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EL

TEATRE

(Teatre Espanyol)
El teatre d'Alfons Roure, si més no, és
abundant. Abasta, gairebé, tots els géne
sentimental, drama, comédia de cos
res :
tums retrospectives i sainet. Aquest darrer
és el més conegut.
Del sainet en té un concepte estrafolari.
i hom dina que ingénuarnent
Creu
que és una barreja d'elements melodrarná
tics i de ,pintoresc, agá:oda per la punta
deis cabells.
Del melodrama n'utilitza un sol aspecte :
el de l'honradesa de les dones. Del pinto
resc, un altre : les festes de carrer. Amb
•aquests dos Mies elements ha bastit tot un
teatre. Per aix6 les seves obres resulten una
repetició, les unes de les altres, de tema i de
técnica.
A aquesta visió limitada correspon una
manca accentuada de finor, en el Ilenguat
ge, en la manera de tractar l'element pin
•toresc, i una marcada afició als xistos de
gust dubtós.
Un sainet d'En Roure us fa l'efecte d'un
de l'Arniches, perb girat del revés, desdi
buixat i borrós.
En general, hi manca sentit humá. Tant
en els moments dramátics com en els có
mics.
En les seves mans, l'amor de mare, que
és un sentiment molt res,pectable, queda ri
diculitzat. lExemple, La lleona. I l'honra
desa, en canvi, estrafolária. Les seves do
nes, honradíssimes, acaben amistançant-se.
Aixó, tanmateix, resulta un concepte força
especial de l'honradesa.
Ara ens ha donat Bernat Xinxola. Com
altres obres seves, tarnbé vol ésser l'exalta
ció d'una figura i d'una época. I com aque
lles.igualment, en resulta una ridiculització
grossera i matussera.
Si fos a través únicament d'aquesta obra
que ens •haguéssim de formar una idea deis
revolucionaris* i de les barricades del 70 i
deis líders republicans, corn hi ha Déu que
ens faríem—i aixo ho diem amb la má da
munt del cor—del parta centrista demá ma
teix, sense pensar-nos-hl gens ni mica. Alió
és una •barreja de galifardeus afamats i de
tarambanes. Nosaltres en tenim un concep
te molt diferent i no ens hauríem Atrevit
pas a tractar-los de la manera que l'autor
ho ha fet. Haurfem anat amb bon xic més
—

MÚSICA

LA

LES ESTRENES
A. Roure: "Bernaf Xinxola"

A rthur Rubínsfein
Com cada vegada que aquest eminent
pianista fa la seva aparició a Barcelona,
la sala del Palau de la Música Catalana
aplegava dissabte passat un públic nom
brosíssim, com només sol veure's congregat
molt poques vegades a la temporada, donat
el tomb que van •prenent les circumstáncies
de la vida musical barcelonina en l'ac
tualitat.
No cal dir que tractant-se d'Arthur Ru

la disposició i el Iligam harmoniós
deis diversos •lans sonors, l'aplom en la
manera
de bastir la cornposició, tot está
resolt amb ut art consumat i un concepte
justíssim de l'obra.
Al costat d'aquestes obres que ocupaven
la part central del programa, figuraven en
la primera la Tocatta en do de Bach-Bu
soni, tres Estudis i el Scherzo en si bemol
de Chopin. La part final, cloSa amb les
magnifiques págines del Petrux
Iza
de Strawinsky, comprenia
com
a
novetats Sis peces balcá
niques de Tajcevic i tres Mazur
kas de Gradstein. Les peces de
Tajcevic, agradables de color
interessants pel sabor étnic molt

timbre,

compte.

Aixo quant als tipus, tant els principals
com els secundaris. Pel que fa referéncia a
l'ambient, al reflex de l'época que conté
l'obra, cal dir que tot es redueix al següent :
a la decoració del segon acte, que vol repre
sentar l'antiga Pina del Pedró ; a dos com
parses que van disfressats de milionaris i
fan sentinella al peu d'una barricada feta
de taules i cadires i un somier—deu ésser
de
i que, de tant en tant, hom
sent cridar «Mori Espartero!» A res més.
Tot el que fan i el que diuen els perso
natges ho podrien dir avui mateix. No té
res a veure amb el que passa a l'obra.
El primer acte passa a l'interior d'una
fusteria, l'amo de la qual és Bernát Xin
xola, republicá i dipositari deis cabals d'una
Junta Revolucionária. Hi ha barricades pels
carrers, pero, tot i aixo, entren a la casa
els repartidors del pa, de la cann i del carbó.
No és gens estrany ; en aquella época aquests
ind.ustrials eren valents.
El segan passa a la Plaga del Pedró, amb
barricades a les cantonades i milicians que
fan sentinella. En aquestes circumstáncies
fan ball a la plaga, sense témer per res a
les bales deis soldats d'Espartero. I és que
la valentia era un costum de l'época: De
passar ara, ens estranyaria molt que la gent
no es

tanqués

a

casa.

I el tercer passa pels volts del Tibidabo.
No sabem si la revolució encara dura o no.
Pero ens assabentern que Bernat és a la
preso i veiem tots els personatges deis ac
tes anteriors, que es troben, disposats a ce
lebrar una fontada. L'autor ho aprofita per
a fer xistos equívocs. Arriba Bernat,
allibe
rat, i tothom crida visques. 1 cau el teló.
ara, qué?, dirá el lector. Dones bé que
davant d'aquesta obra ens quedem perple
xos.
No sabem encara qui és En Bernat
Xinxola. Si el personatge que el represen
tava o l'autor de la comédia.
JivomE PASSARELL
•
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vida artística al costat de
l'actor espanyol José Tallaví, que la tingué
con/
una
meritoria aprofitada. Es marida i
comença amb Héetor Quiroga, que llavors
encara era
actor, una tournée per l'inte
seva

compacta i mestrívola
—amb la Mazini, amb Olarra, amb Escar
cela etc.
no ha estat
pas encara oblida
da. Tothom reconegué la má mestra de Ca
milo Quiroga en la tria d'un repertori i a
arrodonir la presentació d.'un teatre nacio
nal ; tant és •així que tot .i. no ésser Barran
ca
abajo obra que en podríem dir de pri
mera
actriu, la va representar perqué con
siderava que el nom de l'urugaiá Florencio
Sánchez, rnestre de l'escena ,argentina, no
—

podia

(

l'expressionisme

cromátic

París, vent de Londres,
de Berlin, 'pero ella, res
pectuosa amb la seva pátria,
vent

amb La divisa
de la qual es
descabdella en l'época del
dictador Rosas. El seu autor
és Paul Gussac, un francés
iniciá la

magistral.

