
en
la seva actual forma teatral, Jules Ro
mains in'havia fet una mena de novela ci
nematográfica o, millor dit, de scénario per
a un film. Es, dones, sota la influéncia
del
cinema que neix la seva obra, i del cinema
vol tenir la rapidesa del moviment, la verle
tat de l'escenari. En total té vint-i-quatre
quadros i, d'un quadro a Peltre, anem i
tornem d'Europa a América. Non-tés la cons
trucció a París d'un teatre com el Pigalle,
que disposa d'un escenari únic almón, ha
fet possible l'escenificació d'aquesta obra.
la crítica de París ha convingut que l'obra,
com
a
espectacle, amb la seva prodigiosa
realització escénica i els decorats, divertits
o poétics i sempre encisadors, de Paul Colin,
és tan interessant o més que el mateix text.
Els més entusiastes han arribat a concloure
que fins a la representació d'aquesta obra,
el teatre Pigalle no ha estat dignament inau
gurat.
Un hom, peró, no sap estar-se de pre
guntar qué s'esdevindria si l'obra fos repre
sentada en un teatre que no comptés amb
els prodigiosos elements del Pigalle. ?No
sentidem aleshores la fatiga de veure co
mençar tants quadros, d'haver de parar una
atenció moya tan repetidament? ?L'obra tin
dria aleshores un rápid rittne cinematográ
fic o, al centran, agafaria 'un ritme lent

L'humor

de Jules Romains és sempre
essencialment en aquesta obra
transcendental, especulatiu, i més que a fus
tigar febleses, es complau a bastir teories
paradoxals, tals com aquesta que la prospe
ritat és fundada en l'error. Aixel dóna al
una
aparença cerebral, fins algu
La seva ma
cosa de fredor científica.
teixa ironía no raja mal •'una manera es
pontánia. Tots els seus efectes són calcu
lats intelligentment, sense fiar-se mal a l'ins
tint, a la intuició. El seu diáleg, d'una fre
dor i d'una Iheissor de níquel, fins d'una
precisió d'aparells clínics, és una aplieació
.sáviament calculada d'aquells ressorts que
els humoristes de debó manipulen sense ado
nar-se'n, inventen o creen en el mornent de
necessitar-los.
Del seu teatre ha estat dit—ací mateix ho
insinuávem més ,annint—que recorda el de
Moliére. Fins on és exacta aquesta observa
ció? Ningú :potser, en efecte, no modernit
za
més subtilment que Jules Romains la
seu

no

•

realitat creia haver arri

en

«Donogoo-Toniza»

i

nança?
L'obra, complexa com és, presenta en
Cara un altre aspecte no menys interessant :
l'exaltació de l'error científic, causa per a
Jules Romains de la grandesa deis pobles.
Car la 'faula de les contrades aurlfiques que
la propaganda converteix en una realitat,
neix de l'equivocació. d'un savi, que l'autor
equipara amb la de Colom, en descobrir
l'América quan
bat a ['India.

de

Altrament, Moliere es complaia a treba
llar els temes eterns, aquells temes que in
teressen a tothom i que tothom comprenia.
Jules Romains sent, en canvi, una mena
d'exasperació per ésser original i rar. Fins
en
aquells temes que Moliére havia treba
Ilat—pensem en Knok o el triomf de la Me
dicina—Jules Romains s'esforça a donar-los
una aparença brillant de novetat, d'estranya

de

teatre

na

i

desesperant?
DOMÉNEC GUANSE
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LIMA

GUIMERÁ, udaptació

d'Amichatís

de

ne

seguida d'altres,

tot

a una

i

crear

transido visi

ble. Cal veure Mae Gipsy i el seu partenaire
el bostan : ella, amb una deliciosa roba
blanca ; ell, portant el frac sctns en avoir
l'air, «que és precisament la manera difícil,
la manera única de portar-lo», com deia
un
crític de G. Fontana, el paytenaire de
Marjorie Moss. Cal veure'ls en el bostc>n
atényer sense esforç la qualitat de cosa in
grávida i alada, lleugera i aéria. I cal veu
re'ls en el tango, també, trasladar-se
meravella de ductilitat—al pol oposat i adop
tar un aire crline i decidit, amb espumes
de bravata. .1 tot amb una série de passos
originals, absolutament personals. I tot amb
una exacta
dosificació de l'acrobacia.
Compte amb l'acrobacia, en efecte. Comp
te, molt de compte, amb la densa acrobática
que, pressentida abans de la guerra per la
valse-tourbillon i iniciada tímidament per
Mistinguett i Max Dearly amb la valse cha
loupée, es convertí aviat en una série d'exer
cicis violents i brutals en els quals l'esforç,
massa evident,
mata l'elegancia. La majo
ria de .ballarins acrobátics :posseeixen la for
ça, peró desconeixen la gracia. Mae Gipsy
i el seu partenaire, no. En els seus balls,
en

intervé
comptades vegades.
és sempre en el precis mo
el mornent just, i amb un tacto

l'acrobacia
I quan ho

ment,

en

fa,

exquisit. L'esforç,

vengue cedeix el pas

a

gracia triomfant.

la

eMae

Gipsy

panela ideal,

and Partner». Heu-vos ací la
«Mae Gipsy and Partner».

Heu-vos ací el couple mondain per excelen
cia.
SEBASTIÁ GASCH
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la subhasta d'art Sala Parés
Teatre Catalá Novelats
Companyia catalana, direcció:
CARLES

París elpara fa váint arrws

CAPDEVILA

Aeui tarda, espectacles

1

EH

Món contra eillla
Film

de

JOSEP

VON

STERNBERG

El dimarts, dia 17, es posaran a la venda les localitats al
Cinema París. Butaques: 2 pessetes. Especial: 1 pesseta.
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Benefici d'Avelí Galceran
tarda i nit, l'éxit de
JOSEP MARIA DE SAGARRA,
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ELS TRES TAMBORS

es conjuguen meravellosament, \teixir
rnés eurítmiques figures, graciosament

compostes, desteixir-les

la subhasta d'art Sala Parés

catalana VILAoDAVI

A.vui, dijous, tarda,

que
les

.

