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A transcorregut un
enamorats, amb el prisma màplaç des de l'aparigic de l'optimisme, i per tant,
ció de P R I S M A ,
sense vot de calitat, però maper
prou temps per a que s'hagin
nifestem el nostre goig per tot
Lfí R E D f í e e i ó
pogut manifestar les opinions
el que de la nostra revista
Cadascú, fent honor al nosse'ns ha dit cn públic í en
tre títol, l'ha judicat baix el
privat, esperó prou punyent
punt de vista que ha cregut o
per a no defallir en la nostra
ha volgut, com si tingués a
empresa, pictòrica de fe, enerl'ànima un vidre especial per a veure'l millor, i gia i entusiasme psr la cultura vilanovina.
hem de creure que ha sigut vist per tots, seNosaltres, per la nostra part, creiem que
gons el prisma del seu judici, de les seves pas- la revista està definitivament consolidada,
sions o dels seus interessos.
Agraïm, doncs, als vilanovins llur decidit apoi
Nosaltres, cn l'enquesta, hi actuem com en pro de la realització de nostres propòsits.
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9 / de (Bakac
per

J.

F.

F E R R E R
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A L Z A C fou un home formidable.

Hom li atribueix l'aportació a la novel-

Així, amb totes les lletres i sense
rebaixar-ne res,
Si ens trobéssim en el cas d'haver de formular reserves, és molt probable que es referíssin
a l'excés
d'imaginació
que pateixen alCal, però,
reconèixer
que,
en
gunes
el seu
de les
temps,
sevesaquesta
obres.
qualitat imaginativa era
apreciada en grau superlatiu i àdhuc, potser, tinguda com a fonamental.
Al revés de Baudelaire o de Gautier, Balzac
no va retre un culte suprem a l'estil. D'ací l'hostilitat, les acusacions i els
retrets de què l'ha fet objecte una part de la crítica. Cert que visqué i escriví mancat d'elegància.
Però aquesta és encara la
seva força. Balzac no fou
poeta. Les pintures, tan
reeixides, de la seva so-

Hstica d'un factor desconegut, d'un element
nou 4 ingressant: el diner. Quan en el laboratori de les lletres, els àcids, destinats a produir
— el descobriment
d'un
les reaccions psicològiques,
només eren l'amor
terme que venia
a eixami l'odi - amb llurs innombrables
combinacions
plar les equacions, a actuar d'aglutinant, d'excitant o de pal·liatiu, és natural que tingues una importància fabulosa; quan
de les arestes infinites de
1' esfera literària només
eren conegudes les més
exteriors, la descoberta de
la tercera dimensió, vèrtix
de l'angle format per la
convergència de les altres
dues, és lògic que fos decisiva. Sembla que l'honor de la troballa li per'.oca en justícia. E s fàcil de
remarcar l'importantíssim
Dibuix d'G. C. Ricart
paper que juga l'or — en

cictat contemporània ens mostren — al través
de la seva prosa espessa — l'agut observador
i el pensador pregon. L'obra conjunta d'aquest
autor ha estat considerada, amb raó, com un
bell tractat de sociologia, d'estètica, de moral
i de filosofia de l'història.

n

múltiples manifestacions — en l'acció de gairebé tots els seus llibres,
Balzac va ésser un escriptor molt fecund,
E n l'espai de trenta anys produí més d'un centenar d'obres. Quin magnífic exemple d'encrgia' de dinamisme i de voluntat!
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Sscepticisme
per

Emili

BERNfíDÓ

E

L buf del pervers passarà damunt
la terra com la lava del volcà. L a
terra va enderrocant-se amb confusió insostenible. Confusió de llengües, de
races i de passions. L'avenc, cn lluita amb
l'humanitat, va extenent sos dominis. L a
Providència, com encongida en una tribuna d'honor, presideix tan sols encarrilant
la controvèrsia que les humanitats sostenen contra la pròpia naturalesa. Governadors i governants es motegen í persegueixen. Les dignitats trontollen en llurs pedestals, però ans de caure, intervenen cruentes
fuetades. E l fang humà, és cada vegada més
ennegrit i abjecte. L a fresca argila del Paradís va cedint al fangar putrefacte de les
aigües estancades. EI vent és d'huracà. Els
vicis, en motivar grans depressions, originen corrents de tempesta devastadora. Parlar d'amor i concòrdia és befar les pròpies
conviccions. Hem de mentir per a convèncer.
L a llum del sol arriba a nosaltres sedassejada.
Ja no entra lliurement com a la cabanya del
salvatge. Fruïm de les seves clarors amb sor
presa i temença. L a retina necessita més que
mai de l'oculista. Anem sense preocupacions
de consciència al cor artificial. Arribarem fàcilment a l'amor sintètic i aviat serem classificats mitjançant rètols i etiquetes. L a personalitat, en desaparèixer, serà substituïda pel guarisme. E n la freda demostració d'un postulat
matemàtic s'apoiarà la nostra definició biològica. L'ésser humà serà la potència d'una
funció química amb una sèrie progressiva,
geomètrica o aritmètica, de cossos orgànics,
per arribar a la materialitat absoluta, i així,