nera

argentinitzat. L'estrena d'a
questa obra tingué lloc a
l'Odeon, teatre que és el

carac

pre

un

interés

tenen sem
la gran afluén
natural i perfecta

excepcional,

públic és molt
justificada.
Davant d'aquestes sales
de gom
gom, 'pero,

cia de
ment

a

no

de constatar amb

certa

brillants i

podem

ens

plenes

com aquest
fet d'haver-se

«cámara» durant aquests
amb les dificultats econOmiques amb qué es
debat l'organització deis conoerts simfónics

l'Orquestra Pau Casals, per exemple.
No és ara, certament, el moment oportú
d'esbrinar les causes que ens han portat a
aquest estat de coses alarmant. Pero val la
pena d'anotar un fet que les circumstáncies
ens
tornen a posar clavara deis ulis amb
una
rlum més crua que de costum.
No hem de dir res que no hagi estat dit
ja sobre la personalitat illustre de Rubins
tein, un deis pianistes més coneguts i més
estimats a Barcelona, on gairebé podríem
parlar d'un públic propiament rubinsteiniá.
En el seu recital únic de dissabte passat,
Rubinstein ipresentava un programa d'altura,
sáviament combinat per tal de donar lloc al
més impressionant desplegament de les se
ves facultats
pianístiques veritablement es

de

tupendes.
La part de mecanisme de

la

seva

exe

només es pot
parlar amb superlatius. Pero el mateix do
mini esbalaidor que ell té del teclat sembla
embriagar-lo per mornents. Son, natural
ment, els moments menys purs. Es ales
horeá quan sobtadament s'embala a fons
de tren, amb unes acceleracions que us fan
aguantar Palé i us converteixen el paisatge
musical en una taca grisa, allargassada i
esborradissa.
El que és realment prodigiós en Rubins
tein és el seu sentit del color pianístic, la
seva
riquesa de gradacions de timbre, la
plasticitat 1 transparéncia d'una veritable
«Instrumentado» manual, que d'un instru
ment monocrom com és el piano, en treu
inexhaurible.
un joc de registres que diríeu
El seu toucher té una oapacitat de dife
renciació fabulosa. Les mateixes octaves
agudes de l'instrument, que són les que
tenen el so més rígid i menys modulable,
agafen sota les seves maná una riquesa
inoida de matisos.
Per aixé, Rubinstein excelleix particular
ment en obres com les peces de la suite
Iblria, d'Albéniz ; les danses d'E/ &mor
brujo, de Falla, o els fragments de Pe
truxha, de Strawinsky, en les quals el color
i la instrumentació temen una importáncia
de primer ordre. La versió que dona de
les clues danses de Falla, sobretot, és d'un
refinament i d'una qualitat pianística im
ponderable. El carácter i l'estilització del
cosa

Chopin.
ROBERT GERHARD

estar

de concerts de
darrers anys, o

una

menor, de

un

inquietud

espectacle contrasta amb el
extinga diverses associacioris

cuelo és

Constantment

auditori fascinat
pel seu art incomparable, es veié obligat a
donar encara fora de programa Navarra,
d'Albéniz ; la Danza de la Molinera, del
Tricorni, de Falla, i el vals en do diesi

binstein, les actuacions del qual

de la

qual

a

el nostre medi musical ha vingut realitzant
recentment M. Carol Bérard, el conegut
musicograf francés, director de la Revue
Internationale de Musique et Danse i secre
tan i general de
l'Union des compositeurs
français, podem saludar avui la naixenca
d'un organisme que destina les seves acti
yitats a fomentar un intercanvi musical
entre París i Barcelona.
•Llençada la interessant i oportuníssima
idea

d'aquesta recíproca aproximació

de les

activitats musicals d'ambdues ciutats, es
reuniren amb el senyor Carol Bérard a l'Or
feó Catalá, per tal de donar forma con
creta al projecte, els compositors senyors

Lar/lote de Grignon (pare i fill), Joaquim
Zamacois, Joan Llongueres, Jaume Pahissa,
joan Manén, Francese Pujol, Frank Mar
shall, Robert Gerhard, Baltasar Samper,
P. Antoni Massana, Cassiá Casademont,
Oatasús, Antoni Catalá, els senyors Joaquim
Pena, secretan i de l'Orquestra Pau Casals ;

Enric Ainaud i alguns orítics musicals. En
viaren la seva adhesió els mestres Pau Ca
sals, Lluís Millet, Agustí Grau, V. M. de
Gibert, 'Ende Casas, J. Salvat i el senyor
l'Associació de
M. Clausells, secretan i
Música «da Camera».
Els reunas designaren els senyors Carol
Bérard, i en representació deis músics ca
talans, els senyors Joaquim Pena i Ende
Ainaud per a redactar les bases del nou
organisme i procedir a la constitució d'u•
comité que tindrá cura d'endegar les seves
activitats.
No cal dir que la tasca d'aquest orga
nisme ipot tenir una transcendéncia sin
gular, i que la doble finalitat que persegueix
—donar una representació més nodrida i
més iclOnia a la producció francesa en la
vida musical de la nostra ciutat, i treballar
per la difusió sistemática de la música ca
talana a França—ha de despertar el més
gran interés i la més vive sirnpatia entre
nosaltres. Felicitem cordialment els inicia
dors de tan oportuna empresa i fem vots
perqué l'éxit més complet acompanyi les
seves activitats.
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la
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dos
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l'Argentina,

rior de
als
ra

Comité d'infercanvi musical
París =Barcelona
Com
resultat de les gestions que dins

tasca

Punzó, l'acció

terístic d'una part important de
la producció deis joves composi
tors russos .actuals.
.Rubinstein
interpretá totes
aquestes composicions d'una ma
ovacionat per

mancar
en
la presen
tació d'un teatre nacional.
Retorná a la seva pátria.
El públic esperá d'ella una
obra feta i dreta. Europa la
retorná, si més no, amb un
aire cosmopolita. Porta vent

de
Ir

certa
monotonia. Les
Mazurhas de Gradstein, més den
ses musicárnent i molt nobles de
tenue, són una bona mostra de

treballant per
de 'vegades, la

quals potser dula,
paraula teatral.