Aneu la vinent setmana

CLARA BOW,

fofa seducció í sinipafia

Els diuen «Mae Gipsy and Partner». Ella,
és una criatureta frágil i delicada, gairebé
etéria :de tan alada. I amb una dosi consi
siderable d'anima, que s'inscriu constant
meta en el seu rostre expressiu. Eh, és el
que els franeesos en 'diuen un solide gaalard.
Atlétic i costaud, elástic i flexible també,
els seus moviments, d'una desimboitura na
tural i d'u'na aisance perfecta, descriuen en
l'espai les més harrnonioses combinacions
de línies. I, tots dos junts, fan la parella
ideal.
Ben coneguts a l'estranger—ella, és l'ex
princesa Xaine Bey '• ell, era el professor
de ball de la gran duquessa Anastásia Mi
Iceloiwa—, no han treballat encara a la Pen
ínsula. Perb debutaran aviat a Barcelona.
I una sessió privada ens ha fonnit la sor
tosa avinentesa de conéixer el seu art ex
cepcional. Art afinat i precís, fet d'u'na ele
gancia suprema d'actituds harmoniosament
reliigades. Poques vegades hem vist una
illustració més exacta de la teoria de la
densa, que no és solament un art plástic,
sinó també- un .art rítmic, no solarnent un
art en
l'espai, sinó també un art en el
temps. La densa, en efecte, no és solarnent
un
art estátic, sinó també un art dinámic.
I aquesta veritat és rnassa sovint oblidada
pels seus conreadors, especialment ipels be
llanas acrobátics, que ens ofereixen gene
ralment una série d'actituds, indubtablement
plástiques, perb isolades, sense el necessari
lligarn, deslligades unes ell les altres, tot i
trencant aixt
la imprescindible continuitat
del ball. Idéntica manca de ligan-1 s'observa
també en els debutaras. La densa, peró, no
és solament un seguit de belles figures im
móbils, sinó també i sobretot la successió
d'aquestes figures harmoniosament lligades,
unides entre elles per dligarns impercepti
bles. «Poema de gestos, poema sense Iontisses ni rimes dubtoses», ha dit Louis«Lbon
Martin d'uns esos de la danse portée.;
Mae Gipsy i el seu partenaire ens oferei
xen un exemple perfecto de tot el que pre
cedeix. Aquesta parella de ball sap encade
nar les seves
actituds amb una precisió ab
soluta. En posselsió d'un agut sentit de la
composició, Cal veure aquests dos cossos,

cp,r¦ I S Eti /4
•

,
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ho és

*

*

l'apoteosi

Un bou número de ball

farsa molieresca. Perb no s'esdevé així per
qué' *entre la qualitat .del telera de Romains
i .de Moliére hi hagi alguna semblánça, sinó
porqué Jules Romains posa en la seva obra
uns
savis, uns:pautelosos ressons de Molié
re ;
'perqué aplica d'una manera científica
els mecanismes que Moliére, amb els ulls
fits .només que damunt de la carn viva,
d'una humanitat adolorida i grotesca, im

de les finances. Per la seva qualitat ens
recorda la Bola de Neu, de Caries Soldevila.

Ambdues sán

lo,

la

nit:
i

diumenge,

perla

negra

número ha passai
per la censura

Aquest

MIIMBDR
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He tingut ocasió de reveure Quatre d'in
a Baroelona i
Res de nou a l'Oest,
a
Madrid, i he pogut constatar que Espa
nya (encara que li hagin estat estalviats
els horrors deis quatre anys sagnants) no
restava pas indiferent a la puixant emoció
que es desprén de aes obres mestres de
Pabst i de Milestone. Si davant d'obres tan
humanes

es

conoeben les

qué

en

s'encarnen tota

una

generació,

tot

exércit, i el que en ressalta és precisa
ment un profund sentiment d'anonimat. So

fanteria

un

lament a la fi del film hom comenga a pen
dre consciéncia de l'existéncia individual
deis herois, pero durant la seva més gran
part ens són presentats sota una forma col
lectiva i sense que la personalitat de cap
d'olls s'elevi per damunt de la massa.
Aixb és el que sobretot diferencia Res de
a
nou
l'Oest de Ouatre d'infanteria, on el

reac

cions més violentes, no es comprén tant
que hagin pogut suscitar semblants protes
tes a l'Europa Central ; efectivament, ern

...o•

guerra Les darreres estrenes PANORAMA

Films de
profunclament

CINEMA

EL

..e7

carácter individual d'aquests quatre soldats

L'assumpte de Perfidia és, en peques pa
raules, el següent (per a millor comoditat,
cito els herois d'aquest drama pels noms

intérprets)

deis

:

.Gary Cooper, pintor que visita els Alps
suissos, coneix Esther Ralston en un poblet
en
ell s'estatja. S'estimen. Tendreses que
no seran pas estérils.
Cooper ha de marxar
precipitadament i en anar-se'n promet a la
amada tornar abans d'un mes com a
més tard.
Ací el film no és gaire explícit i hem d'ac
ceptar la situació sense aclariments sobre
les circumstáncies que l'han
creada. El cas és que Cooper
es retarda en
el seu retorn
arriba al poble tot just a
temps d'assistir al final d'una
festa nupcial. Esther Ralston
ha esdevingut
muller de
seva

l'actor sensacional de sempre,
sempre, incapag de dar-nos altra
cosa
que l'impertinent sensació de l'actor.
El natural d'un Cooper contrasta amb el
joc que es veu premeditat, estudiat, fins a
la minuciositat més escolástica de Pactor

Jannings,

pero,

com

sempre

actor—alemany.
*

Fidel

a

*

l'esquadra

*

és

una

d'aquellos

co

sois els ameri
cans en
tenen la fórmula. El seu autor,
Franle Tuttle, és, el mateix que Malcolin
méclies

divertides

tan

com

Al cap d'uns quants anys
dos infants animen aquella
llar, que tothom veu arnb en
veja benvolent com a uná llar
realment modólica. Un deis
fills, el més menut, natural

és de Jannings, sinó

no

Des de dimarts les localitats estara
a
la guixeta del cinema París.

«Res de

nou

sembla que l'objectivitat és la caracterís
tica essencial d'aquests dos films ; si en
surt una terrible condemnació de la guerra,
sembla que és sense que llurs autors ho ha
únicament atents com estigue
lliurar-nos uns documents despullats

gin desitjat,
ren

a

de tot interés anecdbtic.
!El que posa Res de nott a l'Oest i Qua
tre d'infanteria per damunt deis innombra
bles films de guerra, és precisament que
s'esforoen per expressar la trágica realitat
de la guerra i no pas les reaccions que de
termina en tal individu. A aquesta segona
categoria pertanyen algunes eintes america
el més gran interés ; pen
nes que presenten
so
sobretot en Les tres germanes, que es
projecta actualment en algunes sales d'Es
panya, i Després de la tempesta, relat arnarg
de les dificultats que en ésser desmobilit
zats han trobat tants d'antics combatents,
fills, i d'altres encara.
en els Ouatre
Pero en aquests films, com també en La
gran parada (tot i que contenia tantes be
lleses i que ens revela el magnífic talent
de King Vidor), hi ha un tema, una anéc
dota ; res de semblant en Res de nou a

l'Oest, en Ottatre d'infantería, ni tampoc
en Verdun : visions d'histdria. Els tres films,
realitzats en els tres paisos que ocupen el
primer lloc en la historia del cinema, res
taran com la trilogia en qué es troben sin
tetitzades amb major forga els múltiples
rostros de la darrera guerra.
*

