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EL

TEATRE

EL TEATRE CATALA

Resumdelatemporada
Ens hem trobat en plena ratxa de be
neficis, senyal que les temporades oficials
s'acaben. I be. La de teatre ca
de teatre
grossos,
tala no ha estat pas brillant. Exits
d'Espines,
d'En
Josep
Corona
La
de
fora
general, grisor.

Maria

de

Sagarra,

cap. En

entre
Si fóssim pessirnistes, ens podríem paraula
tenir fent fantasies a base de la
gai
crisi, a la qual hern donat un sentit
atribuir a
rebé mágic. No está .be, peró,posseeixen i
virtuts que no
les paraules
menys encara carregar-los els neulers de
culpes que no tenen.
Si

de

cas

seqüéncia

crisi, aquesta

hi ha

és

con

analfabets del teatre rouresc o man
tuesc. I si be s'han determinat a rendir
culte a la moda del teatre d'importado,
ho han fet amb una obra de qualitat
Márius, que és, evidentment, la millor obra
de teatre estranger de les estrenades ací.
A Romea han estrenat les obres següents :
Quina lastima de xicot!, d'Artís ; La veina
del terrat, de Mántua ; La n2are de Ham
let, de Millás-Raurell ; El rei de la llana,
de Roure ; La Quimeta Maca, de Vilaregut ;

María Llusisa Rodríguez
passa al feafre castellá

corrents

La

sorpresa d'Eva,

de

Millás-Raurell,

La primera visió que recordem de Maria
Lluisa Rodríguez és la d'Im matí de diu
menge assoleiat, al Passeig de Manresa.

Maria-Lluisa, junt

Tocaven" sarda.nes i

amb

l'Elvira Jofre, del Teatre Novetats, forma
ven en un rollo en mig d'una difusa admi
rado

general.

Erem

en

aquells temps

ven

qué

el catalanisrne considerava
la sardana com una manifestado inequívoca
de patriotisme i, per tant, era extraordiná

i lis

turosos

en

riament ben vist que les artistes del

—

teatre

tre,

i

probablement

La

máquina

no

hi

entraran

mai

—

els

de generes.
temporada amb una obra
vade-retrospectiva : A ?'arma, a ?'arma, fills
del poble, d'En Roure, que fracassá.
El divendres reforç,aren el cartel' po

nat

en

una

.barreja

Van començar la

d'escriure do nualitat

sma obres
de l'Iglésies, d'iEn Rusinol i
d'En Guimerá, i, miracle!, el teatre s'om
plí. En aquestes obres no hi sortien els
primers actors. Reincidiren amb el sub-sai
net arnb un Bernat Xinxola, altra obra d'En
Roure, que va fracassar, con-1 la primera.
1 és que no n'hi ha prou amb fer sortir
milicianos a escena i amb cantar l'Himne
de Riego i ainb dir nicieses per engrescar

al

públic.

Han acabat la temporada amb Ocells de
fang, una obra de guerra, i amb l'adap
tació d'una pellícula.
Ni l'una ni l'altra
produiren l'éxit esperat. Jo cm permeto atri
buir les causes al fet que l'obra de guerra
pel públic d'aquel] teatre.
no era adequada
Ultra aixó, que ad l'obra de guerra no
tal, per la senzilla raó
ens interessa eom a
que no l'hem viscuda gairebé. Per la rnajor
part de gent d'ad, la guerra va ésser una
pluja d'or, no pas una tragedia. Es el
mateix fenomen que ha succeit a Romea,
on, de totes les obres estrangeres estrena
des, la que va interessar més al públic va
ésser El procés de Mary Dugan. 1 de l'a
barro,
daptació de la pel•ícula Del mismol'encabí
cosa cal dir-ne. L'Amichatis

poca
en
els

seus

motllos teatrals sobradament

coneguts.
En aquest
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Clarls,
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teatre les temporades soben
any
durar fins a darrers de juny. Aquest
l'acaben el 17 de maig. Res Inés.
Del Talia no val la pena de dir-ne un
mot, perque el que hi solen fer es troba
molt per dessota, encara, del que fan al
lector, tam
teatre Espanyol. Com veurá el
poc diem

una

paraula

BARCELONA

del Líric Catalá.
JAUME PASSA,RELL

FANTAS I O

BELLESA

Una Iluita de l'home amb
els elements i un triomf de

l'alpinisme.

•

Producció G. W. Pabst
Programa Gaumont
ezx

Aquesta pellícula mereixé
l'honor d'ésser presentada
en Sessió d'Art, sota el pa
trocini del CENTRE EXCUR
SIONISTA DE CATALUNYA.

no.

un

artista que és sim

Més que els grans talents

i

els

Es pot dir que té feta la
de la felina. Per aixo, la gent de
teatre s'esforcen a polir i abrillantar l'arma
invencible de la simpatia. Alguns han fet,
tatge

enorme.

meitat

°

catalá

ballessin al

so

de

la cobla.

tv.

Per citar mames un cas, parlarem de Mau
rice Chevalier, l'home tipas dintre del rarn.
Chevalier, precisament, és un home que en
la vida privada no es distingeix pas per la
seva
simpatia. Es més aviat sorrut i poc
donat a les expansions. Cal haver-lo vist
en
l'instant precís de sortir d'entre caixes
r
aparéixer a l'escenari. En aquel! mo
P'
ment, Chevalier canvia materialment de
cara, de gest, d'expressió. Dirleu que a
l'entrada de l'escenari té penjada la más
cara
de la simpatia i que se la posa just
el moment d'encarar-se am• el públic, corn
el bus es posa l'escafandra per baix,ar al
fons del mar.
Maria-Lluisa Rodríguez cornpta amb l'ex
traordinari avantatge que la seva simpatia
L'actriu
no té ni una punta d'artificiositat.
que veieu a l'escenari és la rnateixa dona del
carrer, de casa seva. A sobre les taules, pe
re, aquesta simpatia agota la lluminositat
i la gracia de l'art. Mig mintit després de
sortir, Maria-Lluisa Rodríguez ha guanyat
el cor de tot el públic.

'Eren

aquells temps, també,
qué Maria-Lluisa
Rodríguez, joveníssima, imposava la
en

seva

grácia

precoç

en

obres d'ambient fol

les

quitorriá.