pobles,
prime

De retonn a Buenos Aires, en l'any de la
declaració de la guerra europea, Pablo Po
destá, el fundador veritable del teatre ar
gentí, la contractá perqué fes en una obra

poeta Enrique

Los
García Velloso
amores de la Virreina
el paper de Vir
reina. La seva interpretad() motivá que la

del

—

—

crítica descobrís en Camila Quiroga una
actriu d'aquélles que podien influir en els
destins del teatre. Completá la seva perso
nalitat la interpretació de la figura poemá
tica de Lucía Miranda en Siripo, obra del
poeta Bayona Herrera, que dibuixá l'am
bient de l'época colonial.
aquell
Es 'llesprés Roberto
Cassaux
malaurat cómic argentí mort sobtadament
quan preparava amb una illusió considera
—

ble el seu primer viatge a la península
qui 11 dóna categoria de primera actriu en
formar companyia amb ella. Pero Camila
—

Quiroga

es cansá aviat d'aquell treball ar
tístic que endevinava inferior a les seves pos
sibilitats artístiques i deixá Cassaux per a
estrenar, altra volta en companyia de Pa
l'obra
blo Podestá, Con las alas rotas
que ha posat darrerament en el Poliora
rna—. Com que l'éxit assolit fou gran, i el
palie i la crítica veieren en ella una actriu
feta i pastada, es decidí a formar pel seu
compte particular i debutá al Teatro Liceo.
Féu brillants temiporades, esdevingué l'ac
triu dilecta del món aristocrátic ; iniciá les
—

correries pel món, que ja no es detura
ren
gairebé. Féu la seva primera tournée
per América i trobá aplaudiments i fortu
seves

nes

a

Méxic, Colombia,

Equador, Perú,

Venezuela. Davant d'aquell éxit torná a
Buenos Aires, ja amb él ,projecte de venir a
Europa i tothom recorda com fa onze anys
actuá a París, a Barcelona, a Madrid.

punt de reunió de l'alta so
cietat de Buenos Aires i per
.passen totes les compa
on
nyies estrangeres de prestigi.
Pero, grácies a Camila Qui
roga, l'Odeon és dedicat al
teatre
argenti. Hi fa unes
guantes temporades que te
ten el
doble resultat d'aug
mentar el prestigi del teatre
i de guanyar ella la categoria
de gran actriu. Al costat de
les obres de González del
Castillo, García Velloso, re
traduccions
fetes
presenta
amb tota cura i art mestrí
vol per Joaquín de Vedia,
l'home de més prestigi de la
crítica teatral argentina i que
fou quatre o cinc temporades
director artístic de les cam
panyes de Camila Quiroga. A Vedia es deu
que Camila Quiroga interpretés les obres de
Paul Géraldy Aimer, Elle et moi, etc.
Més tard, Camila Quiroga reprengué el
camí d'América del Nord i d'Europa. Actua
a Nova York,
a
Londres, a París, en arri

bá a fer temporada, i retorná a Espanya,
d'on no es mourá segurament fins l'any que
ve, que tornará a córrer Europa i América.
Quina característica és la seva? Quin art
té aquesta actriu? La seva principal carac
terística és el nervi de la seva tasca teatral.
lEs una dona de nervi. Un nervi que fa sen
tir, emocionar, que impressiona i produeix

efecte singular. Actriu nascuda en un
pintoresc i d'anécdota coloris
fugir-ne i huir tan sols per la
interpretació estricta. No necessita telons
estranys, comédies assainetades, peces com
plicades per a produir l'emoció artística de
l'intérpret. 'En té prou amb una obra que
ella senti. Quan l'obra que interpreta está
en el seu gust
i sent satisfacció de ferAa,
troba el matís exacte que l'autor li ha do
nat en escriure-la. En passar per Barcelona
la primera vegada, ja volgué fer quelcom
per l'escena catalana, pero no li'n donaren
ocasió. Ara,. en retornar, hom li parla de
l'obra teatral de Carlos Soldevila, a qui no
coneixia, i poques setmanes després mcor
porava al seu repertori Escola de senyores,
traduida al castellá per C. Rivas Cheriff
amb el títol de Ejemplo de casadas. L'é
xit de l'obra de Carles Soldevila ha estat
un

teatre fet de
ta, ha sabut

just.

argentins
Cal remerciar als artistes
aquestes incorporacions en favor del nostre
teatro, tan injustament oblidat per les com

castellanes que quan passen per
Barcelona semblen no tenir cap interés per
les nostres obres ni •els /lastres autors.

panyies

F. M.

Banc de

.

...

El Consell d'Administració del BANC DE CATALUNYA, en la seva
reunió del día 6 del corrent, fet ús de les facultats, concedides per la Junta
General de senyors accionistes, ha acordat posar en circulació la resta de
les accions que té el Banc en Cartera, o siguin 20.000 títols.
Ensems el Consell ha acordat concedir als senyors accionistes el dret
preferent de subscripció de les accions,. a 1 a6 d'una per cada quatre accions
que pos seeixin, el qual dret de subsrripció podrá utilitzar-se contra pre
sentació del cupó numero 23 durant els dies compresos entre el 20 1. el
25 del corrent.
El preu de cessió de les accions per als senyors accionistes será el
de 114 %,• o sigui 570 pesletes per títol, amb cupó núm. 24, o sigui amb
dret a participar en els beneficis corresponents a la totalitat de l'exercici
•

corrent.

pels

CRICHTON

Es despatxa

Inicia la

gendrar

l'obra mundial:

l'ADMIRABLE

d'a•vantguarda

film

un

romaneses, aproximadament.
FE ha la mateixa tendéncia a
tractar el piano a guisa d'instru
ment de percussió, amb ritmes i
contrastos cantelluts,
i l'escrip
tura
també hi és consemblant,
encara que més primitiva,
sóbre
tot a la má esquerra, on les quin
tes de «cornamusa» arriben a en

•

.

veritable cognom és Passera i el d'ara
és el del seu marit. Les imatges de la vida
de Camila Quiroga es succeeixen con/ en
seu

Aquella companyia

ses

sis:

les lo, repetid() del benefici GALCERAN
4 actes de dalla continua:

Quiroga és, com tants altres •ar
argentins, d'ascendéncia italiana. El

Camila
tistes

de l'element melodic,
c.ontinuen amb criteri personal
la direcció marcada per la pro
d.ucció pianística de Bartók en
tre l'Allegro barbar° i les dan

La perla negra
El tríomf de la carn
Nit,

Camila Quiroga

pronunciat

•

de

5

Passat l'esmentat dia 25, el Consell cedirá les accions no subscrites
senyors accionistes, atenent les peticions que té rebudes.
La qual cosa s'anuncia per a coneixement deis senyors accionistes i

als efectes consegüents.
Pel Consell d'Administració : El President, RAMON ALBO I MARTI ;
el Secretan, PERE COROMINES Y MUNTANYA.

comptaduria

Teatre Catará ROMEA

amazatia~~~~.