*

*

l'Oest»

a

és estudiat .z.:mb aquella penetració psicoló
gica de qué l'obra de Pabst ens ha aportat
tantes proves... Peró mentre que en la ma
joria deis seus films l'autor de L'amor de
Jane Ney recerca l'estrany, el mbrbid, l'ex
cepcional, aquests personatges ens mostren
ací els mateixos rostres que, de 1914 a 1918,
estávem acostumats a trabar a cada pas.
Sabíem quina confianga podíem posar en el
geni de Pabst, pero ha sobrepassat totes
les nostres esperances, s'ha sobrepassat ell
mateix, i la seva obra és un crit de sofrenga
i de desesper com el cinema no ens l'havia
donat sinó rarament.
El seu mérit és tant més gran que la
novella d'iErnst Johannsen és lluny de cons
tituir un suport tan ferm com el de Remar
que. A Pabst li ha calgut treure-ho tot d'ell
mateix ; Milestone, al contrari, s'ha vist
obligat a esporgar, a suprimir tot el que
palia rompre el ritme general de Res de
nou

presa sobrehumana. Estava ajudat; cal dir
ho, pel ubre tan ample, tan complet de
Remarque i per Remarque mateix, que ha
fet el viatge de Hollywood per tal de colla
borar en aquesta obra grandiosa i d'un pa
cifisme tan ardent.
Res de nou a l'Oest és una veritable his
toria de la guerra ; no hi manca res, ni la
instrucció dels joves reclutes, ni la vida quo
tidiana de les trinxeres, ni els atacs, ni
l'hospital, ni Pesperit del darrera ; per aixo
els personatges apareixen com les entitats
olí"
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CHANS NOVETATS EN
CONBATES INARRUGABLES

l'Oest

:

una

escena

tan

Sembla que tant aviat com sigui retirat
del programa del Fémina El presidi, s'es
trenará en aquell saló Sevilla deis meus
amors, que té la particularitat de marcar el
debut de Ramon Novarro com a director de
pellícules. Novarro és per altra banda l'in
térpret d'aquesta, feta a América, natural
ment, per bé que l'acció tingui lloc a Se
villa.

Finalment, les coses viren
de sobte. Un accident fortuit
un
dia de festa, en qué la

jove parella es lliurava gaia
petita
ment als jocs de neu

Novarro hi canta i

can
pausa en llur turment
via del tot la situació.
i Esther s'estrellen en llur
trineu contra un arbre. Ella
i eh l és collit
mor instantániament
—

dooper

Gina Mans

ja

mo

ribund.

les robes de la difunta,
en
una carta que els
dos amants s'havien escrit, la trista histo
ria. Naturalment, com que Jannings no té
cap idea sobre la data d'aquells amors clan
destins, és amb un igual fástic que esguar
Plorant damunt

Jannings descobreix,

d'originalitat.
Clara Bow diuen que és

cia,

no

pas

com

uns

enemics,

i si es maten entre ells, és la fatalitat, no
pas llur própia voluntat el que els gula.
Constitueixen així, per 'a l'obra d'acosta
rnent internacional que tots els bons espe
rits clesitgen avui, la més suggestiva de les

propagandes.

*

*

mar
dent que una obra com !De frente,
chen!, de Buster Keaton, amb totes les se
foto
ves troballes, totes les seves qualitats

evocat el vell record de Under the

G.

París,

marg.

en

ésser

arms...

CHARENSOL

que

rep

més

de tothom.
Es estrany, pero aixf mateix és. En un
ordre semblant d'idees, podeu tenir per se
gur que si Albert Préjean, en lloc d'anar
amb gorra, huís un vistós vestit d'uniforme
militar, Sous les toits de Paris tindria en
cara més éxit !

*

Ha calgut esperar més de deu anys per
qué el cinema ens cloni de la guerra una
imatge digna d'ell. Amb tot, cal no obli
francesos
dar uns quants films arnericans i
realitzats Pendemá de la guerra i en el curs
mateix de les hostilitats. Fóra una mica
injust oblidar Pour l'Humanité, L'Homme
Bleu, de Baroncelli, J'accuse, d'Abel Gance,
i sobretot Charlot solda&
El geni de Chaplin está tan segur d'ell
mateix, que, sense conéixer res de les rea
litats de la guerra, emprengué de donar-nos
imatge burlesca. El que és prodi
en
una
giós és que se'n sortís be.
Charlot soldat ens presenta tots els trets
essencials de l'art d'aquest home inspirat ;
l'extraordinária fantasia que anima el film
contacte amb
no l'arrossega mai a perdre el
l'hurná i no se sap el que domina, si l'espe
rit satíric o aquella profunda malenconia
que no •és absent de cap de les obres de
Chaplin i de la qual Les llums de la ciutat
testimoniatge.
nou
ens ciaran aviat un
111rn cómic que la guerra
No és ipas
pero és evi
hagi inspirat, ben lluny

de les noies

correspondén
comprón! Peques poden competir

Hollywood
es

una

amb ella en grácia i bellesa. En aquest
film una i altra campegen a dojo.
El dia de l'estrena, uns quants del públic
van
xiular tímidament. La millor marca
d'intelligent és ésser molt exigent ; dones,
trobar defectes arreu. Aquests intelligents
es multipliquen que és un gust i freqüenten,
com
cal a la gent que es pren les coses se
riosament, els cinemes el dia d'estrena a fi
de fer pesar tot seguit la seva opinió.
Si Clara Bow hagués volgut exhibir-se
amb unes guantes combinacions interiors
corn feia Nancy .Carrol la setmana passada!
Potser els que ara s'han avorrit s'haurien
desvetllat un xic més. Peró, allí on hi ha
talent i idees es pot prescindir d'aquests
trucs i d'altres que estan sempre a l'abast

teratura.
A despit de llurs diferéncies de concep
ció i de realització, hi ha un tret que Ver
dan, Res de nou i Ouatre d'infanteria pre
Pabséncia total de senti
senten en comú
ment nacionalista ; els franoesos i els ale
manys apareixen en aquestes tres obres

bornes,

Saint-Clair i ,Clarence Badger, un excellent
comediógraf de la Paramount. El film, que
és divertit de debb, ni un moment s'estanca
en l'obstacle de les paraules.
Es tot ell alat
i rápid i amb una cura en els detalls que
voreja la perfecció.
Naturalment que no retrobem en aquesta
graciosa comédia de Clara Bow, sinó un
seguit d'esquemes de comédia que han estat
ja emprats forga vegades. Pero la destresa
de les imatges que es succeeixen en una in
interrompuda yariació dissimula bé la manca

de

Clara Bow
da ara els dos menuts. A fi d'aclarir la seva
situació i poder, almenys, estimar sense
recanga el fill legíthn, corre al costat de
Cooper moribund pregant-li de genolls que
Ii digui la veritat.
Cooper, poc tranquil davant l'excitad()

del marit, mogut per un invencible instint
patern, ment i diu que el seu fill és el gran,
quan, com ja sabem, és el petit.
Naturalment aquesta mentida acaba de
trasbalsar el marit, que ha d'acceptar que la
seva
muller u havia estat infidel en plena
vida marital. El

desesper

de

veure

tants anys

joia planant

per damunt d'una
perfidia semblant, el posa fora de sí i és
amb uns ulls d'odi que mira al que eh l creu
fill de Paltre.
Tot el final és un xie massa truculent.
jannings concep el propOsit d'estimular per
un principi
al seu fin, propósit que .n• té el
valor de realitzar ; Cooper, per la seva ban
da, pres de remorcliment, aclareix la veri

d'innocent

tat

al

seva

marit, mitjangant
mare
porta

carta que la
al destinatari, i
amb els dos nens, que
dos són fills d'ella, la

propia

una

la fi resta
de tot els
havia estat sempre fidel.
Lewsis Milestone és l'autor d'aquest film
que pertany al que podríem dir-ne la dar
Pa
rera fornada de films muts que féu la

aquest

a

després
qual u

curiosa juxtaposi
ció de les fórmules americanes i germáni
ques en el cinema. Potser un xic ancongit
tot plegat, en una atmosfera poc ventilada,
d'uns studios que semblen reduits.
Pel que es desprén ja de Passumpte, tota
ramount.

