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DIUMENGE, ~3 DE MAIG DEL 1937 

EL CINEMA 
Una 
que 

actriu que es resisteix NOTICIES DE 
les cames "CINELANDIA" I i fotog rafïin 

Hollywood acaba de guanyar MASSA «BILL» EN UNA 
d in , ll SOLA PEL-LICULA ... 1,1lla altra e les s gu.:ars bata es. Art Siteman, admin~trador dP.ls 

Aquesta vegada. es tractava de con- estudis de la. Republic Pictures a 
vèncer l'enc~adora Marsha Hunt Hollywood a càrrec del qual t.iti
que bavla de prestar·se al !et que gué el rOdatge d' «Hombres de a~·e
els fotògrafs deixessin impreses a les ro», peillcula que coneixerem en el 

transcurs de la propera temporada 
fotografies les elegnmts corbes de confessa que els seus molts : nys 
les seves ben tornejades pantorrilles. d'aetuació cinematogràfica ma1 no 

La batalla durà prop d'un any lla e:;tq~ tan a punt de perdre ('I 
1 cap com durant la fllmac1ó de la 

durant el qual els representants de I pcHfcula que ens ocupa. 
l'estudi inslst.iren a demostrar a la -No menys que dotze persom·s 
recalcitrant actriu la influència que anomenades «Bill:t intervingueren 
unes bufones pantorrilles exerceLxen en la producció dc «Hombres de 
als triomfs d'W1a actriu de cinema acero», i valg estar a punt de .or-

. nar-me folli - declara Slteman, i 
Nombrosoo exemples sortiren a re- afegeLx: - Cada vcgnda que havia. 
lluir recolzant les afirmacions dels de cridar-ne un d'etls, els dotze 
representants de l'estudi, però Mar- «Bllls» em contestaven a. la vegada; 
sha no es deixava convèncer i els però amb tot, el més greu del cas 

és que, a mesura que progressava 
mesos transcorrien sense que els el rodatge dè ta. cinta tantes vega
contendents aconseguissin posar-se I des em vaig veure r:n' la ncc<>ss1ta• 
d'acord de dir, «No és a tú, sinó a l nltm 

· . Bill, que per últim nin2ú uo Pm 
Al contracte no f1gurava cap contestava ... 

clàusula. que l'obligava a PQsar per Els dotze cBills» que la , .sualitat 
aquesta clasc de fotografifS però en volgué que s'apleguessin als estu-

• ' ' dis de la Repubhc durant la fUma-canvi, en eU s obligava a interpret_ar ció de «Hombrcs de acero», són: 
qualsevol paper que hom li aSSlg- Bill Berke, coordinador; Bill gn, 
nés. I aquesta fou la causa que director; Bill Nobles, fotògraf; fii!l 
Marsha perdés la batalla. Crosby, retratista; Bill GUbcrt, utl-

ler; Bill Perry, cap d'e?ectrl~Jstea; 
Un enginyós escriptor fou el cau- Bill Clark, tècnic del so; Bill Smsll-

sant de !a perdició de l'incauta Mar- beck, pentinador; Bill Drak:e, .l'lr
sha. Aquest escriptor estava encarre- ter; B~ll Newen còmic; Bill Ander
gat de trobar un"a escena apropiada son, llibretista, ~ BUl Oriftith. reto. 
. . cador. per a un petó que Leíf Erikson do-
nava a Marsha en «Fiesta estudian- UN FUN<iiONARI rrtOLT 
til» (College Holiday). IMPORTANT ... 

Duran~ ,-¡ rodatge de cHombres de 
Després de !ondes meditacions acero», pellicula que la ~epubllc 

MARSHA HUNT 

l'escriptor tingué l'acudit de Ei· en.; donarà a conèixer en el trnns
tuar la parella a. l'Interior d'un tanc cur& de la propera temporatia et 
d'aigua per a la. qual cosa Marsha subiirctor Edgar Williams observà 

un cavaller que es passejava pel 
es veié obligada a posar-se un vestit «seb amb molta dígnitat 1 com si 

actriu d&l 119no I Que segons els •x· de bany. Eis fotògrafs es collocaren fos persona d'importància. 
perts posseeix unes de les més bo- a la vorera del tanc 1 tragueren totes -¿Voleu dir-me què feu acH- 11 
nlques cames, les ' uals podrà ad- les fotografies que volgueren. Mar- preguntà Will.lams al desconegut, 

puix que llevat en caSOs excepc!'>
mirar el lector en el film «Flesta sba no tingué altre remet que de- nais és prohibida l'entrada al c.et1 

