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Sditorial

O C A N T l'ordre cultural de la nostra població, generalment hom diu que falta amor patri, energia, dinamisme, que falta altruisme per a l'impulsió d'obres
culturals; en fi, que falten homes; nosaltres, però, creiem tot el
çjyj
I
n contrari. Ara bé; que el nostre poble està cercat d'un ambient de
JHanqUQn DOmeS / pessimisme, és una realitat tan notòria com lamentable. I és perquè en els nostres centres culturals (amb més o menys habilitat),
es produeix un connubi entre la cultura i la política, entre la cultura i els interessos, entre la
cultura í la vanitat d'ostentació sense base. De cultura, caldria no parlar-ne tant per a fer-ne
més. El que manca, abans de tot, és ennoblir-la i elevar-la per damunt de politiqueríes i partidismes de tota mena, de vanitats i d'envegetes personals, i d'interessos mesquins, i d'intrigues
de botigueta. Sintetitzant: envanir-se menys en la repetició del mot «cultura» i ésser més cultes
de cor i d'intel·lecte. Cal, doncs, un canvi radical de tàctica, per virtut del qual canviaria l'ambient irrespirable, i aquests homes que es mostren a l'expectativa retrets, els veuríeu unànims
acudir a la direcció de la cultura pàtria. Cada època produeix els seus homes. La passada ens
legà un magnífic historial. Nosaltres, per la nostra part, sabrem continuar-lo.
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deren una de llurs glòries
mat de tendresa que satura Grazieímés pures i més autèntiques en la JF B R R E R la, una de les novel·les lamartiniapersona de l'home que, segons la
nes més representatives i potser la
frase d'Anatole France, era la veritable en- més popular de totes. Als trenta anys (1820)
carnació de la poesia,
publicà el primer llibre de versos: MeditaEls intel·lectualistcs l'han comparat, so- tions poètiques et religieuses, que obté una
vint, amb l'autor
magnífica acollida.
de Ics Fleurs du
Després de camal i àdhuc l'han
sat, es dedica a la
bescantat per allò
diplomàcia i és seque establia el concretari
l'ambaíxada a de
Nàpols
ía
trast : aquella faLondres
i
,
m
és
cilitat extraordinàt a r d , ministre a
ria de composició,
Toscana. No deiaquell do innat de
xà, però, de proquè tant s'ufanaduir. E n t r e les
vael seu propi posobres d' aquesta
seïdor. Però, això
època s'hi compta
són punts de vista
E l dernier chaní
al marge del resde Child Harold.
pecte degut i de
Remarquem I e s
l'interès humà de
afinitats, les anala seva obra; el seu
logies que permeprestigi, doncs, no
ten d'establir un
s' altera gens ni
p a r a l · l e l entre
Wpimt inèdit de firT. Ràfols
minva en el més
Lord Byron i ell.
mínim.
Elegit diputat per Berges, en 1833, ataca
En Alfons de Lamartine hi hagué, a més
la monarquia; dóna a la llum, l'any 46, la
del poeta, l'escriptor i el polític.
seva Histoire des girondins; i pren una part
Sortit del Col·legi de Belley, emprèn, als
molt important en la Revolució dita de febrer
vint anys, cl seu primer viatge a Itàlia, al re(1848) i s'atribueix el ministeri d'afers estrantorn del qual no es resigna a ésser soldat de
Napoleó i s'evadeix novament a Roma. D'ací gers. Quan presenta, però, la seva candidapassa a Nàpols i no abandona la península tura a la presidència, és derrotat i acaba la
fins a la Restauració.
seva gestió política amb el cop d'Estat del 2
Les impressions rebudes durant aquest de desembre,
exili voluntari al país de l'art per excel·lència.
Admirem en la figura de Lamartine la f i foren, indubtablement, cl llevat sentimental de delitat a la literatura, aquesta literatura univerl'italianisme que es respira en una gran part sal que ell serví amb un estil càlid, senyorívol.

à
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N a Qaspar (^Miró i J3h

ILA/
que diu: «L'arNO
tista espanyol,
VA
davant el cavaacaba de perdre
llet, ha pagat al
FERRER I PHRERfí
altra deses presfiacreon s'hi retigioses valors
colza desplaient
intel·lectuals amb aquest artista, finat a ciutat cl cotxer que en la rue utilitza per model. Pinel passat setembre, als 7 J anys de vida inten- ta d'espatlles a l'Institut de France, voltat de
siva pels seus dos amors: art i familia.
gent encuriosida, que ell, endinsat en el subMiró féu els primers passos pel camp de jecte no repara, ni segurament coneix. Enl'art sots el mestratge d'aquell altre notabilís- tre el grup s'hi destaquen les rellevants figusim pintor vilanoví, mestre de
res d'artistes i acadèmics adtants dibuixants i gran pedamirats de la destresa i seguregog, En Joan Ferrer i Miró,
tat que el pintor maneja els pinfundador de la primera acadèzells plasmant al llenç tots els
mia d'arts belles a Vilanova,
detalls que ha imposat a la seva
promotora dels artistes vilanopaleta, on hom hi troba la n i vins. Després a Llotja, tingué
tidesa clara, completa com les
per mestres els Caba, Lorenzafrases pures.»
le i Rigalt, en una època d'esEn Miró, pintor detallista,
plendor per la pintura catalana
en aquesta segona època de la
afinant-se a París, d'on tornà
seva productiva carrera, estufet un bodegonista ben clàssic,
dià i redí amb encertat grau de
però de tonalitats harmòniques
francesisme el París canviable
i brillants, tema que ensenyorí
a totes les hores del dia, i de
de manera artística, ennoblintcom concebí els seus recons
& 9>7;>d da Í 3 3 4
lo de valors i on hi plasmava els
d'aquest mateix París pintoresc
models amb un verismc extraordinari, pintura i elegant, cedim la paraula al competent crític
tocada de massa academisme, cosa pròpia d'un Herbert Rouget. Oïm-lo:
temps que el professorat no transigia amb el
«Cap altre com M r . Miró interpreta en ses
dibuix que no fos fet d"un sol traç i segur.
pintures el París típic que recorda un jorn de
De retorn al sorollós París de les evolu- l'any, i que per la seva indiscutible vàlua es
cions, l'artista sorgí baix una altra modalitat. presten per a protegir gentilment les sales a les
El corrent de la moda l'induí a canviar de galeries que vulguin posseir els documents pretema i tècnica, passant de pintor de taller a ciosos d'una època, perquè en elles l'atenció
pintor de naturalesa pels carrers de la ciutat de l'artista hi sobresurt una a una, per a conllum, en mig del farciment d'apretada multi- querir en el món artístic el lloc que avui (1913)
tud i l'aldarull de vehicles de tota mena que, ocupa.»
anant i venint, s'entrecreuen amb desconcerDes de l'any 1910 la signatura Miró adtant moviment de perill.
quirí el seu prestigi, i tota la seva copiosa proA faisó d'anècdota reproduïm en extracte un ducció era adquirida per avant pels marxants
reportatge del 1911 inserit a Le Petit Journal, dc quadres establerts al ventrell de París, a
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l'ensems que els seus esforços esdevenien ben ren també honra i profit i la mateixa celebricompensats amb el relleu d'una personalitat tat.
Des de J 9 Í 9 , la vida d'aquest vilanoví de
ben definida artísticament. Llavors passà a
Venècia per a fer estudis i notes de color que mèrit era la del reclús sense forces, essent fíli servissin per a executar al taller de París re- sicament una sombra del seu geni, empro,
produccions que per la seva força de llumino- persistint en ell l'instintiva fal·lera, no deixà
sitat obtingueren també dels aficionats i col- mai de pintar de sol a sol contra la voluntat
leccionistes gran acceptació, motivant que dos dels seus, mantenint el seu intel·lecte fins a
anys després fos sol·licitat a BruseHes per a darrera hora. A mesura que anava defallint,
plasmar del natural una col·lecció de qua- minvada l'energia que el desesperançava de
dres dels millors indrets de la bella capital recobrar la salut; aquella seva intensa afecció
de París per la pàtria pairal,
belga, ço que l'encoratjà per
"^fe
revisqué més punyent, i la
a una exposició culminant
idea del retorn s'efectuà l'any
que devia celebrar-se a l'Ho1927, aprofitant un breu estel Drouot pel desembre de
tat
de guariment, vers la
1914, per la que treballà sencatalana terra que el reclase repòs; i en tal punt d'intenmava.
sificació el sorprengué la deFou l'any passat que el
claració de la gran guerra,
fervent vilanoví, agreujat i
esvaint-se potser una de les
feble, vegé per darrera veseves més ambicionades ílgada l'enyorada Vilanova
lusions. Aquell confús períodes d'una casa al llindar de
de l'obligà a cercar la segula Geltrú, d'on l i plavia saretat de la família al redós
turar-se de vilanovisme amb
de Lió, creient, com tants,
la contemplació de 1' esbelt
Èl 9tliró de 1926
que el trasbals seria sols per
cloquer, que les exigències
unes setmanes, i l'estada en
de
la
vida
obliguen
s'allunyin d'ell els bons
la capital del Ròdan es perllongà massa perquè cl clima brumós resultés fatal a la seva fills que seguiran rememorant-lo amb emoció.
Si pensem en els 22 anys consecutius
salut, impossibilitant el seu retorn a París, del
que desertà en ple èxit artístic, disgust del que que l'il·lustre pintor vilanoví restà a París i els
onze passats a Lió, pintant sempre, la seva
no es consolà ja el pintor.
La seva brega fou com pocs la concebei- producció degué ésser enorme i deu trobar-se
xen; exempta de diplomàcies i d'intrigues, en ella l'ànima d'un treballador infadigable.
Sentí l'atracció vilatana, desitjós de morir
sense voler captar l'ajut, ni cultivar les relacions que se li oferien i que segurament podrien a Vilanova. El seu poble deu preparar-se per
contribuir a l'ascensió de l'artista, qui creia de a rebre tan preuades despulles del germà digbona fe havia de triomfar per propis mèrits, ne í notable artista el dia que hi siguin tramesostraient la seva persona i valer de la so- ses per a romandre-hi a la necròpolis, que exicietat, presentant-li únicament cl fruit del seu geix un mausoleu pels vilanovins com ell
il·lustres.
pinzell sense artificis ni fantasies.
Les pintures executades a Lió l i produï-

