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L'homenatge popular

VETLLA

NAIGE POPULAR A

HOM

Margarida Xirgu

a

Margar
da Irgu
obrat

Represen ació, l)er la cempanyla de Margarida Xlrgu, de la
de Lope de Vega, adaptado de Rivas Cherif,
famosa

Una inleressant

escena

"gangters" "CONTRA EL IMPERIO

les moites que enclon el film de

de

•
•

^

L'encisadora Florence ha traba
Ilat per espal de sis mesos, pre
nent part en els films "El com
petidor de Jim Drake", 1 "La
muerte al Oeste". Una tasca es
gotadora que ara rescabalará amb
aquestes tres setmanes de vacan

pa

par sentit 1 encarnat meravello
sament per Miauel Fleta, el més
gloriós deis nostres "divos".
Per reunir les condicians que el
papar exigeix sha confiat a Mi
guel Fleta.

ces.

El cinema i la moda

fila d'un
esportiu de

DE
nbro

a

MODA

-§-oldwynálner

~la LOY

pellícula.

York,

Ibil

ARANA
aci.sc programa.
ROMANTICA ARGENTINA

Viatges explicats en espanyol

POR BUENAS O POR MALAS
del petit SPANKY
AVENTURAS DE BOSKO
dibuixos en colora

La

El cas és que una
passa al lleng en mig

•

escena

que
ha

minut,
assajada almenys

gué d'ésser
quatre dies sencers. Cecil B. De
Milla, puix que no és altre el di
rector d'aquesta cinta, és meti
culos exagerat en les accions pe
rilloses, ensems que s'entossudeix
en causar la impressió d'un es
deveniment real. A aixó darrer
obeeix la seva insistencia en l'ús
d'armes veritables quan les sayas
pellícules tracten de campanyes

irnportant

guerreres.
L'escena

•

ge,•dir

en

questió reprodueix

l'arribada d'uns quants contrarls
la muralla d'una ciutat que
l'havlen setjat, per a la qual cosa
han de passar un pont elevadís
que s'aixeca a dote metres del
terreny. ProveIts els combatents
de tota mena d'armes, necessita
a

tres setmanes

de vaca.nces lluny del mundanal
soroll dels Estudis de Hollywood.
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Paorós! Descomunal! La justicia 1 el crim

JAMES CAGNEY passa, en aquest film,
L'HEROI

ball, 1 d'un encís

a

en una

Hulla

a

o

mort!

ésser UN IIER01... Un gran herei

PUBLIC,

N.°

1

(011TIM EL
17,
IMPERI E DIU (RIMÉN

com

"es dona

només una vegada". L'havlem
vista bailar en els films que fa ja
uns quants anys es projectaren
als ileng i que, malgrat el molt
de temps transcorregut, no han
perdut res del seu encís i atrae
Siguin quins siguin els noms
dels films que conquistasen el
món; "El suefio rublo", "El Con
greso baila" o bé "Dos corazon
y un latido" 1 "Yo y la amper
triz", en els quals la delicada Li
lian de naixent estrella de film
o de donzella a la cort de l'em
peradriu, exerceix els seus papers
cantant 1 ballant, tots ells ers
presenten la Harvey tal com I;

AYIAT

coses

das".

'faca/loes
Florence Rice arribá darrera
ment en avió a Nova York amb
de

MERAVELLÓS,

tan extremes que
semblen incomprensibles a no és
ser que se'n doni una explicado.
Una d'aquestes és el gran nom
bre de vegades que calgué pren
dre una escena de "Las Cruza

a

la taquilla de

l'Olympia

per a fer invisible la presencia
del governador, que ha aparegut
inesperadament. Avuí, contra el
seu costum, ha portat
formoses
flors. Amb mundanal cortesla
reman amo de la situado.
Unicament en acomiadar-se, la
seva invitado
a Contri:
"Veniu
amb mi, senyor Contri?", no és ja
una pregunta, sinó
un mandat.
El joya finlandés sent que ha es
tat descobert 1 detingut, mentre
que el princep Abarow no vol si
tió allunyar el seu rival.

d'aquest nom va unida en indis
soluble llagada la idea d'ag:litat,
de desimboltura 1 gracia en el