Estudiantiln clarar-sc vençuda. als que no pertanyen a l'estudi. 
L'estudi pogué citar lnnombra.- -Jo ... ? Sóc un dels funcionaris -

li contestà el cavaller. bles precedents que proven que les fotograí!es amb pantorrilles són les -¡Ah!.. Perdoneu, senyor _ es 
que es publiquen amb més freqüència I per tant Eón les que més contri- disculpà el subdirector, creient 
bueb:en a fomentar la popularitat d'una actriu. que es tractava d'un dels alts fl•n-

La fama de Marlene Dletrich es deu tant al seu talent com a la be- cionaris administratius de la &pu-
'1 d ¡ · ....... ,. 1 d ~.~ blic, i afeg( molt atent: - ¿Voleu • esa e es seve, pantou ........ es. Caro e Lombar , que comen.,... la seva car- seure? Acf teniu un seient molt 
rera a les comèdies de Mack Sermett, es donà. compte que l'exhibició de C(·mode._ 
les seves pantorrillcs era tan important com Ja interpretació dels seus I El funcionari, vlSlblement avrprès, 
papers. • I agra( calorosament a Wllllarru;. i 

Quan Gladys Swa.rthout arribà. a Hollywood observà amb sorpresa que procedl a prendre seient en una de 
. . , , . , Jes cadires portàtils reservadc>s per una de les exigències .del cmema era 1 exhibició de les seves pan~rrilles. al perscnal dire<:tiu; però, ¡quin 10 Acostumada a l'austentat dels teatres d'òpera, Gladys es resist1 en prin- seria l'astorament del subdirector 

c1p1, pero acabà per cewr amb la seva acostumada gentilesa. quan aquella mateixa nit, entre :ls 
Claudette Colbert Joan Crawfod Joan Blondell entre moltes altres, «extres:t que esperaven en llrüa per 

. ' ' . • · a cobrar els seus ~. aconsegui Cediren als precs dels fotògrafs i pooaren en vestlt de bany algunes ve- distingir el cavaller al qual inter-
¡adcs. 

1 

peHa en el «set» d'«Hombres dè 
acero». 

¡I, és que es tractava d'un «!'x-

N E L S O N E D D Y traa que exercia el paper de fun-
cionari d'una empresa metaHúrgica 
en la pellicula en qüestió!.. 

Nelson Eddy, actor i cantant cine-, bors no gaudeixen de gran comanda, 
matogràftc, que ja gaudeix d'una fa- i Nelson Eddy hagué d'acceptar una 
ma ben merescuda, nasqué a Provi- coHocació de telefonista. 
dence, Rode Island (~ats Units¡, Durà poc en ella. Intentà,' sense 
un dia 13 d'abril. Es esvelt galant, èxit, entrar a la Banca. Finalment 
alt, ros, de tlpas escandinau, d'ulls obtingué una collocació en un im
blaus penetrants 1 faccions aclmlra- portant rotatiu i bolcà tota la seva 
blement cisellats. Contrasta el seu voluntat a triomfar per tal d'aconse· 
eomrts alegroi amb l'energia que pre. gutr el mitjà. que tan bons resultats 

UN VELER MOLT F AMOS 
El «Mariner», famós balandre de 

matricula americana, ha estat no
liat per la Republic Pictures per a 
les escenes marítimes de les «Nue
vas aventuras del capitàn Ricks» 
peHícula que començarà a filmar 
aviat amb Guy Gibbee de prr,tag<r 
nis ta. 

El cMarineD, l'any 1925, glthl~yà 
la regata més important c,ue s'hn
g¡ celebrat per a va1xells de b seva 
categoria, de San Franclsco i\ l'íllil. 
de TahiU, i era propietat de John 
Barrymore, el celebrat actor c~t::t
tunltenc. 

