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LES ES
De tots els cinemes d'estre

na, el Catalunya, és el que está
orné.s de sort, porqué no ha ha
gut d'estrenar res. Es
que no s'ha sentit encarcarat
dins deis vestits nous porqué
amb un de vell ha pasta..

El vestit del Catarunya es

tula «Nagana», que vol dir lo
malaltia de la son en l'idioma
deis que, la pateixen quan estan
desperhs o bé quan somnieu
eere. Perque el peblic no es

pensés que era un film per dote
inir-hi (oil, linotipista, escri

vim film) Ji varen posar delega.
na» en comptes de «La malal
tia de la son». Aixi el palie
es pensa que és, rnés aviat, un

film per menjar-hi.
El quo hi menja més, perb,

sén les feres que, com en els
millors films de ferese i més que

én els minen (fines de feres,
no s'estan do res i s'atipen de
negre i del que sigui.

Es un film que deu agradar
molt als xinesos perqué hi mor

un japonés.

p Bu
P"ieig de Grada, 51tuesm Teléton núm. 79681

MISS«) CONTINUA
de 3 a8921de 10i 12

Denla, non

I tmpoctani

programa

Loe/hin/3i única,
seient 1 esseis

TRENES

Entre dos
esposas

amb Sally Eilers
Ralph Bellamy

Iletlelaris.Roportatees
I Doeunientals "PON'

* * *

Dietrich al Coliseinn
segeeix ensenyant cama amb
tanta d'insisténcia i sota les or

dres tan insistents d Josep
Von Sternberg, que es diu que
les carnes ,que ensenya la Mar
lene Dietrich, ja no són les se

ves carnes siné les de Josep
Von Sternberg.

Escrites les anteriors textiles,
ens assabentem amb sorpresa
que lIarlene Dietrich no ense,

nya en aquest film gens de ca

ma, perb aixb ene confirma
l'anteriorment dit, ja que si no

n'enséega és que per ense'nyar
ne d'ensenyar les del seu

director.

MARLENE DIETRACH

Es per aixb que aquest, sa

bent que está casada, fa que

enganyi el marit per salvar-lo,
i per aconseguir-ho, l'embarca
cap a Europa. Quan el té em

barcat, qué poi fer la pobreta
sinó seguir enganyant-lo? Perb
aleshores. resulta que s'ena
mora de l'engany i com que es

tá enamorada també del marit,
no sal) que fer i finalment ob
ta per fer el que li &me la ga
na. Von Sternberg també.

* *

El Capitol segueix volent fer
por als sets cliente, i els clients
del Capitol, vinga no tenir por.
Ara és ainb un film policiac
que en diuen «La Banda de las
Perlas Negras». De parles ne

gres, perb, no ellti han; el que
hi ha és que la banda del fihn

Mientras
París

duerme
amb Víctor McLaglen

un doble

és una que una vegada va ro

bar unes penes negros.
Aquest truc, ben adminis

trat, pot donar tant com es vul
gui i tot el que es vulgui,
inenye pessetes.

* *

A «La Banda de las Perlas
Negres» hi ha un senyor que
ha inventat una agalla que pas
sejant-la pel planol de Londres
sent les converses que es tenen
a les cases. Saturalment, no

més se senten les de les cases

deis lladres. No hi ha dubte que
ami) truc aixi és possible
descobrir-ho tot. .E1 que es des
cobreix primer, perb, és que el
palie. no és tan ase com sem

bla.
* * *

Entre nosaltres, ja podem dit.
que «La Venus rubia» no és
pas la millor pellícola de Mar
lene Dietrich. Amb els films
d'aquesta artista aviat podrem
dir el mateix que agiten pagés
que parlava deis quadros deis
museus: «Vist un, vistos tots».

Si no fos clue canvia de ves

tits, i de «partenaires», n'hi
liauria per a creure que Marles
ne Dietrich no ha fet en tota
la seva vida més que una pel
lícola i que aquí ens l'han ana

da servint a trossos i amb tí
tols criferents.

De totes maneres, Marlene
Dietrich paga sempre la pena
d'ésser vista. Deu ésser per si,
xdb que el 1-Alano no ee'n acaba
de 'cansar, i fa bé.

