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EL
LES EST
Potser sí que és veritat allb que hom ha
d.it tantes vegades de la vida d'aventura,
que aquells pels quals té més encisos i está
més plena de bellesa són precisament els

ha

TEATRE

E N ES

Modus, de Marcel Pagnol, tradun

per

Sagarra (Novetats)

exageració
un
dra
ma d'altíssima
qualitat.
Ben poca teoria, ben poc encaparrament
trobareu en aquest Márius
i no obstant,
creat

—

sense

cap

—

—

que no l'han seguida mai. Perb alió que
sí ho es, és que les sirenes de la invitació
al viatge tenen una veu dolcíssima i una
caneó plena de fetill per aquell que les
escolta per mica de sensibilitat que pos

entes que Pagnol és" un deis autors
francesos que treballen més temps davant
les seves obres—, perb sí hi trobareu un ca
liu d'humarxitat i una veracitat de senti
ments, un frescor d'expressió i una profun
ditat de carácters que no necessiten pas ai
tenim

1'

.

La taverna de

Qui

Marsella

nosaltres, més o menys reeóndi
tament, no ha sentit, un dia o altre, el
formidable poder d'evocació d'aquells noms
de

plens
paradisfac, atapeits

tics i sonors,

de
de

prestigi salvatge
signifieació per

i
a

un enteniment
i una educació d'occidental,
de les innombrables illes que trinxen amb
la seva munior la banda austral de l'enor
Oceá Pacific, mar d'aventures i d'he
me
roisrne, de lluites i de repós? Les Noves
Hébrides, les Marianes, les Marqueses, les
Gilbertes, Hawai... i les Illes de Sota el
Vent, amb les quals somia aquest pobre
Márius del port vell de Marsella que des
del taulell del bar del seu pare escolta la
erida de la mar, amb els seus perills, amb
la seva poesia i am b la seva glória, que
acabará emportant-se'l amb ella, cap a veure
les estrelles del cel del Sud, més grosses,
inés brillants que les nostres, en direcció
a la Malásia, que és on va
el vaixell en
el qual s'embarca a darrera hora amb el
ear destroçat ; un veler que alga la majestat
de les seves veles damunt el fons del cel.
Aquest Márius a l'orella del qual han anat
vessant el seu verí tots els mariners que
van i vénen d'aquelles meravelloses terres
n'han fet passar tota la bellesa per da
vant deis seus ulls encantats mentre anaven
paladejant aquella copete de conyac o entre
glop i glop de pican. Aquest Márius, el
company de somnis del qual és aquell es
pellifat Picocell que no es podrá embarcar
mai, i que per a nosaltres és el personatge
més carregat de poesia de tota l'obra. Les
seves paraules, eixarrxorades
de melangia
d'enyorament d'alió que no ha conegut mai
a.mb els seus sentits corporals—peró que
potser per aixó mateix aquest enyorament
1
aquesta melangia són inés profunUes
en
la seva ánima—a Pacabament de l'o
bra, la clouen amb un aecent del lirisme
anés pur.
Pagnol, amb uns personat•es fet i fet
ben vulgars, amb un ambient completa

ent

quotidiá,

amb

un

llenguatge

té lloc l'acció de «Metrius»

on

corrent

amb unes expressions sensibles i humils,
amb tot d'elements que tants i tatnts trans,
eendentalistes no sa.brien Das qué fer-ne ;
sense cap pretensió de c4ar-se el coturn,
1
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xoplugar-se

sota

cap bandera de renovella

ment, de rompiment de motillos ni de re
dempció humanitária.
El turment de Márius, sollicitat tan di
versament per l'amor i per la vida marine
ra, els seus dubtes i les seves vacillacions ;
la seva resolució darrera, abans de la be
llíssima renúncia de Fanny, quan Márius es
troba en aquell punt en qué el seu destí es
pot decidir per un costat o altre i Fanny sa
crifica tot alió que és seu per no retenir-lo
al seu costat, car sap que mai será feliç,
que sempre somiará amb alió que no coneix
encara ;
la bonhomia de César, pare de
Márius
aquest sí que no ha sentit mal la
caneó de les sirenes— el seu concepte de
l'honor, primani i rectiini, llençant al sexi
flili el cinturó que aquest ha deixat oblidat a
casa de Fanny,
concepte de l'honor que no
el priva pas de Ter tram.pes jugant a la
manilla «entre atriles», com ehl mateix ens
diu ; el tipus d'Honorina, les seves mane
res, les seves reaccions, amb el record de
la germana que va fer tan mala fi ; el ma
riner d'aigua dolça que s'ofén d'aquella ma
nera davant deis «greuges que s'infereixen a
la marina francesa» en tocar algun pura
de la seva vida privada ; 1 senyor Brun ; i
el magnífic senyor Panissa, que és un deis
tipus més ben dibuixats que hem vist ; tot
está pastat arnb els vicis i les virtuts, amb
les qualitats i amb els defectes, amb les
febleses i les fortituds de la humanitat.
En Metrius no hi ha res fora de lloc ; di
ficilíssim us será de veure-.hi alguna cosa
que pugués semblar gratuita. No Jai. ha cap
carácter fals. La peripecia es descabdella
ben bé d'acord amb la manera d'ésser amb
qué se'ns ha presentat cada personatge. A
estones divertit de bo de .bo, sense cap con
cessió a la xavacaneria, a stones d'una in
tensitat dramática fortíssima, tot mesurat
al seu punt just, és una obra que no us
avonreix gens ni mica i, a més, d'una ex
celentíssima qualitat. Será qüestió de con
vencer-se d'una velada que no cal que una
obra ens faci badallar per dir que és bona.
En la traducció, lleugera i correcta, Jo
sep Merla de Sagarra ha sábut adaptar
encertadament i amb tota frescor al nostre
llenguatge els modismes i frases fetes mar
&d'esos de qué está plena l'obra original.
Dubtem que Pagnol •ugui trabar un tra
ductor millor en qualsevol altre idioma.
la interpretació, poi:tala amb
completa idoneitat per tota la cornpanyia.
La preseintació, potser massa pobra ; una
obra eom aquesta mereix una mica més
d 'esplendidesa.