ENLLUERNADOR

seguretat abans de tot

Hl ha

De

l'objacte

aconseguí treballar al

recárrec

Am'o el soroll

Lilian Heavey I
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adquisició

•

on

sense

Lilian Harvey, dansa

FANTASTIC

per a
Colín Tanley en la seva nova pro
ducció "El mIsterio del Cuatro
Negro", els papers principals de
la qual van a canee dal notable
actor Borls Ksrloff 1 de l'admira
ble estrelia Wrisn alarsh. Com
es recordará, Colín Tanley, entre
altres brillants actuaclons, ha
tinsat un papar molt imsortant
a "Tres lanceros bengalíes".
•

Murray

despatxen localitats

at-eatites~-t-tert-~-~1.-S211.1~ttil-tit~ttAtt-t.

teatre. El seu primer treball tea
tral fou insignificant, puix que 11
concediren el rol de segon galant
joya y només hagué de dir quatre
frases frívolas. Més tard aconse
guí que el nomenessin primer ga
lant a l'obra musical "Roberta",
1 fou durant la seva actuació en
aquesta obra que el velé un direc
tor de la Paramount, el qual va
oferir-11 un contracta per a fer
pellícules a Hollvavoa,-, en quali
tat de segon galant jove.
Pero la sort volgue qae des del

LATEAde

Els estudia Colúmbla han des
papar

que a uns deu metres els
recollia (situada fosa del camp de
la cambra), pulx una mala po
sició, un cop mal dirigit podía
causar un accident greu o mor
tal.

Aquest simpatía bon mosso ha
via treballat a Los Angeles, to
cant el saxofon en una orques
tra 1 més tard en qualitat d'extra,
molt abans de marxar a Nova

coctel.

un

es

xarxa

Fred Mac

la pellieula "Desnués

Una bona

per

•

del baile" podrem veure Thelma
To4d Iluint una formosa jaqueta
amb un Ilae de celofá color ver
mell en un vestit per a l'hora del
•

no

cura

ferides 1 parqué
fessin mal en caure a la

causar-se

no

a

Hilda Moreno

de

Tsmbé

procedIr amb molta

Cinnamond Film ha adquirit en
distribució una pellícula nacio
nal que dintre de poc comen
eará a rodar la coneguda artista
Hilda Moreno, la qual acaba de
signar un contracte per al papar
de protagonista de l'esmentada

ouszwrza.ses
LA PARELLA

flors llueix Mirian
Marsh en "El misterio del Cuatro
Negro". Es una delicada diadema
de metall blane amb flor de ta
rongina 1 capolls de roses natu
rals entrellalades amb llustri de
color de rosa.
Una moda que torna 1 que es
fluirá molt aquest estiu com una
de les més elegants és el "rick
rack" de cotó amb ratIles blaves
1 blanques. Ann Sothern en la sa
nova
ya
película "The Girl
Friend" (L'amiga) lluelx un mag
nific vestit amb aquests orna
ments. Es també d'admirar el ves
tlt de nit de muselina de seda
blau mari 1 el collar de grosses
anelles que llueix en una altra
escena del
mateix film. I squí
veiem tambe una altra aplicació
de les flors en l'ornament terne
ni, el cinturó, de cinta color tur
quesa, amb un graciós raniell de
flors silvestres que fa un bonie
contrast amb un vestit d'organdí
brodat per la tarda.

tinat

és

notable periodista
Nova York.

Els adornaments de tal s será
la nota predominant d'aquest es
t1u per als tocadors de les damas
ami ricanes. Aqaest senzill ador
natient vindrá a substnuir els
usats l'hivern passat a les fastas
aristocrátiques.
Com el cinema és avul da un
precursor de la moda, Nancy
Carroll en la seva nova pf:alisarla
titulada "Después del bafio" apa
reix lluint una formosa diadema
de gardénies naturals
Un altre pentinat amb guarni
ments

Florence Rice

ven

/Es

Parlaments a honor de la niustre actriu a canee de CARME
MONTORIOL, AMBROSI CARRION i LLUIS CAPDEVILA

DEL CRIMEN"

