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í 17 Agències en diferents províncies

Operacions que realitza aquest Establiment:
Comptes ( A la vista.
corrents I Especials.

(( Sèrie A
Caixa
d'Estalvis
us \I »» B

A 90 dies.
Imposicions •{ A Í80 dies.
A un any.

Cobros i pagaments per c / c — Descompte i negociació de lletres sj Espanya i estranger.— Girs : Sobre
totes les places d'Espanya i de l'estranger. - Cartes de crèdit sobre Espanya i estranger. — Dipòsits
en castòdia de títols. — Borsa : Les ordres de Borsa en les de Bilbao, Madrid i Barcelona. — Consignacions de mercaderies.— Domiciliacions en nostres Caixes.— Segurs de canvi.
Acceptacions contra doca- J Simples. — A la vista.
ments i crèdits comercials | A 90 dies.
Préstecs i crèdits sobre valors. — Informes comercials i sobre valors.

Teatre Apolo
Dies 2 i 3 de maig

Miquel A

MOSAICS

8 senyoretes i 3 cavallers
Formen pari J e I elenc arfísfic :

LOLITA D U R A N

BORRELL

lal*
ve Jetle" J e cançons catalanes

PERLA DEL EBRO
veJeMe proceJent del
TLeafre

ans

Sani Joan, 4

Vilanova i Celi ru

Sdiforial

tyibuix inèdü de Wanuel ^mat

S U M A R I

Editorial. — E l nostre homenatge. — Els dibuixos
de KthvW, Josep F . .Ri/bk. — Catalunya i L a nostra
bandera (poesies),/. A . — L a menta i la Quaresma,
Serra Novas. — Músics vilanovins ; Francesc
Montserrat Ayarbe, Semibreu. — Artur Moreno o
^optimisme, M. A. — Vetlles de teatre a Madrid,
Chawvelin. — Cocfc-tail, Manuel Amat. - E l català
Que ara es parla, Xavier Picanyol. — Cinema, F . M.
—Una coneixença,/.5e^arra Torre^rosa. —Noticiari.
G R A V AT"

S

Portada: Dibuix al carbó, de Marti Torrents. —
D<buix inèdit de Manuel Amat. — Autògrat de Francesc Macià. — Dibu'x de Joan Rebull. — Francesc
Montserrat Ayarbe (caricatura), 5 . M . — L'enveja,
dibuix inèdit d'Artur Moreno. — J . Benavente (caricatura). Mestres. — Retrats al perfil, dibuixos de
Salvador Mestres. - Rossinyol (caricatura). Mestres.
Dibuix inèdit de Francesc Domingo.

En iniciar-se la publicació de P R I S M A
ens férem el propòsit, per bé que no el manifestàrem públicament, de cuidar, a més de la
seva aparició, la celebració d'una sèrie d'actes
d'ordre cultural a la nostra vila.
Ens mena a escriure aquestes paraules el
fet d'haver intentat emprendre'ns aquest any
l'organització de la II Diada del Llibre. No
havem, però, tirat la iniciativa avant, perquè
l'Ajuntament, amb un encert digne d'ésser repetit, ha fet públic el seu intent de celebrar-la.
No ens dol pas. Tot al contrari. Som els
primers a aplaudir aquesta bella iniciativa.
Solament ens condolem del fet inexplicable de
que, malgrat l'haver obtingut el primer any
de celebrar-se la Diada del Llibre un èxit moral i material poques vegades igualat, no
sabem encara el perquè s'ha deixat transcórrer un espai de temps tan allargassat fins a
sortir uns altres elements voluntariosos que
cs prestessin a cuidar la seva organització
novament.
Nosaltres intentàvem fer-ho, perquè contàvem amb l'ajuda de tots. I ho fèiem, perquè
estem plenament convençuts que és aquesta
una festa que encaixa perfectament en l'esperit culturalment refinat del poble vilanoví. I és per això, per aquest alt grau de
maduresa intel·lectual que ha aconseguit el
nostre poble, que aquest connubi entre la festa espiritual i les idees de l'esperit, que és la
Diada del Llibre, no deuria deixar de celebrar-se cap any.
Nosaltres, siguin els que siguin els que es
prestin a córrer l'aventura de cuidar la seva
organització, no tenim inconvenient en manifestar, a l'avançada, l'aportació de la nostra
incondicional ajuda.
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6 7 nostre homenatge