'Jletrats de ó . 94eslres
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J3'Orfeó Cossefània
per

FRRNCESC

D

I N T R E del nostre viure vilatà,
l'Orfeó Cossetànía és una institució d'un alt relleu acusadíssim i
personal. Porta un terme d'existència relativament curt, (4 anys). Això no priva, però,
que sigui considerada la seva massa de cantaires com una de les millors de Catalunya.
Mestre Bosser — l'home
que la bonhomia H floreix a flor
de llavi — és el que dirigeix
l'Orfeó. Encara que no sigui v i lanoví de naixença, de fet, per
la seva voluntat i pel llarg
temps de conviure entre nosaltres i , més que per cap altre
motiu, pel fet de venir a exercir
una tan nobilissima tasca com
és la d' educar musicalment
la jovenalla que s'aplega a
l'entorn de la seva batuta, destra com poques en el difícil art
de saber dirigir les masses can(filainiel
taires, podríem atorgar-li
aquest títol que ell és el primer
que sent recança de no poder lluir.
L'idea de fer un reportatge de l'Orfeó Cossetànía ens suggerí alhora, que l'home que mi
Ilor podria informar-nos sobre el mateix fóra
el mestre Bosser.
L'anàrem a trobar i ens atengué, com és
en ell norma accentuada, d'una manera amabilíssima.
...?
Excel·leix del conjunt de conceptes elogio-

I

ensfíus

sos que hom en parlar d'orfeons podria emetre, el fet de que en síntesis esdevenen unes
escoles d'educació musical per als individus
que formen part dels mateixos. En formar part
d'una massa orfeònica, sigui la que sigui, el
cantaire, o millor l'individu, pot donar-se,
evidentment, un més exacte compte del valor
musical de les composicions.
Producte d'aquesta influència
educativa, del sí dels orfeons
n'han sortit unes sòlides valors
musicals,
...?
Nosaltres, ens diu, som una
colla d'elements despresos de
l'Orfeó Vilanoví, ajuntats a uns
altres elements nous. En mancomunar-se aquests esforços
nasqué l'Orfeó Cossetànía. Jo,
personalment, vàreig experimentar una gran condolença
de que, pels motius que llaHosser
vors feren possible la disgregació d'elements de l'antiga massa
orfeònica, quedés aquesta reduïda a un record
més o menys gloriós.
...?
Del concert inaugural en servarem sempre
un viu record, perquè, a més de constituir un
veritable esdeveniment en la vida col·lectiva de
Vilanova — i això palesament va refermar-ho
el públic que omplenava per complet l'ampli
Teatre del Bosc que fou on tingué efecte — els
cantaires aprofitaren l'avinentesa d'exterio-
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rítzar amb els seus cants uns sentiments que
no podien, llavors, expressar-se d'una manera
més vehement. Altre dels concerts que en la
vida del nostrQ Orfeó serà tothora un record
amable, és el que oferirem als pobrets asilats
de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Calafell,
tots ells desferrcs innocents de la societat actual, pobres infants impossibilitats i tuberculosos. Escoltaven els nostres cants sense parpellejar, ungits per una emoció fonda, amb l'ànima que els hi sortia pels ulls plens d'una pregona melangia, entelats molts d'ells per un
Hagrimeíg dolcíssim...
...?
Innegablement que l'entusiasme dels cantaires és el factor predominant. Aquesta és la
qualitat sobresortint de la massa orfeònica
del Cossetània. Podeu manifestar que, durant
els quinze anys que porto de mestre director
d'orfeons a Vilanova, mai com ara havia tingut un conjunt tan estimable, en quantitat com
en qualitat. Això no us ho dic en detriment de
les altres masses. Sóc el primer en creure que

la casualitat i no cap altre motiu és el que ha
motivat aquesta superació.
Ara, mestre Bosser ens prega manifestem
per mitjà d'aquestes pàgines que el nucli
intel·lectual vilanoví i el poble tot deuen incondicionalment apoiar-la aquesta obra magna de
l'orfeó, ja que elis, sempre, en fer sentir els seus
cants, a la vila o fóra d'ella, porten al seu davant, com un nimbe gloriós que els encoratja,
el nom de Vilanova. D'aquesta forma la terra
pàtria és la que rep l'ofrena íntimament sentida dels elogis que l i són adreçats, i és per això
també que tothom deuria donar-se compte de
que l'obra de l'Orfeó Cossetània és, abans que
cap altra cosa i per sobre de tota cosa creada
o per crear, una obra eminentment vilanovina.
En donar comiat a Mestre Bosser, després
de nosaltres regraciar-li aquesta gentilesa seva,
ens parlà de P R I S M A en uns mots altament
elogiosos i ens encoratjà a seguir, ínlassables,
aquest camí que ens ha de menar a feliç terme. L i estimem.

Bo massa orfeònica el dia del seu concert intugural (4 de noocmbre 19Q6) — Tolo. Artigas
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^frcd alegre de ^Kadal,

FORMEN?

(janmateix, fraoés del temps,

riu el cel per les estrelles,
els pastors de cor senzill
dormen entre les ooelles,
hi ha per l'aire engelabrit

s'ou la oeu d'antics profetes;
hom diria que la nit
ara passa de puntetes,
recollint son blau mantell

frisaments d'ales d'argent,
una lleu musica d'arpes
estrafà, brunzint, el oent.
'Cot s'afina dolçament...

teixit d'ombra i diamant,
per a no torbar el son
beatífic d'un infant
nat, suara, tremolant...

( 3 ' en oenien d'Orient,
emergint de la tenebra,
si en oenien tres oellards
balbs de fred i blancs de gebre,
d'un estel misteriós
i brillant en seguiment...
— tyiu el rierol, que passa
i s'allunya transparent,
amb sa fina oeu d'argent.

P R I S M A
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J3'home de ferro
per

V. R.

E

S d'una evidència innegable que la

deixar i deixa de banda I* home, arreco-

civilització neguiteja follament per a

nant-Io i creant-li el conflicte de la gana,

anul·lar el valor home; però el que

puix havem de convenir que l'home de ferro

és més paradoxal en l'afer, és que l'home és

és qui ha produït els estralls amb cl problema

el creador d'aquesta civilitat destruïdora d'ell,

de la manca de treball.

devenint, per tant, suïcida.