'cMaler amabilis', escultura de Claudi W/md

enrarint l'aire que sosté l'esperit, arribarem
a l'asfíxia moral. Els ulls no destil·laran les
aigües del dolor ni el cor sangrarà pels llagrimals, i haurem arribat a l'home quantitat. De
l'arbre de la vida s'assecarà la soca; s'assecarà la brancada, acabant sa noble missió. L a
raça humana, de llei en llei, de teorema en
teorema, haurà arribat a la pròpia destrucció.
Ja l'Orient no serà blanc ni el Ponent negre.
Un i altre seran grisencs, i més que grisencs,
sense color. E l rostre humà, angulós i cúbic,
perdrà la rialla i el plor, i com pètria esfinx,
prendrà la fesomia d'una eternitat, sense clar
ni obscur, sense música ni sorolls, immutable
i freda. E l fill de l'home descendirà a l'infern
terrenal, i sols al cel veurà fenòmens de con-
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densacio í d'electrodínamisme. EI cor, avui substanciós i vivificador, serà una víscera atroftada
í resseca que actuarà de manxa impulsadora
duna sang més aigualida que la dels guerrejadors de casino. A l'home del lliure àrbitre dels
psicòlegs succeirà l'home-mecànic dels científics. Ja no cauran els antics palaus, ni els temples
vells, cercant la grandesa dels pobles. E l poble
únic de l'artiíici no sentirà amor per res ni per
ningú. Amb l'oblit de la consanguinitat maleïrà
al seu progenitor i no seran possibles les ofenses
entre germans, acabant-se les lluites i les epopeies. Haureu filòsofs entesos, científics infadigables, sacerdots tenaços i incorregibles, arribat
a vèncer tots i ningú portant la confusió a les humanitats amb vostres buides idees, amb vostres
sagaces conquestes, amb vostres sanguinàries
intransigències, confonent l'incipient designi
dels homes dintre la naturalesa i destruint la humanitat en perdre la confiança en el més preuat
tresor de llur nombrosa família: l'espiritualitat.

Carrer d'SQrmant/é (Ba G'Hrú). — Tolo G'Ioberí
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oerema

L tràfec de
segarretes
ens anuncia la proximitat
de la veremada, i
per
el vinyater conJ. NIORHGHS fíMEL·L
templa amb satisfacció el vinyar carregat del fruit compensador de totes les suades
de l'any. E l raïm madur i pròdig espera l'estisora ardida que el deslliuri de la vergassada
retenidora. Bon any, bona collita! Arreu neteja de cups i endreça de botes on encabir la verema. Ambient saturat de fetor de vinassa.
Estem en ple veremar. Trànzit de mules
amb triquilleig de picarols, sotragades calmoses de carro i pesants sorolls de portadores,
traginadors de riquesa, en quin tràfic la ruralia
pren el caràcter de vida comercial. També la
vila ha canviat el seu ritme habitual. E l saltironer trepitjador hi dança, enfeinat, salmejant
ensopidora cantúria. Els raïms esclafats vigoritzaran la sang de la raça, i el most es transformarà amb útils aplicacions industrials.
La vinya verdejant es mostra riallera. Ha
complert son deure. Aviat la pampolada es
tornarà vermellenca i resseca que la tramontana arrebassarà desfent-la entre revolades.
Els cants de veremadors i veremadores torben el silenci dominant l'espai en l'hora de la
calda. Són cants camperols prenyats de joventut i vigoria. Tot ha pres serenor. Les llums
es besen. L a pau encaixa amb l'optimisme.
Alegria invadeix l'ànima pagesalla. És l'hora de veure el pagès de la nostra terra amb el
gaudiment del bon humor. L a suor i el treball
tornats botes vessants de vi. Bosses plenes de
diners. Assegurança del menester de l'anyada.
Escalf de l'hivern per la llar. Pels camins olor
de most, efluvis de vida, amb contrast de la fetor de benzina que ens ofega per la carretera.
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L vaixell avan-

^
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fíns ^ * ha deixat

d'ésser jove. Per això tenim d'ajudar 1' ànima en
els anys jovenívols, quan té
bells sommis i vol desplegar ses
grans ales d'ideal per l'immensitat
del món.

ça, avança... L a
À proa afilada s'obre
PQT
pas suaument en les aigües
el·lfíUVBL·lN
calmoses, assossegades; I' hèlix
deixa darrera el seu pas una estela d'escuma, un reguerall blanc sobre
= rr
— Què devem fer aleshores?
el blau de l'oceà, que és com un llarg
— Seguir l'ànima en son vol. Anar dacamí que no duu enlloc. E n la coberta preeminent de la nau, davall la vela que els gua- rrera d'ella fins on vulgi portar-nos, amb
reix del sol cremador del migdia, conversen l'empenta excessiva de fantasia que fa semblar
dues persones : un jove i un vell. Des de curtes totes les distàncies i pocs per a recórrer
lluny es distingeix la negra cabellera com una tots els camins que com artèries esquerden la
alenada de nit, agitant-se moguda junt a la terra. Seguir endavant sense pensar res, que
impassibilitat de les canes de l'altre, serena Jesucrist ha dit : «No vos preocupeu del
com un grumoll de neu damunt un cim. Par- demà. És per ventura la vida sols l'aliment?
len, parlen. I el mar sembla unir a llurs veus, Que potser el cos és solament la vestimenta?»
la seva, que produeix el xipollejar amb els I així anar lluny, lluny... T a n lluny que poguem arribar a creure que l'estrella més lluflancs de l'embarcació.
nyana és ja prop nostre.
— Per què vas a Amèrica, noi?
— Què sé jo! Per provar, per conèixer.
Abans que tot per millorar de sort. Jo he
nascut en port de mar ^sap? I darrera l'horitzó que tots els dies contemplava, sabia que
n'existia altre, millor o pitjor, però altre distint. I ara vaig a veure el que hi ha en ell.
— E n ell no hi ha res, noi, absolutament
res. Si desitges trobar quelcom, deus portar-ho
abans en ton cor: alegria o tristesa, bondat o
maldat. Allí ningú t'hi espera, ningú t'hi ha
cridat, tot et serà indiferent. Si la teva imaginació t'ho fa compendre dolent, tot et resultarà pèssim; si la primera impressió és bona,
tot se't tornarà excel·lent... Ademés, la gran
idea teva ha sigut marxar. E s precís moure's,
agitar-se, saber que en el món existeix quelcom més del que ens rodeja d'ençà que havem nascut; es precís aprofitar la jovenesa en
llargs viatges vers l'infinit. Tot el món sap
que la joventut és l'objecte més admirable de
la vida, però gairebé ningú hi para esment