* * *

A 1
'

U rquinaona ande «El
Monstruo de la Ciudad» ens

donen una Ilieó de ciutadania
coIfl el mateix Sr. Sunyol i

Garriga no ens sabria donar des
de «La Rambla». Ara, que si
dóna tan bons resultats com a

Xicago, ja podem preocupar-nos
a abolir el prohibicionisme, que
a casa nostra será la prohibició
de no fumar als teatres, einemes
i trainvies.

* * *

«El hombre que se reía del
amor», és un home que en to

ta la pellicola fa una cara com

tees tres deus.
En canvi, el que riu, i no

poe, és el públie quan veu que
els personatges del film, per
eixoplugar-se de l'erupció del
Vesubi es refugien al Poble Es
pulgo' de l'Exposició.

Inconveniente de ler les pel,
lícoles entre familia.

** *

De tetes maneree, «El hom
bre que se reta del amor» no és
paz pitjor que el vuitanta per

eent deis films francesos que
veiem per aquí.

Aix6 pot interpretar-se com

un elogi a la cinematografia na

cional.

ufloinaona
consthuelx la projeccló de

Ademes en aquest programa
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El Teatre del Pobbble
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FIL MS I

La fotografia que avui oferim
als nostres lectors, per bé que no

sigui una «Foto Be Negre», sitió
sitnplement reproduc.ció d'una apa
reguda al «Diario Oficial de la
Exposición», té un interés extra

ordinari perque en ella es veu la
genesi del Teatre del Pobble nas,

cut al calor deis entusiasmes repu
blicans del senyor Joaquín Monta
ner i Castano. L'escena representa
el «Homenaje a los Excmos. Sres.
Barón de Viver y Marqués de Fo
ronda» al Palau Nacional de Mont
juich, en

Las sobrias alegaciones que hizo
don Joaquín Montaner como jus
tificación de la iniciativa que to

maron los empleados de la Expo
sición adelantándose a ofrecer los
distintivos de la Grandeza de Es

pala al Excmo. Sr. Barón de Vi
ver, y de la Gran Cruz de Car
los III al EXC1119. Sr. Marqués de
Foronda, por serellos los que ma

yores títulos pueden ostentar pa
ra hacer tan ricos presentes; la
oración patriótica del Excmo. Sr.
Capitán General D. Emilio Barrera

y Luyando, exaltando la obra rea

lizada por los homenajeados, y es

timulando a todos para que labo
ren por y para Espana; las senti
das manifestaciones de gratitud que

hicieron los Excmos. Sres. Barón
de Viver y Marqués de Foronda,
todas aquellas palabras de adhesión
al Trono y de amor a Espana que

se repitieron, respondían al carino
hondo que a todos animaba.

I més avall, deja, i acabava:

Las personalidades distinguidísi,
mas que se congregaron en el Pa
lacio Nacional, hicieron objeto de
repetidas ovaciones a los homena
jeados, felicitándoles, además, de
manera muy efusiva.

Entre les personalitats distingi
díssimes que hi assistiren no dub
tem que hi hauria el modest fun
cionari municipal llampec senyor
Agustí Esclasans, encara que no

precisament pel baró ni pel mar

qués, sinó simplement per a feli
citar el senyor »aquel Montaner y
Castano i encoratjar.lo en el seu

projecte de Teatre del Pobble, que.
com es pot veure a la foto, ;a el
portava a la butxaca.

Lastima que aleshores l'inven
tor del Sistema encara no escrigués
a «La Campana de Grácia»!

Teatre Romea
d'"B1 Be Negre”

«EL PETÓ DAVANT DEL
MIRALL», un advertiment
als marits, en tres actes, una

pila de quadros, dos miralls
i un piano.

ACTE I

(En alçar-se el tetó, la senyora
Gay canta el tango «Donna
rae, davant d'un piano que to
quen per dins (deis bastidors, no

del piano).
Sra. Gay.—Tan bonica com és

la primavera i pensar que ara

vindrá en Ventaiols i em matará.
Sr. Duran.—Perb nientrestant

podríem aprofitar.nos. Au, despu
Ila't I

Sra. Gay.—?Perb que et creus

que som a l'Espanyol?
Sr. Duran.--No siguis beneita.