El film és

una

l'alta pressió d'una in
tensa dramaticitat,
que sois la preséncia
dels dos infants atenua, amenitzant el film
arnb petits tocs d'humor.
Gary Cooper i Esther Ralston, molt be,
per bé que el primer no está pas a l'algária
del que fou Pheroi de L'euige/ pecador.
Esther Ralston també l'hem vista més in
telligent en altres films.
l'acció

marxa

sota

I

parla

en

perfecte

cas

tellá, i Pargument, pel que es desprén de la
lectura, és una d'aquelles coses que, com se
sol dir, arriben al cor del públic.

—

important

géniques, empallideix singularment
laume I, 11
Teléf. 11655

reve

Jannings.

la de l'encontre del francés i de Pak
many en el forat d'obús, per exemple, está
recluida a les seves línies essencials, tal com
convé a un art de suggestió que exclou les
minucioses descripcions que van be A la li

uns

la

Informaííves

com

com

El film de Léon Poirier pot ésser espat
Ilat per intencions simbóliques i una ideo
logia sovint primaria, pero constitueix una
obra d'una gran noblesa, tota estremida de
pietat, i en qué els soldats han pogut re
trobar tot l'horror de les mortaldats inútils
que tan sovint han conegut.
L'autor de Verdun es proposava de tornar
a
tragar un episodi de la guerra ; és tota
la guerra que Lewis Milestone ha volgut
pintar en Res de nou a l'Oest, i és sorpre
nent que no hagi sucumba en aquesta em

a

engany

a

venda

amb la seva joia inal
terable i la seva confianga tan
franca, desarma llurs propb
sits sernpre que es disposen a
a

actors.

grácia.

qual,

d'aquell

sió dels empresaris i del gros públic—, de
dicará la próxima sessió a aquest film ex
cepcional, Pacció del qual, rápida i inten
sa, és desenvolupa a la Viena de finals del
segle passat i que porta profunda la marca
del seu autor.

L'éxit que obtingué El rapte d'un jove
princep, ens ha mogut a repetir-nos un xie,
incloent de nou en els nostres programes un
altre film de la famosa pancha que ara amb
el parlant ha perdut un tres de la seva

Aquesta atmosfera de men
tida permanent asfixia aque
lles dues existóncies, sense
que cap deis dos trobi la forga
de dir la veritat al marit, el

sortir

exemple, Pany passat, en presentar Soledat
i Avarícút, aquests films de la incompren

quests

de l'altre ; inútil dir que el
marit no suposa res a desgrat
que Cooper, poc decidit a
amb Es
troncar per -sempre
ther, ha esdevingut un íntirn
de la casa.

lant els fets

Els docs de Nova York i L'Angel blau,.
han merescut els honors de sessions espe
cials. El món contra ella, que és un film de
la irnportáncia d'Els docs de Nova York i
per tant superior a L'Angel blau, compost
amb la perfecta independéncia que caracte
ritza la tasca de Joseph von Sternberg, me
reix de sobres els mateixos honors.
MIRADOR, que ha lluitat sernpre per re
habilitar els films desconeguts—salvant per

També presentem a Barcelona un film
que, mirant enrera, ens parla amb humor
i esprit del París d'ara fa vint anys.
Una cinta de dibuixos de Pat Sullivan i
cómica de Stan Laurel i Oliver Hardy
una
completen el programa. No podem avui en
cara donar el títol d'aquesta darrera,
per bé
que podem assegurar que el mateix que el
de la sessió del mes de febrer, sera un film
elegit rigorosament entre els millors

Jannings1

ment,

La nosfra sessíó del día 20

Les ,nombroses admiradores de l'heroi de
Scaranzouche i Ben-Hur estaran encantades
de veure'l per centésima vegada, de sentir
lo per segona volta i d'entendre'l per pri
mer

cop.

LInfafígable Abel Gance
independent pot haver re
(aquesta és la paraula justa) La fi
del rnón, «vista, sentida i interpretada» per
Abel Gance; el que és ell no cessa la pro
paganda, a veure si hi ha alguna altra em
presa disposada a ficar-se a casa l'home que
Prou la crítica

bentat

fa

uns

(La fi

filrns que surten tan cars de fer
del món ha costat divuit milions de

francs).
Ara llegim que a darrers del mes passat
s'organitzá una sessió de gala en honor

(['Abel Ganoe sobre les possibilitats del film
sonor i parlant ; presentació retrospectiva de
la seva obra (Palia del doctor Tube, Bar
ba-Roja, Dret a la vida, Zona de la mort,
els tríptics del Napoleó; presentació de
nombrosos inédits i d'una cosa anomenada
Entorn de la fi del nión ; finalment, impro
visació d'una mise en sane davant del pú
blic.
Aixo de la improvisació és un truc difícil
de fer-nos empasar, i aixb que no sabem
en

qué

va

consistir.

Férantin
4.. Set[marna

11P

ÍSIPIC
L

Lars Hanson al costat de Gina
un film artglés, titulat En els ter
rats de París (Pecat). Dos títols per un sol
film, com era costurn abans aquí amb les

He vist
Manés en

a

noveilles per entregues.
No deien que Lars Hanson havia rnarxat
de Hollywood perqué no podia acoeptar els
scénarios que li proposaven? Dones aixó sí
que és sortir del foc per caure e les brases.
Si és que foc fou mai Hollywood pel gran
artista suec, en ell félt La dona marcada,
El Vent i El capita Salvació. Perqué aquest
film és una cosa tan absurd.ament ridícula
cine fa pena, si més no, veure un Lars Han
son
promés a tan belles coses, en una his
toria semblant.
Fóra massa trist suposar que hem per
dut un actor com Lars Hanson. Hern de
creure que
la sort li ha d'ésser ben aviat
més favorable.
J. PALAU

\
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Saló deis Evolucionisfes
recorda les acaballes de
Aquest
la Guerra i afegim-hi, també, les acaball•es
de la bohemia barceloniria. Els evolucionis
han fet molta
tes (corn el seu nom indica)
via en illur evoluvió. Des de la Tórtola Va
lencia, passant pels Ballets Russos, fins a
les darreres novetats de la discoteca.
En el procés evolutiu de la pintura mo
derna catalana, aquest nucli d'artistes ha
i está marcant
marcat
una de les seves fites carac
nom

ens

Ferrant, E. Bosch-Roger, F. Camps Ribera,
Pere Créixams, Francesc Domingo, Manuel
Humbert, Rafael Llimona no formaven part
del grup

el darrer Saló celebrat en una
sala especial dintre l'Exposició de Prima
vera
de l'any 1923 organitzada pel nostre
darrer Ajuntament popular.
En reorganitza•-se, avui, el «Saló deis Evo
lucionistes» ha imcorporat als seus primitius
elements tots aquests artistes citats.
Considerem encertada la refnovació, amb
en

—

terístiques.