F

A , escassament, un mes i mig que V i - ta bella i esperançadora florida de realitats
lanova retia al seu fill il·lustre E n sota el nostre sol bullent que escalfa les sangs,
Francesc Macià un cordialíssim ho- com el vi pastós de les nostres vinyes vermenatge.
dejants.
Aquell dia el nostre poble manifestà, ben
Macià, plasmació vivent de l'optimisme i
clarament, la seva devoció entusiasta per la fe racials, ha triomfat plenament.
l'home que, a despit de totes les vexacions
E l seu triomf ha estat el triomf d'una cauí penalitats sofertes, havia sabut refusar sa justa i noble. Sobre el seu front noble i
.
serè, el poble, enfervouna concessió humi' • • ^ iL·Jcui.cyiwjíGS'3/&&muó/ ^ / f a ^ rit, hi ha posat una coliant que se li prometia
^ ^ W ^ ^ ^ ^ , ;
rona gloriosa de IIorer4
atorgar, i havia sabut
conservar en un alt i /
Macià-màximornoble gest d'antic cava- nceuj/t,tL·i//üJriA>j
guií de la vila que va
ller del romanticisme ^ í é d ~ & t A h f ' S t í x a / À . /'ao^s- bressolar-lo — ha estat
l'enteresa de les seves
l'home que ha trencat
pròpies conviccions i
les cadenes, velles de
/wcfaAM.
fchus-tl
JfM&rff»
idealitats, no desviantcentúries, que ens oprise ni un gruix de cabell
mien,
del camí rectílini, per
I la gesta ha estat
bé que poc amable de recórrer, que ell s'havia realitzada sense que una gota de sang enfet el jurament intern de no deixar-lo mai fins telés la lluminositat d'aquell dia que les teneaconseguir atànyer la fita que veia auriolada bres de l'opressió es feien fonedisses i sobre
d'una llum esplendent i als altres els sembla- el cel pur de la nostra Catalunya brillava, esva, tot el més, una il·lusió irrealitzable d'un plendent, el sol encès de la Llibertat,
esperit romàntic i somniador.
La gesta, la gran gesta, s'ha acomplert.
Les tenebres que ens embolcallaren s'han convertit ara en clarors d'albada.
E l nostre poble ha vibrat com mai al conjur màgic de Llibertat i Justícia, i a l'entorn
de Macià s'ha creat un nimbe de glòria immortal.
Després de conèixer I* amargantor dels
dies llargs, inacabables, passats sota un cel
gris, sense sol, en una ciutat, per bé que hospitalària, mancada del calor efusiu de la terra
pàtria, ara ha pogut, finalment, veure aques-

Ara és l'hora dels homenatges.
Ara és l'hora que tothom acut a engrossir el chor dels que enalteixen la seva altíssima
fermesa i la seva voluntat enterca.
Ara és l'hora que els elogis brollen com
una deu inexhaurible.
Nosaltres, ara, no sabríem dedicar-los més
que al gran vilanoví de cor que fa escassament un mes i mig, tenia els llavis tremolosos i els ulls li espurnejaven, recordant, a la
balconada de l'Ateneu, els dies joiosos, amarats de llum, de la seva infantesa.
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Sis dibuixos de yiebull
per

J o s e p F.

RÚFOLS

Dibuix d'Gn ffoan <Jlebul/

L

* E S C U L T O R Joan RebuII, resident

prodigioses creacions de l'artista malagueny—;