?Per que et creus que han posat
aquesta cortina?

(La Sra. Gay es despulla darte
ra una cortina. Entra el senyor
Ventaiols i Li dispara tres trets
darrera la cortina. Un crit.)

Un espectador.—Ja ho deja jo,
que aquest piano portava cua!

(El segon quadre representa el
despatx del fiscal. A les parets hi
ha uns avfnaris plens de llibres
pintats damunt de la tela. L'autor
se'ls ha Ilegit tots.)

Sr. Martí.—Sóc l'ajudant i por

to alteres.
Danyeres.—Sóc fiscal i por

to ulleres.
Sr. Gimbernat.--Sóc el passant

i porto ulleres.
Sra. Alonso.--Sóc una passanta i

porto ulleres.

Tots (a cor).—1 voste, senyor

Davi, que no porta olieres?

Sr. Daví.—No en porto perque
no m'he cansat gaire la vista apre

nent-me aquest paper.

Un del públic.—Se li nota.

(El tercer auadre és el «boudoir»
de la senyora Vila. Un gramojon
toca el «Donna Clara», etc.)

Sra. Vila.—Ai, maridet meo.

etcétera.

Sr. Daví.--Sobretot, no se Ca

cudís posar-te davant el miran. Ai

xí en Ventaiols ha descobert que

l'enganyava la dona.
(La Sra. Vila es posa clavara el

mirall. També són ganes de cer

car raons!)
Sra. Vila.--Ein vesteixo i me'n

vaig.
(El Sr. Daví Li fa un petó per

sorpresa i s'adona que ella l'en

ganya. Una mica més í no se n'a

dona, perque el miran esta molt
brut.)

Sr. Daví.—Ohl Ah! Eh? I...?
Ah ! (La Sra. Vila va i dei
xa el senior Daví tot capficat.)
Si no fos la primera actriu, jo

NO TER ESPIllfil
Companyta de inclevila 1 copec

facies moderna

Primer actor! director:

JOSEP SANTPERE

Totes 'es nits, a les 10

LA VERITABLE NOVETAT
QUEST ANY A BARCELONA

LES [11118 BOOM
Exótic espectacle vodevilesc ultra-mo

. dern nordamerich,de costums xineses

NIT 1cada nit. LexIt desconcertant

les filies de Budha
Es de:palia en tels eh (entres de lecalitats

tarnbé la mataria. Perb ara, ?cm

seguiríem fent comédia?

II ACTE
(Un bosc tenebrós de comeclia

cl'infants. El Sr. Arboix i la se,

nyoreta Arquimbau s'hi guanyen .

la vida.)
(Se'n van. Entren la senyora

Vila i el senyor Amorós.)
Sra. Vila.—Deixem-ho córrer.
Sr. Amorós.--Una altra vegada

i prou.
Sra. si el meu marit

cm mata?
Sr. Amorós.--Per aixe, dic que

ho fem una altra vegada.
Sra. 11a.--Donts, anem a un

«meublé».
Sr. Amorós.—A bodes em con

vides.
(Desapareixen cap a un tonett

bié». El senyor Daví entra tragi
cament.)

Un passejant.---eVol donar-me
foc?

Sr. Daví.--Si no és per vosté,
hi ha un assassinat.

Un passejant. -Per mi, no que
di. senyor director:

Sr. Date. — No sigui ximple.
?Per que es creu qué el fem sor

tier.

THIR
e

Avui nit 1 cada nit, l'éxit del

teatre modem

El peló
davant
del mírall

FORMIDABLE CREACIÓ
de la companyia

VILA DAV I

(El segon quadre és una cella,
ami> una taula de mala mort : un

PI'. El senyor Ventaiols sembla
que esta pres. El senyor Gimber
nat l'ajuda a estar-ho.)

Un del públic.—Trobo que el

senyer Ventaiols va molt ben ar,

riat per estar a la presó.
Un altre del públic.--Deu trae

tar-se d'un monárquic.
Sr. Gimbernat.—El món és ai

xí, tal feas, tal trobarás, tant si
risques com si rasques...