— I després?
— Després, després... jbah! Sempre hi ha
temps per a deturar-se. L'important és sentir
nostre rostre llatzerat per tots els vents i pels
raigs de tots els sols i per boires que rodegen
com un sudari les grans ciutats del nort...
L'important és caminar sempre, fins esgotar
totes les distàncies, fins haver deixat rastre en
els camins innombrables, fins haver obert solc
en tots els mars coneguts... L'important és
aprofitar la joventut.
— ,1 Vostè aprofità la seva joventut?
— Vàreig fer el possible. Mes després, el
Destí—perquè quan es volta pel mon s'aprèn
a creure, com els alarbs, en cl Destí, — va
malmetre tota ma vida, i ara, ja ho veus...
Es difícil arribar als meus anys satisfet d'un
mateix. Jo, almenys, no ho he pogut aconseguir. Viatjo perquè tal volta la inèrcia adquirida en els meus viatges m'obliga a seguir fent-ho. Vaig embarcar-me i res m'espe-
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,
j» -u 4
pm retenia
ra en el port d'arribada, com res em retema

allunyats de tot fi, ens promet totes les possi^
^
^ ^ ^ ^
^
^
^

al de sortida.
d allà Iluny> es ^aUtzaran nostres cn— Llavors, quina nnahtat duuf
&
— Ii tú?
Quina finalitat somnis...
u
tur Ii els
eis altres?
aiiresr Ii tots?
w*. v
d breus m}nutS4 -Tra ,l volta
porteu? Cap ni una. N'hi ha prou que el Desh
^llen
^ iove
^
mediten; el
sobre la ruta
que inicia; el
vell sobre la jornada a què ja
dóna fi... E l
mar, mentrestant, omple el
curt silenci amb
el soroll que
produeix en colpejar-se els costats de la nau.
bé, ets jove;
De la nau que
però si als meus
amb sa proa afianys poguessis
lada s'obre camí
fotografia artística. ~ Clixé Anglada
respondre'm,
suaument en les
de segur que no
aigües quietes. De la nau l'hèlix de la qual deite'n riuries. Llavors potser que comprengués
xa darrera el seu pas un blanc solc d'escuma
sis el perquè del meu viatge, el que de bo que damunt el blau de l'oceà és com un llarg
existeix en ell i en tots els viatges: la distància. camí que no duu a cap lloc. De la nau que
— ^1 això què és?
avança, avança...
— E l millor de la vida; el que tenint-nos

allunyi un xic
de nostre camí
el que ens havem proposat,
perquè ens passem anys i més
anys lluitant en
va, fins desistir... Quina finalitat porteu,
doncs? A h !
Te'n rius? Esta

mm

PROPAGUEU

P R I S M A
Punts de venda : Llibreria de Pau Soler Bcrfor «La Carpeta
Moderna» i quioscs Ninerva I Salvat.
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Quina impressió us ha fel "Crisma" ?
desitjant conèixer / ' opinió
rebudes, a les que cal sumarENQUESTA P E R
dels homes eminenfmenf rehi les que haoem demanat a
FRANCESC CASALS
presentatius de l'art oilanooí
distingits literats barcelonins,
sobre l'impressió que el priels quals ens han fet la demer número de "Crisma" els haoia produït, hem ferència que agraïm, de contestar, d'una maneobert aquesta enquesta, ^ e u 's ací les respostes ra amabillssima, a la nostra molesta petició.

E

Josep

CarLonell

L que fou director de la revista «L'Amic de
les Arts», d'inesborrable recordança, i que,
recentment, ha traduït a la nostra parla
amb un encert i fidelitat que li ha valgut els elogis unànims de ía crítica, l'admirable obra de T e ò fil Gautier, Avatar, ens ha tramès unes quartel'les
en les que exposa la impressió que P R I S M A li ha produït, acompanyat d'uns consells acertadíssims que
sincerament agraïm t
— Quina impressió us ha fet P R I S M A ?
— Excel·lent! E n veure aplegats de manera tan
bella noms i coses de mèrit vilanovins, vàreig mirar, presumint una joia doble, vers el peu d'impremta. I . . . Gureka! al fi un grup de jovenalla dalerosa de «palestrejar» en les arts i en les lletres, «descobria» l'impressor local que la pot fer quedar bé.
Per què aquest connubi no s'havia produït mai? No
ho sé o potser val més oblidar-ho! Però ara que im
pressor i una generació nova s'han trobat, que el lligam no es trenqui! Per l'experiència de «L'Amic de
les Arts» sé el que l'impressor Soler i els seus familiars
poden donar de si molt més del que us penseu, perquè són pocs avui a Catalunya els que com el senyor
Soler estan capacitats per aportar aquella col·laboració docta que en va cerquem els escriptors en les
impremtes.
Almenys jo no m'arrepentesc d'aquest col·laborador ideal per acomplir el desig més extremós de pàgines estèticament belles i gramaticalment (no sols
ortogràficament) perfectes.
A i x í , de bracet amb els Soler, em fou possible
llançar un mes d'agost memorable d'una època vergonyosa, un extraordinari de «L'Amic de les Arts»
de quaranta pàgines grans i, més endavant, aquell