ara a la nostra Vilanova, en la seva

Joan Rebull, qui en l'escultura i en la pintura

agudesa de treball no ha deixat res

presenta tan diverses facetes, també és comple-

per verd. Així com en l'escultura ha passat

xe en la seva producció de dibuix. Salta per

sobtadament de l'hieratisme egipci a l'angeli-

damunt la tècnica — a vegades, simplicíssima,

cal somriure gòtic, i en la pintura del dur i

de ratlla tallant, ben acusada; a vegades, des-

enèrgic femení retrat a la plena i xopa vida

cuidada o masegada — per assolir, amb plena

d'aquelles tres gràcies infantils — tela que so-

llibertat, l'alè de vida misteriós que és el secret,

lament sabríem comparar, pel que respecta a

la lliçó i la meravella de tota obra de l'admi-

la profunda expressió, amb les més reeixides

rable Rebull i també de tot artista de qualsevol

de Picasso, però amarada d'una serenor ben

temps, amb aptitud per a descloure, en l'aca-

Pura; no de l'angoixa crepitant glaçada en les

nyada humanitat, l'admiració per l'inefable.
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unya
*~$quesf abril han esclatat les roses
amb un nou ritme i una nooa sang,
un ordre nou ha commogut les coses
i ens hem mirat amb un somriure franc.
Com per miracle s'han desfet les noses
i en un instant s'ha fos tot entrebanc.
Siïquest abril han esclatat les roses
amb un nou ritme i una nooa sang.
Q a nostra santa Pàtria redimida,
del seu letàrgic son ha despertat;
els gtillons amb els quals era oprimida
en un instant magnífic s'han trencat,
^na oeu poderosa i atreoida
ha proclamat al món sa llibertat:
— '-Visca la nostra Pàtria redimida
entre les pàtries de la humanitat.

£ a nosfm bandera
^J})andera de Catalunya,
bandera de llibertatsl
la llum del sol lluïes
magnífica i triomfal.
'C'he oista onejant pels aires,
frisosa sota el cel blau,
com un ala poderosa
estesa a punt de oolar.
cOola ben alta i ben lliure,
bandera de nostra sang,
que les teoes quatre barres
als ooltors barrin el pas
i nostra terra soplugin
i ens siguin quatre puntals l
bandera de Catalunya,
bandera de llibertats l
d- 91.
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J3a menta i la Quaresma
per

F. S E R R H

S

NOVHS

I ens poguessin fer una mena d'autòpsia
en els llocs més recòndits i rebuscats
de la nostra ànima i amb un bisturí
ens tallessin les fibres més delicades de la nostra psicologia, ens trovarien amb una sèrie
d'absurditats confuses i entrelligades amb els
més barrejats sentiments intcrfebrals.
Hi han certes impressions fugisseres, certs
misteriosos contactes i sensacions, que ens
desperten per una assimilació inconeguda, una
renglera d'imatges escalonades que no tenen,
però, el més mínim punt de contacte amb
aquelles impressions i aquelles sensacions que
ens les han suggerides.
Una d'aquestes misterioses suggerències
ens ocorre en parlar de la menta.
Immediatament, gairebé podríem dir instantàniament, pensem en la Quaresma. L a
menta i la Quaresma, independentment l'una
de l'altra, no les podem concebir.
EI verd trist, els moviments pesats i el
gust concentrat de la menta... ens evoca la
Quaresma amb tota la gama de literatura de
dejuni, fent un xic de filosofia baratíssima entorn la cendra, el bacallà i aquella doneta
Prima i escardalenca que té set peus.
L a menta és el més trist de tots els licors.
T é un regust de llàgrimes de vídua i tot el to
amarg d'una voluptuositat insatisfeta.
L a Quaresma, després de viscut un Car
naval bulliciós i formidablement banal i esbojarrat, ens fa el mateix efecte d'aquella copeta
de menta... ens deixa reposats..., amb una
mena de calma tropical que ens apaga, poc a
Poc, l'ànima.

Una borratxera de menta ha d'ésser forçosament una borratxera trista i anguniosa,
plena d'ombres neguitoses i de confusionisme
estúpid.
La Quaresma, però, ja té per sí sola un
regust de menta marcadíssim..., les paraules
d'aquell sant varó que predica els sermons
quaresmals..., els gests... tot... tot..., sembla
expandir una ona de menta que t'embriaga, i
t'ofega un borrissol finíssim de pensaments
obsessionats per la cendra i per aquella doneta prima i escardalenca que té aquells set peus.
Fins els caramels que masteguen els arrengleradors de les processons de Dijous i Divendres Sants, i aquells que delicadament deixen caure les senyoretes en passar per davant
dels familiars, són invariablement de menta.
L a Quaresma és d'una melangia infinitament desconsoladora. Mentre ens recorden la
Mort, nosaltres pensem entristits en uns llavis perfectament ovalats i en uns ulls negres
i torbadors com la Mort mateixa.
Amb la menta ens passa el mateix. Tot
just alcem la copa fins al llavis per a borrar les
ditades d'aquell excés gastronòmic, recordem
amb horror aquell singlot impertinent i aquell
«cocktail» complicat i enterbolidor.
Fins i tot, aquelles senyoretes que ahir
les trobàvem en els balls de Carnaval, avui
les veiem al Sermó de la Passió amb una expressió de recolliment pintada al rostre, que
les fa delicadíssimes..., diríeu talment que han
submergit llur cos flexible dins una banyera
pulcríssima, pulcríssima, curulla d'una menta
enganxadissa.
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Músics Dilanooins
Francesc Montserrat Çlyarbe
per