Es l'home metal·litzat i vanitós que no

Abans, l'home pensava, escrivia, treballa-

menja, que acorrala per la fam a qui l i ha do-

va, caminava, conreava les arts, la música

nat l'ésser i té estómac per a omplir. A v u i la

per exemple, tot pel seu compte. Avui, amb el

màquina s'ha vist tan amanyagada per la civi-

daler d'inutilizar-se, amb el desig de deixar

lització moderna que, orgullosa del seu valer,

la regència de la vitalitat ordenada del món,

esquitxa la cara del treballador, menyspreuant-

del que n'era mestre en totes les activitats, crea

lo, per ésser-li un destorb, i aquest, tossut, es

màquines per a calcular, per a escriure, per a

trenca el cap en millorar-la més i més cada

treballar, per a caminar, i magatzems de mú-

vegada. Ella es creu amb superioritat perquè

sica de troca i plats giratoris per a emancipar-

es basta per a complir, amb més exactitud si

se de mica en mica del seu objecte h u m à . L'ori-

voleu, el comès que abans necessitava d'un

gen primitiu de la màquina fou noble. L'home

guiatge entenimentat.

va crear-la per ajudar-se'n, era realment una

Nosaltres no ovirem altre remei en això,

servidora en tot allò que hi calia el cervell com

que dirigir tots els afanys més enllà encara.

a dirigent. Ara les veiem emprades precisa-

.jNo havem creat màquines que per nosaltres

ment anul·lant l'intel·lecte.

pensen, escriuen, treballen, caminen i toquen?

L'home de carn, però, en la fretura per

Doncs podem crear també la màquina que

a crear l'home de ferro, hi ha trobat el

mengi

per

càstig. L'home de ferro ha esdevingut

creat l'ésser de ferro complet, que ens

superior, molt superior, al seu creador,

farà

tota vegada que l'home no pot prescin-

podrem dir de tu a tota la ferramenta

dir de la màquina, i la màquina pot

existent.

pujar

nosaltres;
de

així

haurem

categoria i llavors
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£ ari delpessebre
por

P. S E R R H B R I 0 N B 5

L

A tasca de l'aixecament d'un pessebre
és el motiu de plasticitat de la natura;
còpia d'un paisatge amb la gama de
matisos naturals que posseeix sense manca de
les construccions arquitectòniques, que topen
amb una norma, a l'igual que
les figures; han d'emmotllar- se
a les regles o habituds arquitectòniques característiques del
temps del Naixement, emprò
amb mires al país de Palestina»
EI paisatge del pessebre esdevé sempre enriquit abastament pel complement d'aquestes construccions de temps remot; és on l'artista pessebrista
hi troba un esplai modelant en
guix i després, amb la plasmació del colorit, les façanes, construint un carrer, apariant un
interior, ocupant-se de la construcció de la cova d'un ambient
quelcom brusc, etc.
Per apropar més í més l'escenografia del pessebre a la realitat existent de la natura el pessebrista es fa escàpol per un
medi d'una eficàcia encoratjadora; arriba a poder copsar en
grau superlatiu tot el seu intel·lecte, dins el marc de la seva
obra. T a l és la gama de trucs
combinats essencials per a l'objectiu primordial, puix sol a voltes representar-se quelcom que
forma part de la natura real

10

amb tanta exactitud com inconcebible realització tècnica.
Cal remarcar que si bé tots els elements
emprats en el pessebre serveixen al pessebrista per edificar tal com concep l'obra, la combinació elèctrica l i ofereix un cert ajut i a l'ensems capital importància.
N o tots posseeixen la mateixa combinació
d'elements per a la realització, puix cadascú
sol tenir els seus trucs diversos, o sigui una
tècnica més o menys variada que la fa personal.

I

Vetaiid'un

pessebre construll pel nostre compatrici 6n (Sebastià Qnmà
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La nostra vila, que talment sembla posseir
una representació de tota estructura artística,
ha pogut comptar en certs temps construccions d'aquest caire artístic notabilíssimes. U n
mestre de l'art del pessebre posseïm també
d'immillorable qualitat: és el patrici En Sebastià Gumà, qui ens honora en el conreu d'aquest delicadíssim art dins la nostra localitat,
ja des d'una munió d'anys.
Dins aquesta concepció espiritual no puc
manifestar — baix el punt d'albir — el relleu
que pren el seu estil per la poca varietat que
he pogut conèixer; no per això deixaré d'anotar que dins cl gènere és conceptuat com a notabilíssim, perquè sap expressar amb una bellesa colpidora un conjunt excel·lent que tendeix
pla bé a la versemblança de la realitat natural.

En els pessebres ben interpretats, com per
exemple molts dels que construeix el senyor
Gumà, sembla que hom esbatani una finestra
í es trobi davant el paisatge vivent, en l'aspecte que ha estat copsat. Ve rublert d'una estètica exuberant que hom hi entreveu en la contemplació, naixent una viva emoció espiritual
encisadora, contribuint a que sigui aquest encís
paral·lel al que hom percep davant de creacions
artístiques notabilíssimes de gènere divers.
El ressorgir del pessebre a la terra catalana, pel que tendeix a la versemblança natural,
prové des de la constitució de l'Associació de
Pessebristes de Barcelona, que aplegà als m i llors mestres pessebristes, procurant l'ensenyament a l'ensems que el reconeixement del vertader pessebre artístic.

m

1

S?//rp aspecte

11

d'un pessebre edificat pel senyor Gumà
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e i cP.arc

parc, en una
Sobretot, això primer, ho
vila que es vatrobem a faltar força. Aquests
Vw-^
ni de tenir una
animalets posats en certs
per
mica d'importància, en una
llocs on sovint s'hi desenF. 5 E R R B N o v n s
vila que senti el pessigolleig
rotllen idil·lis amorosos, ens
de tot el bonic, és una cosa
podrien dir coses força ingairebé tan imprescindible
teressants. I no reporta cap
com tenir estiuejants en un poblet de la costa, sacrifici; de lloros a casa nostra no en manquen;
i qui diu estiuejants, diu mosques i mosquits. avui dia se'n troben en tots els estaments
socials.
Anteriorment hem mencionat uns peixos,
i naturalment, uns peixos en un parc no poden estar enlloc més que en un llac; això és
d'una lògica aclaparadora. Doncs bé, el nostre
parc té un Hac rialler i alegre amb una berruga al bell mig del rostre que no el desfigura
gens. Podríem dir que és la berruga de la
gràcia.

Es una cosa tan necessària com un paraigua
en un dia de pluja, i un envelat en una Festa
Major.
Ara, després de fetes aquestes breus, alhora que filosòfiques (!) consideracions, és inútil
dir que Vilanova posseeix un parc magnífic
fins a ésser un dels recons més amables i bonics de tots els que tenim.
El nostre parc és rigorosament vegetarià;
és inútil que hi busqueu cap classe d'animals,
perquè us hi perdríeu. Si exceptuéssim uns
peixets que ni arriben tan sols a portar-se l'oli,
podríem afirmar rotundament que és un antizoològic convençut.
Ara que — està clar — això no l i resta
cap encís, tot el contrari; però nosaltres opinem que al nostre parc, tan sols amb un parell de lloros i un parell de micos que s'entretinguessin a mastegar cacauets durant tot el
sant dia, prendria ja una altra jerarquia molt
més elevada.

Els peixos que «sprintejant» per aquest
llac, saben de memòria el regust de tots els
pans de Vilanova, del rosegó més crònic, a la
molla més suau i flonja.
Alguna volta, fins i tot els nens de més
alta esfera, escapant-se de la mirada rigurosa
d'aquella «mís» o «nourse» encartronada que
xampurreja un anglès dubtós; els hi tiren un
bocinet — no massa — de pa de Viena.
Enfront per enfront del llac, n'hi
ha un altre amb
una bonica cascada coronada bellament per un Adonis e n t r e n y i n a t
que d u r a n t u n
munt d'anys forceja per apartar
una roca que té
prop seu. De tant
en tant ho aconsegueix una mica
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i en raja, de la roca, un doll d'aigua esquifidet.
L'Adonis entrenyinat, amb el seu gest i la
seva ganyota que vol passar a l'història, tan
sols ens arriba a fer l'efecte d'un humil penat
a treballs forçats. És un Hèrcules fracassat,
un Adonis d'ocasió, que ha perdut la força i
l'elegància. Nosaltres l i pronostiquem un f i nal «shakesperià».
Damunt dels llacs hi han uns «talla-dits»,
que fan uns «loopings» engrescadors. Cap al
tard simfonia de granotes.
Els dijous i dies festius, en tots els recons
del parc, hi trobareu un eixam de mcnudalla
que corre, salta i brinca. Per cert que l'altre dia
vam descobrir-hi un joc molt interessant; els
més grandets jugaven, en mig de corredisses i
empentes, a «vaguistes i esquirols». Era un
joc ben edificant! Una de les coses que potser
donen més tonalitat al parc vilanoví, són les
placetes que el circumden. En una d'elles, hi
ha una font que canta el «Desfile» en to
menor. Els dijous fa flaire de pa amb tomàtec,
es torna llefiscosa i bruta, plena de «Vanguardies» olioses i papers greixosos de confitura.
Però, això tan sols és un dia a la setmana;
cap al tard, el guàrdia que l i renta la cara, la
deixa tan abellidora com abans dels àpats
suculents. Perq u è aquesta
placeta no és
tan sols la preferida
dels
«gourmands»,
sinó també —
oh paradoxa—
la de tots els
«Romeos» i
totes les «Julietes» de via
estreta, imprescindibles a cada
poble.
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És una plaça que reuneix les condicions a
parelles. Pels devoradors, la font que els calma
l'assedegament; encara que d'aquesta font en
raja un fil d'aigua tan prim..., que en el cas
de tenir molta set, no ens estranyaria gens
que us agafés rampa al clatell. Per als enamorats és també un lloc romàntic propens a tots
els platonismes d "una Janet Gaynor.
Cada any hi ve un rossinyol, portant un