altre extraordinari dedicat a tota la cultura d'Oc,
que ha restat, i cada dia esdevindrà més, una fita en
l'història de l'expansió moderna de la cultura catalana.
I el contingut? direu. Permeteu, joves amics vilanovins, una recomanació sinceríssima. Sigueu exigents amb vosaltres mateixos fins a l'heroisme. Depureu, depureu, encara que de tant polir i depurar no
us hagi de restar res a les mans i només al pit una
gran passió continguda. Si arribeu a fer una revista
en la qual vagi sempre aplegada la tradició i el patrimoni de cultura vilanovins, l'obra dels mestres hodierns, la de la generació que avui té de trenta a trenta
cinc anys, la qual ens deu el fruit de promeses òptimes, i, al seu costat, la vostra obra de joventut, haureu merescut bé de tots els ideals tàcits que bateguen
sola el mantell humil amb què haveu volgut presentar-vos.

I o a q u i m Mi,
E l gran pintor a qui recentment hom va retre un
merescudíssim homenatge per haver aconseguit la
Medalla d'Honor a l'Exposició de Belles Arts de M a drid, la més alta distinció a què pot aspirar un artista, ens rep amabilíssimament. Està, junt amb la seva
distingida senyora, acabant de sopar. Entre pregunta i pregunta, en Mir va enllestint l'agradosa tasca
de fer desaparèixer gorja avall un esplèndid raïm
moscatell.
— Quina impressió us ha produït P R I S M A ? —
li enfoquem decidits.
— Bé. Molt bé. I estic segur que encara anirà
més bé — ens contesta amb la seva veuassa plena,
sense vacil·lar.
E l que convindria — segueix dient-nos — és encaminar els esforços de tots per mirar d'aconseguir
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interessar-hi els obrers. Nosaltres, els mateixos de
sempre, ja som segurs. Ells, a més a més, consolida
rien amb el seu ajut el pressupost de la revista. Caldria, en aquest sentit, fer alguna innovació a PRISM A a fi de fer-la abellídora per a tothom.
Nosaltres, ara, li al·ludim una recent informació.
- Poseu que els artistes no en vivim d'ensabonades — i veient que nosaltres anem per anotar les
seves paraules, afegeix amb una marcadíssima vivacitat t — No. A i x ò últim no ho poseu. M'enfadaria.

C l a u J i Ml

m O

L'altruista donant de la bella escultura Diana a
l'Ateneu, ens contesta des d'Astúries, on es troba actualment, amb una lletra plena d'elogis per a la nostra revista.
P R I S M A —escriu —es una bona, una excel·lent
revista. Procureu-me números.

I ose p M a r i a M a »s • p
D'entre la jove promoció intel·lectual catalana,
una de les figures que es destaquen amb un relleu
més acusat, és la d'aquest joveníssim escriptor. Els
seus mereixements i el seu estil d'escriure, valent i
personalíssim, l'han portat a la direcció política del
setmanari « L a Rambla de Catalunya». E n ell ha publicat un seguit d'articles i reportatges que l'han definit prou suficientment — avui que és una tan difícil cosa el definir-se — per a que nosaltres caiguem
en la puerilitat d'intentar-ho.
A Sitges, on passa molts dies a la llar dels seus
pares, l'anàrem a trobar, esperançats que no ens desatendria.
No ens equivocàrem. T o t seguit li enfoquem la
pregunta de ritual t
— Quina impressió us ha fet P R I S M A ?
— Una de les revistes més bellament reeixides de
les que es publiquen per Catalunya.
— Agraïts. I el text?
— N o desentona pas del conjunt.
— Sincerament...
— Amb tota sinceritat. Podeu manifestar que jo,
personalment, he tret de P R I S M A una impressió immillorable. J a vos escriuré aquest meu concepte en
unes quartel·les que rebreu ben aviat.

Allavors nosaltres li preguem un article seu, que
ens promet, i l'opinió que P R I S M A ha merescut de
l'alt poeta de Catalunya, Ventura Gassol, que també ens promet.
Malgrat a i x ò , però, els incidents d'aquests últims
dies ens han privat de poder oferir en aquest número una cosa i altra.
Esperem poder fer-ho en el número vinent.

F r a n c e s c Monf s e r r a
E l trobem assajant a la novella entitat «Amics
del Teatre i de les Arts». E n una interrupció del mateix ens hi apropem i li manifestem la nostra pretensió.
— Home, què us diré que faci bonic i que s'adígui amb la importància de la vostra revista — ens
diu, fent-nos l'efecte que tot ell s'endinsa en les tenebrositats del pensament a la recerca d'uns mots o
d'un concepte que frapi.
— E n primer terme, un rep la impressió de que es
troba davant d'una cosa ben presentada, ben feta.
A i x ò el predisposa, innegablement, a un concepte favorable. Ademés, la luxosa presentació de la revista
allunya la temença de que hom s'arrisqui a enviarhi cap concepte estrafalari i conduirà, inexcusablement, a una depuració del sentit literari dels que
deuen nutrir-la amb la seva col·laboració.

E n r ! c t.