Si els venerables Ramon

Casas i Santiago Rossinyol
no s'haguessin d'enfadar, di

ríem que ells han estat la
soca de l'arbre, els fruits del
qual són els nostres evolu
cionistes. Aquest arbre d'ar
rels trescentistes i quatre
centistes ha tingut dues bro
tades importants : la de «Les
Arts i els Artistes» i la d'a
quests joves que actualment
exposen a la Sala Parés. I
precisament—diguem de pas
és possible de veure
sada
acoblats, durant aquests dies
i en una mateixa galeria, la
els fruits esmentats.
soca i
Anotem
també al marge
que la soca ja comença a
presentar símptomes alar
maras de defallirnent, i que
tots els fruits són sabo
no

Una iniciativa lloable
Una de les coses que más atreuan l'ar
tista és la confecció del catáleg. Aquest
senzill document, que per raons de discre
ció i de modestia hauria de quedar reduit
a
una llista de les obres exposades, conve
nientment numerades i sense comentaris,
pren unes proporcions exa
gerades i es converteix en una mena de
dietari íntim de l'autor. Els autors que s'a
contenten amb una presentado són perdo
nables, com ho són els poetes i novellistes
que fan prologar-se un llibre. En aquest
món tots tenim una atracció irresistible a
usar
de les coses de les quals no en fan
pagar res, i una vegada sentat un pre,ce
dent d'aquesta mena, tots procurem gau
dir-nos-en. El que ja no és tan perdonable,
és que hi hagi autors que converteixin el
catáleg en un recull d'elogis dedicats a la
seva modesta persona. S'ha
arribat a exoes
sos tan alarmaras, que la temença que un
dia un autor perdi el control de la discre
ció i CMS lliuri un catáleg compost de tres
o
quatre volums amb retalls i gasetilles
allusius de les cinc parts del món, ens obli

ga

inós,

en

perill

d'higiene artística,
a

una

que cal evitar
mal no hau

explicar que un cartellista fa
exposició celebrada Pany 1927

modesta persona. No diem el

seva

inorn

per

qué a horca d'ara suposem que deu estar-ne
plenament penedit i haurá fet els actes de
contrició necessaris. En canvi, amb el se
nyor Sabater, pintor mitológic, metafísie i
esperitista, que dues vegades ha exposat una

Així com «Les Arts i els
Artistes» poden, justament,
atribuir-se l'aclimatació de
l'impressionisme en el nos
tre país, el «Saló deis Evolu
cionistes» representa la cris
tallització del post-impressio
nisme. Diguem, tot seguit,
que no totes les tendéncies
aparegudes des de Cézanne
ençá estan involucrades en
tre els components d'aquest

collecció de rnals somnis

l'oli

base de
i resplendors si

a

a

frares, dimonis, ases, nus
nistres, no tindrem tants miraments, consi

derant que ha estat reincident. Aquest ben
senyor reproduia en un catáleg set .poesies
dedicades i les paraules de diversos oradors

Saló, perd recordern, també,

que entre la producció dels
evolucionistes fundadors hi ha les primeres
mostres més intelligents del nostre cubisme.
D'aixd no fa gaires anys, paró si compareu
l'actual classicisme sintétic d'Alfred Sisque
Ila arnb el seu primitiu cézannisme de Pany
1918, us semblará que ha passat mitja vida.
En aquest any de l'Armistici el grup evolu
cionista es dona a conéixer 'públicament amb
la seva primera exposició collectiva a les an
tigues Galeries Dalmau. En citar el nom
del 'benemerit senyor Dalmau, permeteu-me

paréntesi.

Em sembla que ja fóra l'hora de dedicar
un merescut homenatge a un home com En
Dalmatt, que tant ha fet per la vida artís
tica d'aquest país. Aquests mateixos evolu
cionistes que avui ja son majors d'edat, fo
ren acollits pel venerable marchand, i no cal
pas recordar que durant un llarg espai de
temps En Dalmau fou l'introductor de la

jove pintura i d'algunes mostres
producció europea. lExpressem-li, domes,
nostre agraiment, baldament sigui amb
riostra

de
el
un

afectuós de tots els artistes i les per
sones que estimen i han sabut apreciar les
benefactores activitats del senyor Dalmau.
Acabat el paréntesi, entrem, ara, a Can
Parés, per veure l'exposició del «Saló dels
Evolucionistes». D'antuvi veiem que el nom
bre de signatures s'ha augmentat. Angel
acte

•

Rafael

Benet.

—

pronunciades en un tec d'homenatge. Una
de les poesies, obra d'un poeta xilé, va que
dar gravada en la nostra memdria i mai

Pintura

i que hi ha altres artistes que
al nos
tre entendre
són més afins a la tendencia
del grup que alguns deis entrats de nou i
fins deis antics.
tot

—

fael Benet, Francesc Domingo, Rafael Lli
mona, loan Serra i Alfred Sisquella.
*

*

*

a 1931
és l'época transcorreguda
la vida d'aquesta agrupació. Amb catorze
anys ha arribat a la plenitud de les seves
facultats. Que Déu Ii doni rnolts més anys
de vida per continuar la seva esplendent ac

De 1917

tuació.

la subhasta d'art Sala Parés

J. Guérín
En la Sala Badrinas exposa aquest pintor
vint-i-cinc teles, la majoria paisatges deis
voltants de Barcelona i tres bodegons.
Amb tot i anotar, de bon principi, que
Guérin está inscrit a Pórbita de l'enyorat
Ricard Canals, presenta suficients mérits
personals per assenyalar-lo com un pintor

í'z,.
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de

prometedores possibilitats.
La
paleta,
seva

ee,

confosa,

ara

és d'una

apreciable.

com

riquesa

ara

una

mica

de matisos molt

mode/, assolirá

—

periors

a

El. veredícfe
Creiem que pot interessar als nostres lec
el detall de les votacions del jurat qua
lificador del concurs «Barcelona vista pels
seus artistes», que publiquem a continuado.
Formaven el Jurat els senyors Pere Casas
Abarca, Josep Barbey, Joaquim Folch i Tor
res, Vicents Borras Abella, Joaquim Mir,
Márius Gifreda, Lluís Martí Gras i Ignasi
Mallol, actuant els dos darrers com a subs
tituts dels senyors Ramon Casas i Ricard
Canals (q. p. d.).
Premi de ro,000 pessetes, de l'Excellen
tíssim Ajuntament, a Oleguer Junyent,
amb la següent votació : Junyent, quatre
vots deis senyors Folch i Torres, Mir, Martí
Gras

unes

qualitats pictóriques

i Casas Abarca.