SEMIBREU

R

E S E R V A T i esquerp, defuig la popularítat; es diria que la vida monacal plauria a ell i estaria bé
vestit de franciscà, amb sandàlies.

6

propi; ho justifiquen el nombre
d'obres que li han estat premiades
en certàmens í concursos, ho proclama el seu teatre, ho acredita el
que les seves obres simfòniques
formin en els programes dels
grans concerts.

Treballador incansable, porta
instrumentat un vertader caudal de peces que
els públics aplaudeixen al marge del seu nom
i prestigi,
A l nostre paisà no el trobareu mai aurio-

De tipus més burgès que espiritual, aquest lat pel reclam, que creu cosa fictícia i que sols
compositor vilanoví, d'exquisipot complaure als artistes inúda sensibilitat, és un perfecte
tils o vanitosos. Estem segurs
tècnic de la música i per qui el
que si un dia es llegís el seu
pentàgrama no té secrets.
nom amb caràcters de relleu
E n Montserrat Ayarbe és
faria retirar, sense contemplaun d'aquells vilanovins allucions, les seves obres del cartell.
nyats per manca d'ambient en
Recordem la jovenesa de
les costums de la vila enyoramitjans del 1903 quan vivíem
da i no hi conviu per creure s'hi
el ple èxit dels concerts Cricktrobaria com la planta exòtica.
boom, i a l'ensems, el nostre
Educador de músics, sap
biografíat, violí de la pròpia
infiltrar els seus coneixements
orquestra i per tant situat en
als deixebles, fins tornar-los
un pla d'inferioritat, que no siperfectes professors.
gué obstacle perquè el gran
En el seu tracte hi trobareu
mestre, entusiasmat per la reCaricatura inèdita de ó- ^Mestres
tota la finor de l'home humil i
velació del novell compositor,
educat; més, si el punxeu, la fuetada irònica, incluí en el seu repertori la primera obra simviolenta, tenyirà el vostre rostre de vermelló. fònica del qui ja llavors, un públic d'intel·lecE l seu estudi de la vida l'ha portat a l'iso- tes, aixecà a la categoria d'eminència.
lament del tracte social tant com li permeten
Equivocat o no, nosaltres, entre els seus
les obligacions de l'ensenyament i de director mèrits, hi veiem també el del caràcter de l'hod'orquestra, i així, reclòs, és com millor pen- me que, volent viure ignorat, té la desgràcia
sa les composicions que projecta escriure.
que el seu talent faci que un dia i altre dia, i
Es de doldre el retraïment voluntari d'a- sempre, sonin els seus noms per treure'l de
questa personalitat que sols per mitjà del seu pollaguera.
art ha sigut, í no tant com caldria, exterioritAixí, entre bromes i veres, aquest nostre
zada; malgrat això, el seu nom es pronuncia artista, abominador de l'enlluernament públic,
amb respecte i admiració en el món musical va fent, va fent... i els seus fets diran el decatalà, perquè ha surat dignament per mèrit més en l'història musical de Catalunya.
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Çiriur Moreno o f optimisme
per