Companyia catalana VILAolDAVI

avui, dijous, tarda,

llés

conte per

a

a

les 3,30: el

soro

infante:

ELS TRES TAMBORS

.A. les 5,45 tarda i 10,1,5 nit: La comdia
en 4 actea de Ch. Meré,
versió catalana de

S. Vilaregut:
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El film que té tota- la
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DEL NOSTRE PROGRAMA DE DEMA

Josef

von

L'exemple

d'un Sternbeng, imposant la
obra tan rápidament a l'atenció i ad
miració de tothom, és un cas a considerar,
dintre la história del cinema. Abans de Lci
llei de la xurma, i d'aixó fa només tres
•anys, el seu nom era absolutament descone
gut. Fins aquella data no havia pogut edi
tar sinó un sol film, el qual, per altra banda,
fou condemnat a una circulació restringida.
Fins aquella data, la seva vida no havia
seva

Sternberg
aquesta independéncia li és absoluta

que
ment

imprescindible

per a crear.
La llei de la xurma, La redada, Els docs
de Nova York, L'angel blau i El món con
tra ella : cinc títols que són abres tantes
obres a senyalar entre les obres mestres més
destacades del cinema fins al mornent.
Les ánianes banals, ,anónimes, no l'inte
ressen. La pendent del seu esperit porta la
seva
atenció vers les persones fortament

PANORAMA
Sfudío Cínaes
darrera sessió, Studio Cirnaes
presenta dos films importants. Un d'anglés :
La confidéncia, d'Arthur Robison, i un de
francés : Els dos timids, de René Clair.
La confianda és el anillor film que hem
vist sortit d'Elstree. Més interessant que tot
el que un Eiohberg i un Dupont han realit
zat allí mateix.
Els gourmets de la fotografia han pogut
veure el film amb una admiració mal inter
rompuda. No fóra just, peró, reduir l'as
sumpte a una més o menys enginyosa in
triga, per bé que tots hi haurtern' guanyat
si el film no es prolongués tant i no acumu
lés tantes intrigues en l'espai de la seva du
rada. Per qué no acaba després de la 'bella
escena que té aloe en el vestibul de l'esta
ció? La continuació no repeteix sinó el que
ja haviem vist, encara que potser no sigui
correcte escriure vlst, tractant-se d'escenes
absolutament diferents, la qual cosa fa que
visualment l'espectacle es mantingui sem
pre interessant.
Hem retrobat Lars Hanson i Lya de
Putti amb la •ateixa bona impressió que
ens deixaren en famoses interpretacions que
no cal recordar, tan
presents estan encara
en la memória de tots.
Si aquest film s'estrena públicament tro
barem ocasió de parlar-ne amb anés extensió.
Amb Els dos timids, René Clair, no fa sino
guanyar-nos encara més la simpatia i l'ad
miració que la seva tasca ens inspira.
No sabem fins a quin punt la gent remar
ca el que hi d'original, de personal, en
una
comedia com aquesta' que ens hauria vingut
a recordar El capellde palla d'Italia,
si és
que •l'haguéssim oblidat.
Tota la primera meitat val per una ex
cellent anonografia psicológica sobre la timi
desa, tan exacta i minuciosa és la notació
de les ananifestacions d'aquesta-tara. Des-prés, abandonem 'el terreny de l'observació
per entrar en els dorninis d'una franca exa
geració, que no fa sinó posar la més aguda
comicitat en aquesta comédia provincial ex
traordinária.ment arrelada en el país del qual
expressa les esséncies ¦primondials.
Films francesos, eminentment francesos,
els de Remé Clair. Abandonant el to de farsa
graciosa amb l'estil voluntáriament arcaic,
i deixant-se temptar per l'ambició i la recer
ca del verisme entorn del qual gravita l'éxit
del cinema americá, René Clair• no pot sinó
despullar-se del que el valora més. Sous les
toits de Paris está bé,, qui en dubta, pecó
trobem els seus dos films anteriors més in
dependents, i per aix6 més interessants, per
tal como no deuen res a ningú.
lEstern segurs que Ritmes lluminosos, tot
En la

seva

_

Josef

von

Sternberg

estat

sin6 un constant rodar •els studios
.americans sense defallir mai en la, seva
obstinació coratjosa per arribar on volia
on a la fi arriba, per fortuna nostra.
Ningú no tenia la més mínima prevenció
favorable envers aquell film que consagrava
George Bancroft i Evelyn Brent ensems que
commovia violentment el génere policíac. I

a

casa

seva

mercedes pel sofriment i també vers aque
Iles que es manifesten ámb una gran pui
xanga instintiva. L'espectacle de la vida
-sia en blanc, -sia en negre
Papassiona,
per?) l'espectacle de la vida vehement, in
tensa. El seu esguard conserva en la seva
aparent fredor, una lucidesa penetrant que
Ilustreja tota cosa de poesía dolorosa en la
seva humanitat.
Segurament, en el fons, és un malenco
niós' un artista racial, que s'interessa, sen
se afany de mesclar-hi per res protestes ni
planys, per l'espectacle absurd de les exis
téncies que roden a la deriva, de l'herois
me més estéril a l'abisane més
negre i ab
—

—

*

Esther Ralston

en

«El rizón contra ella»

per aixó l'éxit frene, unánime, l'entusias
me provocat per La llei de la XlifM4, diuen
millor que cap comentad el valor d'aquell
film que ens revelava de cop i volta una de
les més rernarcables figures del cinema, el
nom de
Josep von Sternberg.
Stenberg ha trioanfat plenament. Digueu
me, si no, quin a•treexemple trobartem
d'un director que, coan oil, pogués presen
tar una carta de servei tan honrada com la
seva.
Excepció, naturalinent, de Chaplin,
a
qui cal considerar sempre lora de con
curS.

Examinant,

ádhue superficialment, la seva
obra, es descobreix que l'autor és un borne
gelós per damunt de tot de la llibertat, i

*

El

-hall sota els

Era fatal que els primers fruits de l'a
so amb el cinema fossin els films
d'ambient de muslo-hall. Eren els esoenaris
de revista i de varietats els que de moment
oferien a les cases productores l'estoc més
atractiu de músiques, de cangons 1 de pa
raules. A la vegada, s'havia trobat el pro
oediment de posar a l'abast de totes les
fortunes el treball de les estrelles del gé
nere : Chevalier, Al Jolson. A les ganyotes
crescudes en els terrenys del Broadway,
abonats amb dólars, ara, grácies al cinema,

liainga del

*

signat

de Putti

firmes, Francis Bru
guiére i Oswell Blakestan (i si comptem el
músic, Jack lEllit, tres), deixá
tothom ab
solutament eseéptic.
aliar

per dues

a

girls

Paramount
els

era

donat de florir

tos de les sales

els humils tes

en

d'espectacles provincianes.