nou programa selecte i escollit amb abundància de «Nocturns» i «Clars de Lluna». Aquest
rossinyol sembla ésser una «atracció de forasters». U n rossinyol en un parc vesteix molt.
U n parc amb un rossinyol, guanya el cent per
cent. N o hem pogut aclarir si el subvenciona
l'Ajuntament o bé els Pares Escolapis.
Es ací, on les nicieses més inversemblants,
les frases més estudiades, els «flirts» més inofensius, els més — voldríem dir-ne «vampirescos» — s'han esmunyit per mig d'aquests
arbustos condescendents, víctimes incessants
de totes les paròdies més horriblemcnt estrafalàries de l'amor (barrejat amb l'art culinari).
H i ha l'individu que ve a assaborir
Trotsky i Kropotkine. T o t el matí resta assegut resseguint pas a pas les ventatges innombrables del treball. Després d'unes hores, fuig
amb un arborament interior que l i escalfa les
orelles. I . . . no hem sapigut veure-hi res més.
És n:t i ben cuidat... Podríem dir que és un
parc de casa bona.

D
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EL RAMBLEJAR.—Els

vilano-

rents

anti - tradicionalistes, senten

per

les

víns quan ens veiem obligats a fer

seves Rambles una legítima simpatia, eviden-

els honors a un invitat d'aquests

ciada en qualsevol hora del dia, àdhuc en les

que arriben amb la «Kodak^ sota l'aixella i

de la més descordada noctambulitat (quan la

una set d'imprevist i de sensació nova engan-

lluna i en Rusinol se'n van a dormir tots per-

xada a l'esmalt de la mirada, passem uns mo-

fumats d'absenta, per exemple).

ments d'infinita tristesa, justificat preàmbul

La nostra Rambla — magnífica entre les

de les angúnies que endevinem han de suc-

magnífiques—és en canvi, una cosa melangio-

ceir-se.

sa i gris per obra i gràcia de l'esperit cofoista

Els portem al Museu, els fem seure en l'in-

que tots els vilanovins portem arrapat dintre,

dret més adorable del parc, els deixem fer un

quan, en realitat, podria resplendir amb una

parellet d'elogis eloqüents de la nostra platja,

aurèola de prestigi del més autèntic.

però, finalment—no hi ha excusa possible!—cal

El nostre digníssim Ajuntament, prenent

fer-los-hi conèixer la nostra Rambla. I és aquí,

patró del de Barcelona que actualment està

precisament, on tota l'emoció

continguda

realitzant una estimable campanya pro-escoles

de l'invitat es marceix en un instant i on el

municipals per mitjà d'un exquisit cartell del

temperament vilanoví resta al descobert d'una

mestre Obiols, deuria organitzar també a la

manera més crua i despietada. Malgrat ésser

nostra vila un concurs de cartells, el lema del

una hora propicia no rambleja ningú; i encara,

qual fos, més o menys, redactat en aquests

els que s'hi lliuren, en semblen mig acovar-

termes: «Ja teniu en compte que posseïm una

dits, com sí talment realitzessin un acte incon-

de les Rambles més esplèndides de Catalunya?

fessable. A Terrassa, a Sabadell, a T à r r e g a ,

Ramblegeu-hi!»

—per no citar la majoria de noms de ciutats i
viles de Catalunya—hom pot gaudir de l'espectacle, optimista i falaguer, d'un nucli selecte
d'habituals ramblistes.
Els mateixos barcelonins, malgrat les cor-

I molt seria que, al menys, amb tot això,
no aconseguíssim que a l'anada i sortida de
can «Pirelli», els nostres treballadors fessin
l'habitual recorregut ramblístic amb una vaga
i íntima delectança
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HIPOCRESIA D E L N A D A L . —Quan
arriba el Nadal tot perfumat de tradicions, de
poesia familiar, de postals amb l'inevitable
paisatge nevat, de greixoneres fumejants, de
neules i copes de v i dolç, els infeliços mortals
que anem posant arrugues i cabells blancs en
aquesta vall de llàgrimes i gemecs, tenim ocasió de sotmetre a una prova gairebé decisiva
les nostres dots estoícistes davant la pluja de
felicitacions ensucrades que ens arriben a les
mans. Tanmateix durant el transcurs de l'any
que és pròxim a finir, hom no havia ni remotament sospitat que fossin tants i sobretot tan
diversos, els personatges que intervenen, més
o menys directament, en el perfecte lubrificat
d'aquest modest engranatge de l'organització
domèstica: el carboner, el sereno, el carter,
l'escombriaire, el noi del pa...; en f i , tots els
que endevineu abastament.
Les felicitacions de tota aquesta gent tendeixen a demostrar, per mitjà d'uns versets
ingenus i deplorables, que es tracta d'una
munió d'herois amb carteres, senalles, coves,
xuxos i fanals, disposats a deixar-se estrangular a la primera oportunitat que es presenti
per tal de que poguem seguir tan fresquets i
remenant la cua amb l'indiferentisme més
absolut.
El sereno, que no se'l veu mai, perquè
les nits les dedica a establir comparacions
entre els vinets de tres o quatre cellers acreditats, resulta que és un gelós defensor dels
nostres interessos i un enemic irreconciliable
dels lladregots, que vetlla els nostres roncs
més tendres amb maternal dolcesa.

PRISNA

Çfyo
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L'esqueixat escombriaire, mestre en l'art
d'abocar procacitats a l'orella de les noies,
brut i barroer, és res menys que un eminent
higienista que ens neteja dels microbis més
mal intencionats per tal de preservar-nos de
les més complicades infeccions.
El carter, més aviat rondinaire, poc amic
de consultes i modestíssim complidor dels seus
deures de peató honorari, és una mena d'angelet bufador que mobilitza, incansable, una
xarxa impressionant de transatlàntics, expressos, autos i avions per a poder portar-nos,
en un dir Jesús, i damunt d'una safata del
daurat més pur, les frases més emmelades de
la promesa o les darreres voluntats d'un oncle d'Amèrica enriquit a còpia de fer suar un
equip de negres ben domesticats.
I bé: tota aquesta hipocresia que respiren
les felicitacions nadalenques no han suscitat,
ni és probable que la suscitin entre la nostra
burgesia, la més lleugera insinuació de descontentament.
Una explicació que justifiqui tal actitud
cofoista? Déu me'n guard d'aventurar-la! A l trament, en un país com el nostre, tan íntimament emparentat amb el provincianisme més
absolut, sempre us queda el recurs facilíssim
de creure que tot això de
Qpe las pasen muy felices
comiendo pavo y turrón
no és més que una nova tradicioneta a afegir
a les moltes altres, no menys baixes de sostre,
que en la diada de Nadal resplendeixen amb
una aurèola de les de millor qualitat.

Manuel HMHT

dau mancar a cap llar vilanovina
Ss el millor segell de culiura

10
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S ? la lluna
per

Florenci

CORNET

a reina de la nit i del misteri
ç j j i damunt la terra estén son màgic oel;
així coneix d'aprop el seu imperi,
i. entre estances d'amor i captioeri.
segueix la ruta que li dicta el cel.
{ ^ f \ oquet a poc, amb majestat camina,
mostrant-se falaguera a tot quant oeu;
té els encants d'una núoia oespertina,
que el seu cos platejat, coqueta inclina
en la tranquil ja mar, etern llit seu.
'mb l'encís de sa blanca cabellera
oeig com les aigües s'han tornat d'argent,
i, manyaga i gelosa, ets la primera
d'adonar-te que això és una quimera
del teu amor ardent.
/ \ \ a teoa paljidesa els cors arbora;
d^j
s'J0 t'esguardo, em folles l'esperit
que, emmirallant-se en tu, somriu i plora,
aleteja frisós, canta i enyora
tot allò que s estima i dón neguit.
S~ycpagues els estels amb ta puresa.
J - j i silenciosament ho oetlles tot;
la claredat que portes en ta presa
és una font de joia i de bellesa,
és un poema etern sens dir un mot.
uietament tota la terra espera
V ^ J la pau i serenor dels teus petons,
i el riu, la oall, l'estany i l'era
voldrien oeuret cada jorn sencera
per cantar-te d'amor nooes cançons.
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jo que et trobi cada jorn més bella
i més antulls fas néixer aprop teu,
deixa'm copsar aquesta meravella,
fent que per un moment la teoa anella
s aturi daoant meu.