També ha figurat antcr10rmem en 
altres peHícules, àdhuc «Captaln 
Cora.geous», i el 1935 guany~ una 
altra. regata de la costa de t• Ca
lifòrnia a Honolulú. 

COSES QUE DONEN ~EA· 
LISME AL CINEMA 

Grant Withcrs, Roger Willlams i 
' Fred Stephenson. els principals m

tèrprets de «Hombres de acerot pcl
licula que la Republic ens oonarà 
a conèixer molt a.vlat, trebatlarcn 
fa alguns anys en una fone>ia 
d'acer de l'Estat de Colorada; de 
manera que no hi ha el menor dub
te que estaran molt en el paper 
en la cinta de què ens ocupem, la 

I que el seu argument es basa en l"a
gitada vida dels metal:lilrgics an:.e
ricans. 

Però, el que sembla lncreiòh! és 
que ets tres, que no s'han tomat a 
veure fins que es presentaren als 
estudis de la Republic per a !ilm!lr 
«Hombres de acero», es ~negneren 
precisament quan treballaven en la 
foneria a la qual aBUdim, fa molts 
anys. 

NO RESPONEM DE 
PUBLICACIO DE 
NOTES QUE NO 
SIGUIN TRAMESES 
CA TALA 

LA 
LES 
ENS 

EN 

la· humanitat 

Katharine Hepburn o llencí 
de tenir una llar 

Es veritablement una m~ravella la 
sen~ció de la. llar 1 l'encis d'una 
caseta familiar en la superproducció 
Ràdio Films «SOmnia de Joventut», 
que protagonitza Katha~ Rep
bum i que s'estrenarà en breu. 
Kath~rine mpburn, Alleta Adams 

El .film és una successió de mant
festaclons admirables; ~ més, e:s 
artistes l'interpreten meravellosa
ment. Fred Stone, en el personatge 
de pare; Ann Shoemaker, en el rol 
de mara; Fran.k Albertson, en el 
paper de «germà.»; Fred Mac Mur-

Katharlne HOpburn I Fred Mc. Mu rray, en una escena d&l film ctSue
lloa de juventud», que s•estrenarà molt aviat en un elegant cinema 

de la nostra ciutat 

en l'obra, viu amb els seus pares I 
el seu germà. en la caseta del poble. 
Alícia. somnia. Alicia vol ésser una. 
noia r!quisslma, una d'aqu~lles prin-
ceses enct:ntades milionàries que hi 
ha al poble. La seva mara. vol que 
Allcia brilli, que es distingel.xi de 
les altres, que llueixi la seva perso
nalitat; però les portes es tanquen 
a la jove sense s1tut:c16 econòmica.. 
Però e:s somnis jovenivo1s volen, 
sense fre de cap mena. 

«Somnis de Joventut» és W1a su
perproducció en la qual trobaran els 
espectadors quelcom nou al cinema. 
Una autèntica sensació de la llar, 

ray, en el de cpromèsl, 1 Evelyn V~ 
n&ble, en la de noia rival, en la 
joveneta rica que, a.mb el privi:egl 
de la seva posició, pot avergonyir, 
té el tresor de la sevs. jo\·entut, de 
la seva simpatia, de la seva bellesa 
I de la seva espontaneïtat. 

La producció Ràdio «Somnis de 
Joventut:t reuneix una quantitat 
d'escenes còmiques molt escaientes. 
humiliar l'encisadora Alleta, que 
Moments sublims en els qua¡s la 
rialla I les llàgrimes es succeeixen, 
i la serventa, la negr!'t&. Melina, que 
cau a terra davant de qualsevol obs.. 
tacle, posa una nota còmica plenn 
d'encis. 
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~?S:S:. 
«El DIETARI D'UN POBRE HOME», PER HENRI DUVERNOIS, 
TRAD. DE PINEDA I VERDAGUER -- «CONTRABAN», RECULL 
DE PROSES DE JOAN OLIVER •• VOLUM 8 I 9 DE «BIBLIOTECA 