Han passat uns quants anys, no gaires,
i s'han fet els possibles per apartar, cada
dia una mica més, el teatre catalá d'aquel'
dolcíssim clima de calendari patrietic. I ens
trobem que Maria-Lluisa Rodríguez, que
havia fet uns ángels deis Pastorets, alats
amb una punta de murrieria, 1 unes page
setes gentils que baix,aven infalliblement de
la rnuntanya, se'ns ha tornat pos a pas una
actriu excellent, molt del dia, una actriu
única en el seD genere dintre del teatre

*

*

*

Pene no és pas sois el seu «ángel» el que
fa de Maria-Lluisa Rodríguez una actriu
única del teatre catalá. Hi ha, a rnés a
rnés, l'instint i la malicia d'una artista de

debb. Recordem, per citar un cas exernplar,
la creació inoblidable que feia del seu petit
rol d'El Carrer. Aquella escena de noia cap
verd que torna a casa a la matinada, arnb
el gal-an al braç i una amable embriaguesa
al cap, una escena en la qual es diuen po

catalá.
*

sentit, esforços extraordinaris.

aquest

en

quíssimes paraules

i tota la resta és orn
per la deliciosa poca-salta d'unes ria
Hades sense to ni so, Maria-Lluisa Rodrí

plerta

guez la interpretava ,amb

una

Ara, Maria-Lluisa Rodríguez abandona
catala i la companyia del Romea,

teatre

Sempre
lar quin

és arriscat de pretendre assenya
fou el primer éxit de tal o tal
altra actriu ; de totes maneres, des del punt
de vista de l'espectador, ens atreviriern a
dir que la ddescoberta» de Maria-Lluisa Ro
dríguez la várern fer quan ella representava
el paper de la modisteta del segon acte de
L,a dona verge, de Manuel Fontdevila. En
la

creació, vivíssima, d'aquel' rol, la jove

actriu de la

companyia

Vila-Daví

es

reve

lava com alguna cosa •més que una espe
rança. Maria-Lluisa Rodríguez ens °feria
un tast sense trampa del que ,més tard cons
tituiria l'element principal de la seva per
sonalitat d'artista. En aquella modisteta hi
havia ja tota l'alegria, tota la malicia 1,
sobretot, la irresistible simpatia, que és la

Damunt el canemás d'un argurnent Ileu
ger i sense grans ambicions, Avelí Artís
di
ha teixit tres actes d'aedo animada i

vertida, correcta de llenguatge
de moviment, pueril i superficial

i

graciosa

estones,
el temps distreta
ment i sense encaparrar-vos gens ni mica.
Artís va dir-nos ja abans d'aquesta es
proposat fer res
trena que no s'havia pas
ho ha
de transcendental, i val a dir que
seva
ben aconseguit. Aquest proposit i la
consecució ens priven, dones, de fer-li cap
us

qual

passa

a

s'ha format la

a

fa passar

perqué falti en l'obra res d'alle que
l'autor no hi ha volgut posar.
Avelí Artís és, indubtablernent, un deis
virtuts
nostres comediegrafs que té més
teatre. Pocs en tro
i qualitats d'home de
d'observado
barca que a les seves dots
realitat Ii
i de transcripció d'alió que de la
ate
seves creacions,
a
les
servir
per
pot
les seves
llarg
de
oil,
tot
al
geixin, com
corn aque
igual les bones de d•bbmanteniment
obres
el
lles que no en són tant
.arnb un
d'una acció amb tanta netedat,
efectes, amb un
ús tan regular i just deis
joc tan enoertat d'entrades i sortides deis
personatges, amb una graduado i un re
i
partiment tan ben amidat de situacions
carac
de diálegs, us donin uns tipus tan
terístics i uns acudits tan de bon to i ve
ritablement enginyosos.
que
Pere, tot i comptant amb tot aixe
do
aquest
gran
amb
pas
poc
no
és
aquesta
mini dels mitjans d'execució, amb
capacitat animadora que el posen en dis

retret

de

poder

treure

personalitat, i
Debutará la pró

seva

l'escena castellana.
en
el Poliarama, al front
de la qual ella será la

temporada
companyia,
primera .actriu.
xima
d'una

Tots els que estimem el teatre catalá
hem de lamentar aquesta baixa en els nos

rengles. Sobretot, perque Maria-Lluisa
Rodríguez era el tipus d'artista que Inés
falta fará als que treballen per al rejoveni

tres

de la nostra
a la modernització
literatura dramática. Donarlem de bon grat
1-raja dotzena de «colossos de l'escena» a
carvi d'un floret d'artistes del to i del gust
de la que fas ara ha estat la dama jove
del Romea.

ment, per

JOSEP MARIA PLAN'E

ENES

sovint d'enfangar-se en la pedanteria i en
l'afectació.
Hi ha dos personatges a destacar, molt
vius i caricaturescos
en
el sentit d'ac
centuació de carácter que té aquest mot—,
que són els de la yella serventa i el del

batlle del poble. Si no tinguéssirn present
que es tracta d'una comedia totalrnent in
transcendental, els trobaríem un xic rudi
mentaris en el seu mecanisrne anírnic, peró
són apuntats amb gran agilitat i feliços de
dicció. Quant als altres, resulten força es
borradissos encara que ambienten molt bé
l'obra i n'apuntalen la cornieitat.
La senyora Guard i el senyor Daví, ex
cellents en les seves respectives interpre
tacions. La resta de la companyia, si no
brillantment és per la grisor
es porta tan
deis personatges, per bé que ens els donen
amb compenetració i agudesa. El persa
natge episedic de la senyora Rodríguez és
tret
per aquesta amb la grácia i la inge
nuitat a qué ens té acostumats.
J. C. i V.

TEATRE NOVETATS
Gran

companyia lírica de LLUIS CALVO,
que figura el colossal artista
MARC

—

posició

el
en

La Roda de la Fortuna (Teatre Romea)

A.vell Artís

que

la

EST

L ES

pero

grácia única,

insuperable.

*

—

ART

a

pinyols extraordinaris, l'espectador agraeix
la cordialitat, la frescor, el somriure que
L'artis
es desprenen d'un artista simpátic.
ta que té aquest do, juga amb un avan

•

—

al teatre. Dir

r

Molt oportunament el mestre Casals re
posava en el programa de l'últim concett
de primavera, la suite sinfónica retolada
Cançons i danses de Villa de Mallorca, del
Sarnper, que obtingué, fa
nostre Baltasar
poc, a París, un brillant i inerescudíssim
éxit de públic i de crítica.
L'audició d'aquesta obra, que ja sha
pogut escoltar diverses ocalions a Barce
lona, tenia aquesta vegada un interés es
pecial, degut a la circumstáncia d'ésser di

pátic, no és pas un elogi banal. Un pintor,
un escriptor,
un
músic, pot prescindir per
fectament de la simpatia. Un artista de tea

criminals, de Brückner. Com es pot veure,
la temporada ofereix una perspectiva d'alts
i baixos. Passa de la comedia de l'Artís,
que té to, a la bajanada mantuesca. Es
realça amb En Millás-Raurell per a caure
als abismes analfabétics d'en Roure ; i així
successivament, fins arribar a Els criminais,
de Brückner, el pinyol de la temporada.
En aquest teatre sembla que hom hagi
establert el sistema d'anar a tornballons