Sr. Ventaiols.--Vost1 és un xim
ple.

Sr. Gimbernat.—Ah, sí? Ara,
dones, li presentaré unes factu
res.

Sr. Ventaiols.—Em creia que ho
tenia tot pagat. Aquest senyor La

dislau Fodor en té cada una...

Sr. Ginibernat. Fumi, begui,
quedi's l'anapolla.

Sr. Ventaiols.--?Que han apto

vat l'Estatut deis presos, ja?
Sr. Daví (entra malcarat).- -Ven

taiols: la meya dona tarnbé m'en

ganya. Jo la mataré.
Sr. Ventaiols.—Fes-ho aviat,

trobarem un advocat defensor que

s'encarregui dels dos processos,

veure si ens fa una rebaixa.
Sr. Daví.— L'advocat defensor

sóc ;o.
Sr. Ventaiols.—Doncs, no me

n'havia adonat. Em creia que vos

té, senyor Daví, tanibé fela filoso
fia.
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ACTE III

,(Una sala de tribunal, ni niés

ni menys. Uns periodistes tan la

mentables que semblen auténtics.
El senyor Davi porta una autIntica
gramalla d'en Fivaller.)

Sr. President.—Silenci, que ca.

lii tothom!
L'apuntador.—Sr. President: no

sigui su'icida.
Sr. Davi l'aeun tador).—No

Chi fiquis, que no va per tu.

Sr. President.—Engegui, senyor
Daví.

Sr. Davi.—Senyors jurats: Ab

solguin el senyor Ventaiols. car

així está escrit en el texto de la
comedia? Va matar amb premedi.
tació? Sense premeditació? Aixb
no se sabrá mai. (Es tren la pis
tola.)

L'apuntador.--?Apunta voste o

apunto jo?
Sra. Vila.—Em desmaio.
Sr. Daví..--Treieu-la. (Se'n detl

la senyora Vila.) Acabo recoma

nant-vos que em doneu els vos

tres vots i tindreu segura la caseta

1 l'hortet.
Sr. Banyeres.—Quina eloqiiIn

cia!
Sr. Daví.- -imagini's, ara, si

m'arribo a saber el paper...

Un del si veo el
senyor Ladislau Fodor, digui-li
que no escrigui en húngaro.

El Sr. P014.5 i Pagés.--Perb si jo
l'he traduft al catalá...

El del públic.—Perdoni. No ens

n'haviem adonat.

TELó

Cilóries del
dissable

Aquesta \regada, l'autor de «Lui
sa Fernanda» no l'ha ensopegacia.
El «Xuanon», estrenat dissabte, ha
agradat a molt poca gent.

Tant se valta que al Tívoli no

haguessin deixat de fer cinema.
Encara que s'hagués tractat de

«Primavera en Otono».

* *.
Al Novetats valen estrenar i

reestrenar, perqué la «claque», els
parents, amics i coneguts, les fa
mílies de les constes i els tene

dors de cupons de La Unió es va

Ten entestar a sentir-ho dós cops
pel mateix preu, «Jazz Band»,
bra «cumbre» del mestre Penella
i del dramaturg Penella. Es tracta

d'una obra americana, cosa que,

sense voler dir que hagi vingut
d'AmIrica, tampcc no vol dir que
no hi hagi vingut. PerquI els nos

tres lectcrs se'n facin cárrec. re

produim un fragment de la lletra,
perqué no ens atrevim a fer-ho
amb la música. Diu així:

K1TY.—E5 la música del Ida
T. Y J.—I Música del Jazz!
K1TY.—Como todos pueden ver.

T. Y J.-- I Todos pueden ver!
KITY.—La mejor para bailar.
T. Y ).—...jor para bailar.
KITY.—En el cabaret.
T. Y f.—Cabaret.

Es deia si la 'letra era del Pa

quet Madrid.
* * *

Band» és de les obres més
atrevides, no perquI no sigui apta
per a senyoretes, sinó perqul tot

sovint hi ha un personatge que
diu que s'adorm i que s'avorreix.
El meatre Penda té la sort que el
públic s'ho pren en broma.