Ricart

A Ricart, l'admirable mestre boixista, el trobem,
enfeinat, a l'Ateneu. L i demanem la seva opinió. Vol
evadir-se'n. Somriu. Finalment, sota la nostra pressió
constant, pren el nostre llapis mateix i escriu :
«Esperem que d'aquest P R I S M A en sortirà un
prometedor i esplendorós arc de Sant Martí.»
Nosaltres li regraciem aquesta gentilesa seva i
novament insistim en que contesti d'una manera directa a la nostra pregunta.
Altra volta un somriure mig ofegat li floreix a
flor de llavi.
— Si digués — contesta pausadament — que no
pot estar millor, diria una mentida. Totes les coses és
innegable que poden aconseguir un perfeccionament.
Dient, però, que està bé, molt bé, crec ajustar-me a
la veritat.

F lí I S M V
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AlexanJre Je

C a L a n y es

Recentment arribat de Pontons, on ha pintat un
conjunt de teles admirables, trobem a Alexandre de
Cabanyes al carrer.
Dubtem entre si emprendre'l allí mateix o esperar una ocasió oportuna. A la fi ens decidim. Cabanyes no es pas un home que se'l trobi amb facilitat.
— Be, P R I S M A està molt be — ens diu el genial
pintor marinista. Excel·lenment presentada com no
s'acostuma a veure en publicacions semblants, representa un gran esforç que convé aplaudir i encoratjar.

Valentí

Castanys

EI gran dibuixant i excel·lent escriptor festiu que
ha fet popular el pseudònim «Dova» des de les planes de l'humorístic setmanari «Xut» que ell mateix
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dirigeix, ha tingut per a P R I S M A uns càlids mots
d'elogi que li estimem.
— P R I S M A m'ha semblat una publicació molt
digna per honorar prou a tots els elements que hi
intervenen.
Per lluïment dels dibuixants la seva presentació
deuria constituir un dels prototipus de les publicacions del seu gènere.

Artur

Moreno

E l festiu ninotaire, mestre en el difícil art de
l'historieta il·lustrada, ha respost també a la nostra
enquesta.
— Què m'ha semblat P R I S M A ?
— Que està molt bé i fa bonic. Puc assegurar que
publicacions tan acurades com aquesta no estem
acostumats a veure'n tols els dies.

Oh, el oeraneigl
par

Estanislau

H

VALLVERDÚ

O M ha vist en un dels establiments
de nostra vila més freqüentats pels
estiuejants, enclavat en nostre sector marítim, sentades enfront d'una taula, en
selecta postura, tres damisel·les cofades amb
llurs capells i pentinats no menys gentils, abillades en fíníssims «georgette» blau i blanc, brillant
el negre dels seus ulls perfectament tocats amb rimmel,
amb la gota de sang del «rouge» dels seus llavis, que resten seriosos per no desdibuixar-se dins la morenor iodada de les seves cares artísticament maquillades, cavalcant airosament una
cama damunt l'altra en una posa mig canalla i
mig chic, permetent ovirar el perfecte dibuix
de les seves cames, que elegantment calçades

semblen més perfectes del que realmeni són.
Ses mans, en agafar la copa per assaborir el seu
contingut, mos4 ^
tren u n
prodigi
de m a nicura,
però, oh
paradoxa! davant seu hi ha una ampolla de fruxampany í... tres copes. L a repartidora dels
russos en mans de 1'«élite». L a dolça barreja dels cocktails, dels five o clok tea. de les
soirees, del dancíng... i dels plats de mongetes, amb un proletari barat, tigrat, de blau i
argent.
(Il·lustracions del mateix autor)

11

L

P R I S MA

11

J3es nostres Rambles

E S nostres Rambles, que durant
tota la setmana esguarden de reüll, i amb un
bri de recança, el bullici vilatà al carrer «dels Caput-

pe r
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B 'hora d e l Dermilf

xins», es veuen a l'hora del vermut animades
per una concurrència dernier ert que surt de
missa de dotze.
Des de l'estrident «Grècia Groga» fins a
l'arcaic «Canaletas», la nostra Rambla està
sembrada de taules i de cadires on s'hi pot paladejar, del més humil «gotet» d'anís, fins al
«whisky» més complicat, passant per tota la
corrua inacabable d'oranges i gasoses.
Durant l'hora del vermut la Rambla—espina dorsal de Vilanova—pren a petita escala
tota la simfonia de remors de gran urb, des del
més depurat altaveu fins al soroll desvergonyit
de la botzina terriblement cridanera del «NeusRibes Roges», un autobús d'un vermell rabiós
de magrana que omplena els carrers de sorolls
i fa trontollar els vidres per arreu on passa,
torbant la migdiada del qui beatíficament dorm,
esperant, amb un somriure als llavis, el resultat de les futures eleccions.
A dos quarts d'una, a la portalada de l'església, a la Plaça de les Neus, s'hi comença a
ovirar els primers senyals de l'immediata aparició d'aquella gernació d'una religiositat un
xic toca-son que es passeja per les Rambles
amb un menyspreu olímpic.
És allavors l'instant que, assegut còmodament, degustant les delícies d'un «Rossi» o
d'un «Cinzano», podeu contemplar les belleses
pretèrites, presents i futures de la nostra vila.
Ara que les noies han donat per abillar-se amb uns vestits ridículament llargs, us