d'un encadenament de circums
tálleles, les quals culminen CO un estat
d'indiferencia total del públic envers el tea
les obres estrenades, que no
tre. En uns,
aconsegueixen interessar el públic. En al
tres, l'orientado errenia de les empreses,
cregudes que saltant indistintament d'un
genere a l'altre assolien inferessar el pú
d'ençá que comencen la temporada tins ar
blic, quan el que aconseguien era desorien
ribar a Pásqua, com si tant se'ls en dones
tar-lo. 1 la desorientado suposa indiferen
d'éxit,
de la marxa del teatre. Pero, aixo sí. Ar
cia. Si entremig surt una obra capaç
i
aquesta circumstáncia és, precisament, la riba el moment de l'estrella de Pasqua,
aleshores posen tota la cara al foc amb
que la fa passar desapercebuda.
Els teatres que salen defensar-se millor l'obra d'importació estrangera que ha de
salvar-los la temporada.
són els que no es mouen de la línLa tra
Allá on hern posat ha, millor hauria estat
çada en començar. Un exemple fefaent posar-hi
hauria de salvar, porqué aquesta
ho és el Novetats.
és la veritat i perqué ens entendrem mi
Durant la temporada han estrenat les
Mecenes, de Caries Solde
llor. Aixe ya passar, en efecte, una sola
obres següents
vegada. Fou arran de l'estrena d'E/ procés
vila La Corona d'Espines, de Josep Maria
de Mary Dugan, l'éxit de la qual es pot
creació
d'Adam,
de
Sol
Sagarra
;
La
de
dir, repetint la frase famosa de lo Chi!,
devila ; Qui l'ha vist i qui el veu, de Josep
que va sorpendre la mateixa empresa. Tant,
Maria Planes ; La senyoreta porta el yo
que d'aleshores ençá s'han preocupat úni
lant, d'Avelí Artís ; L'Arldnim Blau, de
cament de procurar-se una obra estrangera
Márius Gifreda, que va constituir una no
per estrenar-la per Pasqua, sense parar
vetat ; D'aquesta aigua no en beuré, de
gaire esment arnb el que feien en catalá.
Ne
i
Torres
;
La
Perla
Maria
D'ola
Josep
El mateix,
n
efecte, els ha donat posar
gra, de Sagarra, i la traducció de Marius,
mateix.
una
obra d'En Mántua o d'En Roure que
de Marcel Pagnol, feta per Sagarra
Exceptuant les absencies de Pous i Pagés una d'En Millás-Raurell.
Fruit d'aquests alts i baixos, d'aquestes
i de Pompeu Creuhet, el lot d'autors és
derivacions, ho és que el públic, desorientat,
!'habitual de la casa. Ultra les acostuma
atabalat, deserti del teatre. Per altra part,
des representacions de teatre d'infants
hi ha molt a dir respecte del teatre es
les consabudes funcions de teatre francés.
tranger. Els criminals, al capdavall, és
Exactament com l'any anterior i com tots,
una
obra adotzenada. A més d'aixó, era
d'ençá que a Novetats es representa teatre
adequada per aquell teatre? Entenem que
catálá. Si no s'hi produeixen éxits grossos,
ho era més pel Parallel, i, en canvi, que
la culpa será en tot cas del nivell mitja
la de l'Espanyol slauria adaptat més als
de les obres, no pas de circumstáncies alie
gustos del públic de Romea.
nes i exteriors. En el teatre, la crili prové
I tenim, finalment, el teatre Espanyol,
de da manca de quolitat de les obres.
la catedral del vodevil, com s'ha dit en
Ara no és un mornent oportú d'escatir
rnants
anuncis i en la literatura teatral
aquesta qüestió que és incumbencia de la
de
circumstáncies
que se sdl publicar als
Remarquern,
no
ja
és
feta.
crítica, i aquesta
diaris.
any,
a
Novetats,
han
obstant, que aquest
La temporada d'aquest teatre és un cas
cent representa
obtingut un éxit gros
exemplar de desorientado. ja fa anys que
cions, i aixe a Novetats és gairebé incon
dura : d'ens:á que substituiren el vodevil
amb La C ó n'a d'Elpines, d'En
cebible
Sagarra. Per altra part, és l'únic teatre, estricte per obres sistemáticament desver
gonyides; pere aquest darrer any ha culmi
de catalá, en el qual no ha pogut entrar

Baltasar S

joia de més valor del bagatge colorit d'a
questa actriu.
La simpatia és un element de primer or
cire per a tota persona que es vulgui dedi
car

MÚSICA

LA

parta

de

Peptsodi

més ínfim, de l'anecdota més banal per
transformar-los en una pega, un sainet o
comedia en tres actes que es vagi des
una
calxlellant suau corn una seda, no podan
pas dir que Artís en el seu teatre actual
satisfaci plenament. La seva mateixa
ens
facilitat, la seva mateixa habilitat li priven
substancial
de donar-nos alguna cosa de més
i més intens.
La Roda de la Fortuna es manté per
fectament dins aquella tónica sainetesca
planera i correcta a la qual deu Artís els
millors encerts de la seva obra teatral,
apartar-se de la qual ha riscat molt
en

en

la

rigida pel seu propi autor, que ha
afegir encara a la forta suggestió que
de

la
emotiva i
na

partitura

un

sabut
ema

més cálida nota
personal d'un vigor i

una

accent

d'una eficácia singulars.
Aquesta música colorida i "luminosa

de
hauria complagut a un
genearca de la nostra Mú
sica
ens fa pensar que si encara pot fruc
tificar a Catalunya aquel' corrent d'orlen
talisme, que es filtrava com una saba de
renovadora vitalitat en la música d'algunes
nacions europees a finals del segle passat,
és de Mallorca encara, és d'aquest músic
Mallorquí que caldrá esperar tal vegada la
callita m6s assaonada.
La modalitat oriental del folklore de l'Illa
Daurada, Samper la porta a la massa de
la sac-orri hi portavl'ela-de-POrient rus
Rimsky-Korsakoff amb qui, proporcions
guardades, podríem posar en parallel al nos
tre músic
i és en ell, per tant, grávida
de totes les possibilitats que han estat ne
gades al músic en el qual —com ha estat,
per exemple, el cas d'un Cyrill Seott
l'orientalisme és fruit d'una actitud. esté
tica deliberada, producte de cultura, més
que de natura, mer afany d'exotisme, en
el fons, que rápidament havia de dege
nerar
cap a un estil escenográfie de ba
llet rus.
Sense aspirar a una rigorosa unitat sim
fónica, Samper ha sabut aligar els temes
ernprats
Inelodiles populars d'una fork:a
de carácter i una bellesa de línia admira
en
una forma rapsedica
folgada que
bles
permet de deixar desplegar-se lliurement
totes les ressonáncies de
poética evocado
que cada tema comporta, sense negligir,
peró, les exigencies de composició, más re
solta, al meu entendre, en el primer i en
l'últim temps que en Calma a la mar, on,
seduit seas dubte el compositor per la ri
quesa del material de qué disposava, el
control formal es relaxa, do.nant lloc a
un sensible desequilibri de proporcions. Amb
el sacrifici d'algun deis episodis centrals
més afins de carácter, aquest temps, altra
ment potser el més evocador de la suite,
guanyaria segurarnent en intensitat tot el
que perdria en extensió.
L'orquestració, límpida i precisa, juga amb
molta de seguretat tots els colors d'una
opulent paleta impressionista, en la qual
l'esclat del metal!, el timbre incisiu de
l'oboe i del corn angles, o els registres
aguts del piano i de les fiautes casen bé
i son posats en valor amb una habilitat
consumada d'instrumentador.
A remarcar encara en aquest concert la
magnífica actuació de Miecio Horzawsky,
que ens ofe,rí urna versió del Concerto en fa,
de Chopin, d'una noblesa de concepte i una
sobrietat expressiva que rares vegades hom

Samper —que
Felip Pedrell,

tant

—

•

—

—

•

—

pot admirar en grau tan singular d'exeel
lacia en la interpretació d'una obra que,
en
el concepte trivial del púgil del teciat,

sembla tolerar i ádhuc demanar tot el des
ballestament deliqüescent, tota l'exacerbació
sensiblera del virtuosisme salonnier més

desenfrenat.
subratllar
Com a final d'un programa cal
una
Ouarta simfonia de Beethoven, molt
treballada i brunyida amb aquella gran obs
tinació per la limpidesa i precisió del de
tall, que és una de les característiques més
remarcables de la tasca del mestre Casals
a

l'orquestra.