Quan

5

a

JOAN CORTES

ü

LA

Fran cesc Costa
Francesc Costa és un deis pocs artistes
se
sent fortament atret pels aspectes
nous
de la produeció musical deis nostres
clics 1, d'aquesta manera, demostra •osseir
uIn
concepte just de la missió que ha d'a
complir avui el gran virtuós modem.
A l'altitud en qué es traba arvui aquest
artista, Pascensió, cada vegada més difícil,
demana una tal concentració d'energies, que
no
és rar de veure estancar-se en un nivell
confortable les més sólides vocacions. Amb
un
donum tan brillant deis mitjans instru
mentals, corn el posseeix En Costa, i el
sentiment d'haver «arribat», és evident•era
molt més fácil posar-se a administrar les
dots naturals i les perfeccions adquiridos,
que realitzar resforg de renovado i de su
peració que la plasmació de noves moda
litats musicals imposa a l'artista interpre
tador. I quan hom sap, a més a Tés, que
aquest esforg no tindrá una recompensa un
mediata, sinó que, tot al contrari, haurá
d'afrontar encara la prevenció i la inercia
d'un públic addicte, que no li demana tal
cosa i fins i'tot u
ho pot pendre malament,
la gesta de l'artista' evidentment, fa el rná
xilrx respecte i ha d'ésser enaltida com es
mereix.
Francese Costa ha incorporat enguany al
seu repertori
la versió per a piano i violí
de la suite de Pulcinella, de Strawinsky
Pergolesi. I val a dir que l'ha imposada
l'ha feta triomfar sorollosament.
La transeripció d'aquesta obra pels dos
instruments solistes esmentats presenta una
serie de problemes instrumentals d'una di
ficultat exoribitant, que posen a la més dura
prova la técnica i la «forma» del concer
tista.
En aquesta obra En Costa dóna real
ment la mida de les seves faeultats excep
cionals. La seva versió, a més a més de
la pulcritud amb qué és dit tot el detall i el
magnífic aplom amb qué són posades les
grans línies de la composició, té perfil prope
té aquell do imponderable de suggestió,
aquell accent personal inconfusible que són

que

qualitats

molt

tares

de la música moderna
mats a sentir.

que estem acostu

pel

Cal felicitar l'artista

interpretacions

les

en

obtingut
seguir per

triornf

amb aquesta obra i animar-lo

a

Aquesta

setmana hem tingut a Barcelo
estrelles intennacionalíssimes. Per
una
banda, la Mistinguett, amb els seus
seixanta quatre anys, les seves dotze girls,
el seu Earl Leslie, els seus deu boys, els
seus decorats tronadíssims,
i, cobrint-ho tot

na

presentará DIVENDRES, DIA 17,

Clinema
El "famós film

La

a

la

nit, al

dues

Caravana de roregon

en

una

nova

cópia

inédita

Diverses cintes curtes
el
A

a

Barcelona

completaran

partir de dimarts. dia14.

posaran a
localitats al CINEMA PARÍS
es

venda

teatre Municipal de Praga : Jan Bor, autor
de les més admira.bles realitzacions que hom
pugui imaginar, a base d'adaptacions de
Dostoievske En aquest benemérit teatre
s'han revelat régisseurs d'un rar talent, com

les

ara : V. Novak,
M. Svoboda, K. Kodi
cek, B. Stejskal i, entre els joves, Honze

són

El violinista Francesc Costa,
per Ramon Casas

i•

Kreutzer, que han estat
la suite strawinskiana, eis
moments culminants de les recents actua
cions del nostre artista.
Alexandre Vilalta, com sempre d'una in
telligencia i d'un tacte exemplars en rart
la Sonata

en

a

dubte, amb

sens

d'acompanyar,

pot apuntar-se una
important deis entusiastes aplaudi
ments amb qué el públic premiá la tasca
brillant deis dos concertistes.
difícil
part

ROBERT GERHARD

Raquel

la

talls més insignificants de respectacle. En
un moment donat,
la Mistinguett va llen
çar-li un ram de flors ; la Raquel no féu el
més petit gest per recollir4o. La gran sort
que

un

riures

racompanyava,

senyor que

el seu
caçar-lo al vol...
sota

*

tot

som

d'israelita francés,

nas

*

Mistinguett
i donant prestigi a la polsaguera de la tour
née, la fama del seu nom i el nimbe de
glória que la ciutat de París ha posat en
el front venerable de la seva vedette na

cional.
Per altra banda, hem

Meller,

encara

jove,

la Raquel

tingut

encara

bonica,

en

la

plenitud de la seva forma. Peró mentre la
Mistinguett lluita desesperadarnent amb el
handicap deis anys i fa els possi.bles per po
to •amb la seva época, la Raquel
moure's del repertori que li
prefereix
sar-se

a

doná la fama i se'ns presenta amb el mateix
RelicaTio i l'ancianíssim Ven y ven que la
llengaren pel cami de la glória des d'aquella
del Parallel on debutá fa una vintena d'anys.
En la nit del debut de la Mistinguett, a
l'Apolo, Raquel Meller ocupava una llotja
de prosceni. Portava un magnífic vestit ver
mell, un capen vagament siberiá, i aplaudia
amb una tenacitat potser exagerada els de

TEATRE CATALA NOVETATS

*

que quan surtin aquestes radies la
Mistinguett ja será fora de Barcelona, secrn
bla que ja ens podem permetre el luxe de
dir la veritat. La veritat, en aquest cas, és
que l'exhibició de la vedette nacional fran
cesa ens ha produit una indissimulable sen
sació de pena. En els .moments en qué l'es
trepa del jazz era més fort, quan els boys
tiraven enlaire la respectable hurnanitat de
l'estrella parisenca, res.pectade agafava una
tristesa sublim. Pobra Mistinguett! Els
aplaudiments que venien després, eren la
consagració d'un éxit de pietat.
Serrxpré ens recordarem d'aquesta vetlIada
en
la qual una artista que ha tingut .als
seus
peas el tot París, que ha sopat quan
ha volgut amb el President de la Repúbli
ca, que el seu país l'ha elevada a la cate
gana de símbol nacional, venia a presen
tar-se al públic de Barcelona en el marc poc
brillant del Teatre Apolo i yoltada d'una
companyia de cinqué ordre...
I el més trist del cas és que la Mistinguett
no fa pas aquesta touInée que podríem qua
lificar de póstuma per raons de necessítat
económica. No. 'Mistinguett és molt rica.

Aleshores?...
Ah !, aleshores, hi ha aquest misten i de
rembruixa.ment del teatre, que només es
pot compendre després d'haver mort moltes
hores entre bastidors i que ha fet tantes
víctimes a tot arreu del món.
*

*

poes

de distáncia del lloc on la ve
car
va comengar la seva
rera artística. Amb una mica de bona volun
tat podríem donar a aquesta eircumstáncia
una
mena
de significació simbólica. Peró
més val no insistir.
La Raquel és, encara, molt bona. Peró
el seu genere ha passat de moda. El pú
blic d'pvui reclama una mica de novetat, i
si tolera les violeteras i les monjitas i els
relicarios és perqué van avalats pel presti
gi indiscutible de l'artista que els presenta.
Tot fa preveure que una cançonetista, per
bona que fos, que volg.ués aguantar-se avui
dia a base d'aquest re,pertori, seria rebutja
da francament. Per6 aquí, precisament, está
metres

dette barcelonina

Raquel

a

Les aventures d'en

J.M.

per

a

teatre

les

seu

unes

La vida deis insectes, El cas Ma
Adam el Creador... Totes elles
han obtingut un éxit ressonant i han enve
Ilit en els cartells, ádhuc tradtüdes a llen
gües estrangeres.
Un éxit semblant han conegut les pro
duccions de Francesc Langer, autor que té
un meravellós
sentit del teatre. Langer és
metge militar i va fer la campanya de Si
beria. Les penalitats que hi sofrí li han
afinat de tal manera la sensibilitat, que ha
ratura