DE LA ROSA DELS VENTS» -- BARCELONA 
Henri Duvernols és un escriptor Pineda I Verdaguer ha sabut ¡;upe-

parisenc pur, un autèntic cparigot» rar les dificultats que comporta tra.
en el vocabulari dels bulevwds. Ben '¡ duir un autor que empra més que ~1 
poc s'ha mogut de la gran ciutat on francès acadèmic el dels bulevars I 
va formar-se i és el coneixedor més I de les «boitesJ>. 
e: .. :pert dc les seves grandeses i les se-I • • • 
ves misèries. Gairebé tota l'obra de El sol fet que en un llibre figuri la 
Duvernois es circumscr:i"J als hortt- ¡ signatura de Joan o:lver - l'humo
zons que hom pot abastar des del

1 
rista tal vcgud:J. més europeu que te-

cSacré COl'lJr>l a la Sorbona. I dels nim a Catalw1ya - és ben bé prou 
1nllnits models bumnns que ofereix perquè l'ouriln amb tota confiança, 
a l'observador l'oceà humà. que s'hi se¡urs que no perdrem el temps. Rl 
belluga, especialment a la riba. dret:t, I titol per si sol, (•s unt\ nota de bo.o 
la dels grans negocis, les grans tur- humor per tal com dintre el volum 
bulènciea i els grans vicis, ba sabut no s'hi troba cap narració que se'n di
extreure els personatges de la. seva gul. Per contra, hi ti·obareu cinc con
producció novcHlstlca. Duvernois no tes deliciosos I una gentil comèdia, 
és pas un gran mestre de l'estil, nl «Cambrera Nova». molts dels quals. 
mat no ha pretès assolir la vo:ada de per no dir tots, havien aparegut en 
Balzac o de Barbusse. Però posseeix publicacions bnrcclonincs 1 havien es
una gràcia ben personal i un art de tat elogiosament ccmentats 
n!\rrador envejable. L& seva noveHa Constitueix un encert de la reel
cM.ontmartre» és tal vegada la visio xid~ . biblioteca del nostre bon ami\1 
més justa l més humana del aigua- J8.11ès i Oliver, l'haver recollit. en a
barreig que puHula entre el «fa'-!- quest volum amable i atraient aques
boarg» del mateix nom l la famosa te:; pr()f;es, àgJ!s, elegants t sadolia
place Pigalle. des d'espontaneitat., crue no els treu 

En «El dietari d'un pobre home», cap mèrit. No volem pas fer distin
Duvernois ens retrata amb el seu en- cions per tal com les obres del recull 
giny i mordacitat la grisa existència ens han plagut per un igual. Tal ve
d'lm home insignülcant, al qual les gada, des del punt de vista estrlcta
circumstàncie::; llancen als braços ment literari asseuyalariem «La pul
d'una noía bOnica i ambiciosa, la moniu. «La tobiadaJt és d'una .no
qual, nat.Jralment, el traeix. Dintre dernltat que trenca tots els motlles. 
la simplicitat de la plutura hi ha mo. «L'idlota:e té la gràcia per arroves. 
ments força emotius, com aquell en En un mot: conta.rlem i no acaba-
què el pare es creu negat pel seu pro- riem. La millor cosa que ens és do
pl . fill. D1verses figures secundàries nat fer és recomanar, assumint-ne 
es mouen àgilment en l'entrellat no- la responsabilitat, la compra 1 la lec
vel:llstlc i subratllen les partlculari- tura d'aquest petlt llibre que, parat;
tats d'aq-uell Paris que el protagonls- la, és una e~ molt gran. 
ta reflecteix amb un mirallet inftm. F. 

una veritable sensació dc realisme, 
quelcom únic en el gènére ci~r
togràftc. Es una peHicula. ind.i.spen
sable per a la. joventut, per a totes 
les edats, per ésser un tema q¡¡e 
arriba fàcilment al cor de tots. 

Recomanem a tots el tl:m «Som· 
nis de Joventut»; el recomanem a les 
noies joves, als infants, als homes: 
a tots. Es la peRfcula formidatJle, 
la bellissima ~Hic'Jla que ens hem 1 
passat anys esperant l que a la t! 

En la ~rsonalitat. de Kathçrine ha estat produïda per la Ràdio. 
Hepburn hl ha una infantilitat ex· «SOmnis de Joventut», quina pet. 
qUisida, hl ha una ingenuïtat in- Hcula més bell&.! Quin prodigi d'art! 
descriptible, hi ha la fascintcló dels I Quina pelifcu~a més adient per a 
temperaments excelsos que han estat orientar els nois jov4 1 a les noies 
la glòria del teatre 1 del cinema. ~ camí de la raó i el :~ I 
A partir del dia 

24 
de BARRIOS BAJOS1 

maig, un fí1m S. I. E. k. 