REDONDO

ROBERT GERHAKIJ

Avui, tarda,

EL SANTO DE LA ISIDRA
Los Cadetes de la Reina
debutant la

Maria Teresa Planas:

primera tiple

EL POBRE VALBLIENA
Nit

Los
í

parientes de

estrena

de

la

famosa

obra

la Natí
en

dos

actes,

Teatre Catalá ROMEA
Corapanyia catalana VILAJDAVI
Avui, dijous

LA

Tarda,

a

les 5

Teatre

d'infants:

PRINCESA DORMIDA

La rateta que escombrara l'escaleta
Nit,

a un

quart d'onze

Marcha de Honor

L'amor bon diplomátic

REDONDO, i anb
despatxa a comptaduria

LA RODA DE LA FORTUNA

divo
pel
assisténcia deis
gran

MARC
autora. Es

»

111141'!1

MIMO*

LES

yo
M'AS

LamiEBRES

A. Esclasans: Vícior

o

la Rosa deis Venís

Tots els lectors assidus de l'Esclasans es
cm penso, d'acord en un punt concret,
i és a reconéixer la válua excepcional d'a
quest escriptor com a crític. La tasca de
profunda interpretació i d'aguda valoració
a qué es Mur-a quan s'enfronta davant d'un
libre és veritablement exemplar i el fa escle
venir un auténtic crític literari, deis poquís
sims que tenim avui a Catalunya. Aixo, na
turalment, és un handicap per als que volen
parlar, d'un modest nivel] crític, de les obres
de l'inventor del Sistema, i, en el cas con
cret del Víctor, aquest handicap és aug
mentat per la mica de diatriba que fa l'au
tor en el próleg, en el qual, com en gairebé
tots els prblegs escrits pel mateix novellista
que signa l'obra, hom s'esmerça a fer res
sortir les prbpies intencions i a detallar les
influencies exteriors o temperamentals que
poden haver-se exercit damunt la novella.

tan,

gut

Shalcespeare.Bacon,

(Edicíons Proa)

punt especial

a
fer constar que ha
novena sobrerealista. Caldrá
respectar aquesta classificació de l'autor, que
jo no em veuria amb cor de fonamentar,
i que, justa o errada, no altera la válua
un

via escrit

una

seva

novena).

«La

novena

l'epica dels temps moderns.» «Res més
que
aplee de psicomáquics que
conjunt de
lent-se i organitzant-se
logomáquies.» Posat a triar entre el
van

en

quan érem petits i que consisteix a entre
linar un fil amb els dits de les mans i que
donant i prenent de mens d'un altre—per
aixb a Catalunya el joc s'anomena pendre
i donar—forma el fil variades figures que

Els partidaris de la tesi que fa del can
celler l3acon l'autor de les obres de Shalces
peare, no aíluixen. En efecte, miss Annette
Covington, estudiant un exemplar de la pri
mera
edició de les obres. completes de Sha
kespeare, l'edició coneguda per First. Folio
entre els biblibgrafs, diu que ha trobat, mi
rant amb lupa, una inicial, el nom de Fran
cis Bacon en carácters microscbpics.
Fet i fet, aquesta qüestió durará tota la
vida, i el más assenyat és, sens dubte, aco
llir-se a la frase de Bernard Shaw : «Les
obres de Shakespeare no sán d'en. Sán d'un
tal Shakespeare que vivia a la mateixa

és

un

Cat's Cra-dle, textualment El bressol del
gat, és el títol de la més important, si en
considerern les dirnensions matcrials, no
vena de Maurice Baring, el novellista anglés
que comencem ara a conéixer de pie, a Ca
talunya, grácies a la traducció que Carme
Mcmturiol ha portat a cap i ha publicat
d'una de les seves obres, Daphne Adeane.
El bressol del gat, així s'anomena a An
glaterra aquel] joc al qual tots hem jugat

con.»

darla saber si he arribat a copsar el con
cepte que l'Esclasans té de la novena (o si
la

encara

A Anglaterra és más viu que enlloc el
culte als grans bornes. Cada any, per exern
ple, a darrers d'abril, té lloc una cerimónia
o
altra a Stratford on Avon, el poble de
Shakespeare, per la data de l'aniversari de
la seva mort.
Seguint, dones, aquest costum tradicional,
els devots de Shakespeare han peregrinat a
la tomba del gran \Vill. Peró els hi espe
rava
una
sorpresa. Una má irreverent ha
via posat, sobre la pedra tombal, un carto
que deia
«Ací jau l'esperit de Francis Ba

Salvat aquest pctit inconvenient, m'agra

más no, de

LL ETR ES
VAR1ETATS L'ari de M. Baríng

reso

ja s'aparenten a
ja a un bressol.

microcosmos, l'autor, fidel

al
s'ha decantat per la vida
interior, per l'épica de l'home, i gairebé jo
dina que aquestes psicomáquies no han ar
seu

i el

resoldre's en logomáquies, potser
despit del novellista.
Ess,encialment, Víctor és una novena lí
rica. Els gustadors deis Ritmes trobaran
la mateixa atmosfera de somni sumptuós
cerebral que caracteritzava aquells poernes.
Per-45 molt sovint la lírica es menja la no
vena, i molts lectors assidus es negaran a
admetre l'obra d'Esclasans en aquest g
nere, que, encara que sigui molt ample, té
marcades. Aixf
unes característiques prou
com les
Histbries de la carn i de la sang,
tot i llur excellent qualitat no encaixave,n
Víctor o la
en el concepte clássic del conte,
rosa deis vents
no pot arribar a classificar
novena. Precisem l'argument.
se com
una
Víctor, de vint-i-cinc anys, desvagat i benes
tant, hipersensible i somiador, rep una forta
ribat
ádhuc

a

A.