"El último contrabandista",

FUENTEOVEJJNA

Iláálaila.aa•laaaaetaw

Dimecres, a l'Olympia, Barcelona
ret un homenatge a Margarida Xir
gu. Allunyada de l'escena catalana,
dignittcadora de l'escena espanyola,
sena retorna, les seves actuaciorF
ens la fan més nostra. No és la Ma
ria Rosa, de Quimera, ni és aqueila
"Joyeaeut
Catarina ínoblidable de
de príncep", al vell Principal. Pero
s
Margarida Xirgu, actriu catalana
FCX rsenh
naixenla 1 de cor, gran figura de
moderna, actriu que surt
scena
poble
que torna al noble tot
a seu tresor de sensibilitat 1 de ge
HONOR DE
nial interpretado de les obres mes
tres. Ara ha estat Yerma, ha estat
UN BRIGADiER
o
laureneis. García Lorca i Lope de
Vega. un gran poeta de l'Espanya
niaderna i un gran poeta de l'Espa
coneixem 1 admirem.
nya Imperial, han estat duts al no
El nou film "Rosas negras" po
ble, magnificats, humanitzats per la
l'artista
una
altra
Vegada,
de
sa
1Mcrpretació de Margarida Xirgu.
tornada d'Alemanya, davant un
I Marina baila altra vegada, la
Les paraules carregades de &ende
de eiarta Lorca, les sayas imatgas
problema que ella haurá de re
bailarina de l'Opera Imperial, da
d'un medernisme agul 1 sensible han
soldre amb els seus alts dots ar
vant una sala atapeida d'espec
arribat directament a resperít po
tístics 1 coreográfics.
tadors. Uniformes 1 condecora
pular. I els seus clama patettcs, a
Enrnig d'una épac
a cocions lluentegen al pat1 de buta
Fuentcovejuna", han donat ais ver
mengaments del segle XX
en
ques 1 blanca com la neu resplan
sos de Lope de Vega toas llur gran
la qual odis politles 1 pass1ons re
debe a la seva llotja la guerrera
desa 1 llur forea. Margarida Xirgu
Lanrencia, ta
volucionarles impulsaven els jo
del governador. Feodorowna exe
no era, en aquella
dona ultratjada, la dona ofesa Del
yas finlandesos a lluitar contra la
cuta
d'una manera divina la
senyor prepotent: en ella hi :navia
déspota Rússia 1 contra el fuet
"Dansa de les horas", en l'época
tot el poble vexat i esearnit, tata
dels cosacs, vivía 1 amava la ido
Gioconda de Ponchielli. I l'emba
els pagesos, 1 eta hisendats, i les
latrada bailarina Marina Feodo
dalit palpite esclata amb grans
noies, tot Fuenteovejuna sotanas al
L'admirado 1 l'amor de
aplaudiments.
rowna.
capricl d'un tira sense llei.
l'omnipotent governadsr la pro
I una altra vegada baila Ma
Hornenatge a Margarlda Xirgu.
tegeixen. Enmig de rialles 1 so
rina sobre les matelites taules.
?No se'l mareta, 1 patrocinat per
rolls de gots, en una festa en la
Quelcom alx1 com un amenaeapersonalitats illustres de ia latellec
tualitat catalana, per entitats pres
tigiosas de Barcelona, l'acteie. que,
com ella, ha retornat al teatre tota
la seva transcendencia, la soya vi
brado popular, sense abdicar mal de
més eaigent,
la dignitat artística
arab un sentit singular de selaexio
•
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/ Cinema

3.1.780 persones
EL FILM
GEGANT
de
1935-36

st ‘I's
41" '111

han ovacianat U

DEL NOVETATS

és
en

DIRECTOR CEC1L B. DE MIELE

daris,

per la qual cosa ha fet sem
pre de galan en totes les pellícu
les en les quals ha pres part fins
a la data. "El Lirio Dorado, amb
Claudette Colbert; "Atice Adams"
amb Katharine Hepburn, "Pistas
secretas" amb Sir Guy Standing,
"Hombres sin nombre" amb Mad
ge Evans 1"Hands Across the Ta
bla" amb Carota Lombard, han
estat els films interpretats per ell
fins a la data i en l'actualitat es
tá fent "The Brida Comes Home"
amb Claudette Colbert.
Fred és soltar, paró té promesa
1 no trigará a casar-se. I, encara
que les moltes admiradores de
Gary Cooper ho lamentin, és en
cara més alt que el dit simpatía
actor, del qual s'ha fet molt amic.

seves

oejccions

50 primeres p

2.a SE á MA

Estels, 8.000 Artistes

primer moment hom el conside
res com a massa bon mosso i mas
sa bon actor per a papen secun

les

,

"14
.