Triomf de la fabricaci6 seriada! Demés,
entremig de les girls, les estrelles i llurs
managers, era facilíssim brodar un argu
ment sentimental, d'aquells clue arriben in
defectiblemernt al cor del públic, i deis quals
hom pot dir que mal no fallen.
La pluja de chansonniers, excéntrics i
bailarines ha estat una cosa seriosa. Da
vant del xáfec hi ha hagut qui ha excla
mat «prou!» fent vot d'allunyar-se com de
la pesta deis locals on fossin presentats films
d'entre bastidors. El crit, pez-6, no ha arri
bat pas a les orelles deis magnats del cine
•a americá, i sernbla que els temes de mu
sic-hall, altennant amb les operetes filma
des, continuen ara per ara agavellant la
preferéncia de les cámares 1 deis micró
fons.
és llástima, car per la continua i inhá
bil repetició s'exposen a espatllar un tema
—el music-hall--d'una aguda fotogénia, i

í sentir

a veure

jeannette
Mac Donald
junt amb john Garríck
í Robert
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Una vegada més ha estat
el gran públic qui ha senya
lat al cinema el bon cerní.
La gent ha badallat, 1 de
vegades fins i tot ha arribat
a indignar-se davint deis fa
mosos
barítons i els no
menys famosos tenors,, en
gegant llurs áries i roman
ces en rnig de delicadíssims
paisatges teonicolor. Els di
vos han caigut víctimes del
primer .pla, el qual ha Can
tota la ridícula afectació de
Ilur cara i de llur gest. Les
cruels lampares deis estudis
cinematográfics han posat al
descobert el pbsit de grotesc
existent al fons del fácil sen
timentalisme, que manegen els histrions
amb la complicitat de les bateries eléctri
ques deis escenaris.
pr En canvi, el mateix públic ha estat sern
e sensible a- les evolucions de les girls,
en blanc i alegre, i há celebrat sobremanera
els rápids desplagaments de la cámara cine
matográfica, oferint als espectadors irnespe
rats i sorprenents punts de vista—prerro
gativa exclusiva del cinema—, inaccessibles
als ulls del públie assegut en les butaquel
del Moulin Rouge parisene i alces cate
drals del génere.
Es de .preveure que una vegada _el cinema
sonor hagi passat aquesta mena de xaram
pió que rha pres en la seva infancia, sabrá
administrar discretament el music-hall. Lla
vors, les frágils noies, les finíssimes baila
rines i els graciosos excéntrics tornaran a
gaudir de les simpaties deis esperlits sensi
bles, que l'exoessiva dosLactual ha estat a
p tint d'alienar-los.
A. A.
•

En eanvi, loe de capen, de Hans Richter,
divertí de debe.. Amb uns quants trucs pri
maria de camera, l'autor aconsegueix alterar
la lógica material que ens govenna i crea
moviments forga graciosos.

Ramon Pereda í Rosífes Moreno

presenta demá, dia 20,

uenna

rapidamen.

tornareu

i

els instants confosos de Peclosió del
cinema podia esdevenir una excellent
matéria d'estudi. per als experimentadora.
Posseeix el music-hall ressorts d'efecte
segur. El rnoviment endimoniat de les girls,
ritm.at amb el soroll del jazz, iés quelcom
que sempre produeix en l'espectador—vui..
gui o no vulgui—una reacció instintiva, o,
si es vol, orgánica. Quins no seran, dones,
els efectes del ritme del gest i de la mú
sica acoblat al ritrne arrossegador del ci
nema? Voleu
en

nou

nor?
Era aquest el viarany que
havia de cercar el cinema,
desorientat en els inextrin
cables terrenys que li han
esat oferts per la ciéncia
creadora. En lloc de plan
tar-se en l'escenari de re
vista i filmar sense solta el
primer que se li posava al
davant, havia de
dur a.•
ter
me una labor depuradora ;
del music-hall, assimilar-ne
només els elements essen
cialment fotogénies i fono
génics, deix,ant a rec6 tot el
cartó i tota la illustrina,
amb elles totes les repu
tacions fetes, les quals, .en
contacte amb l'argent de la
pantalla, slan volatilitzat

Avía!
Lya

que

"sunlights"

.

jecte.
En El mán contra ella brillen sense tares
les qualitats de Stennberg. .Mestratge ab
solut en l'aspecte técnic. Ciéncia de les
llums, que tothom ha adanirat en Els docs
de Nova York. Ordenació rítmica i simfb
nica de les escenes, les quals es resolen en
imatges, totes elles plenes de sentit, rigo
rosament connectades amb aquel' talent
tétic que construeix amb una série de visions
parcials una situació dramática precisa.
Psicologia profunda i minuciosa. Només
un art literari ben avangat podria tractar de
suggerir aquestes coses. Realitat deis ca
rácters, deis actes i deis móbils que en
l'invisible de les animes precipiten els escle
veniments. I cada personatge, una creaciÓ
típica, de cap a peus present, aanb la més
punyent sensació 'de realitat.
Com que l'aoció es situa en la Viena d'a
bans de la guerra, •'autor s'ala iliurat a un
treball de .reconstrucció histórica, per evo
car l'ambient avui desaparegut, i no és pre
cisament aixó un deis aspectes anenys irrite
ressants del filan.
El món contra ella, fet, com deia al prin
cipi, amb un perfecte esprit lliure, no (pot
encarar-se ami) un públic distret. Es d'a
quells films especialment dedica•s als espe
rits atents i sensibles a aquesta classe d'o
bres que tenen com el carácter íntim de la
confidéncia i que ens porten un anissatge
ple de veritat sobre la nostra vida. Un film
que ens rescabala- de tantes miséries cc:km
ara
malmeten la fesornia del cinema.
J. PALAU
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La cara I,. la creu
ARQUITECTURA BARCELONINA

Som a Barcelona i parlem de Barquitec
tura de Barcelona. I encara cal dir que no
parlem de l'arquitectura noble, d'esglésies,
palaus i fabriques, sinó de cases de llo
guer. Es curiós que les preocupacions ar
quitectbniques ,actuals s'acumulin damunt
d'aquest cas de semi-arquitectura que és la
casa de pisos. Perb, qué podem fir-hi? Més
ens agradada de parlar de catedrals, per?)
la conversa de moda reoau sobre l'esten

dues cares són també visibles. Perb, el que
és agradable és, justament, que si una de
les cares és bona, -Peltre també n'és.
Les dues oares de la 'nostra arquitectura
són un orgull per nosaltres
o
alrnenys,
una
comoditat—. Ens permeten d'estar
contents, s-empre contents. Que el gust re
neixementista impera? Ens passegem pels
carrers i quedem servits. Que ve la moda
de les estructures simples i econbmiques?
—