Cine_!~'•.!_ Cohseum, ~èmina, Francesc ferrer ( Urquinaona} 

DE HOilYWOOD ENS DIUfN QUE ••• 
•.. Es imtnlnent l'estrena a Lon- seva primera pelllcula serà «Las A

dres de la producció d'Alexander venturas de Marco Polo». 
Korda, cToomai de los elefantes», * 
en solemne première de gala. I ... Tots viurem en cases de cristall 

Aquesta pellicula, la més notablil llluminades amb sol artificial i con
i la més estimada en el seu gener· dlcionat (en 2036) afirma. H. a 
segueix molt de prop la. novella de Wells en els seus pronòstics per ai 
Rudyard Kipling, universalment co- !utur tal com ens ho presenta en 
neguda, i posseeix algunes dc les la seVa noveHa «Tbings To Comu 
més em<?Cionants escenes exòtiques que Alexander Korda. ha. portat a.Í 
que hagm estat capturades per la llenç sota el titol de «La vida futura» 
cambra. 1 A més, les nostres grans ciutats 

Robert Flaherty, co-dlrector del seran gau·ebé subterrànies 1 cons
f~lm amb Zolta1,1 Korda, és el rea- truïdes a les faldes de les muntanyes 
litzador. de pe1!1cules com «Nanuk, La jornada de treball serà. molt re· 
~1 esq~.umal» 1 «Hombres dc .f!.ran», duïda, seran desconegudes les malai
¡ p~sa molts mesos a la. India per ties. la televisió i les ràdios de pul
a ~llmar «Toomai de l_os clef!)f"ltes», seres seran cosa. corrent i la gent 
PUIX que London Films desplaçà serà facturada a la. Euna per mitjà 
alia un equlp complet. ¡ d'un gegantí canó «interplanetari», * 1 més de 85 me~es més alt que l'Em-

... Segons noticies rebudes d"Holly- pue ~tate Bu1lding de Nova-York, 
wood, David o. Selznick ha produït avui 1 edülci més elevat del. ~ón. 
un altre film de qualitat. Es titula Els artiStes que «viuen anttclpada
«Nalió una estrella», assumpte m<r ~ent aquesta època futura en la pel· 
der:l en technicolar, que refereix les licula són Ra~'l110nd ~1assey, Ra!ph 
ln~erioritats d'Hollywood 1 les vides I Rlchardson, Su Cedric Hardwiclt.,, 
de la gent que viu sota el resplen- Pear. A~le, Mar~etta. Scott, Ken-
dor de la fn.m:l. Per la ortginitat neth Villiers 1 Patrlcia Hillard, a més iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiilí¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ del seu argument fa oblidar totes d'una Innombrable legió d'actors se-
les pel:lícules anteriors que des- cun.ciaris i «extres». Foren dirigits A f# E I J.<El SENYOR PES OLI AlTRE l' criuen la. vida interior de Cinelàtl- per William Cameron Menzies. Els g u s I s e a s a n s 1 ~ \l 
dia. En opinió de persones impàr- «efectes especials» són deguts al ra-
cials que ban vist la pel:lícula. en mós tècnic Ned Marm. PLANTES'' prova privada, Janet Gn.ynor està * Pa poc saludàvem l'aparició àe les 11 
adorable fotografiada en color. 1 ... George Gershwin. que escriu la «Odes», Llibre IV, del poet& Escla.- Oi que això sembla el titol d'Un 
realitzen, tant aquesta com Fredrlc mÚSica per a «The Goldwyn Follies» sans. Però alguna cosa ens deiXàrem conte fantàstic de Grinun, de Per-
March, una actuació Insuperable 

1 
és un gran admirador d'Igor Stra- al tinter - i no direm pas totes l~s rault o d'Andersen? Doncs es tracta * vinsky, el compositor rus. Assabentat que suscita una. prOducció com ln d'un nou llibre de versos originaHs-