podeu forjar, tan sols amb
un xic d'imaginació, una deliciosa estampa romàntica

vuitcentista d'aquelles que
retallàvem, quan érem i n fants, de les capses de panses
que ens regalava la nostra padrina.
Quan fa vent, la Rambla s'escabella, les
noies dels vestits llargs es passegen amb tota la
delicada aparença d'un globus captiu. Les més
fantàsticament boniques inicien flirts que s'esmunyen entre rialla i rialla.
Un cammeramen poseur filma a tothom, i
unes noies «posen» davant l'objectiu amb un
somriure Greta Garbo, més o menys fotogènic.
Les nostres Rambles són d'una democràcia esfereïdora. A voltes s'hi apleguen la Vilanova que surt del torn de la una de can Pirelli amb l'altre que volta frívolament. Allavors
és una Rambla cocktaih
En finalitzar la Rambla hi ha una casa que
té una finestra blanca, blanca, que ve en mig
del passeig i que, quan fa sol, sembla que vulgui picar-li l'ullet.
En una «peixera», paròdia de la del Liceu,
hi ha uns senyors que contemplen amb fruïció
la desfilada de les fèmines vilanovines, tot retorçant-se els bigotis i en mig de comentaris
agres i d'un colorit elevat.
De vegades s'hi ballen sardanes, i tots els
Jordis, les Nuris i Ics Montserrats disfruten de
valent.
Nosaltres, que encara recordem amb horror els jorns de la passada Festa Major, fugim esparverats Rambla avall, perseguits per
l'agut llampant d'una tenora que s'esbrava
dels sis anys i tants mesos d'embocadura truncada.

la
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Músics Dtlanooins
m
Francesc
yflonfserraf
9 ,uncosa

FRANCESC MONTSERRm: uisl per K. 5/7.

E N U T i nerviós com un ciutadà
de Sanghai. EI seu perfil incisiu
talla com daga florentina.
No sabreu encara si el nas s'ha fet per les
ulleres o aquestes per al nas. Sembla, a cop
d'ull, que el nostre mestre ja hagués nascut
amb elles.
Conductor de masses, en ses mans inquietes i menudes la batuta hi juga un aristocràtic minuet.
Observador penetrant de la vida, son juí
és sempre encertat i característic.
Barrejades en son esperit hi trobareu l'aciditat i la dolcesa. No sabreu mai prou determinar la importància quantitativa d'ambdues.
A contrallum, la silueta dibuixa un caràcter fort i jovenívol.
Aquesta qualitat perdura en nostre mestre
com a Egipte el lotus.
EI foc que arbora son esperit és brasa encesa que dóna sempre llum, mai fum.

M

Saber escollir és una prova de mèrit. E n
el mestre Montserrat aquesta qualitat és instintiva i eminentment desenvolupada.
Una cosa observa qui d'aprop el tracta :
que el jazz-band li produeix una indigestió
musical que l'hi ofega el païdor,
EI comprendreu perfectament amb Querubini, Monteverdi, Bach, Beethoven, Wagner, però sols inconscientment adormit per la
dolcesa d'uns bons cartutxos de bombons o
paquets de caramels podreu trobar-lo ínsensíbilitzat i morbós en companyia d'Irving, PoIlack, Friend i dels recargolats, cridaners
i fastigosos instruments dels homes xacolata.
Incansable pedagog, en sa meritíssima
tasca s'hi destaca un fort amor per les joventuts ardidcs i revolucionàries.
EI titllat de polític que alguna fracció vilatana lí ha volgut atribuir, ha sigut barroera
imatge reflectida en un mirall tacat i es-
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grogueït, doncs de polític, mai, ni per ningú
n'ha volgut fer.
Podreu sempre addicionar-lo a vostres al
tives gestes, sense que
prejutgi ni furguí per
esbrinar sí la vostra
etiqueta és blanca o
vermella.
Una valor romàntica, indiscutible, sorprèn en tractar-lo assíduament: la valor de voluntat que representa
no haver volgut mai renunciar a sa vila nadiua.
Això per a nosaltres lé una importància
substantiva, inqüestionable.
Quan amb ullada
escrutadora n' heu fet
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una profunda dissecció de l'activitat i el mèrit,
ha respost meravellosament.
Això ha fet que la baba dels envejosos no
hagi pogut rebaixar ni
embrutar la forta personalitat d'aquest mestre.
Sols la incomprensió í l'enverinada tenacitat ha pogut intentar,
sense positiu resultat,
apoquir la merescuda
aurèola de popularitat i
orgullós mestratge del
nostre gran patrici En
Francesc Montserrat
Juncosa, MÚSIC.
I és que per sobre
de tots, l'esperit del mestre irradia vibracions
fortament sentides i condensacions delicadament equilibrades.

dibuix de ó . Ji/eslres

Ç~T~

1

*

al senyor J . O. Puig

quants col·leccionadors (Mir, Foradada, Font,
Ferrer) han sorgit com per art d'encantament
í llurs col·leccions privades comencen a fer un
cert respecte. Sí el Dr. Puig no hagués iniciat
la col·lecció del Museu, molts exemplars que
avui formen col·leccions particulars restarien
encara encastades sota balcons, a les aigüeres
o a les boques de les canals.
És molt d'agrair el que molts col·leccionistes, per estimació sí més no, al Museu vílanoví, enriqueixin aquesta col·lecció amb nous
exemplars a fi de fer ne el catàleg més complet.

telicitem i Font 1 aIs seus co1-

laboradors per la copiosa, interessantíssíma col·lecció de rajoles
comarcals que han pogut reunir al nostre Museu. E l Dr. Puig i Font, com el seu malaguanyat oncle, l'admirable arquitecte i primer colleccionador de rajoles catalanes i valencianes
En Josep Font i Guma, ha pogut fer un recull
tan important mercès a la constant recerca i
passant per damunt de molts sacrificis.
Ara s'ha estès la dèria de les rajoles, í uns
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£>' hora
daurada

per

J.