Esclasans

extraordinaria de moltes de les pagines del
Víctor, llibre que, encara que no contribuirá
gens a fer popular el nom d'Agustí 'Escla
sans, refermará l'alta consideració de poeta
i artista original que amb la seva tasca cons
tant i independent s'ha guanyat entre la in
tellectualitat catalana.
RAFAEL TASIS

trasbals que s'ha

produit

en

els

tes, arriba a centrar una mica l'a seva in
constant rosa dels vents entre l'espectacle
Carme i Jordi —1 les
de l'amor complet
sávia espiritualitat
converses amarades de

de mossén Just. La mort del seu millor
amie el fa tornar a Barcelona i allá el seu
antic afecte per la vídua, Hortensia, esdevé
un llaç carnal amb les agitacions i els pene
diments que la seva irregularitat suscita.
Una temptativa fallida d'evasió acaba de
centrar la rosa deis vents de Víctor a la
falda d'Hortensia, i la novena acaba amb
el
l'anunci de la «paternitat-maternitat»
casament que ho ha de legitimar tot. A l'en
torn d'aquest tenue argument, i d'una ma
imperceptible, Marina i Maria Lluisa,
nera
dues figures más aviat simbbliques, ajuden
a
teixir el constant monbleg de Víctor.
Més important que l'argument i que la
característic estil de l'Es
seva resolució, el
clasans assoleix en .aquesta obra els cims
més alts de la riquesa verbal, que més bé
podríem dir, amb una paraula que li és molt
familiar, pompa. 1-11 ha capítols en els quals
absolutament, com el primer,
no passa res
com
la rnajoria de les págines que des
criuen la vida interior de Víctor a Vallge
mada, i que ski potser les millors de l'obra
per la fuga de les imatges i pel doll cons
inacabable que
tant de l'estil
una espiral
s'extasia en la propia perfecció.
Naturalment, quan acabeu de llegir la
novella us cal rellegir el prOleg. Us ajuda
molt a completar un concepte aproximada
ment just de l'obra. Si la característica de
l'estil d'Esclasans és la pompa, el seu espe
rit essencial és Pegolatria más absoluta. Víc
tor
és, gairebé sernpre, Esclasans.
«ve
tot en un deis dos monólegs interiors
—

de la vida

BIBLIOGRAFÍA

com

n atenui
el carácter d'inversemblanga per
fer-se creure del lector».
Tot Ilibre té una moralitat latent. Aixf
Baring senyala concretament que Cat's
Cradle demostra que contra les passions de
l'amor no hi ha altra cura que fugir-ne ;
cara
a
cara
tothom abdica. La moral és
encara més implícita en el cas d'un creient,
com
és el cas de Maurice Baring. Perb no
aneu
a creure que les seves
novelles tinguin
una
exclusiva intenció apologética i que
l'autor confongui l'art de narrar amb l'ora

tbria sagrada- La moralitat acompanya els
fets, com el perfum a la flor, sense que
aixb vulgui dir que la flor sigui pertum.
Baring está convençut que la vida obeeix
a
un
ordre secret ; que la novella treballa
a
posar a llum les regles d'aquest ordre.
Perqué els homes ignoren aquestes regles
és perqué cultiven la desgrácia i el desespere
Afanyats darrera la felicitat, els veiem en
les novelles de Baring crear el mitjá, i La
causa
no és
sinó la impaciencia. Víctimes
de miopia, parlen de desorclre, d'impudícia,
i aixb perqué disposen llurs actes d'acord

exclusivament amb les sollicitacions del pre
sent, sense cuidar de la venjança del futur ;
viuen per franges, sense considerar la to
talitat de la vida.
La trágica impressió que comunica l'art
de Baring és la d'un espectador que assis
teix a una partida d'escacs entre dos que
no
en
saben. Veure com erren sempre la
jugada, com prolonguen un joc enujós, dei
xats a llur
ignoráncia, i no poder inter
venir.
T la ciencia de la vida no es comunica,
s'apren a l'eseola del dolor : «No ens es
capem de la vida, del dolor, de la miseria,
o
més ben dit, l'home presoner d'aquests
páries és obligat a fer-se ell mateix la seva
escala de corda, amb la qual escalar els
murs plens de nunxes i així,
les mans tros.
sejades, els peus sagnants, abastar l'eterna
Ilibertat».
Fanny de Daphne Adeane, el mateix que,
la Princesa Blanca, s'encaminen a aquesta.
eterna llibertat per Púnica ruta oberta vers
ella, per la porta estreta, per la ruta del
sacrifici. Fanny, no cristiana, apren la Ilkó
l'escola deis trágics grecs i la Princesa>
Blanca a l'escala de Crist.
Totes dues han assaborit fins a la sacietat
el món ; belles duna manera espléndida,
espirituals, han vist els homes volear adu
ladors, rendits entorn d'elles, han gustat
freneticament del món i a la fi, en tetes
aquestes satisfaccions personals, no hi han
retrobat sin6 el mal gust de la cendra. No
més en obrir-se realment als altres, en no
cercar ja
más la felicitat prbpia, és quan
precisament troben aquesta felicitat, i la
traben no com una cosa exigida, sin6 com'

—
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La Princesa Blanca necessita arribar a
l'edat en la qual l blanc nimba la seva
testa per entrar en aquella pau interior, en
aquell éxtasi que transpiren alguns rostres
de les =dones de Rafael i que ha acon

seguit

ofrece

en

cto material,

cada tomo un
estudio comp

una

tan

feliç expressió

pri

els

jades?

Un maestro de Historia del
Arte para cada volumen.

.

en

compassos del Siegfriedidyll de Wag
ner. Pecó el que importa en la vida de l'es
pera és el moment darrer, i si la vida,
com deia Keats,
és l'enclusa on es torgen
les ánimes, qué importen els cops de marren
en
fals, si a la fi les ánimes són ben for
mers

JosEp PALAU

LABOR
En que la aportación de
diada en cada tomo

—

aquesta altra : «On sán
els pétals de les ros,es rnenstruals?» I d'una
regularitat massa de recepta aquell episodi
desdoblament de per
del pseudo-suicidi
sonalitat —, o aquell complex d'Edip que
normalíssima passió sexual
ve a aigualir la
de Víctor i hortensia.
Finahnent, l'Esclasans sembla haver tin

parlar

Es una edición LABOR, y ello
garantía para o lecto-re-s. ?E
esta HISTO
A

ritables»,

nbleg interior,

a

ISTORIA,DEL ART:

•ot,"

—

afirma l'autor una mica gratuita
ment
el nom de l'Esclasans surt un mo
ment, seguit d'un repte paternal i curiós.
El punt de partida que l'autor proclama
«fins al final, sense oblidar-lo mai», Freud,
potser ha fct más mal que bé al Víctor.
Quan una influencia és recercada és molt
difícil que es manifcsti amb espontánia na
turalitat. I és d'un freudisme mol, discu
tible aquesta frase : «jo veig el món en
camisa fent carreres hípiques cavalcant teo
ries de bidets de marbre rosa testament deis
espermatozoides», que surt en el primer mo

joc

ESPANOLA CON UNA INSUPERABLE

seus

nervis, va a passar una temporada a Vall
gemada, i allá, després de vagarejar en una
exacerbada orgia de pensaments i de duib

taula,

l'entrada del nou factor és recalcada d'una
faisó gens dissimulada, a fi que l'espectador
ho adverteixi i es delecti' ealculant-ne l'efi.
cácia imminent, en la vida aquests factors
decisius acostumen a immiscuir-se en el fil
de la nostra vida, sense fressa, com a trai
ció, i són aquests fets fortuits disfressats
de banalitat, que a la llarga porten trági
ques pertorbacions a Pórbita de la nostra
vida.
Maurice Baring es llença, dones, a cons.
truir tota una astronomia moral, traçant br
bites i més órbites i senyalant sobretot els

els obrers de les fábriques. Així s'obtindria
la literatura comunista veritable.