... Esser petonejada per Gary C<>- que Stravinsky tenia en projecte una d'ell -. El dia que bellesa. de matè- sim de Salvador Perarnau, el poeta 
opcr cent-quaranta vegades! Tal és visita als Estats Units, Gershwin ll ria. i pensameru s'equilibressin, 1 a- de 1~ famoses «Cuques de LlU.lll» «rJe 
l'esdevenidor de Sigfrld Gurte, sl el va cablegrafiar que agrairia ll doné.> quest ressortia tan poderós l net com tan meravellosament ha sabu~ ada~ 
censor ho permet, en la propera pr~ alg-.mes lliçons de contrapunt i com- les imatges - en l'oda «Poble» s'hi tar-se de cara als infant&. 
ducció samuel Goldwyn - Douglas poscfg~· a contesta stravinsky ll ca.· acosta -, Esclasans hauria assolit u- Aquest lllbr& que duu per titOl «El Fairbanks «Las Aventuras de Marco r totnrtat 1 ¡ Això 1 Polo». El guió menciona exactament blegrafià: «Quanv vàreu guanyar na. 1 excepc ona. no vo senyor pèsol ¡ altres planteslt, lHus... 

li ha d d el aquest any passat?» dir mancament.. Bastaria a fer-lo per. trat per Junceda, el clàssic dibuixant 
144 petons qae e onar nos- llA prop de 30.000 lliures est~rll- durar com a poeta la llarga corrua de la nostra malnado. va també d• ~:0~ a:!,~~~ g>::;o~~ nesa, contestà a la. vegada Gershwln. dels «Ritmes» (ll volums de 1929 a cara als húants. una ~intens de VO:. 
en «EE secreto de vivir»). que pet(>. cEs millor que v~eu vós ac( l 1937). Exuberant - i ~r sigui c1>- mes q<1e gloosen les•plantes mes hu
neja meraveJosament des que apren- ~r ct.:l::S~ algun~ lliçons», telegrafià que::;ta exuberància l'únic que podlia mils que encara no havien estat. glcs-
gué a tocar el trombó. ra · recaure en perill - els onze lllbr~ 

Sigfrid Gurieiaque fou descoberta ¡ ... Samuel GoldWS? està ::n nego- dels «Ritmes» són l'obra d'art mag- sades ni cantades per cap poeta del 
en la seva pàtr (Noruega) per Sa- 1 elacions amb Melvm Purvis, agent n1ti d t" . t ld món. 
muel Goldwyn. ba anat a Hollywood federal nordamericà, el qual efec- ca e ma .,na, rep ant de for- Salvador Peramau s·ha enamorat 
contractada pt.>r un llarg termini. La tuà la detenció de John I>lllingcr, ces, on es condens:n les hores ~es denes I n'ha fet un cxceHent lllbl'9 

___ __ _ ____ per a obtenir que actuï de ~onse- profundament indiV!dual:l, i Pet" 8.1Xò de poemes, en els quals aviat podran 
Uer tècnic en la pròXI.IJl& produccl~ les més humanes. d'aquest poeta vi· delectar-se els Infants de ,...l\talu

vocalitzacló de Leottl, Cami)anari, desfilà. una nove. parella ideal, en do- de Goldwyn «Dead End» les f!fitre- g?rós, ~esesperat 1 amb un no sé què nya. 

gona. el seu illt:nto; però s1 analitzem podria proporcionar-li en la seva vi
els seus ascendents 1 el seu caràcter da.. De informador del diari passà a 
tot semb.a concordar amb una exnc- exercir el càrrec de redactor, i la se
titud estranya, va norn professió semblava que seria 

Heretà del seu pare home exacte la professió de.tln!tiva. pérò quelcom 
1 metòdic, engmyer 1 ~ventor d'apa- d'insòlit va succeir. Els seus com
rens navals, aquesta constància a se- panys, que l'apreciaven pel se'-! ta-
8\lir e) fi proposat, 1 posant en aixO lent, no pogueren resistir 1& molèstia 
la. seva mare, que professa veritable que els reportava haver d'escoltar les 
minvnd1\ pels vest1gu¡ d'un tempera- seves cançons, mentre treballaven, 1 
ment trmat d'artista tal vegada re- per aquest motiu perdé dos avantat
colllt dels insttnts que en ell incu!cà. fi jOSO& contractes en diferents peri~ 
la seva mare, que; froseva veritable dics. Vulguis no vulguis ell bavla de 
idolatriS per la música. I cantar ... 