:

hrbpulos,

assolit

una

tendre,

un

profunditat d'ánima, un humor
sentit tan personal de la vida,

que inútilment cercaríem

cap altre

en

ar

d'aquell país. El
humor pie
de tendre orptimisme es palesa
Un camell
passa pel forat d'una agulla; les seves dots
d'introspecció psicológica
manifesten
tista actual

seu
en

es

en

Gent de la zona ; el seu finíssim sentit del
cómic, en Gran Hotel Nevada. La seva gran
obra, peró, la seva obra de plenitud, és La
conversió de Ferdys Pistora, estrenada pel
març del 1929. Aquesta obra fa de Langer
un Dickens o un Gógol de Txecoeslováquia.
Un altre autor que ha assolit un gran
éxit és el coronel Medek, el qual, després
publicat un remarcable llibre de .poe
mes i
una serie de cinc novelles, debuta al
teatre amb un drama heroic en tres actes
titulat El coronel Suec, inspirat en un epi
sodi de les legions txecoeslovaques de Sibe
ria. Es una obra d'una enorme intensitat
dramática i d'un gran interés teatral, en la
qual no intervé cap dona.
En la producció txeca deis últims anys,
hi ha unes guantes obres de molt rnérit.
Per a no fer massa alarga aquesta informa
ció, esmentaré solament el drama Irene, de
Jaroslav Hilbert, el creador del modern tea
tre txec; un Sant W,enceslau, de Stanislas
Lens, de gran tensió dramática ; L'home nu
entre espines, crEdmond Konrad, que ja
s'havia acreditat amb la seva ComIdia dins
L'Amor no ho és pas
un cub ; i, finalment,
tot, de la senyoreta Olga Scheinliflugova,
que és, demés, una exce•lent actriu.
Ultimament ha estat fundat a Praga un
Teatre alliberat, els animadors del qual són
els joves Voskovec i Weryoh. Hi han repre
sentat moltes produccions estrangeres, diver
ses revistes i
unes qua.ntes obres de tenden
cia sobrerealista.
ARTUR PERUCHO

,

rCZNYISERIA.

E Vehils Vidal
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BRUSES models especlals,
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Massagran

Teatre Catalá ROMEA
Companyia catalana VILA..1).A.V1

de J. M. FOLCH i TORRES

ALCA.RIUS
per

Butaques: 2 pessetes. Especial: 1 pesseta
Es despatxa

d'inquietuds profundes, ha donat al
del
país
guantes obres de
quals s'enorgulliria q.ualsevol gran lite

nou,

CAPDEVILA

la tarda, espectacles

traduida

Capdevila. Txapec, pie d'humor, d'esperit

Meller...

Companyla catalana, direccló:
CARLES

Frejka.

La gran figura del teatre txecoeslovac ac
tual és Karel Txapec, del qual ha estat re
presentada a Barcelona una bellíssima obra,
I. U. R., en la traducció que en féu Caries

*

Mentre la Raquel ha treballat al Passeig
de Gracia, Mistinguett era al Parallel, a

el miracle de

Cada nit, la millor comédia de PAGNOL,
la

nifesten també amb un esclat remarcable
en
les seves versions de les grans obres
clássiques de la literatura violinígtica, com
en
els concerts de Tartini i de Vivaldi, o

Dissabte

programa

les
me

Com

Avui,
(3.000 metres)

es

va

Partís

de JAMES CRUZE:

qualitats violinístiques que caractentzen
interpretacions de Francese Costa,

Un deis moviments dramátics més consi
derables de PEuropa actual
si prescindim
de la Rússia •soviética —és el- de la jove
nació txecoeslovaca. Fora de Txecoeslová
quia, hi ha nudis de renovació dramática
a Berlín, Londres,
París i altres grans ciu
tats ; Praga, peró, és un gran laboratori en
el qual totes les experiéncies, totes les nove
tats, tots els atreviments, s'intenten d'una
manera constara, intelligent i metódica.
Abans de la guerra, el Teatre Nacional de
Praga, aleshores idirigit artísticament per
Jaroslav Kvapil, havia assolit una fama ben
merescuda. Represes les activitats artísti
ques, que el confliete interrompé, la direcció
passá a Hilar, home de forte personalitat
dins Vánima del qual la intelligéncia ha ha
gut de lluitar aferrissadament contra el tem
perament, per a fer-lo anar del seu expres
sionisme originad a la seva fórmula actual,
el «civilisrne», que consisteix a fugir del
realisme per a crear una realitat teatral.
Segons Hilar, no cal crear la illusió de la
realitat, sinó el que ell en diu Vespai dramá
dins el qual és realitzada la idea del
poeta.
Hilar, Id'acord amb la sev,a doctrina, ha
fet grans realitzacions, ajudat per l'erudició
literaria de F. Goetz i pel geni.de Veastislav
Hofman, un deis millors decoradors contem
poranis, sense ablidar reficaç co•laboració
de Karel Dostal, actor i metteur d'una ex
quisida sensibilitat.
Un altre gran director s'ha manifestat al
—

aquest camí que cada dia sembla petjar
amb
més convicció.
La serietat de concepte i les magnifiques

Mistinguett i

La

no

MORADOR

Teatro Txecoeslovac

a

SAGAIIRA

Comptaduria

i

dturaenge,

tarda 1

nit, l'obra triomfal

ELS CRIMINALS
7 acciona

simulténies

ELS

7 eseenaris.

Original presentad&

Més de 50 intérprete.
Totes les níts,

en

a un

quart

d'onze

CRIMINALS

La colalecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a

l'Arxiu Histaric de la Ciu

tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca",totsels
dies feiners de 9'30

a

1'30.

•
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CINEMA

EL

401

EL DARRER FILM DE CHAPLIN

"Les llums de la ciutat"
fe 'ni el cinema silent,
ni en Phome únic que no s'ha disposat a
seguir la moda cadica deis ternps.
al
Després de la seva darrera aventura
redós d'un circ ambulant amb una noia el
bell mig
l'hern retrobat identk, passejant
la seva nostalgia inguarible sota les Ilums
de la ciutat, mancat del més elemental sen

'Els que han vingut exclusivament per a
riure, a riure del grotesc que acompanya el
gest i la persona de Chaplin, potser s'han
sentit un xic defraudats. En acabar el film i
tornar la sala a la llum, algunes persones
furtivament porten llurs mocadors als ulls.
Qui no copsi la profunda pietat, el sentiment
trágic de la vida que anima l'art de Chaplin,

els que

perdem

no

—

—

PANORAMA DOCUMENTALS
La nostra sessíó vinent
Tal

aveneávern

com

anterior,

en

el tnostre número

l'Oregon, l'epopeia
de l'Oest realitzada genialment per James
Cruze, será el film que projectarern en la
riostra sessió vinent, que tindrá iloc diven
La Caravana de

dres din 17, com de costum al cinema París.
Amb la projecció d'aquest film, recordat
per tots els aficionats, no sois aportem un
bon títol al programa que ens tragárem en