MARCA

POR FIN CUENTA LA

sotragada amb la nova de la mort de Ka
thryn, una amant ocasional. Per a refer-se
del

i

una

immens de donar i pendre, i .aquesta
remarca es completa per si mateixa amb el
primer parágraf de Daphne Adeane, para
graf que tota l'obra illustra.
A l'inrevés del teatre i de la novena, on
un

al capdamuni
El camarada Vogtrotin, crític lacrad, de
plora que la producció literária russa se
gueixi essent individualista, al mateix mo
ment en qué la proelucció comunista está
tan
rigorosament organitzada. Per tant,
proposa la creació de tallers literaris, on els
temes de llibres, escollits segons la rriés pura
doctrina comunista, seran tractats per equips
d'escriptors ; cada un d'aquests estará es
pecialitzat : un en el diáleg, un altre en
la descripció, etc., com són especialitzats

a

francesa),

versió

Especialidzació fins

subjectivisme,

a

ral del nostre món, está sotmes, igualment
que les figures del joc alludit, a brusques
rnodificacions que determinen l'entrada en
acció d'un nou factor.
Aixt es plau Walter, personatge de Cat's
Cradle (La princesse blanche en la recent

macro

cosmos

miran, ja

Els fils de les nostres existéncies així ma
teix s'entrelacen i les figures que componen
entre ells, el que podria dir-se'n el pla mo

época.»

un

un

punts d'intersecció entre aquestes corbes,
és a propbsit d'aquests punts d'intersecció,
que Baring escriu : «La vida és tan inver
semblant, tan fantástica, en els seus Més
mernis incidents,
tan atapeida de coses que
un
escriptor no gosaria inventar, que si
aquest pren aquesta histbria, caldria que

En que cada volumen

gráfico

y

c e,
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Olga Sakharoff Una escola barcelonina?
sevade
L'enlairament paulatí del

pintora

nom

d'aquesta

havia sempre
l'admiració envers la

omplertsatisfacció,
simpatia
pictórica s'afegia
ens

russa

i

car

de ca
una
obra
rácter sentimental. Tot sovint véiern apa
réixer en les seves teles elements de carác
alguna obra, com la cone
ter catalá i en
l'interés concret per
guda Danse espagnole,
al inostre poble era ja del tot palés.
Sabfern que aquesta pintora havi-a estat

tud

que solament mans femeninos poden
assolir. D'un modelatge i unes sintetitza
cions molt sávies, les seves obres, amara
des d'una joia molt pura i molt íntima,
acullen P aneodota, una irania malt deli
cada i molt explicadora de Pesperit actual
del món que somriu compadit de les indu
mentáries passades de moda deis personat
ges que la pintora crea.
Pero la nostra major sorpresa fou quan

Tots els que, aquests dies, hagin

Pares,

tat la Sala

freqüen

hauran vist les pintures,
interessantíssimes, que Joan Seix acaba
d'exposar. No coneixíem gran cosa de :a
producció d'aquest jove artista, fora de la
presentada anys enrera, a les Exposicions
Oficials de Primavera ; penseu dones la nos
tra sorpresa
es pot din
que haurá estat
la de tot el públic amateur
er trobar avui
aquest pintor, després deis forgats sis anys
de silenci, collocat en un pla,
dins la pintura catalana, que
mal no hauríem imaginat.
De la pintura que Joan
Seix té penjada al Museu de
Belles Arts, corresponent a
aquella data, a les darrera
—

—

exposades

ment

cional sala del

gués estat, aquest art,

conservat curosament

intelligentment continuat pel susdit pin
to•, Francesc Camps-Ribera, la pedagógica
i

tasca

prou

del qual
pagada.

Viu está

será mai

no

per

nosaltres

el record de llostilitat
des
embullar. Sobre En Camps-Ribera s'han
vessat injustes acusacions de plagian. Per
espai d'una década ha estat aquest pintor
amb

encara

que Camps-Ribera s'ha hagut de

la tradi

en

de Pe
hi va una distancia
que suposa haver recorregut
el meridiá del món de la pin
tura, fins a situar-se en els
an t í podes.
Vol dir aixo que Joan Seix
s'allunya definitivament de
nosaltres? No, ans tot el
contrari ; és ara quan s'a
carrer

tritxol,

precisarnent.

Abans es
infinitament
lluny, estava en el pol opo
sat de la pintura
catalana.
costa
tava

lluny,

La

recent

Joan Seix,

a

exposició

de

més de perme

la canstatació de tot -aixo,
haurá tingut una altra espe
cialíssima i rara qualitat per
als que no Ji coneixien els
successius estats intermedis
de la seva gran evolució ;
haurá demostrat, d'una ma
nera brusca,
el fenomen im
perceptible fins ara per la
majoria, pero per nosaltres
ben palés, d'una coagulado
de certes valors de la pintura
catalana, formant així un
tre

OLGA SAKHAROFF
quarn la gran guerra va portar
artistes
Marie Laurencin, Pi
cabia, etc.
que eercaven un refugi lluny
de les angoixes del París amenagat. En
aquella estada exposá, en collectivitat, un
retrat reial tan sorprenent que tothorn que
el velé recorda encara amb fruido.
Després la seva anomenada ha anat con-.
solidant-se fins a pendre un lloc molt im
portant entre els pintors modenns. El seu
nora
i la seva obra s'han estés, sobretot,
per Alemany.a i América.
Olga Sakharoff és la figura més repre
sentativa del movirnent pictóric que s'ha
desenrotllat a l'ombra d'Henri Rousseau, el
douanier. L'obra d'aquest artista espontani,
a

Catalunya
tants

nos

—

—

lats

d'haver

sense

estat

Tossa

aparegué

París aquella Sardana (Danse
nostra terra havia fet una
impressió tan pregona en la imaginació d'a
a

espagnole).
questa

La

russa, que

artística al

encara

paisatge

nostre

podia

donar vida
i als nostres cos

tums?