Ella 1ou qul féu que cantés al chor -No pOdia comprendre aleshores 
~a!ttU de l'església de Sant Esteve ! la molèstia que la meva veu propor

mcs tard cora a so:tsta en 1n seva clonava als companys - diu aVld 
esCOla gra.cuada. 1 Eddy amb el seu somris -. 1 encara 

Eddy passà uua infantesa sana I que un xic tard, els demano rou per
normaL La seva asplrnció des de la dons. 
sev& primera joventut fou la d'acon- 1 Per aquell temps s'havia comprat 
seguir fama de met.ge. Però poc des- 1 un gramòfon t es pe.ssava les bores 
~rés do la seva sort.lda de l'Escola. senceres e.-¡coltant les àries de les ò
se or ma~ de Rode Island, començà la peres. 1 seguia el ritme fonètic dels 

va Vida d'avent"..tre& 1 marxà a Fi- més grana cantants del món. Quan 
~la a la recerca de ~ba:fi· No algú tenia la debilitat de fer-11 -una 
fll!vesé arribar a posar en practlca les visita, Eddy els cantava i usava e1 
a of aptituds musicals i arribà fins di.IC respecUu d'acompanyament... t 

4ue e;:-~ com : \ambo:, Instrument ofegava la veu dels seus mestres. 
tir· VlB. prac cat a. lexèrctt esco- A1x1 es pot dir que Nelsan Eddy,_ 

• Derò ~ ,.¡ món mus1.ca1 els tam- orerun1é el seu exquisit iUSt en Ja 

warrenrath i altres eminències de nar vida al cinema a la famosa ope- lles de la qual són Sylvia. l'lldney, d ombriu. Podriem avançar e. dir que es trac. 
l'art. reta de gran renom «Rose Marie». Joel McCrea 1 Humprhey .Bollart. Seria fà.cU que el comú de la :ws- ta psra.l:lelament als «Fruits saboro. 

Fou David Bisoham el gran bari- Els seus gustos són selectes, però. -La nostra major esperança, petO tra gent, encara molt con1inada en sos» de Josep Carner. del llibre deies 
ton americà el que sabé comprendre es diu entre les seves amistats que I-digué William Wyler, el oual dl- els seus gustos llte.ra.ri.s 1 Ineducada p:ante:~ «.saboroses i més humils». 
el gran artista que d'Eddy pod¡a fer- davant un plat de llaminadures perd rigl.rà. el film- és aconsegulr QUE' en les realitats de la vida interior, 
se 1 el va recomanar a un prolessor el seny 1 fa qualsevol sacrifici per un Mr. Purvis en persona aparegut en no sabés extreure de la trond~tat. lECTURA DE POEMES REVO
que, en progressives i eficaces lliçons dolç... com més dolç millor. El seu el film en el paper de cap dels ca- de molts dels «Ritmesll la l1nl.a d'una 
el convertí en un excellent cantant. color preferit. és el vermell 1 el seu meta <Agents Federals de Polid:l.) Idea o ~·una acció. L'Esclasans. tvt LUCIONARfS PER PROUS 
Quedava, però, per recórrer el cam1 esport. preferit l'equitació; també perquè aix1 1&. lluita amb els gangs.. ell tmagmació i ulls de l'ànima, es I 
més dificll de la seva cnrrera. Creat- practica amb èxit la natació i el rem. ters que es veurà en la pel:lícula, se- construeix ell mateix ciutats i cam- 1 VILA 
se un nom, ressaltar entre els milions r... atenció lectores. Té grans de- guirà més de prop la seva pròpia. 1 pinyes Ul.umtnades d'unes clarors ct~; 
d'aspirants a la fama; però la seva slgs de contraure matrimoni amb autèntica tasca en el cas D1llinger. seu dlntr&. Hi ha en la seva obra 
vo:untat. per segona vegada, 11 donà una nota r065&, que tingui els ulls moments d'emoció que Leopardi en-
armes per aeonseguir-ho, l despres grans 1 negres, i a hores d'ara enca- vejarla; h1 ha una remarcable quall-
d'una bona lluita, acooserut veure el ra no ha topat en el seu ideal. ltl A p E s tat d'e:;pal: llunyanies de recança, 
seu nom als lluminosos dels prin- Hollywood encar&. l'emociona. El !ondals de sentiment, altures de d~ 
cipals colise;.uns d'Amèrica. domina la vida dinàmica de la meca stg, que ens transporten a uns pn.Y-