10
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belles arts
per

BOI

C

A D A època es distingeix per les seves característiques, i en la nostra
sol brillar, com astre de primera
magnitud, una mena de menyspreu olímpic
per a tota llei de principis bàsics, com si l'home actual hagués arribat al Sinaí de la sabiduria i de la perfecció. I això que els fets demostren tot el contrari!
D'aquesta inexplicable supèrbia, d'aquest
orgull tan injustificat, neix, com és natural,
un esperit ultra-revolucionari que, en tots els
ordres, no deixa res en peu, especialment en
el que es refereix als afers de caràcter espiritual. En aquest camp hi regna una confusió i
un desequilibri, a ben segur, sense precedents.
El cultiu de les belles arts sofreix fortament els estralls d'aquesta malaltia, arribantse, per certes escoles, a posar en quarentena
la vàlua artística d'obres cabdals que el temps
ha consagrat com a veres sublimitats. D'aquí
neix un confusionisme i una desorientació que
perjudica en gran manera el cultiu del judici
i del sentiment de tot el bell, donant peu, tanmateix, a l'entronitzament del mal gust i de
la pedanteria.
Una de les aberracions de les predites escoles, és la de donar una valor insignificant a
les belleses naturals, no volent comprendre
que la Naturalesa ofereix, àdhuc de la realitat, una vida i una frescor que jamai podrà
superar l'obra de l'home. N o tenen en compte, aquests obsessionats, que tot l'humà és i serà relatiu, mentre que el natural abunda en tipus permanents d'excel·lència estètica.
Des de que l'anomenada escola impressionista, amb instint certer, va rompre contra

l'academicisme fred i encarcarat de la segona
mitat del passat segle, injectant a la pintura,
en especial la del paisatge, una veritat fins
llavors desconeguda, que no paren en el
camp de les belles arts els assalts revolucionaris, i d'una manera tan poca-solta, que bé pot
dir-se que no tenen cap ni centener. D'aquí
resulta que, tant el públic senzill com les persones de gust educat, en visitar una exposició
d'obres pictòriques de certes tendències acabades en isme, no poden deduir si verament
es tracta d'una cosa seria, o bé si aquells artistes tenen el propòsit de burlar-se del mort i
del qui el vetlla.
I el cas és que nosaltres no creiem, com
molta gent suposa, que alguns dels cultivadors d'aquella mena d'art restin completament
orfes de la primera matèria indispensable per
a produir-se. El que hi ha és que l'escriure els
fa perdre el llegir. Obsessionats de posseir una
potència estètica i activa que els manca, desitgen majors resultats dels que obtenen en posar-se en feina, i havent de reconèixer forçosament que no correspon el que ells suposen
una virtualitat ideal a la potència real de què
disposen, enfoquen pel camí de les genialitats,
que els porta a un egoisme ostentós i a un
orgull sense fre, arribant a creure's escollits de
Nostre Senyor. I en arribar en aquest pla, ja
no volen saber res del que no es cou en la
seva cuina, la qual cosa titllen despectivament
d'art putrefacte. Es passen, doncs, en absolut,
al partit de la rebentada general. Fem, si voleu, perquè és de justícia, algunes honroses excepcions, mes aquestes són tan clares com els
campanars per les vinyes.
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yes i rebotigues.
N dels
Cada convílatà,
aspecper
de
sexagenari per
tes més
amunt, en sap tot
subtils de PRISfí. P U J O L B E R N F i D Ó
un munt de coses
M A , una nota de
interessants en el
color ben nostraram abans al·luda, — com una
cosa fugissera, despullada de tota pretensió lite- dit, i de molts altres caires a què no podem
rària, que algú en dirà prosa festiva o literatu- atinar-hi. I tot això, que en podríem dir un
ra barata, — podria ésser una secció comple- bell aspecte del folk-lorisme vilanoví, interesmentària de la que s'intitula «L'humor a vila»; sant i suggestiu, està amenaçat de perdre's
una secció que se'n podria dir «Facècies vila- irremeiablement, si no hi som a temps, ara, a
novines», on hom hi podria fer reviure tota aplegar-ho curosament.
Per exemple, i a major abundància d'inla part més bonica, i força interessant, d'una
època, la més important en la història vilata- dicacions, seria interessant de saber l'origen,
el com i el perquè, — a la comarca, i lluny
tana, l'època vuitcentista.
Només que mirant-ho somerament, la d'ella — s'hi diu encara, amb un to burleta:
veiem fornida abastament, inlassablement, A Vilanova tot són banderes!; i aquest altre
aquesta petita secció, servint-se només que de enfadós renom: Els vilanovins són uns llules inacabables facècies, tramoies, confabula- nàtics!.
cions i travetes, pensades, eixides o esdevinSeria, doncs, això, com un aplec de curiogudes en les famoses i clàssiques rebotigues sitats, anècdotes, o facècies vílanovines que
on s'hi aplegaven els nostres prohoms, que els puritans en diran xistos dolents, astracatan bé sabien emmenar per camins de pros- nades, o perdre el temps; emprò, cada fet
peritat, vetllar pels seus drets i fer sobreeixir portaria, ultra la sabor de la contalla en sí, la
a la nostra vila d'empreses i institucions suggerència d'un lloc o d'un fet històric íntiadmirables i admirades — de tal faisó que els mament lligats amb la nostra existència i , tot
forans l'hi afegien per renom «l'Havana xica» plegat, seria l'arc-en-cel que P R I S M A pro— com sabien idear, planejar i executar una jectaria damunt la materialització de la vida
bona ensarronada a qualque personatge d'a- actual matisant-la, suavitzant-la, amb les coquells temps, la qual cosa corria, com bandera lors rosades o blau de cel, dels llunyans jorns
flamejant de riota, per tota la vila i donava d'intensa alegria popular; el groc reial, de les
després tema abundant í sucós per al subse- èpoques de puixança i floreixement industrial;
güent sermó de Carnestoltes.
del roig viu dels fets patriòtics; del morat inFaria bonic, donaria bo — al nostre enten- tens dels jorns de dolor; del color verd maragdre — que pels bons patricis que ho han vis- da d'un comble de projectes i de cares il·lusions
cut — si més no pels que ho han sentit contar vilatanes, ço que faria sentir per nostres dinde bona tinta - f ens escrivissin de llur puny i tres com hi dringa el picarol argentat de glòlletra o ens trametessin dades precises o sufi- ries pretèrites i ens donarien coratge per abascients, per a bastir 1' anècdota esdevingu- tar aquell doll de virtuts cíviques de què n'esda entre els contertulis al·ludits de pen- taven amarats aquells nostres progenitors.
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Tlor d'asfalt
per
F.

T

M O N T H N E R

U , qui vulga que siguis, no ets la mateixa de sempre; no ets la d'avui.

grisor de l'asfalt donant-li m é s sentiment i
expressió.

T u , la flor de l'asfalt, la de la

L a successió de les llambordes em denota la

ciutat, que creues els carrers amb els ulls
mirant a terra, que

continuïtat; la Ilisor de l'asfalt, l'extensifícació;

passes enèrgica i de,., .
Cldlda quan vas per
la voravia, aproximan-te de tal forma a
f
les parets, que quan
tens de girar, obliga,
«
<.
da per algun deix arquitectònic, sembla
que't confonguis enla
,
*
diafanitat de l'espai.
T u ara ets una altra.
,•«.,,
. . « ,
Q u è na sigut de la
teva blancor?
L a rojor de la teva
'
cara denota la llarga
presència del sol da, ,
munt del teu rostre.
Sembla

que

per

ets la flor de la ciutat.