Bosch-Roger :

tres

vots, dels senyors Barbey, Mallol i Gifreda,
i un vot en blanc del senyor Borras Abella.
Premi de ro,000 pessetes, del senyor Fran
cese Cambó.
Bosch-Roger, tres vots (Mir,
Martí Gras i Casas Abarca). Mercader, tres
vots (Barbey, Mallol i Gifreda). Labarta, un
vot, de Folch i Torres. Un vot en blanc de
BOlTáS Abella. Efectuada la segona votació
per desfer l'empat entre Bosch-Roger i Mer

cader, ha resultat premiat Bosch-Roger, el
qual ha obtingut quatre vots, de Folch i
Torres, Mir, Martí Gras i Casas Abarca,

de Fiera (núme
4 i 5) i el de Sant Gervasi (núm. 13) com
els més interessants de l'exposició.
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MARIUS GIFREDA

cos

amb

«Convida

»Fray Galán,

mil y

que encarna la persona bu
de meyor valía de Cesar de Sal
quien con honoralle vos aquesta la

no

vador, a
su exposición de lienzos
instalada en el sa
lón que porta el nombre glorioso del genio
y del bruto de Goya, y cuya inauguración
ha de celebrarse la jornada después de la
festividad de Pedro de

Verona,

Catalina de Sena, y es el
ano MCMXVII a las cinco
la capital de Cataluna la
cuya tan alta gala os ha

que es Santa
30 de Abril del
de la tarde y en
fermosa, y por
de rendir mer

senor, por vellos, si tal
buena merced hais de
dalle, que, con ello, más merced ha de ser
la de facerle ofrenda a su trabajo que en
tan poco vale y que dello vos face humil
dosa cortesía, pero que ha de ser por lo
mesmo doble
merced galana y ha de rega
lene el espíritu.—Amén.
»Fray Galán.»
»y vos, dama
intención habéis,

Obresd'Arquitectura, Escultura,
Pintura, etc. Antic i modern
—

Llibres

d'/\r-f-

rerf:

tan

precédents.

lors : d'apaisats, d'ovalats, en pergamí, pin
tats a ma, arnb articles de fons i elogis de
dos rovells. Hem vist artistes que es feien
presentar per gent que no teníem el gust
de conéixer i que 'mereixien una presentar
ció. Posseim catálegs que es desdoblen com
un
llibret de calcomanies o de vistes de
l'Exposició Universal. Fins en tenim que
es pleguen al biaix com
un
manto de Ma

nila.
Si els artistes no posen una mica de seny,
i no es contenen, els venedors d'específics
acabaran sorprenent-nos per la seva hones
tedat, i haurem de proclamar-los models de
ponderació i de bon gust.
V. CASTANYS

concurs

Bosch-Roger, dos vots (Folch i Torres i
Borras Abella). Efectuada la segona votació
entre Mercader i Labarta, ha resultat pre
Mercader, el qual ha obtingut els sis
de Casas Abarca, Barbey, Mir, Martí
Gras, Mailoi i Gifreda, i un vot Labarta, de
Folch i 'forres, i un vot en blanc, de Bor
ras Abella.
Premi de 1,250 pessetes, del Círcol Artís
tic. Labarta, tres vots (Casas Abarca, Mir,
Martí Gras). Rafael Llimona, tres vots (Bar
bey, Mallol i Gifreda). Mercader, un vot, de
Folch i Torres, i Porcar, un vot, de Borras
Abella. Efectuada la segona votado, entre
Labarta i Llimona, ha resultat premiat Fran
cese Labarta,
el qual ha obtingut set vots
(Casas Abarca, Barbey, Folch i Torres, Mir,
Martí Gras, Mallol i Gifreda, i un vot a
Llimona, de Borras Abella.
Premi de r,000 pessetes, del Círcol Artís
tie. Rafael Llimona, cinc vots (Casas Abar
ca, Folch i 'forres, Borras Abella, Mir i Mar
tí Gras). Josep Mompou, tres vots (Barbey,
Mallol i Gifreda). Queda premiat Rafael Lli

miat
vots

•

mona.

Premi de r,000 pessetes, del senyor Pere
Casas Abarca. Ernest Santasusagna, quatre
vots (Casas Abarca,
Borras Abella, Mir i

Santasusagna.

tres vots (Casas
Mir i Martí Gras). Francesc La
barta, tres vots (Barbey, Mallol i Gifreda).

o

Com poden veure es tractava d'un chef
d'ceuvre Dense
D'aleshores ençá n'hem vist de tots co

putació. Jaume Mercader,
Abarca,

Gras).

Ramon de

Capmany,

tres

vots

Mallol i Gifreda). Mompou, un vot,
de Folch i Torres. Queda premiat Ernest

(Barbey,

Premi de r,000 pessetes, del senyor Joan 13.

Josep Mompou, quatre vots (Casas
Abarca, Barbey, Folch i Torres i Mir). San
tasusagna, dos vots (Mallol i ,Gifreda). Por
car, un vot, de Martí Gras, i la senyoreta
Maria Pou, un vot, de Borras Abella. Que
da premiat Josep Mompou.

Trias.

Medalla d'Or del Círcol Artístic. Ramon
Capmany, premiat per unanimitat.
Medalla d'Or de l'Exposició Internacional
de Barcelona. Eliseu Meifrén, cinc vots (Ca
sas Abarca, Folch i Torres, Borras Abella,
Mir i Martí Gras). Junyent, tres vots (Bar
bey, Mallol i Gifreda). Queda concedida a
Eliseu Meifrén.

—Aquest Dupont,
barbas?

—Es que la

seva

per

qué

deu dur aques

dona li tria les corbates.

(Dimanche !Ilustré, París)

novena decent?
La seva filla pot
tills clucs1
Es

—Ja

Aneu la vinent setmana
a la subhasta d'ad Sala Parés

una

ho cree!

llegir-la

(Le Ouotidien, París)

encara un

concurs

editorial Artheme Fayard et Cje.
ha fundat el Gran Premi del Disc, dotat
amb una quantitat anual de 25,000 francs.
El jurat está compost per onze persones,
entre elles el
mestre G. Charpentier, Lu
La

casa

cienne

Bréval,

Colette, Jacques

Copeau,

Maurice Ravel, E. Vuillermoz, etc. Es a
dir, persones no sois de competencia, sino
també independents de les cases d'edició.
La tasca del jurat per atorgar un premi
així és molt complexa. Cal, en efecte, tenir
en
compte una quantitat d'elements dife
rents, si es vol fer una classificació acurada
de la 'producció de música mecánica per
poder arribar a senyalar «el millor disc de
objectiu del premi. La qualitat del
gravat, la puresa de la sonoritat, el seu vo
lum general, la intelligéncia de les oposi
cions, la bona disposició deis instruments
de Porquestra, el timbre d'una veu o d'un
instrument, la tria d'un text, la sensibili
tat de la seva interpretació, etc., són consi
deracions que cal tenir present en comparar
els discos.