E

M. H.

S T À comprovat que els ninots accioSí Déu no hagués concedit a Moreno
nen i es manifesten d'acord amb les aquest do màgic d'animar un full de cartolina
reaccions interiors i ritme extern del amb els seus dibuixos divertidíssims, ara, en
dibuixant que els crea i dóna vida amb el seu comptes de veure'l exhibint una corbata senllapis privilegiat.
sacional de tonaEls dibuixants
litats grises, — la
podríem dir que
seva preferència
s ó n les úniques
— fumant tabac
persones d'aquest
anglès i practicant
món que poden
l'esport — per a
somriure indifemolts inassequible
rents davant les
—de lliurar-se als
endevinalles p s i més elevats capricològiques de la
cis, ara, repetim,
grafologia.
el veuríem estirant les barbes paL'estil, la matriarcals de qualnera — grotesca,
sevol filòsof dels
elegant, rebuscaque ell ens fa creuda i fins deixada
re que ronquen
anar — de fer dir
pels bancs públics,
un acudit a una
o fent de protagoparella de ninots,
nista de qualsevol
delaten, amb una
facècia de les que
força imperiosa,
tant abunden en
els recons més ínles seves historietims de la sensibites i dibuixos,
litat del dibuixant.
amb un somriure
Per això—res
heroic, tocat amb
més que per això
totes les gràcies
— els ninots de
' £ ' enoeja (dibuix inèdit d'Gn tylorenoj
del tantsemenfules historietes inmisme.
Tant
com
l'èxit
de
la
seva obra d'exfantils de Moreno, tots aquests perdularis, marrecs que s'omplen la panxeta de fruita va- cel·lent dibuixant, hi ha en la personalitat
lent-se d'un truc poca-vergonya, i altres per- artística d'Artur Moreno el triomf del seu
sonatges que viuen de la murrieria i el rosegó optimisme, aquest optimisme que no es ven
de pa, són fruit de l'optimisme més autèntic. ni es compra.
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Vetlles de teatre a Madrid
par

G H H U V EL·I N

"Bos andrajós de la púrpura* de ffécinto ^enaDenie

E

N Josep Francés, que gràcies al nos-

tre gran Mir coneix i admira Vilanova, va dir-nos un capvespre de novembre al seu despatx de Premsa Gràfica:
— EI proper divendres a la nit, Benavente estrena un drama en cinc actes, Los andra/os de la púrpura, al teatre «Munoz Seca»...
Això, aquí, és un aconteixement artístic... Espero que no hi faltareu.
Una estrena de l'autor de La noche del
sàbado, és sempre considerat a Madrid com
un gran aconteixement artístic. Però la de Los
andrajos de la púrpura ho era doblement:
primer, pel que les cròniques teatrals de tots
els diaris havien dit d'aquesta obra; després,
perquè Benavente havia estrenat, no feia molts
dies, un sainet madrileny — Los amigos del
homhre— a r«Avenida», i al revés del que
tothom esperava, havia fracassat sorollosament...
Un fracàs d'En Benavente, a l'altura que
l'havien col·locat les seves obres magistrals?
Això no es concebia. L a resposta a aquest
contrasentit no es podia fer esperar; i la resposta era Los andrajos de la púrpura. E l que
no ha viscut intensament la vida de Madrid,
í sobretot la vida nocturna dels seus cafès,
no pot arribar a comprendre la boja afició que
la gent té encara al teatre, als artistes i a tots
els seus autors. Una idea d'això que diem,
pot donar-la el que vuit dies abans de l'estrena anunciada al «Munoz Seca», no quedava ja cap localitat.