--^
,
/
U A N D O la ciudao níega tema — por lo
^
menos temas comentables desde el punto
de vista que le sea caro a uno —, el cronista cíu?adanJ0 tiene derecho a " P 1 " temas de otras
latitudes.
Y he aquí que entre el trafago impresionante
de ,as iornadas huelguísticas, llega hasta ese rimero de cuartillas intactas de la mesa del cronista
una Revista.
Se trata de una Revista de arte y literatura
Mcfamehte hecha, editada en Villanueva y Geltru por un grupo de muchachos selectos.
Su titulo: «Prisma».
A trav« de 6512 P'^ma espiritual, esos jóvenes
artistas descubren mundos inéditos de emoción y
belleza.
Lejos de la capital, de sus estrepitós y de sus
f ^ n c i a s , se pueden aún aquilatar con mucha
justeza los príncipios tundamentales del arte.
Así, puede aparecer en la portada de «Prisma»
" simplemente, sin adaraciones innecesarias, sín
comentarios introductores — la reproducción de un
a<adro de, Grcc0t baj0 Ia vifieta expresionista -

la grogor del teu ros. « j
- ^
tre ho denota' & ^
me del teu pas ho
diu, la precisió dels
» « .
teus actes ho JUStifiquen. E I teu sem,«
, ,
blant candorós, que
denota a voltes la joia
ú vent esbuIla
*
els teus cabells i romanseja en la teva
r «« ,
.
.„
talda, denota tot I encís de l'ideal.
Et vdg ^ ^
.
I 0'
res mes.
Blanca O roja ets
.
tu5 — indistintament

^^^o^l^L·L·lZ

sou d u g u é s ,

Í930 — del titulo de la Revista.

un momen, haeis
, A r a sols et forjo
VÍSt uns ensomnis
color azul del Mediterràneo, con todo lo que el
a l impuls delesones,
mai viscuts: tu, esMediterràneo representa en la cultura y el espíritu
a \& deixadesa de la
.. , ,
,
de nuestro pueblo.
tirada i romansqant
«Prisma» es un pequeno oasis de paz en este
natura.
per la sorra, deixantdesierto vastísimo de los últimos dias aciagos.
L a teva dualitat
tC dur per l'impuls
Q"ien esto escribe se refugia un momento
m'encanta.
^
K
en-el oasts providencial, sin de)ar de escrutar,
de les ones, no ets
no obstante, la enigmàtica inmensidad del deDintre poc reviuja l a mateixa; em
s\erto. - Àngel Marsà.
rà en tu la grisor de
dius coses, coses
De <<Horario ciü<Iadano»d6 «Las Noticias».
csmortuint
que jo no comprenc;
la morenor del teu
abans eres bonica, ara, ara ets sublim, rostre, que restarà projectant-se per damunt
E l sol en el teu rostre, hi desvirtuarà la l'asfalt com una cosa perduda.
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Uetlles de teatre a M a d r i d
per
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" 0 l i m p i a " de ^ r a n z

A

C A B A T S d'arribar a Madrid, i
després d'ésser presentats a I'«Heraldo», vàrem preguntar a un
company de redacció, on podíem anar aquella
nit.
— Jo crec que a l'Infanta Isabel — va
dir-nos. — Les temporades oficials dels teatres
no comencen fins a últims d'octubre; i de les
companyies que ara actuen, la millor és la de
Maria Tubau.
Aprofitàrem el consell i vàrem anar al
teatre del carrer del Barquillo. Es representava «Olimpia», de Molnar, D'aquesta obra, res
no podem dir que amb anterioritat no hagi dit
la premsa mundial. Estrenada a Viena amb èxit
sorollós ja fa uns quaranta anys, va traduir-se
immediatament al francès i a l'anglès, triomfant als escenaris de París, Londres i NewYork, Finalment, ha vingut a Espanya, amb
una acurada versió castellana que d'ella han
fet en T o m à s Borràs i Andrés Revesz.
La trama de l'obra és complicada i de gran
efecte. La princesa Olimpia, que passa una
temporada en un balneari acompanyada de la
seva família, ha conegut a un jove oficial del
que està bojament enamorada. Emprò, el seu
amor és un ideal impossible de realitzar. E l
capità Kovach és d'origen modest, mentre
que ella és filla d'una de les cases representants de la més alta aristocràcia austríaca.
En el precís moment en què es disposa
a acabar el seu «flirt», un detectiu de l'Hotel
l'informa que el seu pretendent és un lladre

^ïMolnar « = ^ D

famós buscat per la policia de Viena. Llavors,
més que mai, s'imposa l'allunyar l'home perillós que l'ha compromesa. Així ho comunica
a ell, qui no nega ésser el bandit que busquen
però posa com a única condició per a desaparèixer, el passar junts aquella nit sota la lluna.
«Abans — diu ell — com a modest oficial
de l'exèrcit que creieu que era, disposàveu,
senyora, de la meva vuluntat, i jo obeïa; ara,
com a home que pot perjudicar la vostra reputació, sou vos la que supliqueu i jo el que
mano. E l jardí ens espera. Si veniu amb m i ,
quan surtin els primers raigs del sol, el capità
Kovach s' allunyarà d'Àustria; s'allunyarà
tant, que mai més es parlarà d'ell, ni dels seus
passeigs amb vos.» Ella accedeix... i surt... í
passa la nit...
E m p r ò , l'endemà al matí, el capità Kovach
no ha desaparegut encara. La policia de Viena arriba, el troba, va a produir-se l'escàndol...
quan es desfà l'embolic. Kovach no és el lladre que buscaven, sinó un autèntic capità de
l'exèrcit de l'emperador. Olimpia, que per
sobre tot l'estimava, no sap si plorar per la
burla o riure per la lliçó rebuda. Opina que
l'últim és millor i r i u . Riuen tots dos abraçats,
mentre cau el teló.
Maria Tubau juga una princesa Olimpia
deliciosa. L'elegància de les seves toilettes i
els seus modals finíssims, acaben de cautivar
l'espectador. Com anem acompanyats d'un
amic de premsa que dies abans l i havia fet
una intenvíeiv, demostrem el nostre afany
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per conèixer-la. Passem a Tescenarj. Primerament, som presentats a En T o m à s Borràs,
un dels traductors de l'obra, al qual felicitem
per la seva labor.
— Ja era hora—ens diu—que «Olimpía»
fos coneguda del públic espanyol. T a l vegada
ha arribat ja amb una mica de retràs. L ' a m bient molt d'avant-gaerre de la comèdia potser es troba ja una mica passat de moda. De
totes maneres, a Hollywood encara han aprofitat l'argument per a fer-ne una magnífica
pel·lícula. N o l'han vist? No; no 1' havíem
vist. A Madrid no s'havia estrenat encara.
En Borràs segueix enraonant, rodejat de còmics i de fum, dins aquest caliu especial que
tenen els salonets de teatre. V à r e m acomiadar-nos, i passàrem al cameríno de la primera actriu.
La Maria Tubau és una xicota guapíssima, més aviat baíxeta, morena, d'uns vint-ícinc anys, la major part dels quals se' Is ha
passat cantant i ballant pels escenaris d'Amèrica. Des de Buenos Aires a New-York, l'ha
correguda tota, ja ballant tangos, ja cantant
cançonetes nord-amerícanes.
Filla d'actors, criada entre bastidors, un
bon dia se l i va ocórrer ésser actriu de comèdies. I deixant les varietés, va organitzar una
companyia dramàtica.
— Esteu contenta de la forma que us ha
rebut el públic?
— Força. Comprenguin que és difícil i m posar-se des del primer moment. Aquí a
Madrid em coneixien com a cantant de tangos
i coses americanes, tan sols; molts es creien
que era argentina. I de sobte els hi he resultat catalana i actriu. Dugués sorpreses. Malgrat tot, m'han acollit favorablement.
— Us va ésser molt difícil adaptar-vos al
nou gènere?
— Gens ni mica. Abans, ja havia recitat
moltes vegades amb els couplets, I la facili-
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tat de saber moure'm sobre les taules va
ajudar-me força. De totes maneres, vaig passar-me prop d'un any entre París i Londres,
estudiant les grans actrius de fama mundial.
— I projectes?
— Oh, molts i capi... Molts, probables;
en realitat, cap de segur... De moment, seguir
amb «Olimpia». Després, mirar d'estrenar
una comèdia que Benavente m'ha promès :
«La melodia del jazz», una cosa molí up to
date com poden veure. Després... qui sapl
La «Metro Goldwyn» m'ha fet parlar d'un
possible contracte per a filmar talkies, en
castellà, a Hollywood...
I s'interromp per encendre una cigarreta. Ens en ofereix:
— Volen fumar?
Acceptem agraïts. Ella prossegueix:
— Doncs, sí; és força interessant això de
fer pel·lícules. T a l vegada trobi allà la forma
definitiva d'art a la que tots nosaltres, que per
l'art vivim, aspirem. Ademés, el cinema sonor
ha obert tantes perspectives...
No acaba la frase perquè la porta del cameríno s'obre discretament:
— Es pot entrar, senyoreta?
— Endavant.
Es la seva cambrera, amb un ram de flors
i unes targes. Maria Tubau deixa les flors sobre el tocador i llegeix les targes. Després pregunta :
— Són aquí aquests senyors?
— Si. Demanen si els pot rebre,
— Oh, ímmedíatamentl — i , ràpida, s'aixeca de la chaisse-longue, on reposava, i ens
allarga la m à — Vostès sabran perdonarme, veritat? Comprenguin... Admiradors, compromisos...
Nosaltres ens aixequem també, recollim
la seva dreta, procurem comprendre-la, i no
ens costa gens ni mica perdonar-la. Es tan
gentil Maria Tubau!
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Exposicions d'artistes üilanooins
per