TRATRE

POIAORAMA
Rbla. Estudia, 9 - Teléfon 10773

Toles les nits. Formidable exit de la

comédla humorística d'ENR1C JAR
DIEL PONCELA, en 3 actes 1 un próleg

USTED TIENE OJOS
DE MUJER FATAL

Dijous 1 divendres tarda,
l'éxit d' en BENAVENTE

ILa Melodía
!del Jazz Band

Companyia de comedies

NI ELIA-CIEIRIANI

«Un petó davant del mira,11»,
malgrat tractar-se d'una obra
original d'un actor austríaco
hongares, no ha tingut exit.

Per arribar a apesta funesta
conclusió a l'empresa del Romea
no li hauria caiga pas anar

cercar un autor tan lluny.
Tenien l'Esclasans leen a la

vora.

* * *

En «Un petó davant del mi
ran» hi ha ~vis de decorats.
Ilums que s'apaguen, processos,
treta, misten..

;Sí, vaja, tota una novetat per
el palie del Romea.

* * *

Te,nim noticies que les «Filies
de Buda» que estrenaren
panyol són dignas del mateix
nom.

Nornéa han mig distret al. crí
tic de La Vanguardia.

Perqub — diern-ho tot— és un

.senyor que escriu les critiques
vuit dies abans de l'estrena.

* * *

A propbsit ds: ritic teatral de
La Vanguardia, diumenge pos
set hom pogué constatar que ha
via assistit a lotes les estrenes

del dissabte do glbria i que de
tetes donava c,ompte.

Quin redaetorks per a L'Es
(plena de la Torratra!

* * *

114 o L1 SE MI Al

Als E.E. U.U. dio que han
eetrenat un film alemauy anti
hitleriá que es titula «Kuhle
Wampe». Els actora principals
són Iiertha Tiele, la Manuela
de «Noies d'Uniforme» i Erust
Busch, que aparegué en «Car
bó», de Pabst. Quan el vou.

rem a casa riostra?

Exhaurides les localltafs
lotes les sessIonsll

per a veure

LAINQUIEADOQA
INQUIETANTE

DIRECTOR

VON STERNBERG

VAI Fi'bn ..giatowsmat

HFARDERIES
Joaquim Ventalló entre,gat

una novel-la aneccibtica sobre l'al,
riport barceloní a l'editorial «A
tot vent».

Com el nom de l'editorial in
dica, desitjartem que tot plegat
anés vent en popa.

* * *

Caries Sentís ha posat a la
venda un recull de reportatges
sobre la immigració murciano,
•a la Torrassa.

Sembla que el joveníssim
prometedor reporter ha acordat
signar-lo a tots els tracomatosos
que ho desitgin.

* * *

El poeta Salvador Perarnau ha
donat a llum quinze preciosos
sonets, elevadíssims .d'estil i de
coneepte.

Abriga el projecte—ens diu
d'anar-los venent «a la menuda».

* * *

Sebastik Sánchez-Juan posarh
a la venda, dintre poes dios, un

nou aplee de poemes : «Mosquits
de níquel».

En atenció a EL BE NEORE i
els seus lectors, Sánchez-Juan
ha tingut la delicadesa de fer
nos arribar a la nostra taula de
treball aquest exquisit poema
que constitueix, diriem, el de
vantal del llibre. S'anornena:
«Funicular de montanya», i és
com segueix:

«Blum-bum, Blurn-bum,
Blum-bum , Bl um-bum ,

Rbla. Catalunya, 37 - Teléfon 11701
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1111 PATHE JOURN AL '11
Cinc reportatges de gran va- ;
lor ernotiu

SEGOVIA
Espanya artística 1 monumen

tal. Les meravelles d'aquesta
histórica ciutat. Comentat en

espanyol

GAUNIONT MIRROR
Curiositats 1 rareses del mén
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Les úliimes noticies mundials

El PESCA EN ALTA MAR E
Documental de les mésgrans
pesqueries
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Accidents d'aviad() a Madrid
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