Des del 20 de gener al 25 de març, el
Centre d'Art Catalá (Fundado Cembo) de
la Universitat de París, havia donat riou
conferencies a la Sorbona sobre el nostre
art antic. D'aquestes nou conferencies n'hi
ha vuit dedicades a la pintura gótica cata
lana. Sobre aquest tema hauran dissertat els
sonyor Manuel Trens, Alexandre Soler i
March, Francesc Martorell, Agustí Duran i
San-pero, Joaquim Foldh i Torres, Hulin de
Loo, Shneider i Focillon. El senyor Lluís
Nicolau d'Olrwer ha parlat de «l'art en la
vida social catalana segons les novelles del

segle

xv»

tema

ás

importantís

estudis sobre la
nostra pintura gótica. Els tí
tols de les vuit conferencies
sobre pintura, encara que
deixen importans llacunes,
son un excellent resum que
va des de
Ferrer Bassa a
la influencia flamenca.
Es una llástima que aques
tes conferencies no puguin
ésser repetides a Barcelona.
Seria, sabretot, molt interes
sant de conéixer les que han
relacionat la nostra pintura
gótica amb les' escoles vie
nesa, avinyonenca i flamen
ca, o sigui les dels senyors
Focillon, Schneider 1 Hulin
de Loo, particularment les
dues primeres.
Seria convenient repetir
aquestes conferencies a Bar
celona perqué l'experiencia
in'ha demostrat que, mal
grat trdbar-nos en una época
en
qué tothom compra ob
jectes antles, el desconeixe
ment sobre arqueologia ca
alana, i particularment so
bre una inanifestació tan
gloriosa com la aiostra pin
tura, és més general que
vint. anys enrera. Probable
ment, ádhuc comptant-hi tots
els antiquaris, no hi ha en
sim

en

LES DARRERES

intentaven reconstruir la seva histbria. En
opinió d'En Sanpere no hi havia cap activi
tat més malagraida que la d'historiador.
Sempre .més recordaré aquesta entrevista
de dues hores. Després de dir-me aixb, En
Sanpere, com avergonyit' d'haver-se confes
sat a un adolescent, passava a tractarane
com a una criatura.
Afortunadament, no va trigar a sortir el
veritable Sanpere, i tot mirant retaules i
fent broma deis sants als quals ehl deia
«ciutadans», va sortir a parlar-me de la
defensa que durant la Setmana Trágica ha

l'autor d'obertures que
ben aviat han estat populars arreu per la
forma 'brillara en qué.són escrites, no sovin
teja en els programes de discos, i és estrany,
puix aquestes obertures es fan indispensa
bles en els concerts. La que avui es publica
Ruy Blas, no tan coneguda ,potser com
gruta de Fingal, té, perb, totes les caracte
rístiques que aviat fan arribar les obres al
públic : uns acorcls ,amples del metall que
-alternen amb temes de fácil comprensió. En
aquest autor potser no s'hi trobi originali
tat ;
l'elegáncia, per?), d'aquestes 'obres
supleix aquesta manca d'inventiva. Al disc,.
i dirigida pel mestre Sargent, sona ,aqüesta
obra en forma clara.
Una de les obres que més fama han do
nat a En Pau Casals és -la Sonata en la ma
jor, per a yioloncel i piano, de Beethoven,
amb la qual aguan artista omple tres excel
lents discos. Es de les obrés en la qual l'in
térpret pot esmerçar més les seves facultats
més emotives que de técnica, sense elir que
sigui una obra fácil. El que sí és un seguit
d'expressio i delicadesa aquesta sonata, en
la qual el diáleg entre els instruments está
desenrotillat amb una forma serena i apas
sionada alhora qualitats que es troben en
tots els passatges de l'obra. Poder fruir
en la intimitat d'aquestes abres cabdals de
la música de' cambra és un favor més que,
hem d'agrair al disc, que ens acosta així a
elles i les divulga en una forma que rara
ment és possible d'obtenir en les audicions
Obligues. Un minuet, del in.ateix autor, pie
de finor, completa el darrer disc deis tres
que omple aquesta sonata:
Per a completar el catáleg del mes de ge
ner i poder ocupar-se amb més actualitat
deis altres discos publiJats en ei que va
d'any, rápidament detallarem la -música en
registrada en diversos
cinema sonor, i com a més iinteres
sant, hi ha els discos de La cstnfó del Ritz,
que interpreten les orquestres de Leo Reis
man i Nat Shilkret, en els quals es troba
esmerçada la nota -humorística que tant es
cau
en el
jazz. Unes áltres pe•lícules, Me
lodia del corazón i d'altres, els fragments de
les que interpreta l'orquestra Marck Weber,
es recolzen anés en l'ambient sentimental
per a les_quals els bons instrumentistes d'a
questa orquestra, que recorda les de tzighns,
són un boa element.
També l'orquestra Jack Hylton interpre
ta dos fragments de la «Movietone Follies
5930», d'un ritme forga animat que aviat
porta Poptimisme a l'oient.
D'altre genere' sócn les pu•licacions del
«Demon's Jazz»' a base de ballables de rit
me espanyol,
i de la banda «Los Gansos»,
agrupado aquesta que cara altres similars,
sembla obtenir el
del gran pÚ
blic.
J. G.