JO

91...
T T a florit en les branques l'esperança
-i- X í ha granat en els camps l'or d'una trena:
en el meu hort els fruiterars somriuen
i els presseguers sos daurats fruits rumbegen.

U

n oceííic refila en l'olivera,
talla l'espai una oreneta clara
i un raig de sol regala per les fulles
que cobricel len una font sonora.

A
A

P

nem, amiga, anem. Doneu-me els braços
i trenin un enllaç els meus i els vostres,
anem pels camins clars de la masia
a l'hort daurat i a la fonlana ingènua.

nem a l'hort on branden les cireres
i jo us en guarniré unes arracades:
deixeu-les que engalanin vostra testa
quatre garlandes d'aquests fruits amables.
er vostres peus els ceps seran catifa,
s'apartaran al vostre pas les branques...
Vós, amb un clàssic gest, collireu una
fruita d'un presseguer madura i fresca.

L

'acostareu, solemne, als vostres llavis
i tancareu els ulls en el percebre
la breu dolçor que us raja cor endintre
del fruit daurat que l'arbre us oferia.

L

a gràcil quietud de l'hora amable
lliscarà de la font de raig sonora;
els vostres llavis gustaran joiosos
el clar cristall que entre les mans collíeu.

H

umida en restarà la vostra cara
i seran els meus llavis sedegosos
qui eixugaran dels vostres la mullena
i el primer bes florirà entre nosaltres.

E

l darrer raig de sol de la diada
morirà rera els cims d'una muntanya;
en vostres galtes florirà la posta.
Damunt d'un núvol enrogit encara
del prímé estel tremolarà el somriure.
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a pagina de
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U J A V A
l'escala lenJ. B f í R B B R f t
tament...
Anava comptant els
graons. U n , dos,
tres... No tenia cap idea fixa. E r a allavors
més aviat un home mecanitzat que un ésser
de carn i ossos. Arribà davant la porta del
pis on s'hostatjava. Trucà fort. Com que no
obrien, trucà més fort encara. Una bona estona més i s'obrí la porta, apareixent el rostre esporuguit de la dispesera.

P

Sense dir res, passà davant d'ella i es tancà en sa cambra. Obrí el finestral i respirà
àmpliament. Dirigí una mirada a l'entorn de
sa cambra i fità sa vista en un retrat d'una
jove, formosa, que hi havia damunt d'una
tauleta. S'hi acostà en dues passes llargues.
Féu una ganyota de fàstic i s'apoderà del retrat, fent-lo bocins. S'assegué una llarga estona en una cadira, el cap cot, entre mans, i
plorà. E l tic-tac del rellotge de paret es confonia amb el plor dolorós d'Anselm. Per fi,
s'alçà, i ja mig asserenat, dirigí una llambregada d'odi en el retrat fet a bocins. Els plegà,
i un a un, els anà cremant... No en volia saber mai més d'ella ni en volia servar cap rastre que li recordés uns anys en què havia estat vilment enganyat.
L'estança s'anava agombolant d'ombres
capvesprals.
L'Anselm s'assegué enfront d'una taula i
es posà a escriure una carta llarga, llarga...
Quan ja signava, dues llàgrimes s'escorrien pòmuls avall...
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J3 ' humor a
oila
— Uns diuen que Colom é s d ací, altres d'allà i altres de m é s enllà.
— Per ml devia ésser missatger.

- Darwin dirà el que vulgui: per mi
que esaevinc del burro
E l dc la dreta : - Mireu,
mister, una placa prehistòrica.
E l de l'esquerra, distret:
— B a l Deu é s s e r la «Parada
dc l'amor I

• Per què corren aquests ximples?
E l de la bicicleta li deu haver pres les calces.

— Hola, Peretl Diu que vas a p i n tar a la casa d una Marquesa que té
l'arbre g e n e o l ò g i c complet.
— Què é s a i x ò de l'arbre g a n e o l ò gic?
— Ignorant, és m é s clar que l'aigua. E s aquell arbre de pisos que tenen a l jardí.
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Noticiari
A L E X A N D R E D E C A B A N Y E S ha
tornat de Pontons després d'una profitosa campanya pictòrica. Pontons és un deliciós recó
de món, ple de boscos, barrancs, rierols. N i torres elèctriques, ni pals telefònics, ni anuncis
cridaners, Virgili encara s'hi trobaria bé.
(L'enyorat Magí Morera i Galícia tregué de
la pura calma d'aquest paisatge uns versos
deliciosos).
Esperem veure aquestes recents pintures
muntanyenques al costat de les encertades notes de platja del nostre Cabanyes.
E L V O T D E P R I S M A és perquè s'escrigui la nova Història de Vilanova en català.
SI N O E N S F E S P O R l'extensió de la
llista, denunciaríem les cases i les coses insolents que la fantasia i fantasmagoria dels arquitectes mestres de casa i propietaris ens obliguen a veure anant per aquests carrers. Els
bons arquitectes, amb un esperit retrògrad, prudent i conservador, diuen que cal matar l'art.
(El que és essencial és bell). Els mals arquitectes es prenen això a la valenta, i en lloc de
matar l'art, l'assassinen,
S I M P A T I T Z A N T amb els propòsits de
«Palestra», P R I S M A correspongué a la invitació assistint a l'acte commemoratiu de
l'onze de setembre, per ésser de vera catalanitat.
A P R I S M A li plau la idea exposada en el
seu primer número pel fervent vilanoví i amic
Pujol Bernadó i es posa a les ordres del mecenatge que sigui per a dur a terme el llibre de
la III Exposició d'Art del Penedès, per enten-