L'atzar ens ho acaba d'explicar : Olga
Sakharof• fa dotze anys que viu a Barce
lona. Es una dama distingidíssima, amable,
que més que pintar s'ocupa del seu inte
rior, la cura del qual la delecta tant com
,

la

pintura.
Aquesta

senyora mai no ha fet res per
a donan a coneixer la seva
existencia entre
nosaltres; més aviat s'ha amagat per por
d'ésser ínterrompuda en la calma de la seva

d'aquells casos iso
s'ha demostrat sus
ceptible d'assolir les mes inesperades deri
vacions. Diverses són les dones que s'han
aeollit a la puresa inicial del burot
Ma
lluny

—

un

continuitat,

—

deleine Luka, Herrnine David, Séraphine,
etcétera —, les quals, amb l'ajut de ilur
feminitat i llur refinament, han portat aquel
art, de vegades atacat de •barbarie, fins a
les delieadeses espirituals i materials de l'art
primitiu italiá o de les miniatures perses.
Olga Sakharoff és el pintor ,més complet
d'aquesta tendencia, molt personal i diver
sa, treballa la materia amb aquella pulcri

Rarament va a visitar una exposició.
fer-ho cal que sápiga a l'avangada
que es tracta d'una producció de veritable
interés. Cada any va a París, en manté
contacte amb els marxants i les amistats.
No hem pogut estar-nos de fer aquestes
delacions, encara que a la illustre pintora
puguin desagradar. Hem volgut fer saber
Per

a

que

viu

entre nosaltres

una

mundial, la qual uneix

a

dama de renom
la grácia deis

pinzells, la de la més ponderada femi
nitat i la de la humilitat 'mes admirable,
si no fos potser massa esquerpa.
P. PRAT UBACH
seus

nucli,

una

convergencia,

prats

<

les

Poréal de

CAMISES

nova

colleccló,

canal

dibulxos

l'Ange1.34

per

de

excluslus,

8

"

amb

ARGENTINS
a SENYORA, des

coll,

12

3'50

pessetes

raspalls
artícles de neteja

per

de

7

pessetes

72 models de colls forts I fluIxos
a 1 paseata 3 per 2'50 ptes.

104 11111 .011040.(104111.111114.451,9.0

ens

crítica,

per la

«dependencies»,

portaran

a

un

permetrá

que són
les quals

moment

ens

cami, que

i provinciana.
Si la consumació deis fets ens dóna,
dones, com a realitat incontrovertible l'exis
tencia d'un art, catalá per antonomasia, pel
rnateix procedirnent o metode podrem par
lar també de l'existenci-a d'una escola pic
tórica baroelon n a.
Convé comengar a parlar d'aquesta escola
i deis sacrificis que per a ella ha fet un pm
tor, molt barceloní, injustament combatut
ens referim
al pintor Francesc Camps-1.1vexant

pessetes

des de

o

—

rambla de

..410

a

tots els

objectes

usos

per

a

presenta

catalunya, 40

bera.

Els orígens d'aquesta escola es troben a
quan Isidre Nonell,
terriblement sol, feia néixer per obra i gra
cia del seu esforg personal, aqueixes mera
vellosos pintures que avui són disputadíssi
mes pels coileccionistes d'art. Aquest esforg
de l'admirable i admirat Isidro Nonell, el
geni del qual fou tan prematurament es
troncat, hauria estat perfectament inútil per
si no ha
a la gran evolució de l'art catalá,

principis d'aquest segle,
FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162

Teléfon

:

77406

JOAN

que ho és, puix abans d'arribar
ha de plaure per forga als sen
tits. D'altra part, també és cert que abans
que el jazz arribes hi havia ja molta música
que en sentir-la podia ádhue produir alte
racions nervioses, pero en .aquest cas hi
hauria molt a dir si el que es produeix és
un
nou
estat d'esperit i no sois una alte
ració local del sensori.
Potser no ealgui recorrer a tanta psico
lo&, que a estones faifa. iEvidentrnent hi
ha música que excita els sentits i de la
qual pot din-se que poc commou l'espera,
pero aixo no és exclusiu de la música de
jazz i tan sois esdevé quan aquestes orques
tres surten del seu camp peculiar ernprant
ritmes que no són els seus. Es cert que
alguns ritmes exótics de paisos tropicals
poden produir aquell efecte, pero les bones.
orquestres els estilitzen fins a ésser imper
ceptibles. El que hi ha, i aixo ho porta la
déria de la popularitat, és un desig de les
orquestres d'afalagar el públic, i aixo tant
les orquestres d'aquí corn les més famoSes
que ens arriben amb els discos, dedicant-se
a
transcripcions d'operetes del teatre o del
cinema, per() no cal midar el nivell general

intérpret de jazz

d'un bon

SEIX

—

Pintura

tota escola que s'estimi, ha tingut també
el seu «primitiu» i el seu indiscutible «ani
mador»; té avui ja els seus sequagos i, per
qué no?, té també eis seus arribistes. ria
estat grácies a aquests
últims que l'escala
ha pogut transcendir, peró, ai las !... que
ha arribat al públic completament desnatu
ralitzada ja. La sobrietat del color, sense
caure
en
Pausteritat, de Carnps-Ribera, ha
estat substituida avui per l'ampullositat

l'ensucrament,
han fet, pero,

qualitats

fidel•

l'amanerament, sinó recórrer a variacións
distreguin l'auditor de la vulgaritat de
molts motius del jazz. I en el conjunt Pon:
questració no fa más que seguir aixo ma.
teix, és a dir, suprimir tots els efectes
paras en profit d'una simplicitat, encara qué
aixo comporti una cruesa per efecto d'un
respecte auster al contrapunt o tan sois al
que

ritme.
En el jazz i

específicament

el jazz hot,

en

i respecte a la forma i en
Pcmotivitat és molt lluny, sense que defugi
la inspiració, i per aixo es pot dir que rea
litza des del seu lloc de música frívola, la
tendencia actual de deshumanització de l'art,
que, equivocada o no, és una de les tendén
cies modernos ben manifesta.
J. G.

precisió

tot és

indesitjables que

ADRINAS
Mobles moderns
Sales d'exposicions
Teles De Te Ku

cola Barcelonina.
*

seguir

un

més proselits en menys d'un
any, que en deu que fa que lluita el nostre
pintor, no ja per a imposar
sinó
simplement per a poder collocar la seva per
sonal pintura.
En Franeesc Camps-Ribera mereix ben be
un
homenatge. Des d'.ací creiem contribuir
hi reclamant per a ell la paternitat de l'Es
*

és

no

tema, que •airebé sempre és ba,.
nal, essent presoner d'ell, go que comporta
rnent

el terror de tots els colleccionistes de pintura
d'En Nonell.
Camps-Ribera sabe resistir i vencer aques
ta atmosfera pestífera arnb la seva profun
da humilitat i amor per l'art meravellós de
l'amic per sempre traspassat.
Avui es pot dir que aquesta escala, com

i altra ;

la justifica
l'art esp.a
nostre allunyament de
nyol, fer-nos dependre, de l'altra banda,
resultará així mateix una actitud igualment

PANAMÁ

OXFORD
"Esterilla

MOCADORS

des

comunament

«afinitats»

si bé de
ció del

7, Piala Universítat, 7
BRUSES models especials, des de 12 pessetes
SUETERS
MITJONS

*

molt menys,
caldrá fer-ho mitjangant els topics em

forgosament

F. Vehils Vidal

32.Avinguda

no

«racialitat»; és innecessari, per tant,

pero,

podria dir
a
l'esperit

mateixes intervencions vocals estan despu
Hades d'afeccions inútils. La característica