A

E

DE L'EXIT MES CLAMOROS I AUTENTIC
DE
LA TEMPORADA

Marina ha invitat un grup

de senyors, marxa el desti Ileu
gerament per la illuminada casa
de camp en el solitari bosc. ?Qué
és alló que pot ésser el desti d'una
dona?
En aquest cas és un joya finlan

dés,

tacat de

•
•
sil

it.,twl:

'e~

qual

,

pols

í sang, que fu

gint dels cosacs s'ha endinsat al
"boudolr" de Marina escalant el
baleó. I abaix als salons Marina
balla per als seus invitats. "Salut
d'amour", l'encisador solo de vio
11 d'Elgar, és acomps.nyat per una
patita orquestra. ?No és com un
pressentiment del que va a sue
ceir?
I altra vegada veiem ballar Ma
rina un mati a l'hivernacle de
casa seva. Marina balla el "Vals
trist", de Sibeltus; balla amb la
darrera foraa de la desesperació

dor

pressentiment

es

nota

en

la

sala. La Feodorowna balla el
"Vals trist", els seus ulls cerquen
temerosos la llotja del governa
dor. La seva dansa és avui més
meravellosa que mal. Hl ha un
silend sepulcral, 1 el públic que
da sense alé en veure que la Fe
deorowna, fent un petit gest, ro
man
tremolosa 1 no pot ni vol
bailar més.
I Lilian Harvey resolt també
aquests problemas que 11 han es
tat imposats 1 en tots ells és la
mateixa Lilian que nosaltres co
neixem i admírem.
Ella és la qul amb la seva des
Imboltura 1 la seva gracia dóna
lium 1 suavitat a aquesta mate
ria dramática. Torna a ésser de
nou la Harvey. Cada gest, cada
rialla, són música 1 ball.

................

1
O

Diniecres. nit, estrena en
SESSIó DE GALA
L'estrella que admiren tots els homes i el galant que adoren totes les dones

Cinema Asforia

ni

després,

Un

„IpBURN

CAP MES
FILM DE
'GANGSTERS"1

film

Radio.
Natural
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més, la comedia més divertida de JOAN BLONDELL
i GLENDA FARRELL

LA

MUJER

programa

com

TRIUNFA

difícilment podreu

veure

mal més!
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Reserven les vostres localitats amb

41.1

anticipació

en

la

taquilla del
CINEMA

ASTORIA
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comédia francesa

plena

d'humor

"Llibertat provisional" éts una co
media finísima i sempre agradable.
El seu interés no radica, precisa
ment, en les complicacions passio
nals ni en les profunditats psicolo
giques. Radica en la graciosa l'auge
rasa amb qué el seu autor, l'escrip
tor francas Michel Duran, ha saeut

portar
en

una

intriga original, pródiga

matisos humorística.

Ara bé: aquesta lleugeresa no té
tampoc la lleugeresa epidérmica, per
exemple, deis autors cómics aspa
nyols. Aquests fien els ressorts de
l'éxit a l'acudit verbal. en la situa
ció absurda portada fins a les dar
raras
conseqüendes. En canvi, Mi
chel Duran, dintre la bona tradició
francesa, pel desota de l'apariencia
graciosa hi fa correr el sentiment
i la Dee.sia duna atentura humana.
Un malfactor romÉtntic, perseguit
per la policia, entra a casa d'una
dama. Aquesta, primer per força,
després per grat, 1 a leáltim per
amor, eanaga uns quants dies, men
tre la policía assetja la casa.
I el procés de la conquist3 del cor
de la dama pel malfactor és els tres
actas i l'epileg de "Llíbertat provi
sional". Es més: pasats els cops de
teatre del primer acta. tot ano altre
no és sine) un joc brillant d'humor
de fantasía. Al darrer acta 1 a
l'epileg. una carta melangla reclama
també els seas theta.
Pot discutir-se
com sha discusi valla la pena de representar
una obra estrangera
del tipus de
"Llibertat provisional". Podia, ave
dentment. deixar-se de representar.
Pero aquest fet no trama ni una
engruna de mérit a la comedia, la
qual ádhuc pot proposar-se com un
model d'oen'a lleugera i intranscen
dent.
Doménec de Bellmunt ha traduit
la comedia en un catala saborós I
en carta moments fina i tot pinto
resc. SI en alguna ocasió pateix una
mica la forrnalitat literaria, en canvi
l'expressió gráfica hi guanya sem
pre. Una tradició gens encarcarada
1 molt viva.
Els actora catalana no estan acos
tumats a representar aquesta mena
de comedias. Necessíten
treba llar
damunt de textos de més gruta. mes
propicis ala afectes tácita. De tota
manera, la senyora Nícolau
vesti 1
representa correctament la dama
enamoradissa. I al seu voltant tota
els actors de Novetats treballaren
amb molt bona voluntat.
—

