el pout de pedra
—Pere) escolti; que s'esta burlant de mi o que—diu cada vegada
mes amoscat el guardia.
—Oh, no senyor; Deu men
guard!
—I doncs, corn ho sap que esta
assentat aquest que voste diu que
es un imbed' si la porta esta tancada?
—Perque un amic m'ho ha ditrespongue mes tranquilitzat al trobar una sortida salvadora.
El d'qasalto» s'apaivaga de seguida, creient que l'insult anava
dirigit a l'arbitre.

Ileixius berenguer,els preferits
agafat al vol
—Veus aquell senyor que ye?
Es el pare de la meva newia.
— I ja ho vol que acompanyis a
filla?

id seva

—Ja ho crec. Ara ho veuras.
Quan l'enamorat galan arriba a
l'altura del futur sogre, dona la
gran barretada i amb un somriure
captivador saluda:
—Bona nit tingui!
—A Vd. no le saludo, so sinvergiienzal— respongue amb card
de ponies agres el pare de Ia filla.
(No volem comprometre a ningti; no direm noms; nomes direm
que aixo ho escoltarem Ia diada de
Reis al carver de Ciutadans.)

4

Modernitat...
Elegancia...

1[. !Lima

r

r oil

S A STRE

gran - via
La gran propaganda feta a l'
TEATRE ALBENIZ entorn d'aqusta p'l licula ens feia
"Variete" es una realitzaciO esperar quelcom mes b6, que el
de Nicolas Farkas. Recordem en- que es en realitat. De mica en micara amb massa delectatca aquell ca ens anirem acosIuman1 a no
altre "Variete' mut perque ens fer gaire cas de segons quines
convenci aquest "Variete" d'ara, propagandes.
«Bolero» fou un exit remarcatan desproyelt de dramatisme. El
titol ens obliga a comparar-lo amb ble. Podem dir que es la perlicula
aquell film que guarTya el primer que ha reportat mes benefici i
premi l'any 1927, perO tan desfa- mes popularitat a George Raft.
vorablement que val mes
recor- Els americans seguint la norma
dar l'obra mestra. Aixo no vol dir de sempre, han volgut explotar
que sigui un film dolent ni molt exit de (<Bolero, amb «Rumba, i
menys, ans al contrari: trobem que tambe corn sempre, han fracassat.
els actors treballen amb tota juste- No vol dir aim') que (Rumba», sisa i sobrietat, posant de manifest gui una produccio dolenta i desIlur classe. El final d'aquest "Va- provisla d'aquelles valors que fan
riete" es massa america, a gust de interessant una petlicula, ans ej
porteres. Remarcarem uns quants contrari, creiem que agradare,
details que ens sorprengueren doncs, no li manca ni bona prepassessin per alt a un bon director sentaci6 ni bona interpretaciO. Lo
sobretot la dificil conversio d'un millor del film, com de tames atreball trapezista de tres persones mericanes, es el muntatge i ('sce—iniprescindibles les tres —en un nario. La mzisica discreta , sense
esser res de taltre man. En contreball —impossible— de dues.
junt, una petlicula discr?ra sense
L'acomodador
arribar a gris.
«El brindis de la muerte».— Es
Cinema amateur
un film que nomes es pot veure
Sernbla que hi ha el propOsit
per la sObria i Lona interpretaciO
de crear, dins el G. E. i E. G. una
de Warner Baxter. Conxita Monseccio de cinema amateur. No cal
tenegro, be dintre del seu petit
dir corn yeurfem amb joia que aixe
rol. Pesat a estones.
es pogues realitzar i que l'esferc
«Paz en la tierra» de Charles
craquests aficionats, reeixis de la
Munts, es una die dibuixos, meramillor manera possible.
vellosa cn quant a colorit. DesPrornetem tornar ne a parlar
pres de Walt Disney es Murns el
ben prompte.
dibuixant que sap treure mes bon
partit d'aqueixa classe de producl
cions. Sobrelot baix el punt de
vista decoratiu, els dibuixos antmats de Munts, es poden polar al
costat de Disney sense desmereixer.
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