Anfecedenfs
Les temptatives de reproduir la paraula
humana sembla que són anteriors a la in
venció del fondgraf ; ara que, segons sem
bla, ningú no va assolir aquest objectiu.
Van passar una colla de segles en plena
producció de fantasies.
A començaments del segle xvr, Conneli

Agripa pretenia que era possible de conser
per5 no
var les paraules en tubs de metall,
explica com. Així i tot, encara no havien
passat cera anys, Montaigne i Olivier de
Serres senyalen l'existencia de maquines que
parlen i imiten instruments o el cant deis
ocells. Per?) cap no dona més detalls.
I no parlem ja de les facécies. Rabelais
explica alld de les paraules gelades que en
venir el bon temps i desgelar-se armen un
xivarri espantos : facecia que en el folklore
catalá té la seva correspondencia en el mer
cat de Calaf. Béroalde de Verville parla d'un
vesc que conserva les paraules, i Cyrano de
Bergerac sosté, aparentment amb serietat,
que hi ha certes esponges que retenen la

música.
La solució havia de venir per camins molt
diferents. Es a partir de 1700 que els físics
comencen a inscriure les vibracions : Chlad
ni determina les lleis de les vibracions sono
res i Young les registra ; Léon Scott arriba

quasi al fondgraf ; Cros demostra la rever
sibilitat, és a dir, la possibilitat de tran3formar les inscripcions altra vegada en so
rolls, i Edison ho aconsegueix prácticament.
Es a dir, que en cert anys escassos s'ha
realitzat alió que la humanitat havia estat
somiant prop de trenta segles. Perque a
l'época de Ramsés ja hi havia l'estatua par
lant del déu Konsú. Perd segurament ni
aquesta, ni la de la deessa assíria Istar, ni
els Kerubim del temple de Salomó, ni la

qué parla Valer Máxim, parlaven
procediment semblant al de les ma
quines parlants modernes.

Juno

de
per cap

Facílífa-és als filharrnónícs
Cada estiu, a la ciutat
masqué Mozart, tenen lloc

de

Salzburg,

en

festivals mu
els filharmdnics

uns

sicals que hi atreuen tots
del món. Es probable que no tardem gaire
temps a posseir enregistraments fonográfics
d'aquests concerts únics, com ja s'ha fet
amb els festivals de Bayreuth.
Aquest any, per facilitar als aficionats
la música l'assisténcia als festivals de Salz
burg, el govern austríac ha decidit deixar
entrar
sense
la formalitat del passaport,
tots els ciutadans del món que hagim encar
regat una localitat per als festivals musi
sals. Aquesta excepció será vigent des del
25 de juny al 30 d'agost, és a d'ir, un mes
abans de la celebració deis festivals.

de

passa que estás tan trista?
Ella.—E1 papá s'acaba d'arruinar.
Ell.—Ja ho deia que aquest home faria
tots els possibles per no deixar-nos casar I
et

ta

El Gran Premí del Dísc
altre
més important.

:

Martí

les d'ara.

ros

ria el

d'illus
collecció de guer

una

present, elms, poms d'espasa,
plomalls i segells de lacre, inse
següent convit a la página 'posterior :

de

cascos

amb

ratificant el vot a Mercader els altres tres
components del Jurat.
Premi de 2,500 pessetes, de 11Excma. Di

su

Remarquem els paisatges

catáleg

trar el
rers

d'un

tors

—O--

El dia que Guérin es deeideixi a contro
lar la seva fuga imprecisa i aprofundeixi
amb major ponderació les accidentacions del

raspalls per a tots els usos
articles de neteja
objectes per a presenta

«Nuevo Apeles que irradias
del Arco Iris las gamas,
tú eres luz, fulgor, aurora
y destellos de oriflama.»

Segons el catáleg, .aquesta exposició «no
pretén ésser altra cosa que un recompte de

valors que l'integren en aquesta nova ton
gada de la seva vida». Sigui com sigui,
l'exhibicio fa un efecte impressionant. Po
ques vegades ens és possible de veure una
exposició conectiva d'una selecció tan esco
Elda. Evidentment, el nostre art jove no
s'acaba aquí, hi ha altres personalitats re
marcables fora d'aquest Saló, per?) d'ençá
deis evolucionistes no ha aparegut cap altre
nucli d'artistes de semblant categoria.
De les quatre parets d'aquest Saló, la
menys valuosa és en els plafons d'entrada
en
exposen Franoesc lElias, F. Camps Ri_
bera i Jaurne Guardia. Segueixen després,
a
cada banda, un retrat d'Anton Canadell
i una tela d'Enric C. Ricart que tampoc
no
aconsegueixen el nivell del Saló.
De les altres obres exhibides' cal distin
gil- les de Josep Granyé, Joan Rebull, Ra

hem pogut treure'ns-la del cap. Deia

no

—

en

Aneu la vinent setmana

més
així

Salvador, després

existeix. César de

cedes.

tractés d'un

les Galeries Dalrnau, va editar un cata
leg del tamany d'un diari corrent, per poder
reproduir una página sencera de La Noche,
en
la qual hi havia un article dedicat a la

rosos.

rambla de

es

a

—

pu

parlar.
no

per raons
ríem gosat

—

a

a

Si

—

un

vegatles

'nones

El més formidable de tots els catálegs
que han passat per les nostres mans, és
el d'una exposició d'obres de César de Sal
vador (Fray Galán), celebrada al Saló Goya
del correr Due de la Victória, que ja no

Imitant una idea que a Alemanya ha tin
gut un gran éxit, la casa Polydor organitza
concurs entre tots els
un
comerciaras fran
cesos
de discos. Els invita a competir en
originalitat i enginy en la tlisposició de llurs
aparadors, servint-se només dels elements
estrictament professionals (discos, maquines
parlants, agulles, catálegs). tEls aparadors
seran fotografiats i
el jurat encarregat de
distribuir els premis els atorgará en vista
de les fotografies.

ha

—Ja no li puc fer la clenxa, senyor
caigut l'altre pa,

; li

(Ric et Rac, París)

(Ric

et

Rac, París)

Aneu la vinent setmana
a la subhasta d'art Sala Parés

L'invitat.—Está molt bé aquesta Peça a
quatre mans I
La rnare.—Ja lo cree! Tu, Carme, qué
has tocat?
—Un vals de Strauss.
La rnare.—I tu, Rosa?

(Ric

et Rac,

París)
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transcurs

viatge repetim gaire aquest

del

No és que abusem de l'adjec
tiu ; és que en la línia Ribes-Núria hi ha
excessiva quantitat d'ocasions d'aplicar-lo !
Parlan, dones, deis vagons, construits en
una
reputada fábrica dé Coldnia (Alema
riya). S'han tingut en compte els més mo
denns estudis sobre ferrocarrils, de mun
tanya. Aixd ha permés dotar els .vagons de
calefacció, Ilum,
tota mena de comoditats
seients espléndids, ete. S'ha procurat, tarn
bé, donar a les finestres el máxim de visua
litat, condició que el públic agrairá en ex
trem, car les belleses de la vall de Núria
poden ésser així perfectamente apreciades,
i els viatgers- no tenen per qué penedirse
de no anar a peu.

darrer

s,

>

A

.„

mot.