tit
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—

• • •

Ens comunica la Comiste Execu
Uva de l'Homenatge Popular a Mar
garida Xirgu que han estat posadas
a la venda a les taquillas del teatre
Olympia, sense augment de preu,
les localltats 1 entrades que encara
resten a la disposició del públic. Do
nat
el gran nombre de comandes
que ha hagut d'atendre la Comissió
popular per assistir
1 l'entusiasme
a la funció, hom creu que avui ma
teix será exhaurit tot el bitlletatge.

La conferIncia del

Gregor

berldi Provis o1131‘

°ti

;:zrPczirtmoant
50

LA DARRERA ESTRENA

superproducctó

1 de depurado? Oran actrtu cata
lana, glória de l'escena catalana, cal
estar segur que hi tornará a donar-11
dies de triomf. Mentrestant la seva
figura s'ageganta en el panorama
teatral d'Eapanya. Totes les inquie
tud& modernas troben en ella un
resso, 1 presenta les obres deis joves
autora amb la mateixa fe, amb el
mateix entusiasme artístic amb qué
s'acara amb el teatre modero es
tranger, amb els clássics universals.
Com a catalana, com a dona fldel
es
a l'amistat d'homes illustres, ha
tat escarnida 1 vexada. Ha estat fo
ragitada, pot dir-se, del teatre ofi
cial de Madrid, al qual la seva tasca
havia donat un nou prestigi. A Ca
talunya. a casa seva, el seu poble
l'ha acollida amb entusiasme i afec
te. Generosa del seu art, ella hi cor
re,spon.
vinent, el
A Olympia, dimecres
poble retrá el seu homenatge a Mar
garicla Xirgu. I els versos de Lope
de Vega diran de nou, en la seva
boca, l'emoció de tot un poble que
es rebana
contra un senyor 1 que
afronta el turment i la presó amb
el sentiment de solidaritat patrió
tica que fa contestar a jutges i a
?Qui mata el Coma
inquisidora:
nador? Fuenteovejuna1

—

A.

a

professor

la Institució

del Teatre
El professor Dr. Josep Gregor, dio
rector del Museu del Teatre de la
Bib:ioteca Nacional de Viena. dona
rá la seva anunciada conferencia a
la Institució del Teatre de la Gene
ralitat el dijous vinent, dia 24, a les
set de la tarda.
El professor Gregor esposará el
que conté i com funciona la impor
tant institució que dirigeix a la ca
pital austríaca 1 illustrará la seva
conferencia amb una serie de pro

jecdons.
El membre

de

la

Institució del

Teatre, el senyor Joaquim Pena. fará
la presentado del conferenciant.
L'entrada

l'acta será per invita
facilita a la matesa
Institució del Teatre Flisabets. nú
mero 12).

ció, que

a

es

Dr. J. Padrós de Gaona
Metge Oculista
A. MARCA, 31 (cantonada canee
Girona)
Teléfon 23548
-

BARCELON."..

Nícolau

al

wer,

Lyceum

lub

Lyceum Club de Barcelona,
Fontanella, 18, celebrará la sessió
inaugural de curs demá, dimarts,
dia 22, a les set de la tarda, en
la qual pronunciara una confe
rencia el prestigios 1 culta hale

nista Lluis Nleolau d'Olwer, el
qual desenvolupará el terna "La
dona I la Constitucló de la Re
Pública".

Reaparició de
«L'insurgent»
El Comité Executíu del Partit Ca
tala Proletari ha acordat reempren
dre la publicació del seu órgan, el
qual sortirá dintre poca dies arnb
l'orientació de sempre. Será un ferm
propagador de la unificado obrera
«mereteda en el Partit Socialista de

Catalunya
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VISTA DEL

CAMP, PRESA

DE CARA A LA TRIBUNA D'ORADORS. AQUESTA ES VEU AL MIG DEL CAMP SOTA UN PANCARTA
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—1 per qué encara la máquina cap
—Es que servidor sóc el fotó graf

a

fora?

Debatn.'.