N. OMFIR
M A R T Í T O R R E N T S A LES G A L E R I E S L A I E T A N E S D E B A R C E L O N A

C

A D A exposició del nostre atrevit
i valent pintor és prou per interessar,
í nosaltres no podíem mancar a la
Sala on acaba d'imposar definitivament el seu
art tan personal per la força del color i vigoria del procediment, on hi gallegen la tècnica
i la fantasia de manera originalíssima, ço que
hagué de reconèixer la crítica de ciutat, elogiadora del domini complet del pintor en el difícil
art de l'aquareWa, que sap col·locar sobre el
paper amb una valentia i despreocupació
admirables.
Gràficament es podria ja dir que Martí T o rrents és únic en el seu estil creador, mes això
no suposa que el seu métier no el pugui aixecar més encara dintre de l'art marcant una

fita en el progrés de l'aquarel·la, aventurantnos a pronosticar que el seu nom copsarà tot
el prestigi per dret de mèrits.
Destaquem la vàlua de l'exuberant bodegó
dels préssecs; el de les roselles resoltes amb un
desembaràs poc menys que irrespectuós, però
de factura corprenedora, pintades amb tal aire
d'arrogància que no se sap què més admirar, si
l'insolència o la gràcia. T a m b é el de les estovalles a ratlles blaves i el fruiter de cristall
sorprèn per les ben enteses transparències.
Ens felicitem de tan magnífica producció
com amics i admiradors del notable artista v i lanoví, i a ell per l'èxit conquerit de crítica i
venda, que haurà estat excel·lent, a judicar
pel nombre d'adquisicions.

LA DE SALVADOR MESTRES A L ' A T E N E U
Ja portem dites coses d'aquest jove artista
qui a cada nova manifestació del seu estre ens
sorprèn amb alguna nota de vibració, seguint
tan intrigant per la ductilitat de temperament
artístic adaptable a tota corrent que l i caiguí
en gràcia, presidint a cada actuació certa independència de criteri estètic que fa aparèixer
l'obra mancada d'unitat i de personalitat, sí
bé que no desproveïda d'interès, de la qual ara
sobresurten els trevalls al tremp «Dançarí
rus», «Bandeonista» i les quatre caricatures
del mateix procediment, dibuixos impregnats
de perfum exòtic i dotats de notable gust i
qualitat a l'ensems que de síntesi d'impressionisme moderníssim. Són peces - al nostre entendre - d'un valor positiu, acusadores de mestria i indubtablement el millor de l'exposició.

Altra sorpresa ha tingut la presentació del
cartellista de taca armònica, cridanera, ço que
pot semblar incompatible i que l'artista venç
per l'atractiu del seu colorit sense defugir
les característiques del dibuix. Mestres aquí
s'ha revelat el bon plasmador del Pirineu
interpretant magnificament les muntanyes de
Núria vestides d'abets i roquerals que abelleixcn tota la Vall enfondida on s'esquitllen
les aigües, el selvàtic bell Isart hi és com principal element decoratiu amb tota sa majestat
i vivesa.
En Mestres és hora que es deturi en el seu
camí per a definir-se sense cap altra temptativa,
si es vol que no aparegui desigual o indecís.
En els olis que presenta hi ha ingenuïtat, i
està en condicions de fer.
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nema

UATRE D' I N FANTERIA. Heus ací un dels
films sonors que
amb més efusió ens representen l'acció fratricida de la guerra. En aquest film es viuen escenes vertaderament impressionants.
Després de veure aquesta pel·lícula, la idea
de Pàtria s'enxiqueix considerablement, se'ns
mostra gairebé imperceptible. Pàtria no vol dir
pas sang que rega nacions i més nacions. P à tria no vol dir pas odis ni rancúnies. Pàtria no
és pas sinònim de crim.
Dissortadament, mentre ella representi
tan sols una frontera més, és difícil de poder
treure experiència de la guerra passada.
Pabst, el director d'aquest film, ens mostra
tota la trama de drames de la guerra; Job, l'estudiant. Muller, Carles, moren com moriren
aquells deu milions. Tots..., tots foren vençuts. Una cortina de sang ens separa d'aquella
generació que va donar la vida generosament
per una causa que els portava encegats.
«Quatre d'infanteria» no és més que un
clam a l'humanitat. Es la veu de tots aquells
que moriren trossejats en els camps de batalla.
Es la remor de plors, que s'alça de tots aquells
que un mal jorn acolliren la guerra com una
victòria, com una reivindicació.
«Quatre d'infanteria» cal que representi
en el nostre esperit, no tan sols un film més o
menys reeixit, sinó un record dolorós i sagnant que viurà en les generacions presents com
una odiosa penombra, en les futures com una
trista experiència.
I si dissortadament algun dia s'intentés fer
reviure aquestes jornades que neixen a l'impuls
d' un patriotisme mal entès, llavors toparien
de ple amb la joventut que, conscient de sentit
humanitari, ofegaria amb la seva indiferència aquells esperits ubriacsde glòria i poder. — F. S.

L ARCA DE N O É . —
Encert admirable ho
fou el de donar-nos en
el Teatre Artesà la represa d'aquesta magna producció cinematogràfica, majorment per als qui, com nosaltres, no ens fou
possible d'assistir a cap representació de la mateixa quan la seva estrena a Vilanova.
Superficialment intentarem esbossar la impressió que ens meresqué, la qual, sintetitzant,
no pot ésser més admirable.
E l arca de Noé és el drama bíblic enfrontat al drama de la guerra passada. Pretén de
fer-nos veure com la lluita de l'home per l'assoliment de l'or l'envileix i el degrada i el
mena a un estat mental de plena bestialitat.
Michael Curtiz — un director gairebé anònim — ha cuidat d'aquesta gran producció, i ,
al nostre entendre, ha reeixit esplèndidament.
Les primeres i últimes escenes del film —
tot el que fa referència a la part bíblica —
són presentades amb una gran fastuositat.
Cap detall no hi manca ni cap detall hi és
sobrer. Arribem a creure en alguns moments,
tals com la destrucció del món pel diluvi, presentat amb un verisme perfecte i sorprenent,
que assistíem al màxim perfeccionament del
cinema.

E

Aquest sentit bíblic que és també predominant en l'argumentació de la cinta, excel·leix
en tots els aspectes de la mateixa. El drama
modern, en canvi, adoleix en la seva presentació, d'alguns defectes. O, més que defectes
en sí, una manca de major fidelitat en les escenes que intenten de fer-nos reviure la guerra
davant nostre. Potser aquesta impressió es suggerida per la recent projecció d' un film de
guerra en aquest sentit, admirable.
Dolors Costello i George O'Brien hi aporten la col·laboració d'un treball digne. D'estudi
i comprensió del seus respectius papers.—F. C.
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Noticiari
E N E L P R I M E R A N I V E R S A R I de la
I I I Exposició d'Art del Penedès, que tan alt
sabé elevar el prestigi vilanoví, P R I S M A es
complau en rememorar gesta tan notable a
l'ensems que el seu reconeixement per tots els
qui contribuïren al millor èxit de tan memorable manifestació de la potencialitat artística
i cultural de la vila nostrada.
E L PROPER N Ú M E R O anirà avalat
per una nota humorística del celebrat dibuixant de l'historieta N ' A r t u r Moreno.
J O A N R E B U L L , l'escultor que ha triat la
calma de Vilanova per a fer-hi una productiva
i llarga estada, ha exposat a les Galeries A v i nyó (del benemèrit Joan Merli), vint-í-cinc dibuixos i cinc teles. N'hem sentit í llegit molts
elogis d'aquests dibuixos i d'aquestes pintures
que són les cinc primeres que Rebull ha produït. Per la petita í agradable Galeria Avinyó
hi ha passat molta gen idurant l'èxposició i —
nota curiosa — aquest públic no és pas el que
hom coneix per poc que es freqüentin les galeries d'art, sinó un públic inèdit i especialment
format de gent jove,
Felicitem a Joan Rebull, i també a Joan
Merlí, per a encoratjar-lo en la seva obra recentment iniciada.
E S T E M P R E P A R A N T un extraordinari dedicat al Carnaval de Vilanova í convidem a tots els vilanovins que simpatitzin amb
la idea per aportar-hi la seva col·laboració, a
fi de que resultí més complet, ja sigui per documents gràfics o bé anècdotes que recordin
llurs facècies a través dels temps. Ço que la
Redacció sabrà agrair.