Ni la paraula document ni el que ella ex
pressa són coses noves, és ciar ; perb mal
com

ara

no

n'haureu sentit

parlar

tant,

en

tots els ordres. El món contemporani no sois
té set de precisions, sinó que se la pot sa
tisfer, perqué tots els avengos conspiren a

Sembla també que la sen
sibilitat de la gent d'ara no respon tant a
la imaginació com la de la gens d'bans. Si
uns
moments el lector de 'libres s'ha can

apaivagar-la-hi.

empendre

una revisió del
cinema tnut, sinó
que satisforn moltes demandes de reveure'l
que ens havien estat forrnulades. Per satis
feteles més encara, podem anunciar que el
projectarem servint-nos d'u'na cópia nova
acabada d'arribar.
La irnportáncia d'aquest film i les seves
dimensions ens indiquen de dedicar-li la ses
sió quasi amb exclusivitat. Amb tot, abans
projectarem algunes cintes curtes, una de
cémica ben triada de Charles Chasse i una
de dibuixos.
A fi d'evitar les aglomeracions de darrera
hora, tan incómodes per a tothom, com po
gué veure's la darrera vegada, indiquem als
nostres lectors la conveniencia per ells d'ad
quirir les localitats amb anticipació. Per a
facilitar aixó, les posem a la venda el di
marts anterior, és a dir, el dia 14.

ilikk:111041,
v"

•

és

Amb aquest norri, Armand Otero ha re
les sessions de cinema triat que l'any

—

escena

de «Les llums de

comprén

ben poca cosa a la seva obra. La
erueltat d'un Stroheim resulta caricaturesca
i falsa davand d'una escena com la darrera
de Les llums de la ctiutat. Patética dins d'una
simplicitat clássica. Peré no atnticipem.
En l'any de grácia del cinema parlat, en
ple despotisme de la paraula, sois Chaplin
podia arriscar-se amb éxit a aquesta aven
tura que consisteix a seguir fidel a si ma
teix. Fidel al seu art personal, apoteosi de
la pantomima estilitzada fins a la máxima
ductilitat al servei de l'expressió moral.
Chaplin torna a nosaltres en un film com
pletament mut, en aquesta incomparable
romanga, agredolga, tallada ací i lla amb
esciats de dalles ; romanga sense paraules i
a
que ve á repetir amb una nova variant
el tema persistent de l'obra chapliniana.
El frau de Pexisténcia enfront la nostra
exigéncia punxant i inajornable de justícia
i d'amor. Ningú veient-lo errar, vagabund
obligat, no pot considerar que Chaplin, sota
la seva aparenea ínfima socialment conside
rada, sigui justament una ánima assedegada
d'amor, peró en el fans mancat ja d'esma
per exigir, sigui el que sigui, conformada en
la seva impenetrabilitat i incomprensió ; i el
gran fons d'aquest tópic dramátic, és que tot
hom i sobretot els desheretats de la fortuna
hi han de veure una plasmació de llurs propis
somnis que en 'loe de desoloure's en reali
tats, es trenquen en quirneres !
A través del temps, del ipas de les modes,
Chaplin presideix la perspectiva histórica
del cinema. Ara és moda, entre els elements
que es diuen ells mateixos avancats, desacre
ditar-lo. Hom l'acusa d'haver compromés

aquella espontaneItat deis
primers films,
per aquesta penetrado i finesa psicológica de
les seves obres dms, feixugues de poesia.
El que hi ha és que,
cada film, Chaplin
s'enriqueix de
experiéncies psicológi
seus

a

noves

ques i que sense atemptar a la unitat magis
tralment precisa del seu carácter, esdevé més
comple,xa i més atapeida de ramificacions
envers la vida auténtica..
El film debuta amb una sátira dirigida
contra el cinema parlat. Si l'atac és injust,
revela en canvi la gelosa independéncia que
anima Chaplin diSposat a batallar de ferm
per assegurar la independéncia del cinema
mut, i en aquest sentit positiu val per e tots
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La

ciutat»

tit social, dormint
monuments

profundament al dm deis
públics, incapag de compendre

del cerimonial ridícul d'.aquestes massis
construccions, esguardant els homes i
les dones amb aquells ulls
els més bells
del cinema—, tan candorosos.
La histéria la sabia tothom perqué valgui
la pena de contar-la. Una circumstáncia
fortuita
les oscillacians de doble persona
litat d'un milionari dit excéntric i que cena
ment s'acredita d'aquest qualificatiu
permet presentar-se davant d'una florista
ambulant, cega, com un home que pertany
també al mateix rang que aquel' excéntric
que oscilla entre un afany de divertir-se i
res

ses

—

—

—

atracció ál suicidi que Chaplin es cuida
de mantenir a la ratlla.
Aquest mira sense ésser vist, per?) la seva
máxima illusió és que la cega vegi, sense
que el vegi a eh. Bell i florit com les toies
de flors que cada dia porta a vendre, és el
món que Chaplin construeix entorn de la
cega. Món irreal que crea l'amor poétic de
una

Chaplin.
Quan

la cega recobra la vista, Chaplin
s'ha fet fortedís. El desig més vehement
de la florista és ara veure el seu. generós
protector. El veu i ja sabeu en quines cir
cumstáncies ! Aquesta darrera escena, d'un
patetisme concentrat, que centralitza en el
diáleg mut de dos rostres tota aquella essen
cia de l'art de Chaplin, el motiu fonamental
que suara anotávern.
Ni un símptoma de •mecanització, ni de fa
tiga. Elástic, havent portat l'economia del
gest al grau máxim. Un domini perfecte de
l'ordre cinematográfic. El seu film, descom
post en una série de franges curtes al ritane
del temps que marca els moments típics de
la jornada en la ciutat. Cloaques on els fa
tigats cerquen la mort, 'loes d'esbarjo, vaivé
dels transeünts- indiferents al pas drámátic
deis altres, ravals sumptuosos i patis obs
curs deis
barris mísers, la ciutat és el fons
un xic desfocat damunt del qual aquesta ve
gada •Chaplin viu le seva aventura.
El film no comporta una solució precisa.
Chaplin ha fet ací prova d'un art incompa
rable. Les ánimes febles s'eviten un disgust
en pensar que el somriure final de l'heroína
és preludi de tendres efusions. Els altres, els
que estem en un comere cmés íntim amb la
filosofia personal de Chaplin, li agraim que
acabi a temps ..abans que aquell somriure es
transmuti en rialla o tot al més en una ac
titud pietosa enfront del clown. Saber-se
compacta és el máxim sofriment que suporta
l'heroi. Amb aquest sofriment acaba un
film del qual seria absurd pretendre ara,
després d'una sola projecció, fer-ne l'análisi
que exigeix el seu valor excepcional.
josEr PALAU