1417,111.0

funciona amb una absoluta automaticitat.
Al.seu servei no es necessita pas personal ;
és el cap d'estació de ,Queralps qui en té
compte. Qualsevol interrupció en la línia
quedaria enregistrada en uns rétols llumi_
liosos,. els qiials indicarien el lloc i la con
dició exacta de rayarla!
El tren ha prosseguit altra vegada la seva
ruta.

•

Ens mirem el rellotge : hem emprat una
hora per l'ascensió. lEls que en áltres temps
havien fet el cerní a peu, no es poden ave
nir de trobar-se a Núria amb tantíssima
facilitat. Pujar dos mil metres amb una co
moditat tan gran !
Hom abandona el• tren amb una alegría
pueril. De tdtes les bogues no surten res
més que elogis pels realitzadors de tal me
ravella.
No s'hart acabat aquí les agradables sorpreses que ens reserva Núria. Almenys, po
dríem dir, les agradables perspectives. En el
santuari es treballa activament en la cons
trucció de la nova hostatgeria, la qual .anirá
Hom
a cárrec d'un expert hoteler barceloní.
hi trobará tota mena de comoditats i un
servei pulcríssim de restaurant ; poden.' as.segurar als gourmets que en dl s'hi servirá
la veritable cuina catalana.
El funcionament de l'hostatgeria és gai
rebé una realitat, com també ho será 4.iviat
l'habilitació de pistes per a esquí ; trampo
lins i tobogans, etc. Més endavant, existeix
el projecte de construir unes pistes de pati
natge sobre gel, les quals a l'estiu seran
habilitades per a carnps .de tennis, futboi,
etcétera. ,Pot assegurar-se que Núria dins
pocs temps será un centre esportiu de pri
mer ordre, ádhuc superior a
alguna estació
pirenenca francesa de fama internacional.
I per a més endavant,. entrem ja en els
projeetes més ambiciosos, perd de cap ma
nera utdpics, car n'hern pogut veure ja
els
plans i els estudis preparatoris. Es tracta
de la construcció d'un magnífic hotel, súm
mum del confort, en
el qual convergirá tot
el nostre món eIegant. Després un funicu
lar a Finestrelles, i potser un altre al Puig
mal...
Aquesta será la transformacióde Núria..
Existeixen mil modus per a congratular-se
que aquesta transformació sigui duta a ter
me per una
societat genuTnament catalana,
.

y
,

•

En

pie

mes

de

julio',

quan el termdme
podreu fácilment

tre marcará trenta graus,

obtenir un efecte brillant preguntant a algú :
—Voleu dormir aquesta nit amb flassa
des?
Un horari deis ferrocarrils del Nord, amb
el corresponetnt enllag a Ribes amb el cre
mallera de Núria ; i go que semblava un
estirabot, entra en el terreny de la lógica
més absoluta.
En els arcas minyons que són els ex
cursionistes, pensávem dies enrera, quan
pujávem al Santuari de Núria, installats
cómodament en els vagons del ferrocarril
cremallera, corstruit per la «Sociedad de
Ferrocarriles de montana a grandes pendien
•

tes».

Unes poques dades serviran perqué el lec
es
formi una lleugera idea dei procés
de construcció. En els períodes en qué les
condicions climatoldgiques permetien la má
xima activitat, arribaren a treballár en les
obres del ferrocarril 1,3oo obrers. El servei
de transport fou acomplert amb cent cin
quanta matxos. Per a establir la línia foren
necessaris virt-i-tres compressors ainb mar
tells pneumátics, els quals consumien tres
mil litres diaris de benzina. I la quantitat
de dinamita gastada, és una cosa impossi
ble de senyalar. Basti dir que en les obres
del cremallera de Núria es consumí més
dinamita que no pas en la resta .de Cata
lunyi durant el rnateix temps.
Ara, més dades cranológiques, que fan la
seva impressió. Fa tres anys que foren ini
ciats els estudis i projectes de l'empresa, i
només dos en qué foren comengats els tre
balls damunt el terreny. I durant aquests
dos anys, arnb els treballs sovint interrorn
puts per la forga deis' elements, s'han estés
dotze quildrnetres i micr de cables i de via,
d'aquests sis de cremallera ; s'han edificat
les estacions de Ribes-Vila i de Caralps ;
s'ha construit la subcentral, etc.
Invitem el lector a acompanyar-nos en
una
excursió a Núria, la qual en l'actuali
tat ja no representa cap performanga, car
entra en les possibilitats de tothom.
tor

.

Un COp arribats a Ribes, aban
tren del Nord, i unes
passes méc amunt trobem el fer
rocarril de Núria
actualment en
una estació provisional en
l'espera
que l'Estat fixi l'emplagament de
finitiu.
Es aquí on ens espera un com
boi forniat, compost •d'una loco
motora i dues unita•ts. CaI par
lar deis vagons. magnífics, i que
ens
perdoni el lector si en el
donem el

~`4911

Posat
minuts

en
som

que riingú

comboi, al cap
Testació de Ribes-Vila,

rnarxa' el
a

d'uns
i com

apressa, baiXarern admi
projectat per Parqui
tecte.,Duran-ReynalS. Al costat de l'estació
rar

no

ens

a

Tedifici bellíssim,

troben 'els tallers i les cotxeres que estat
el material móbil. Aquí a l'estad() de
Ribes podem yeure també la .máquina es
campaneus, la qual fa cada matí el trajecte
Ribes-N:úria.
El tren está a punt d'arrencar i no és
qüestió de quedar-nos en terra en el bel'
coniengament de l'excursió. Tornem a pujar
i el tren segueix per la vora del Fresser i
s'interna en la vall.
Ens avisen que hern trobat ja la crema
llera, i, efectivament, dan-era ,noStre i
llarg de la via s'estén la serp dentada. Al
cap d'uns moments el tren es para a l'esta
ció de Caralps. :Ens inviten a baixar per
a visitar la subcentral.
Fem-ho, anib la se
guretat que no ens en penedirem, car mal
grat ésser completament 'lees en l'electro
mecánica, la subcentrál aquesta ens arriba
a
impressionar. Un técnic ens explica que
es

gen

IMPRESOS COSTA
Asno, 45 --13arcelono

com

és la «Sociedad de

montana

a

Ferrocarriles de

grandes pendientes».

Una altra de les grácies que són orna
deis promotors de l'obra per nosaltres
glossada, és el seu respecte absolut per le
Naturalesa i la seva discreció. Recalquem
aixd perqué hi ha qui davant semblants evo
lucions, tem pel tipisme. A aquests podem
assegurar-los que el perfum del santuari de
Nítria no s'esbrovará en absolut. En teniin
ja penyores en les estacions construides, les
quals són d'un sobri estil que s'acobla ad
mirablement amb el paisatge pirenenc.
1 perqué honn vegi fins a quin punt duu
la companyia el seu respecte pels Ilócs
aquells, direm que el illoc triat per a empla
gamerit del gran hotel, ho ha estat de tal
manera, que no s'albira en absolut des del
santuari.
MANUEL SER RET
ment

Les fotos representen, respectivament
maquina exploradora, l'estació de Ribes-Vila,
:

!'esta-ció del Santuari i ?'arribada d'un
amb él furgó portaesquís.

tren

•