—

una

de jazz ha estat el de dir que la majoria
de les seves composicions es poden consi
derar com a música sensual, i aixó dit en
sentit pejoratiu. Cal mesurar els termes, o
almenys, abans d'esgarrifar-se per aixó, de
finir el que s'entén per música sensual. Hi
ha qui diu que éS la música que plau als
sentits, o la música que comporta un estat
cnerviós singular. En el primer cas s'ha de
convenir que de tota la bona música es

poc es prodiguen.
La bona música de jazz, que també
ha, és precisament música de la que s'ano
mena cerebral. Es el genere que
mes impor
tancia dóna a la forma i que s'adreça direc
tament a la intel•iOncia. En el jazz hot les

de passada que hi ha un vici
cornú a tots els que es yroposen generalit
zar
sobre pintura —que ;"11 cwe l'art catalá
estigui tostemps supeditat a l'art francés per
les influencies que aquest ha vingut exer
cint, particularment, des de l'impressionis
me
cap ací. Aixb és tant com dir que la
medicina catalana pertany a Alemanya, por
qué ha adoptat la reacció de Wassermann.
Entenc que la missió de la crítica no ha
de quedar recluida a un sotjament, a aquest
«voler conéixer el secreta que ens ta viure
constantment del passat i gens del present,
de la bella realitat del present.
Si acceptem com a punt de partida el fet
consumat, la pintura catalana és per a nos
altres una «realitat» que está per sobre de
qualsevulla diseussió, com ho és també la
voler demostrar

caracierísfiques

tan

Senyalem

seva

CAMIS ERIA

*

Les

de la música de jazz
Un deis retrets que s'han fet a la música

del jazz per aim), puix no es pot exigir
saerificis que en la resta de l'art musieal

d'uns quants, sino de molts ;
a
la qual havem contribuit
tots, fins i tot aquells mes
entossudits a negar-li l'estat de conscien
cia, coilectiu, que se'n despren i que s'ha
d'anomenar l'«Escola Barcelonina».
Com havern arribat a aquesta conclusia?
Dones acceptant la consumado deis fets i
llur constant repetició.
*

DI1100115

Objectes per a regal

*

Com s'ha vist, joan Seix és dones un
més a afegir a la llista d'afiliats a la

Diagonal, 460.-Barcelona.-Teléfon

73963

pintor

naixent escola. Aquesta derivació, des del
camp contrari, tant d'oil com de molts al
tres, la deve.m principalment a la recent
actuació del pintor Créixarns. En Pere Créi
xams ha
la susdita escola corn
actuat
en
aquells prestidigitadors que, després d'haver
fet un joc de mans, mostren al final de
l'espectacle llur trampa al públic. Una tram
pa, per?), que tenen exclusivament per a en
senyar i que no és ,pas la del joc principal,
que aquest... aquest no en té de trampa.
Així s'ha pogut arribar a una «concor
dia» que queda admirablement resumida en
la següent frase d'un pintor notable també
per la causticitat deis seus judicis. Diu la
frase molt gráfica : «Aquesta fórmula per
matra aviat de fer pintura de Nonell amb

LIRODONAL
!reta el dolor
de ronyons
perque
dissoli

fácid úric

l'esperit d'Eugenio

Hermoso».
és comengar, afegim nos
altres. Pel que fa a aquest moment inte
ressantíssim de la pintura catalana, només
devern con
ens queda una cosa
a dir : que
gratular-nos d'aquesta evohició experimen
tada en alguns sectors; evolució plausible,
recomanable, simptomática, que s'estén a
gratcient per la pintura local.
MACIÁ PASQ UAL
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El

feliç pare.—Que

—T'ho creus aixó tan escandalós que
de la Rosa?
—Es ciar que sí. De qué es tracta?

he de triar?

(Karikaturen, Oslo)

(The Tatler, Londres)

dona s'ofegava, i dl es va tirar
va salvar.
—Es clar... en casos així un perd el cap.
—La

con

ten

a

seva

l'aigua

i la

(Ric

et Rac,

París)

—Aquest 'ladre que hem de detenir no
estar gaire lluny
ja cm trobo a faltar

pot

la cartera.

(Ric

et

Rae, París)

El

pessimista.

—

Aquesta agitació

vida moderna és realment
rible.

una

la

de

cosa

ter

(Punch, Londres)

M1RAJ3DR

ANUNCIANTS...!
Una moderníssima organització

completa

en

publicitat

l
bPelícules
de diuixos aninaís
mudes í

patent num. 121288
aplícades al
servei de la técnica publicítáxi.a, u.s Pofereix:
sonores
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Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 einemes

poblacions

ciufaís

en

per

categoría

de

r,

10, 11",

BARCE

-

Avinguda Menéndez Pelayo, 85, II": MADRID

Te1116606

AIGUA
DE ROCALLAURA
LA DEU

MÉS RICA DEL MÓN

si vosil pateix d'Albuminúría,
Lifíasí (*rica (mal de pedra),

Bronquitis parenquhnaioses
Nefritis crónica, es curará,
dicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expén
i

Nova

—Vois venir a sopar avui a casa ? La meya
mateixa dona el euinará.
—Ja ho cree! No s'han d'abandonar els
amics

L'amo.—Jaume, mira si trobes el sabó.
(The Passing Show, Londres)

Coqueteria
(Lije,

ra.

en

York)

ampolles
garrafons de
en

Distribuidora

en

l'adversitat.
Travasso delle Idee,

Roma)

de lifre i raig
vuít li!res

--Aquest vestit me l'ha
marit per celebrar que he
VIlit anys.
--Bé ha tardat proa!

regalat el meu
complert vint-i

(London Opinion, Londres)

generala

FORTUNY, S. A.
Cerrar

Hospital,

32

I

Saimeroe,

133

Li
El vici de tothom

(11

Travasso

--Que

,

delle Idee,

no

baixes

a

la

Roma)

(Lije,

agraden

les

—No gaire ; dos

ciutat, avui?

una

Nova York)

famílies
o

tres

nombroses?

marits basten per

dona.

(London Lije,

Londres)

--Com que les bombos cada dia són moda
més grosses, m'he hagut de casar per poder
continuar el negad.
(The Passing Show, Londres)
¦••

Suscrivízi=vos

a

MI11AD0R
Pelai, 62.

BUTLLETI DE

.

Anundeu

SUBSCRIPCIÓ

—Són coloms missatg,ers empeltats de llo
Així, si es perden, saben preguntar el
camí.

(Ric

El Sr.

vel

preu

et

Rac, París)

a

72.0.

carrer

lbcat de 2'50 píes.
.

.

es

MIRADOR

BARCELONA

ro.

que vil'

a
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a

de

MIRADOR
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Correas: Apartat 190
Teleg.; "Carburos"

BARCELONA

Mallorca,

Telbfon

232

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 0/. DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i Cendova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia í Córdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres tebcits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BU

Trimestre.

.....

Societat Esnanvola de Carburs Metállics

I93

FADORS, MANOMETR.ES, rnaterials d'aportació
SOLDADUR.A AUTOGENA

ra

—Qut dimoni és aquest embús?
—.El més vell ihabitant del poble está

tra

vessant.

(The Passing Show,
IMPRESOS COSTA

Asalto,

45

--

Barcelona

Londres)
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