,

dardització de les portes, sobre les obertu 1
res apaisades, sobre les vidrieres de ferro, 1
etc., etc. Per fortuna, fins amb áquest tema
no es fonos l'ensopiment, sinó que ens és 1
líen d'entreternr-nos una miqueta.
Crec que el mateix Le Corbusier, visitant
Barcelona, va declarar, en un moment d'ex
pansió, que .l'arquitectura del nostre 'Eixam
pie Ji agradava •molt, vista pel darrera. En
efecte.; si observeu una lila de l'Eixample
per dins, que veureu? Meravella sobre me
ravella : una construcció feta de peus drets,
o suports
verticals, amb grans obertures, o
galeries de ferro i vidre
considerable
ment apaisades. Veureu l'economia més es
tricta de decoració i d'ornaments, i la sim
plicitat de forma, aliada a la simplicitat de
materials. Tantes altres coses i raons per
plaure al gran amic d'aquestes raons i coses
que es diu Le Corbusier.
Perb, si llevara -els ulls del .pati, 1 sortint
del' pis, baixeu l'escala i us situeu al car
rer,
l'espectacle canvia formidablement.
Només,e1 costura d'observar cada dia aquest
oanvi, ens ha fet insensibles a la seva im
mensitat. Aquelles façanes interiors deixen
lloc a—unes façanes exteriors completament
antagbniques de les primeres. Res de coas
trucció a base de peus drets,
no, cons
res de
trucció feta. de mur amb forats
simplicitat, sinó ornaments clássics o no
clássics, decoració així o aixá, perb sempre
receroada amb l'afanY de complaure. En un
mot, un aspecte del tot diferent del que
veiem a dins del pati.
Sembla que la concepció—o explicado
que fa alguns anys s'atribula a aquesta do
ble manera de fer deis prquitectes eixam
plistes, era que una canançaname en conjunt,
devia ésser considerada a la manera sanó
ria, o sigui, segons les idees de l'art de la
Sastreria : és a dir, que la «mangana» té
un exterior bell i
un «forro» de simple uti
litat. Aquesta explicado correspon a edats
menys illustrades i menys subtils que la
nostra. Ara no la sabríem admetre sense
pell de gallina.
El joc de la Providencia ens ha permés
de veure, per adariment deis nostres judi
cis, un nombre suficient de «manganes» a
mig fer, en les quals ens és dat de obser
var, al mateix temps, la cara i la creu, d'a
questa arquitectura. Aixf la revelado del
seu sentit profund salta a la vista. Es evi
dent que es tracta d'una arquitectura re
versible. Els paletes i altra gent d'ofici,
diuen que certs objectes (u.na rajola, per
exemple) tenen una cara bona i una cara
dolenta. En l'Arquitectura de l'Eixample,
—

—

—
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Pere del Museu de ,Vich convertit
en Sanpere i Miguel
via organitzat al monestir de Pedralbes.
Sentir parlar de Pedralbes a En Sanpere
era
transportar-se a una mena de paradís
de l'art gbtie .catalá. Sentir parlar Ern San
pere de la seva defensa del monestir de Pe
dralbes era escoltar una gesta épica digna
'd'ésser cantada en una epopeia.
Sempre -més recordaré aquesta conversa.
'Ens estávem a l'últim baleó de la Primera
sala gbtica, un baleó que dona al claustre
de la Seu. Teníem dan-era la Santa Fag,
d'En Bermejo, a la qual En Sanpere es di
rigia sovint durant la conversa, com si
prengués per testimoni aquell rostre impres
sionant de Jesús. Entre frases infantils i
blasfematbries, 'En Sanpere em va explicar
la defensa de Pedralbes feta per éll i wns
quadts homes armats. Ell esteva dispesat a
deixar-se matar. Perb el revolucionad no
venia, perqué se sabia que el Sometent de
Sarriá vetllava i que el monestir era vigi
lat. No obstant, hi havia el perill que éls
incendiaris pugessin per la banda de les
Corts, i aixd va decidir En Sanpere a orga
!lazar la guardia del monestir. Parlant deis
seus
passeigs pel claustre, per les habita
dona de l'abadessa, per la cainbra pintada
per Ferrer Bassa, ponderant que eh, «1'án
ticlericalot que portava tres noms de sant»,
era l'«abat» del reial monestir fundat per.
danya Elisenda de Moncada, on és tan di
fícil entrar, En Sanpere -gairebé plorava,
darrera aquells lentes i aquell matoll de bar
.
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MOBILIARI D'ART

Decorador, mestre ebenísta 1 tapís
acr. Objectes d'art i de fantasía per
a

obsequís. Sales d'Ex
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PERQUE COMBATEN

COMPOSICIO:
Sr,
tracuce
te
tracte
tracte

llet, b., 5 ctgs.;
regaléssia. 5 ctgs.;
diacodí, 2 milg„
medunc,

per

vaca,

3

ex
exexo

mil g.;