Malgrat tot, nosaltres vàrem lograr entrar

al teatre la nit del divendres. Quan a «taquilla»
varen dir-nos que no tenien ni un sol bitllet,
procuràrem buscar la manera d'introduir-nos
per alguna altra part. I, gràcies a l'amabilitat
d'uns companys de r«HeraIdo», posseïdors
d'una llotja de premsa de segon pis, poguérem
trobar seient junt a ells i contemplar la festa
d'Art. L a sala, d'aspecte brillantíssim, estava
plena per complet de públic selecte: autors,
crítics, periodistes, aristòcrates, polítics. Dins
les llotges de pati, famílies de títol que tothom
coneixia, grans personalitats, habitues a les
estrenes, ambaixades, en fi, tot l'espectacle de
l'alta societat únic en la villa y coríe»
E n aixecar-se la cortina, va ésser un moment emocionant. Tothom reclamà silenci i
posà seguidament atenció al que es representava, A escena, dins un saló, d'una modernitat i un bon gust extraordinaris, apareixien
les contrafigures d'Elionora Duse i Gabriel
D'Annunzio. Jugades les primeres frases, el
públic va respirar satisfet. E l gran autor no
l'havia defraudat aquesta vegada: la gran obra,
digna d'ell, s'obirava ja; la gran obra que gírava entorn dels amors sublims i desventurats del poeta meravellós i l'excelsa actriu,
AI segon acte, que transcorria a l'hall
d'un gran hotel a París, hi va haver uns instants que culminaren en un apoteosi de g l ò ria. Maria Palou, magnífica en el seu rol, va
dir prodigiosament les paraules en les quals
menysprea l'amant que l'abandona; va dir-Ics
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amb una emoció i sinceritat tan grans, des- pentinats. E n ésser presentats a Benavente,
plomant-se desmaiada després d'elles, que el que desconcertat pel gran moviment i la pluja
públic, entusiasmat, no va poder menys que de felicitacions estava arreconat en un sofà del
aplaudir amb tal daler que, interrompent la salonet, pogué dir-nos solsament:
representació, hagué de sortir Benavente a es— Si volen parlar-me, tots els dimecres,
cena per a rebre les aclamacions,
a les sis, estic a casa.,. Carrer Atocha,,,
EI quart acte, d'una bellesa nostàlgica i n A nosaltres, les paraules de l'il·lustre aucomparable, va impressionar també força. tor de «Senora Ama» ens varen semblar una
Transcorria al jardí de l'asil per artistes velles invitació, i com vertaderament teníem ganes
que la gran actriu fundà a la Costa Blava. de parlar-hi, la tarda del dimecres vàrem preUna per una, totes aquelles dones que havien sentar-nos a casa seva. E l pretext de la visita
brillat i conegut tots els esplendors, desfilaven era entregar-li la caricatura que d'ell ens hapobrement, miserablement,
via donat en Vallverdú i que
amb l'única riquesa de llurs
va figurar en la darrera exrecords i del passat triomfal
posició celebrada a l'Ateneu
que no tornaria.
d'aquesta vila.
L'últim acte, matisat tot
Benavente ens va rebre
ell d'un to dramàtic superior,
amablement, i per unes hores
ens mostrava la lenta agonia
vàrem fruir de la seva engide la protagonista que moria
nyosa conversació. Després
oblidada de tothom en una
d'acceptar una tassa de te i
llunyana ciutat nord-americacomprenent que ja s'havia
na. Maria Palou, actriu proprolongat prou l'entrevista,
digiosa, que va tenir el bon
vàrem expressar-li el motiu
gust de vestir sempre llargues
del nostre interès per conèitúniques de porpra — porpra
xer-lo personalment:
encesa al primer acte, i porpra
— Mestre, en aquests moff. Henaoente (caricatura de destres)
amb tonalitats morades a les
ments que tota Espanya es
darreries de l'obra — arribà
disposa a oferir-li un gran hoa la sublimitat en certs moments de la seva menatge, nosaltres, un grup d'admiradors del
interpretació.
seu teatre, volem donar-li també una humil
Quan la cortina va caure, després de les mostra del nostre afecte. Una mostra tan huparaules d'agraïment que Benavente adreçà mil que, si no anès valorada per tota la nostra
a l'auditori, els nostres companys de llotja va- bona voluntat, mai gosaríem presentar-li... E s
ren invitar-nos a passar amb ells a l'esce- tracta d'aquest dibuixet.,, Aqui el té, i junt amb
nari. Empro no comptàvem que allò estava ja ell, tota l'admiració que ens inpira la seva
invadit per una multitud d'amics i admiradors obra.,.