La seva magruflca actuació al tea- clnematog.ràftC1l. Espera continuar 08 'IOTES LES PROVL"'CJ.ES 0 .., sos ben seus. A pocs poetes ve tan 
tre de la Filharmònica de Los Ange- el treball del llenç, encam que bagl ajustada la. pa:raula creador. Al:d lül 
les, u valgué el contracte que signà d'alternar aquesta tasca amb alguns ~ . • liiUit A &r '&J .& mà.gic que. prenent uns elements :¡ue 
per cinc anys amb M. a. M. concerts per tal de continuar la seva ~ .-:-- .5. ..1...• A .ttl coneixem, dels quals no haviem per-

Al principi treballava. en la lnter- actuació a l't'scenart quan alxf ho 54 MAPES & TOT COLO& cebut sinó unes poques combinacions, 
pretació de papers ~cundarls; però cregui convenient. es posés a combinar-los en una tnn-
a la. tardor del 1934 se 11 enco.rregà I, finalment, el veurem novament De IU&II utUUa\ .Pet ae¡u11 nitat de bells compostos insospiW.t.~ 
la remarcada interpretació de «Ma- 81 costat de Jeanette Mac Donald, la Iee operacl()D.I cie auena. Ja admira elS uns 1 sobta e!s altres S'llb 
rietta. la. Tmviesu, amb Jeanet.te I seva parella ideal, en «Maytlme», que <¡qe en eu. ee trobeD tlD.I eJe 
Mac Donald. Aconse¡uf. un veritable és la seva darrera producció on.acon- la incansable IIUCCessió i associatiO 
triomf, i per tots els cinemes dei món segueix un grau triomf. P'lbliiW me. lnsll[1l.lnoaota de les imatges. Arrossegant-nos al 

A partir del dia 24 de 
maig, un film S. I. E. BARRlOS B1\JOS 
Cinemes Coliseum, hmina, Francesc Fener ( Urqui11aona J 

DellUUleU I'¿Tl.AS O'E:SPA· 
NYA (Baill;r-.uatlhere-Wua). 
u qual8ev01 Wbrerta o a 1.
ca.sa e<Utnra : Bluic Grana. 
dos ac 1 a 

.. 

seu món poètic, poblat de les seves 
ft¡urcs Ideals. dels seus clamom lUe 
coounouen, ens dóna la biografia lll

terna, el drama humanissllll del tre
ballador inteHectuai dins una Obra 
admirable. 

Josep LLEONART 

El poeta Prous t Vila donà una leo. 
tura de poemes revolucionaris al lo
cal de la cAssoclAcló d'Idealistea 
Pràctics» dintre el cw·s de conierèn
cles que ha Vingut orgamt?.nnt.. 

Presentà et nostre poeta. un mem
bre dc la Junta de l'enUtat. 

Prous I Vila l:egi a continuarló 
nombrosas poemes de veritable ca
ràcter revolucionari, entre els qu::.ls 
cal remarcar especialment els dedi
cats als bombardeigs de Madrid Cru 
remarcar els romansos de caire po
pular, com el «Romanç de l'Esp?.nya 
gran», e1 qual dóna una idea elna 
del que és la. lluita que venim so.~te
ninL contra ei feL"tisme lntenuclor.:;.l 
I contra els Lraidors del nostre p.tfs 

F'inaiment lle¡1 WlS fragments ~:el 
seu magnific poema «Clanns de ¡uer
ral, visió de la b"Uerra fat.ura 1 ju!l· 
tis.s!ma criUca a In Societat de Na
cions. Fou mo:t aplaudit t felicit•1t. 

Esperem per a ben aviat Pls Ee :s 
dos llibres de pocmn; nuP P,st.a.t1 r·' 
curs de publlrRrt,.. 