dre que això és important complement de
l'història de Vilanova.
H O M E N T É N que a la placa de carrer
on es diu Colon, ja s'hi hauria de llegir Colom.
P R I S M A T É P E N S A T obrir una secció
gràfica d'interiors vilanovins i altre de modestes valors vilatanes més o menys interessants
i populars, a base de les caricatures dels nostres Mestres i Peseb.
N ' A N T O N I E S C O F E T MARCÉ ens
ha tramès amb amable autògraf el seu follet
«Introducció a una ciència» (Capítols d' Economia Política), on l'autor manifesta el profund estudi de matèria tan complexa, amb comentaris força interessants, que el fan més recomanable.
H I H A Q U I no s'explica el perquè de
l'abandó i deixadesa de l'arxiu municipal.
D E L 18 A L 30 del corrent exposa a les
Galeries Laietanes ses obres el nostre notable
aquarel·lista M . Torrents.
En parlarem al proper número,
E L P R O P E R número de P R I S M A anirà
valorat amb una vinyeta del celebrat dibuixant E n Valentí Castanys que encapsalarà la
nova secció C O C K T A I L , a càrrec de l'humorista escriptor vilanoví E n Manuel Amat.
E N L A U ha fet amb el millor èxit una
exposició de caricatures al Centre Industrial
de Vendrell.
L i celebrem.

Durant els dies de la FIRA
no deixin de visitar la casa
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El millor quiosc d'hivern,
situat en el punt m é s cèntric
de la Rambla Principal

Llenceria i equipt
RoLefa per a criatures
Punfes i milqes
Casa especialifzaJa
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ELECTRICITAT - MECÀNICA
FRANCISCO FERRER PRATS
construcció i reparació
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BOBINATGE de MOTORS, etc.
carrer de barcelona, 1 bis

Caíè»\ACÜABD

•

Forn Je Sani SeLasfú

Eatèt NACUABD

Emília Tous

•I

J. Soler i Ferrer

Rambla de la Pau, 2

Sucursal de la Granja Vilanovesa.
Venda i repartiment de llei de vaca
i cabra

DíaJa Je Tofs-Sanlf

Aquesta casa e's l'única autoritzada
per a la venda dels incomparables

PANELLETS

Cafès NAGUABO
S ó n els millors? No cal me's que
provar-los.

Je L ona qua lílal

Xocolates de í o í e s menes i marques
Caíè, NACUABD d

Plaça Constitució, 5
Vilanova i Geltrú
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Neumàflcs. Acumu laJ
Aecessoris.

LuLrliieanls.

Carretera de Cubelles, 6 i 8 - Tel* 158

BfíNGO URQU1J0 CBTBLBN
Gasa Central: BARGELONfl
C A R I T A L : 25.000.000 R T E S .

Corresponsal del "Banco de Espana" a Mataró i Vilanoua i Geltrú
fígència

de Vilanova i Geltrú

Sani fínloni, 6 • Telèfon 9

Delegació

Subdelegacions

SITGES - Major. 20 - Telèfon 58

Sani Pere de Ribes i Pral de Llobregat

Còmoro de seguretat
Compartiments de lloguer des de 25 pessetes anyals
Comptes corrents a la uista i a plaç i tota classe
d operacions de Banca i Borsa
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Rellotges exactes
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Pou
Je la
Sortí

EI Pou de la Sort és una nova idea per a facilitar al públic l'aproximació, el contacte, o bé l'adquisició d'aquesta majestuosa, orgullosa i altiva dama, tan desitjada, estimada i envejada, que s'anomena S O R T • U n pensador de la antiga Grècia opinava que
aquesta accidental, casual i fortuïta gran dama, és impossible
el trobar-la, puix sempre sol amagar-se dins un pou • L a
Joieria Milà del carrer del Progrés, 25, aprofitant els
dies de la Fira de Vilanova, adjunta l'opinió del P O U i la llegenda
popular perquè T O T H O M pugui tenir l'ocasió del sublim M O M E N T de l'adquisició • Per tal motiu, durant els dies 7, 8, 9
i JO de la Fira, en mig de la joieria hi haurà un P O U on tot comprador que faci més de vint pessetes de gasto tindrà dret a posarhi la mà i treure un objecte de grossa o petita vàlua, puix n'hi haurà
de gran qualitat • Tenint sempre en compte que tot comprador de
més dc vint pessetes n'hi ha de tocar una • L a Joieria Milà
no pretén en aquest truc comercial regalar res al públic. Això ho
fa perquè pot fer-ho. Perquè son dies d'excés de venda, i creu que
emprart aquesta forma és donar un caire més dernier cri que no
pas la tan gastada manera d'un tant per cent de rebaixa • E l públic, tribunal suprem de tota novetat, aplaudirà i agrairà l'idea i la
casualitat que se li ofereix per atançar-se al POU de la Sort
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reparacion» mecaniquet

Je tota mena
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casa cen tral: palmera, 9
sucursal: rieqo, 6 - tel. 8

accessoris en general
mem L i l l o , 7

tel. 127

fallcrs CABA

C A S A
C A B A

automòbils.i camions

iJora oeis
Jels L(
creaaora
borregos
Je reconeguJa lama *
agencia

pastisseria * xampanys
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