de l'autor i la seva actriu. E n Sassone, direcE l creador genial de «Rosas de Otono»
tor artístic de la Companyia, anava atrafegat va agrair-nos les alabances que li prodigàvem.
d'un lloc a l'altre, estrenyent mans i donant Després va agafar la cartolina, va contemplarordres, amb el monocle cmpotrat a l'ull es- la i no pogué menys que somriure,,,
querre i la massa gris dels seus cabells desMadrid - Tardor - M C M X X X ,
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L S Q U E F E M «PRISMA». — Ara
que la nostra revista ja ha consolidat
el seu prestigi, ara que una colla de
plomes solvents—remarquem, entre altres, la
de Josep M.a Junoy — han tingut un enfilall
de mots amables i coratjosos per a la nostra
tasca i un seguit de gent destacada del nostre
món intel·lectual — darrerament Just Cabot,
des del telèfon de l'Ateneu, em parlà en termes elogiosos de l'extraordinari de P R I S M A
dedicat al Carnaval de Vilanova — han acollit amb sinceríssima simpatia la nostra arribada dins aquest camp, cada dia més fecund,
de l'art i la literatura de Catalunya, ara que ja
podem somriure amb la més olímpica de les
indiferències davant de les pseudo-crítiques
de determinats sectors de premsa local, ara
que, en fi, P R I S M A ja és una bella realitat i
el nombre de subscriptors ens permet bastir
tot un estol de magnífiques iniciatives, m'ha
semblat que bé podíem cometre davant dels
ulls de tots vosaltres, llegidors amics, aquest
pecat de tan dolç cometre de la ímmodèstia,
presentant-nos davant dels vostres ulls tal com
ens comportem i reaccionem d'acord amb les
tasques i activitats que comporta la creació de
cada número de P R I S M A .
Ramon Ferrer és el nostre director, car
posa un abrandament tan autèntic, un entusiasme tan definitiu en totes les coses que in-
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tervé, que hom no té altre remei, per a correspondre dignament, que honorar-lo amb el càrrec de màxim prestigi i... diem-ho tot: de
màxima responsabilitat. Coneix les debilitats
i les aficions més puerils de tots el vilanovins,
i del carrer més gris i vulgaríssim n'extreu,
amb una elegància de prestidigitador d'alta escola, el col·leccionista més extravagant (segells, faixes de paro, rajoles antigues, programes de Carnestoltes...). Escriu els articles de
compromís de la revista, i quan fa crítiques
d'art o biografies, deixa, invariablement, a
cada ratlla un polset de cordialitat immarcescible.
Francesc Serra Novas arriba sempre a la
Redacció entafurat dins una trinxera de pell
d'elefant i exhibint un somriure que juga el
més rabiós contrasentit amb la seva corbata
d'exercitant romàntic. F a aquests reportatges
plens de colorit, amb intercalat de mots cotitzables dins el mercat lingüístic internacional,
que són comentats tan favorablement per tots
els amants de la literatura ap to dàte,
Chauvelín (Nicolau Barquet per si algú
n'era desconeixedor) signa unes crítiques tan
sensacionals com les seves camises. És innegablement, de tots els redactors de P R I S M A ,
el que ha digerit més autors i ha encaixat amb
personalitats d'activitats més diverses. Quan
escriu, un mínim de sis beutats femenines li
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somriuen des de les seves fotos amb dedicatòria.
Francesc Casals contribueix eficaçment en
el bon èxit de la nostra revista : hi fa treball
d'impremta, espontàniament, hi escriu articles
i reportatges, i s'encarrega de l'administració.
Francesc Montaner — timidesa de gest i
de mirada — ens porta uns articles plens de
neguits imaginatius que són febrosament comentats i discutits per tots els redactors de la
casa.
Salvador Mestres aporta a les nostres reu-
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Com a constants animadors de les pàgines de P R I S M A , hi ha en Vayreda, J , Blanch,
A. Pujol Bernadó, J . F . Ferrer, Emili Bernadó, Boi, J . Segarra, J . A . Ricart Forment...
Aquest darrer ens envia les poesies pulcríssimes, d'una finor exquisida, que tant plauen
als esperits cultivats de la nostra vila.
En quant a la col·laboració artística, difícilment podria ésser millorada per cap altra
revista del gènere : J . Mir, Alexandre de Cabanyes, Ricart, J . F . Ràfols, Torrents, Rebull,
Mestres, Siau, Pesseb, Ciseu, K . S A . i Lau...