milg.; sucremen
quantitat suficien
a una pastilla.
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nobelio de Grada, 36. Teléfon 14285
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Ara m'alano que tot escrivint m'he des
viat de cerní i que la digressió ern desdibuixa l'article. Perb, és que m'és difícil
traetar el tema de la riostra pintura gbtica
i no recordar la simpática figura de l'home
que n'ha parlat amb més =oció. Conti
nuaré la digressió dient que l'home que es
teva realment disposat a deixar-se matar
per evitar la clestrucció de Pedralbes, be
mereixeria que un deis carrers d'aqueas
voltants portés el Sell nom.
MANUEL BRUNET
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dins de les emançanes» falta gent i
menys servits ni encantats.
Heus ad, senyors,
veritable arquitec
tura de l'oportunisme.
Cree que un parell de fotografies, que
el lector amura vist abans de elegir aquest
tot Catalunya una dotzena
article, li hauran mostrat quifns bells exem
de persones que coneguin
plars de cases, ensems antigues i moder
aquesta brenca del nostre
nes, posseeix l'arquitectura barcelonina. Co
arte ande. Es probable que
moditat gran és, a fe, poder mostrar a un
Mossen Gudiol, per raons de
Crític dues fotografies del mateix immoble, salut, ack hagi pogut figurar
una
pel davant
1, si veiem que no li
entre els conferenciants.
Un Sant
agrada, per massa clássica—, una per dar
Mossen Gudiol ha viscut
rera. O al contrari
una epoca en la qual aquesta
—Miri, senyor X, quina sublim simpli
qüestió de la nostra pintura gbtica era
Barcelona
diríem—.
També
a
citat !
un
tema que, sense exagerar, constituia
sabem de fer arquitectura moderna.
el -problema més apassionant de les nostres
—Deploro haver-1i de dir que aquesta publicacions artístiques. Fa vint o vint-i
arquitectura de fábrica no m'agrada—res
cinc anys aquest afer suscitava polémi
pon X.
ques més violentes que qualsevol qüestió
—.(Ah, no? —"ens apressein á excla
política. H1 havia Ilavors tres hoines qüe de
inar—; dones, tingui... hi ha hagut una
la pintura gótica n'havien fet una especia
confusiO. La casa en qüestió no es aque
litat. Aquests tres homes eren Salvador
lla ; és aquesta : qué li sembla?
Sanpere i Miguel, Raimond Caselles i Mos
diu
—Maca la casa i de gust enoertat!
sen Gudiol, tres homes que coneixen els
amablement el nostre interlocutor.
es
retaules amb l'olor. Actualrnent,
Aquesta concbrdia civil, si puc expressar
pecialista en el- sentit estricte del mot, deu
me eixt, entre les dues tendencies, antiga
ésser Mossén Gudiol.
i moderna de l'arquitectura, en una ma
D'aquests tres homes, segurament era
teixa casa (concbrdia, per?) no confusió,
En Caselles el que tenia més santa artístic,
•erque una resta al davant i l'altre al dar
perb sense cap dubte era el més mal deicu
rera, co•laborant, paró no abandonant llurs
mentat. -En Sanpere, i no cal dir Mossén
principis dins un aiguabarreig térbol), Gudiol, el superaven de rnolt en coneixe
aquesta coricbrdia ens fa molta d'honor. ments sobre qüestians religioses, iconogra
Es flor de civilització. Les leréstegues es
fia, hagiografia, indumentária, llegendaris
arquitectes, de medievals' i pels evangelis apbcrifs i so
comeses d'arquitectes amb
crí
crítics am• crítics, d'arquitectes amb
bretot en Pan d'escorcollar arxius.•
deixant
tics i de crítics amb arquitectes
Una noble emulado que, pel que jo sen
de banda els propietaris—, no peden sub
tia a dir, consistia en una cursa, el terme
sistir en un ambiera com el inostre..E1 més
de la qual era saber qui escriuria la •istb
gran extre.misme que entre els nostres cons
da de la pintura gótica, va Crear una terri
és
que
n'hi
hagi
un
tructors es pot, donar
ble rivalitat entre En Caselles i En San
al
un
que vulgui aplicar al davant alió que
pere. Absorbit per les tasques periodístiques,
tre aplica al darrera. Convindrem que no
En Caselles, redactor en cap de La Veis de
.és per fe• arribar la sang al riu.
Catalunya, va haver de contemplar com En
Es Ipossible que algunes persones creguin
San-pare publicava Los Cuatrocentistas Ca
que aquest article és simplement humoris
talanes i no va atorgarIse ja més marge
fotografies
que
el
fotbgraf
ha
ta, i que les
d'activitat en la qüestió de la pintura gó
i
no
al
pres (Hades per eh, al seu gust,
tica que fer una crítica molt dura de l'obra
meu) sóin presentades amb un intent irbnic. d'En Sanpere, obra que va qualificar de no
He de declarar que mai a la vida no he
vella sobre els nostres pintors andes. Amb
escrit amb més serietat que ara, i que
tots els seus errors, l'obra d'En Sanpere,
l'Arquitectura
de
dues
cares
el cas de les
com,pletada més tard per Mossén
examinar,
cm
que he tingut l'honor de
és la única aportado realment considerable
i,
la
seva
sembla prácticanient interessant
a la histbria de
la aiostra pintura.
concepció, absolutament legítima.
La crítica d'En Caselles va perjudicar
NICOLAU M.a RUBIO
molt l'obra d'-En San-pece i Miguel. Val a
dir que En Caselles era home de fbbies ter
Arquitecte
ribles i que, 'des deis punts de vista cien tí
fi i periodístic, les seves .arts no sempre
eren lleiais. Fos com fas, d'aquella crítica
se'n va ressentir molt tot el prestigi ~tí
fic d'En Sanpere 1 ádhuc els seus amics,
cornençant per IViossén Gudiol, per al qual
En C,aselles havia tingut frases que ara no
atreviríem a escriüre ni en una pole
ens
mice política, desconfiava sistemáticament
de les deduccions d'En Sanpere.
Estic Segur que En Casélles vp ésser el
fel de la vellesa d'En Sanpere, 1 dic aixó
perque en certa °cesio en qué, absent de
BARCELONA
2 i 4
Vic Mossén Gudiol, vaig haver de ter-li
molt
els honors. al Museu, ein va parlar que,
amargament de la poca consideració
segans ell, mereixen al país els "bornes que
no
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NOVETATS

Meinidelssohn,

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons
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FORTUNY, S. A.
Epicerle Franoise: Hospital, 32
Sucursal: Salmerón, 133
Mantega TORRELAVEGA, Formatgets
GERVAIS, PETIT SUISSES, recepció
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—Teniu •eix

estrangeres

acredítades.

nar

--Quina llástima I Tot just fa
que l'hem llençat!
(Pages gaies, Yverdon)

foie-gras "M AR I E".—
Xampany RUINART-SILLERY, "LA
MARECHALE", Vin Brut i altres mar
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mas

Caves
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MONTFERRANT (Methode Champe
noíse) ,Brut, 8 pessetes.—Cuvée spécíale,
7 pessetes.
Extra Dry.
Derni-sec.
Doux, 6 pessetes.—Carte Bleue, 5'50 pes
setes.—Licors de la GRANDE CHAR
TREUSE jaune et verte.—Conyac NA
POLEON, 80 anys.—Víns d'Itália, Rin,
Bordeus í Borgonya.
Víns de Jerez i
Málaga de les prímeres marques.
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d.'uEn cinema parlant.
(II 420, Flor&icia)
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Seccló de Perfumerla: Rambla del Prat, 1
Presents per a Sant Josep.—Presentem un
extensíssim assortíment d'ESTOIGS
de perfumeria de

marca,

de

tots

AIGUA
DE ROCALLAURA
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El cotxe es pot dividir en dues parts
xassis i carrosseria.
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GeneraD

Anunchos"

de

Vostres. productes poden ésser propagats amb éxit
gur per tota la REGIÓ CATALANA i ILLES BALEARS.

Anunciar
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a
preus al compfaf
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publicitaria,

FORTUNY, S. A.

se

a

MIRADOR

14

carme,

publicitat.

en

AIGUA DE ROCALLAURA
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MADRID

FONTANELLA, 10, ter, 2..
Teléfon 16606

"ORTOPEDIA

MENÉNDEZ

AVINGUDA

PELAYO, 58, 1.-

MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
Taller I despatx: ILSCUBILLERS

BLANCS,

Casa fundada

H.

•

T'afea 11.1111

1875

en

Bragueros Reguladora
per

a

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

menee

Ortopécliques
guarir o corregir les desviacions de l'esquena
cinquanta anys de práctica són la millor garantía
Cotillea

per
Més de

a

-tenAut
Societat

de Carburs Metálilics
BARCELONA

Apartat 190
"Carburos"

Correust

Mallorca,

Teléfort

232

figtxt

73013

CARB1112 DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) í Corcu
J'ion (Corunya) : : OXIGEN 99 <70 DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, *Manda í Córdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCAR.RIMAT i SECAT de
fila i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris 1 doméstica : : GENE,RADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA
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