Muja desfrenes
Tal corn esteva pronosticat, dissabte pas
sat, tots els cinemes, com obeint a la consig
na
d'atabalar els crítics •i fatigar el palie
que no vol perdre's res i s'obliga per tant a

de balbuceig del sanar,
arreconades les pellícules mudes, el
de l'aficionat al cinema comptará
entre les partides positivos, rnolt poc de
films parlats, peré un, gran nombre de do
cumentals, sonors o no. I, com déiem en
comenear, apreciará més pel valor docu
mental que per l'anécdota, films corn Die
grosse sehnsucht que l'introdueixen en el
món dels studios del cinema, o les visions
alpines i les curses d'esquís de Tempestat
sobre el Mont Blanc, que no pas tal trans
plantament d'una comédia o d'una opereta.
Recordará ,amb més auténtica emoció el
vol de Byrd sobre l'Antártic o els homes i.
les blsties d'Africa speahs, que tal film aca
bant en el casament de la felig panana i el
cástig del malvat. Preferirá a una revista
sumptuosa i poca-solta, qualsevol enfilan de
visions exótiques que sap que no podrá mal
assolir per cap altre mitjá que el cinema.
Més s'estimará el document auténtic, *en
cara
que estigui mal compost, que tot el
luxe imbécil d'una opereta cinematográfica.
1 fins, d'un gran film com Ombres blan
ques, en rebutjará la idea tendenciosa i
primária per no quedar-se sirtó amb l'enor
i poétic
me
valor documental
del pri
fer pensar,
mer film
sonor que
no ens
va
sortint de veure'l, que havíem perdut el
temps.
C.

aquest temps

gairebe
balang

prés

Una

a

igual.

En

Sessions A riel

passat inicia en el cinema Miria.
La setmana passada recomengá amb una
projecció del film Els germans Johnson a
'l'Africa, important documental que no des
mereix per res, sino tot el contrari, d'Els
misteris d'Africa; l'éxit del qual és •prou re
cent perqué ningú no l'hagi óblidat.
Un film de la Bertini i un de Chaplin
completaven él programa. El primer, tot
ésser de l'any 1908
aixó ho dejen els or
ganitzaders de la projecció —era un film
prou perfecte perqué no tingués gaire interés
retrospectiu. Amb tot, dava una idea exacte
del que fou la producció beTtiniana, en altre
temps molt seriosa dins el cinema.
El film de Chaplin era Carmen, una irre
verent meditació sobre l'obra de Prosper Me
rimée, tan &mica com una mala represen
tació de l'épera que Bizet compongué amb
un Ilibret irnpossible, que un especialista en
la .matéria extractá d'aquel' llibre famós.
Pensar que Chaplin es preocupá una ve
gada seriosament a fer un Napo/eó ! Quines
complicacions diplomátiques no hauria por
tat aquest propósit convertit en realitat !
No cal dir com desitgem a les sessions
Ariel la continuitat i .prosperitat que bé me
reixen.

públic

informar-se. Per for..
de l'exó.
se'n des
el nostre
tota una
sessió de cinema a base de docuanentals ; tot
al més se n'empassa un de barrejat amb
films d'imaginado, que amb el noticiani que
obre els programes ja fan dos documents.
N'hem ti•ngut la prova en les recents ses
sions especialitzaeles del Lido, que no atre
gueren la massa d'espectadors que es merei..
xien molts deis films presentats en elles.
Peró tenirn confianga en l'éxit, a la 'larga.
Si rnomés a una mínima quantitat de per
sones és permés de visitar els escenaris més
allunyats 1 els paisos més atractius, d'assistir
als escieveniments més notables de tot el
món, el film documental porta pertot, ho
fa veure tot .amb els propis ulls, amb •una
mínima despesa i una mínima incomoditat.
Si els films d'imaginació sustreuen de la
realitat, en eis documentals no hi ha subs
tracció, sinó substitució quant als ofertes,
sol interés del

ga ha d'entrar-hi també l'atractiu
tic i de l'inconegut i la poesia que
prén. I encara, cal dir-ho, el públic,
públic, amb prou feines suporta

D'un documental sobre

Africa

sat de les novelles, ha recorregut a les obres
d'histéria servides sense enfarfec erudit i als
reportatges, que no són sinó documents.
Fins sembla que el «documental», d'engá
que Paul Morand subtitulá així el seu New
.Yorh, sigui un génere literari creat no la

gaire.

en
l'ordre del cinema, la producció a'a
quests darrers anys augmenta en documeh
tals, categoría en qué cal incloure els noti
ciaris i podrien cabre-hi molt bé gran nombre

—

—

de films on l'anécdota només és el ténue
lligam que enllaea un seguit de docu
ments, als quals de vegades arriba a fer
nosa aquell lligam per ténue que sigui hom
s'adona que la fusió no és prou completa i
en percep les rebaves. De vegades, peró, l'a
nécdota serveix per millor fer passar el do

BASTONS
NOUS, FORTS 1 A BON PREU

cument.

Peró potser fiera suposar massa euriositat
explicar la yoga deis films documentals pel

a les propagandes Ilampants,
re
obriren les seves portes amb estrenes sensa
cionals.
Naturalment que cap estrena no era capee
de fer una cornpeténcia seriosa á Les llums
de la ciutat, que és el ,film que avui ens ocu
pa en aquesta página.
En el vinent número .parlatem de la fan
tasia utópica de David Buttler : 1980, del
film de R. Novarro, Sevilla deis meus amors,
y de l'adaptació cinegráfica d'El Silenci, de
Pirandello, que amb el títol Cançd d'amor

PASSATGE BACARDI

(Rambla-Placa Reial)
¦•••••¦¦¦¦•••¦

respondre

es

projecta

„

CINAES"

ara.

El film de Mata.flari
Les revistes de cinema havien anunciat,
fa poc temps, que dues cases diferents ana
ven
a
posar en escena les aventures de
Mata-Han, la célebre bailarina afusellada
per espie a Vincennes. També s'havia dit
que les actrius encarregades del paper de
la famosa bailarina eren Marlene Dietrich
i Greta Garbo.
'Aquest anunci era realment per desvetllar
la curiositat més gran : d'una banda, Greta
Garbo, l'actriu més popular de la pantalla ;
de l'altra, Marlene Dietrich, estrella de ra
pidíssima asce.nsió, de la qual fins s'ha dit

eclipsaria la primera.
Peré aquesta curiositat ha sofert una de
cepció. Les cases respectives han entrat en
negociacions, i només una d'elles fará el
film de la Mata-Han, el papar de la qual
interpretará Greta Garbo quan haurá acabat
de rodar Suzanne Lenox, film dirigit per
King Vidor, perqué ara ja no és Clan-anee

Kursaal

Un film de JEAN LODS:

Champs Elysées

Pr esenfarits
demá, dívendres, 10 d'abril
a les 22 hores, en 3E351(5

ÚNICA
Es despatitzen localitats
recárrec al Kursaal,
tots els dies, de 5 a 7.

sense

Ma

petite
(Drama

S'

"avant

cousine
guerre")

Un film de HOWARD HAWKS:

La escuadrilla del amanecer
(The Dawn Patrol)

si

Brown el director de l'estrella sueca, sinó
l'autor de I el món camina... i

L'equip sonor que adapten totes les empreses
d'espectacles per la seva senzillesa, seguretat
i preu

"Morocco"

limitat,

és el

Sternberg fou el descobridor
von
Marlene Dietr•ch, la qual deu la seva
fama al famós director, aconseguida en un
Josef

de

sol film

Gracia i sal

a tones

té

(La Nóvia d'Espanya)
IMPERIO
ARGENTINA
en

Su Noche de Bodas
Aneu.la

a veure

arnb

Pepe Romeu i Miguel Ligero

en

el

:

L'angel blau,.

i

mantinguda gra

des a una propaganda intensa que, natural
ment, sois pot fer-se a base de primera
metéria de bona qualitat, perqué ja se sap
com és
veritat aquell lema : «La bona pro
paganda fa vendre la primera pastilla de
sabó, peró és la bona qualitat d'aquest que
fa vendre la ségona.»
Després de L'angel blau, film alemany,
Sternberg i Marlene n'han fet un a Amé
rica, Morocco, estrenat ja a Londres a dar
rers del mes passat, amb assisténcia de l'es
trella. Aquesta té per paytners Adólphe Men

jou

i

Gary Cooper.

En Morocco, surten uns cabarets amb con
currents en barret de copa, que envien rams
d'orquídees a unes artistes de vodevil que
fan bolos pel Marro.c i tclieen un guardar
roba com poques artistes de París en tenen
un d'igual. Perb aquest «hollywoodisme» no
arriba a desmeréixer una de les més reei
xides produccions de Sternberg, segons la
crítica anglesa.
El mateix director austríac rodará hm
mediatamcnt un altre film també amb Mar
lene Dietrieh. Sembla que el se» títol defi
nitivament será Indiscreció.

90

installacions efectuades
són la

major garantia

d'urgéncia permanent a disposició del nostres clients
Han quedat installades les nostres oficinesIsala
de demostracions a la Rambla de Catalunya, 43, 1
Consell de Cent, 296.- Teléfon 24752.- Barcelona
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ES UN FILM "PARAMOUNT"

Cinematognfíca "ASTREA", Se
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L'exposició Manolo
que agafem l'estilo .amb el
de comentar una exposició de les
obres de l'escultor Manolo Flugué, sentim
esverament que ens costa de su
un cert

Cada

.propbsit
perar.
I

vegada

qué

a

ve

aquesta confessió? Tots

lectors que coneguin
tor, em sembla que

personalment

els

l'escul

la compendran per
fectament. Perqué, amics meus, el cronista
está exposat a que Manolo passi els úlls
per aquestes ratIles i, natural
ment, en digui una de les se
ves, i en diu cada una... Per
exemple : «Cada vegada que
he volgut fer una escultura,
rn'he proposat crear un Apol
una Venus. I gairebé sern
o
pre in'tha sortit una granota.»

en

el monstruos hi pot haver creació i fia
és respectalyle. De tota manera, el

vors

monstruós volgut és •orrorós, intolerabTe.
Hi ha pintors que fan uns monstres ter
ribles, que bufen com balenes, tneuen loe
pels queixals i suposeu que viuen a l'aigua.
Aquestes coses no són mal veritat. A la
mar
hi ha sardines escabetxades, déntols
finíssims, llobarros delicats. Tot aixb ens
ha mengem a les hores del repás. Si en

DISCOS

\Ir

TEMAS D'ACTUALITAT

arquitectos

Els

vots
no

en

no

pretensió doctoral, alguns d'aquests detalls,
els més significatius.
La circulació en les vies públiques és el
primer deis problemes que el manifest en
foca. El problema és important, encara que,

singular i visible
proporcionar-li alguns

deixará de

suplementaris. Un semblant
podrá tenir-lo, perb, sense

partida—natural també—de les

la Sala Panés.
D'engá que Maillol es deixá
seduir per les estructures deis
escultures influides pels arcais
gle vi a. de J. C., per tots
els recons d'Europa sortiren
escultures influides pels arcals
mes assimilats del genial es
cultor de Banyuls.
Q u i esguardi superficial
ment les obres de Manolo, pot
ser les inscriuria en l'brbita
de l'época primitiva iniciada
per Gauguin i continuada, un
cert temps, per Maifiol ; perb
al nostre entendre, la verita
ble coincidéncia deis dos es
cultors está, només, en el con
cepte escultbric, a ,part d'urna
possible i esporádica semblan
ga d'estil.
En qualsevol obra de Ma
molo, per damunt de tota
gaucherie, hi ha el sentiment
viu de la forma. Ehl mateix ha
dit : «Una obra d'art ha d'és
ser vivent.
La vida li dona
un
aire de cosa justa i per
fecta--Iyaire de cosa justa i
perfecta que té una ametlla—.
Les obres del gran art conte
nen, demés, un element etern,
imponderable, misterios, que
no es pot vendre ni es pot
comprar i que només es pot
arribar a mig veure a forg3
de refiexió, de contenció, de
grácia i d'humilitat.» Aques
tes paraules segurament, Ma
nolo les dedicava a un Apol
Manolo.
Mare i infant (terra cuita)
o una Venus de marbre, perb
ens sembla
igualment
es
que
poden referir a qualsevol de les seves admi
el món hi haguessin tants monstres com
rables «granotes» de terra-cuita.
alguns vénen a suposar, faríem uns itpat-s
molt magres.»
«L'escultor ha.cle donar el pes», ens ha
En aqueátes paraules de Manolo hi ha
dit Manolo. I heus aquí una de les q_uali
tats més remarcables de les seves obres.
concentrada tota la humanitat de les seves
I no sois no ens estafa en el pes, sinó que
escultures. Perqué ell, abans que tot, és
aixb : un escultor humá, que sap plasmar
ens regala una bona propina.
«Treballar vol dir crear, parir. Vol dir
les esséncies més profundament emotives
crear alguna cosa, el que sigui. Per aixb
deis seus models. Fins quan deforma, no
és per prejudicis estilítics, •sinó per una
visió superior d'aquelles esséncies.
Els barcelonins tenim un deure a cornplir
Obres d'Arquitectura, Escultura,
arnb eh. Cada vegada que passem per la
Pintura, etc. Antic i modern
plaga de .Catalunya, en mig d'aquella exube
ráncia escultbrica, sentim un remordiment.
a

enraoniés,

—
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MARIUS GIFREDA
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ava,ntatges i els inconvenients es neutralit
zaran, i així podrem dir (enfront deis que
volguessin acusar l'Asociació d'Arquitectes
d'haver intentat una propaganda massa be
neficiosa pels seus associats) que la publi
cació

d'aquest

manifest

causará, en conjunt,
ni apreciable guany,
i materials deis

polític

urbanista

no

ni apreciable perjudici,
als interessos morals

arquitectes.