S A L A P A R É S . L'Associació «Les Arts
í els Artistes» hi ha fet l'exposició corresponent a l'any en curs, on sobresurten el transparent í ben construït paisatge d'Olot, d ' l u
Pascual; Maniquí, l'acabat de la pintura d'Enric C. Ricart, i uns retrats al llapis plom prímorosament executats per Josep F , Ràfols,
qui exposà ademés un interessant paisatge a
base d'una encertada construcció. T a m b é un
boix notable — com tots els seus — del mateix
Ricart. Els felicitem per l'èxit artístic í de crítica, fent extensiva la felicitació de P R I S M A
al notable escultor, amic nostre, Joan Rebull,
pel Cap de nena tan perfectament modelat.
L A C O M I S S I Ó M U N I C I P A L , que amb
desprendiment contribuí a eixugar el dèficit
deixat per la I I I E. d'A. del P., ha consignat
en els nous pressupostos la partida convenient
per a dotar d'un moble on conservar l'històric
arxiu de la Geltrú amb els documents salvats
amb tanta cura per l'ecònom de la parròquia mossèn Miquel Nicolau, a qui complaurà, com a tots, aquesta notícia per ell tan desitjada i sistemàticament negada per l'alcalde
Rubio qui, malgrat la seva carrera de bibliotecari i títol de llicenciat en lletres, cap apreci
li mereixien els llibres.
P R I S M A publicarà en el número vinent
un reportatge, amb vàries fotografies, de la
I I Diada de la Modista.
L A J O V E N T U T del Foment del Treball
està organitzant una fastuosíssima cavalcada
per anar a rebre, la vigília dels Reis, els tres
magus de l'Orient.
Aquest número ha sigut revisat per la censura

La Bof iaa Nova

Cristòfor B e r n a J ó

Camises i corLafes.

CONTRACTISTA D OBRES

Selecla

secció J aLrics per a nen I liome

Pla^a Verdura, n ú m . k

Rambla Ventosa, 19
Vilanova i Geltrú

QUEVIURES

SASTRERIA RE

R* R O S S E l · l ·
Gran assortit de xampany i íurrons
ACOSTI RRIC

propis per aquesta diada
CREMADINA: amb 25 ets. podeu
preparar un excel·lent plat de crema

Sani Cervasi, 88

Progrés, 34 :-: Vil anova i Celf ru

Nadal

Oblecles reaal

Gran assortit de tabacs
anglesos i de l'Havana
=
EXPENDEDURIA D E
Bonaventura Sancliment,
víJua Je Sancliment

Santa Eulàlia, 13

M FELIÇ N A D A L

ü

Si volen servir-se bé, comprin les
prunes, íurrons, pastes, vins de
taula i embotellats, licors, xampanys
des de deu rals, pinyons i neules
a l'establiment
LA

MRBERNA

D'EUSEBI

DANIEL

Rambla Principal, núm. 36

S.

RoLiro«a

Mateu

ELECTRICITAT

Ueal Hotel

ELEVACIÓ

D

CALEFACCIÓ

AIGÜES

CENTKAL

P r o g r é s , 30
Telèlon 33

Vil anova i Celt rú

BAR

D roquena v-i
YJa.

SaLurit

V I L A H O V A I GELTRÚ

Vilanova

PETIT
Je

ru

i Celt

Celesfí

Servei esmerat de cafès i licors de les
millors marques
SALA

Caça
Cartutxos carregats
amb tota perfecció. Extens assortit
en els demés productes del ram

Pla

o

Arlieles i aparells loloqralic!
Kodak, Agfa, Hauff, Voillander,
Gevaerf, etc, eíc.

DORÉ

DE BILLARS

<<>
Rambla Principal, 19
Vilanova i Geltrú

Fon Ja "El U n i v e r § o

66

66

Coleqio Criol

66
e t U

per a nens

Je Jaume iTlíro
Mi

Director : En Marian Grioles Sàbat,

IcnoJ

i

Mestre de I.a ensenyança superior.
Classe d'adults.

Servei J e coLerls i a la caria.
HospeJalqe a preus econòmics.

Àlgebra.

Preparació • Pèrits, alumnes Companyia M . S. A . , fogoners i visitadors.

S a n t A n t o n i * 25

MenjaJors esplènJiJs.
itacions higièniques.

Punts de venda de "Prisma"

R a m b l a Ventosa, 115
Vilanova I Geltrú

L

«MIMII IIS» Javanl Jo lot*

A T E N C I Ó : Es posa en coneixement
del públic, que, fins a la propera diada
dels Reis, a tot comprador d'una màquina « M U N D L O S » per a cosir i brodar,
se'l obsequiarà amb una rebaixa de 25
pessetes del preu de la tarifa actual, cl
mateix al comptat que a plaços, Ademés
no es cobrarà cap quota en concepte
d'entrada.
L a fàbrica « M U N D L O S » , especialitzada en màquines per a cosir i brodar,
és una de les més antigues i més importants d'Alemanya en la seva classe.
•

A V I L A N O V A : Llibreria Soler Bertot, «La Carpeta Moderna» i quioscs
Salvat i «Minerva».
A B A R C E L O N A : Galeries Laietanes
i Llibreria Catalònia.

lirmnolont

lolo Iono

«NERNOD»
LA ÚLTIMA PARAULA
EN PORTÀTILS
Ací teniu el que busqueu, el Foto-Fono
« M E R M O D » , provist d'un motor de
doble bis sense fi, ultramodern. E l seu
diafragma especial, és d'una sonoritat
meravellosa, circumstància que dóna la
sensació d'estar escoltant un gran aparell.
La marca « M E R M O D » porta un any
d'aventatge a la competència, — Preu
únic, 100 pessetes.

R E P R E S E N T A N T :

OI>A J ' J ATCMI

3« C si $ n o v a s

R A M B L A PRINCIPAL.

102

VILANOVA I GELTRÚ

KIOSC CANALETAS

l aurea CoJina Canal<

Situat en el lloc més cèntric de la
població.

•

Vermuts, cafès,

Construccions en tusla

refrescs i xampanys de les
m é s acreditades

i lofa mena J e (reLalls

marques.
——— 9 £

.ï ÈM A

«lecoralius
t| M | M ;

p

CUIDARÀ

L'ESTÈTICA D E L

|

VOSTRE ANUNCI FENT-LO

S

A T R A C T I U P E R A Q U E SIGUI

••

LLEGIT

Obrador i dctpafx:
Malanzas, A, i Tomàs, 10 S 12
VILANOVA I GELTRÚ

3
Sani Pere, 26 • •

Manuel E«co(et

«0
BATERIA

DE CUINA
FERRETERIA

MATERIAL

ELÈCTRIC

SI

*0
INSTAL·LACIÓ
d'aiaua — nas —
i clcclricilal

Sant Gregori, 5, 7 i 9
Vilanova i Geltrú

JOAQUIM MEDINACELI CID

Té el gust
d oferir-li els seus serveis
de reparacions de bicicletes,

I Ml'KI

\1 I A

J .

S

motos i màquines de cosir, a l'ensems que tota classe d'accessoris
per als mateixos, en el seu nou
taller, situat al carrer MembriHo, n.0 25, (Carretera de
Sitges)
II

m

Hotel Carril
j

3osep Pallejà

SASTRERIA
DE

Joan Tort ! Pla
Carrer Sant Gregori, 6

SERVEI ESMERAT
HABITACIONS AMB AIGUA C O R R E N T

HABITACIÓ D E BANY
C O T X E A L'ARRIBADA D E L S T R E N S

G A R A T G E EM E L M A T E I X H O T E L

En aquesta casa us vesfiCarrer J e P à J u a . num». 9 i 11

reu a la ulli ma novetat i

VILANOVA

am

I G ELTRÚ

màxima economia

J

A
D E T A L L DE L A CABINA DEL T E A T R E

Nou

moJel

<r aparells

Je

projecció

ARTESÀ

«I IIUll »

lé insíal \ Í Í \ S en el« seus locals, els quals

que

CIMS

ofereixen

per al puMíc i per a les empreses, fo(a
mena

\ avenlatqes
conlra

[ once»«ionari«

els

i

sequrefaf

incendis.

USIU» del»
JeU aparel
aparelU ERUO per a profecno i SONORS
exclusiu»

CINAES
L A I E T A N A . 55 i C O N D A L . 2T
Lloguer Je pel lícule» "EXCLUSIVES WARNER BROSS' i "RARIO PICTUREJ"

I M I ' , i l . S () I, K K

I

V I L A N O V A