Si hem convertgut els lectors del desinte
rés professional del manifest que comentem,
i si pensen, com nosaltres, que no és gens
sospitós en aquest sentti, podrem dir que,
per altra banda, no es redueix a un simple
exercici literari. Els seus redactors han vol
gut forgar els partits polítics a parlar d'ur
banisme i han intentat crear, dins el futur
Ajuntament, un nucli de regidors (arquitec
tes i, sobretot, no-arquitectes que fugi del
sistema de les petites iniciatzves d'urbanit
zació, i que vulgui sacrificar les satigfac
cions personals que aquestes iniciatives donen, a un pensament de conjunt en la cons
trucció de la ciutat. Per aixb no han fet
un programa, sinó un manifest.
En aquest,
no és
citat el Consell Superior d'Urbanisme
que l'Ajuntament acaba de crear, a pro
posta del senyor Martí !Esteve, perb en rea
litat tot el manifest constitueix una defensa
de l'esperi d'aquell Consell Superior. d'Ur
banisme, és a dir, de la necessitat d'una
acció urbanista basada en l'estudi previ, en
el pensament clarament fixat, i en la cons
tancia deis objectius que es persegueixen.
Es ciar que en l'escrit de l'Associa16
d'Arquitectes hi ha moltes idees de detall,
que serveixen d'acompanya,ment a la idea
principal que acabem de resumir. Es ta,mbé
cert que, en alguns passatges, aquellos idees
poden fer pensar que estem en preséncia
d'un programa práctic, que automáticament
provocarla la divergéncia, en lloc de la una
nimitat urbanista que el manifest es pro
posa. Perb no hi ha res d'al:a.). L'enume
ració de problemes s'hi fa d'una manera

•

volgudament imprecisa, sense caure en la
pretensió de donar la. solució técnica, allá
on
existeixen diverses solucions técniques
possibles. S'hi ha fugit de baixar a la prác
tica de l'urbanisme, i ádhuc a la regló
mixta de do.L.trina i de práctica, com ho pro
vael fet de no •haver estat consultada l'o
pinió deis socis arquitectes municipals, co
neixedors de la lligó diária de l'experiéncia
urbanista. Repetim, dones, que cal pendre
el rnanifest, no cm a programa, sinó com

orientació, com a plausible temptativ.a
reforgar al Consistori la política que
a

creació del Consell
ha posat en peu.

Superior

de
la

.d'Urbanisme

A.VUI

"Fonografía"
primer número de
revista mensual de discos i d'in
formació, la publicació de la qual .anunciá
rem
Amb un com
en el número anterior.
pletíssim suman, avalat per firmes compe
tents i excellentrnent impresa sobre bon pa
per i amb abundants gravats, tenim la se
guretat que Fonografía será ben acollida
Pa'. tots els discófils.
,Ha

aparegut ja el

es comparés
la intenáitat del tráfic bar
celoní amb la del de Nova ,York, Londres i
París, es trabarla un poc exagerada la pa
raula «tragédia» que el manifest dedica a
la nostra dificultat circulatória. Es cert que,
més aval!, diu el manifest
«Creiem que
del tráfic i de la circulació se n'han fet a
Barcelona unes notes espectaculars.» Re
sumim, i reconeguem que tot el que és
possible en una ciutat feta com la nostra,
és prosseguir en l'aplicació de mesures sem
blants a les que el senyor Xavier Tusell
ha anat implantant, mesures que hauran
d'ésser empíriques, encara que siguin estu
diades per un «Laboratori Científic de la
Circulado Urbana», que és el nom que el
manifest proposát pel Comité del Tráfic.
Estem en un període de transició en la
qüesti6 del tráfic : la pugna entre els tres
elements—circulació pedestre, rodada parti
cular i rodada en comú—és lluny d'estar
resalta. (Un dia parlaré als lectors del que
l'examen del tráfic de Wall •Street, a Nava
York, em fa pensar sobre aixb.) De totes
maneres, el manifest fa be de oridar l'a
tenció sobre aquest problema.
L'especulació de terrenys és un altre punt
que el manifest toca. La crítica que fa del
desordre i desenfré que l'Ajuntament ha to
lerat en aquesta qüestió, és justa. No n'hi
ha prou de cobrar la p/us-va/ua cal inter
venir, amb ordinacions i amb
ritme de
la
en el moviment deis preus
deis terrenys.
L'habitació i les ordinacions municipals
de l'edificació de cases són altres punts que
el manifest examina. En ells, l'Associació
d'Arquitectes parla amb autoritat i gran
coneixenga de la situació. Sobretot, en les
ordinacions, és de desitjar que es faci una
reforma de les existents, massa antiquades.
No és tan fácil com sembla establir un
text técnico-legal que tingui vq:cla real; .peró,
al fons, aquest és encara el més fácil de
resoldre de tots els problemes que el ma
nifest indica. En el capítol La hisencla mu
nicipal, es traba la vacillació natural en un
escrit que vol no ésser polític, perb que
ataca un tema esencialment polític : recla
llei d'urbanisme, reclamació molt
ma
urna
encertada en ella mateixa, perb que valdria,
en definitiva,
el que la llei valgués per la
dosificació deis esperits socialista i conser
vador que contingués.
Acabava el manifest advocant per Pedu
cació urbamista del públic, i en aixb, com
que els redactors tornen al tema central del
manifest, o sigui a l'esperit del Cansen Su
perior d'Urbánisme, estan molt afortunats.
Cal desarrelar del ciutadá—i del futur re
gidor—les funestes habituds mentals que
ens han dut a
tants de mals passos i tanta
d'indigéncia urbanista. Cal comengar aques
ta educació a les escoles.
Si alguns arquitectes surten ciegas diu
menge, tindran ocasió de posar en contacte
les idees d'aquest manifest amb la realitat.
NICOLAU M.a RUBIO 1 TuDuau

Fonografía,

si

avantatge
la contra

de les censures i, potser, de las diatribes
que provoca sempre, en una democrácia,
aquel! que es vol fer valer per raons pro
fessionals o «de casta». Dat i debatut, els

Parlem-ne, dones, d'aques
«granates» que .actualment

No havent rebut amb prou temps els dar
discos a l'objecte de fer-ne la recensi6
corresponent, l'encarregat d'aquesta secci-5.
queda a deure la corresponent crítica als
lectors de MIRADOR.

Situat així el manifest, i dins ell, situats
els seus detalls en el pla que hem dit, no
será de més que comentem, també sense

.

situació

una

Adveriimené
rers

L'Associació d'Arquitectes de Catalunya,

tural,

EinCOO

les eleccions

que es veu que está en ,mans que la velen
fer sortir de la somnoléncia, ha tingut la
idea de publicar una mena de manifest de
política urbanista, amb motiu de les elec
cions de regidors. En ,aquest manifest, l'ar
quitecte-regidor hi és presentat, coin és na

que

tes

exposa

H

Discos de Cocíeau
Jean Cocteau escrivia en la Revue des
Vivants : «Fotografiar la música o crear-la.
Hom fotografia orquestres, virtuosos ; honz
no

Penseu que fent cantar un cor
compás lent i restablint des

recerca.

viu sobre

un

prés la velocitat normal, s'obtindrien cors
inhumans, desconeguts. Penseu que una ac
triu que recita versos pren, segons la ve
locitat de la volta, una veu de criatura, de

•

noia, de dona, de vella, de xicot, d'home,
de vell. Penseu qué esdevindria un micrbfon
amplificador calculat per enclavara, és a din,
que no provoqués només un engrandiment
fotográfic auditiu, i penseu que no hi ha

ulanització,

ningú al món que

preocupi d'aquests

es

que suprirrairien l'avorriment mor
tal de les sales de concerts.»
Fins ara, el sol objectiu deis téonics era
registrar una reproducció perfecta de la veu
real, perb aquest art d'imitada no exhau
reix les possibilitats del disc. Per aixb
Cocteau escrivia aquelles. paraules i, duent
les a la práctica, irnpressionava tres discos
de poemes seus, recitats pel mateix autor,
en
els quals es pot veure un primer pas
efectuat per a la lliberació de l'art fono
gráfic. Aquests discos no són ofotografies
per a l'orella», sinó «objectes auditius», en
els quals Cocteau no ha cercat la sern
blanga, sinó un efecte nou, ric de possibi
litats. Si es vol tenir la semblanga, es fa
rodar el disc a una velocitat lleugerament
superior a la normal. «Importa, al centrani
—diu Cocteau—, que la veu no s'assembli
a la meya,
sino que la máquina n'usi una
altra de prbpia, moya, dura, descorteguda,
fabricada en collaboració amb ella.»

problemes

,

raspalls per
artieles de

neteja

a

tots els

objectes

—

usos

per

a

presetib
,
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Rádio Geico
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Dibulx inédit de

la

Concurs
Srta.

Mariana

M.

G.

M.

Goncharowa

—I

ens

pensem que

no

ho

tornareu

a

pro

var...

—No es pot din mai... pel que
sar, deixeu-me el salvavides.

pugui pas

(Le Rire, París)

El banda de Chicago.—Ja no sé
per distreure aquesta criatura!

(Ric

et

qué fer

Rac, París)

—Está prohiba banyar-se
cm

banyo

pas.

aquí!

M'ofego.

(L'Intransigeant, París)

MIMBDR

8

AIGUA
DE ROCALLAURA
LA DEU

MÉS RICA DEL !Mili

si vosté paeix d'Albumínúría,
Litiasí úrica (mal de pedra),
Bronquitis parenquímatoses
Nefritis crónica, es curará ra.
dicalment amb

L'acomodadora de cinoma .ensenya el

S'expén
en

—Home,

seu

pis.

per anar-la

(The Passing Show, Londres)

AIGUA DE ROCALLAURA

que .aquesta

--4 com és
és més cara?

en ampolles de
litre i mig
garrafons de vuit litres

un
a

sortida de sol
•

s'ha de llevar més de matf

pintar...

(Pages gajes, Yverdonl

—Qué vol

dir sine qua non?
ho sé. Es el primer dia que
i encara no sé les tparaules técniqueF,.
(La Prensa, Nova York)
no

Distribuidora

generaia

FORTUNY, S. A.
Carrer

Hospital,

32

I

Salmeron,

133

jugo

vaig a contar una história molt
divertida... peró potser ja me l'has sentida
explicar.
—Dius que és molt divertida?
--Ja ho cree!

—Dones

no

te

l'he sentida mai.
(Ric et Rac,

París)

Anunciar
a

:9.
.V

MIRADOR
un

producte
per

L'invitat.—Podríem tocar una mica el
nógraf.
L'escoas (proverbialment avar).—No

Pagulla

treneada.

f

—Figura't si és distret, aquest catecIrátic,
que

va.

•

(The Humorist, Londres)

—;Eh que sí? Grácies
anys que són morts.

II

Correas: Apartat 190
Teleg.: "Carburos"

tots

ja fa

Londres)

CI

diari va dur la notícia de la seva
rnort i ell mateix es va escriure una carta
de condol.

NER VIOSOS!

(The Passing Show, Londres)

que

combaten d'una

Neurastenía

BARCELONA

Teléfon

232

a

les acreditades

GRAGEES POTENCIO DEI DR.

de Carburs Metélilics

Mallorca,

Déu,

un

Ilar

Noma] isonvoia

a

(Punch,

Prou de patir inútilment, grades
A

sol enemie.

un

—Ja és bonic

(The Passing Show, Londres)

tot

Catalunya

—Time 94 anys, i ni

—I d'.ara endavant, Miguel, fes el favor
de no tirar les puntes de cigar dintre els
gorros del saló.

és donar a conéixer

manera

SOIVRÉ

cómoda, rápida i efical la

Impotencia (en toles
/

mal de

cap,

les seves manifestacions),
cansament mental, perdua de

memória, vertígens, fadlgacorporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpítacions, histerísme i trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgánics que tínguin per causa o origen esgotament

73013

nerviós.

CARBUR DE CALCI; Fábriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Cor-unya) : : OXIGEN 99 °/0 DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i ardova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia i Cendova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó í altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES

Les

Gragees potencíals del Dr. Soívré,

més que un medícament són un element essencial del cervell, medul•la tot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la pida; indícades especialment als
esgotats en la seva toventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o intellectuals, esportístcs, homes de cilncía, finanders, artístes, comercíants, industrials,
pensadors, etc., aconseguínt sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soivré, tots els esfourcos o
exeercicis fácilment í disposant l'organisme per rependrels sovínt 1 amb el máxim resultat, arribant a l'ex
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies própies de la ioventut.

Basta pendre

Venda

a

5'50

ptes. fiasco,

en

un

flascó

per convéncer-se'n

lotes les principals farmácies

d'Espanya, Portugal 1 América

NOTA. Dirigint -se i trametent 0`25 pies. en' segells de corren per al franqueig a Oflcines Laboratorio
Sóhatare, carrer del Ter. 16, Barcelona, rebreu gratis un !libre explicatiu sobre !'origen, desenrotllameni
i tractament d'aquestes malalties.
—
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ASSAIGS, GRATIS

ANUNCIANTS...!
Una m.oderníssím.a organització completa

en

publicitat

Pellícules de dibuixos animais
mudes

•

aplicades al serveí de la
publicaría, us rofereix:

sonores

N

técnica

E

Vostres productes poden ésser propatats arnb éxit segur
tota la Regió Catalana
Illes Balears

200 cínernes

en

chtiaís

i

per

poblacions

de categoría
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