l'erjils del natural per c5. tyleitres.
( D esquerra a dreta: cJi. Terrer, T . óerra. 9 Í . Harquel. T . Casals, T. Wontaner. ó . Westres. <?. óerra, ff. óoler i 9*1. 9lmat)

nions el seu somriure ingenu, completament
inextingible. E l bon gust, l'assimilació d'estils,
la cura i rapidesa que posa en la realització
de totes les coses que li són encomanades, han
convertit en Mestres amb una mena de víctima artística al servei de les pàgines de
PRISMA.
En Mestres no té un no per a ningú, í es
venja d'aquesta pluja d'encàrrecs interpretantlos excel·lentment millorats de com els havia
concebut la nostra modestíssima imaginació.
En Serra Briones a voltes fa una escapada
per la Redacció, deixa una caricatura, somriu
i fuig corrents a tenir una sentada amb un
vicari.

I encara, a remarcar, les fotos, d'una tècnica perfecta, dels Artigas i Gelabert.
I bé: els mots finals dediquem-los al nostre joveníssim editor: en J . Soler. Posseeix
per a P R I S M A un entusiasme i optimisme
il·limitats i està satisfet de l'acollida que el públic intel·ligent vílanoví li ha dispensat. P R I S MA, editat per Soler, esdevé, però, el més
encarnissat enemic i el crític més crudel pels
que hi aportem el nostre gra de sorra, car la
pulcritud de compaginació i la força meravellosament suggestiva d'unes pàgines d'immillorable paper couché, semblen reclamar imperiosament una col·laboració tan selecta i meticulosament seleccionada!...
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En quant a la meva actuació com a redactor de P R I S M A crec que la coneixeu abastamentescriure aquesta secció del Cock-taíi
I fer de secretari, que és un càrrec que
vaig acceptar immediatament perquè m'autoritza a gaudir d'un seient comodíssim i d'un
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retallet d'alfombra que ens repartim, des del
primer dia, un servidor de vostès i un gat clapat que ja el devia haver amoixat el malhaurat escriptor d'efemèrides vilanovines, senyor
Pròsper Gàndara.
Manuel FIMFIT

Gl català que ara es parla
per

KfíVIER

PICfíNYOb

L S amics de P R I S M A m'han demanat nyol, l'estiu passat, a Sant Hilari. Don Tíago
que els faci unes ratlles originals i passa temporada a Arbúcies, i molts vespres,
que tinguin gràcia.
després de sopar, puja al Ford i ve al Tívoli
Dispenseu, amics, però no els podré pas de Sant Hilari a fer-la petar.
Aquell dia la conversa vercomplaure. S'hi han fixat bé
sava
entorn de les normes d'en
en el què demanen?
Fabra i del català que ara es
Demanen molt, massa.
parla.
Jo, pobre de mí, prou he
fet tots els possibles per a que— A mí — va dir en Rosdar bé, però confesso sincerasinyol — de vegades m' arriment que no m'hi veig en cor.
ben a fer rodar el cap. I semI això que he passat moltes
pre em fa por de trobar-me en
estones cavil·lant.
un cas semblant a un que en
vaig presenciar a la botiga d'en
Tot el que se m'acut que
López. Figureu-vos que un
tingui gràcia, o ho he llegit en
bon dia m'estava assegut en el
alguna banda o m'ho han exmeu recó, quan va entrar un
plicat.
senyor i demanà un determiI tot el que em sembla que
nat llibre. E l dependent li conseria completament original, si
testà : — Està exhaurit.
em decidia a transcriure-ho,
E l comprador, sense imem penso que més aviat faria
Rossinyol (caricatura de Stfeslres)
mutar-se, insistí: — Ah, molt
plorar que no pas riure.
De totes maneres, els amics de P R I S M A bé, és completament igual. Doni-me'l.
E l dependent, una mica sorprès, respongué:
no es quedaran sense unes ratlles.
— L i he dit que està exhaurit.
Triaré. Millor dit: ja he triat.
Prefereixo explicar una cosa que tingui
Una petita pausa. E l comprador vacil·là
gràcia, encara que no sigui original.
un moment. Però de seguida digué : — Bé,
Aquí va.
està bé. Així ja tornaré demà.
Jo la vaig sentir explicar a en RossiI se'n va anar tot convençut.
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triomfa en l'exposició de les seves idees, dels
seus pensaments, que és enlairat i aplaudit,
aquest home fracassa.
Es en el Jubileu, festa de solemnitat neL·LELUIA.— Poema cinematogrà- gra, quan el predicador invoca la presència
fic desenrotllat en l'ambient de la del dimoni, de la seva introducció vers l'esperaça negra, descapdellant-se en ell rit de cadascú; aquesta invocació que es fa
tota la psicologia de la mateixa.
en una forma rítmica, acompassada en el to
Poema saturat «d'ànima negra», ço que de la festa, acaba en un deliri estrepitós, barreel fa estrany i difícil de comprendre. Drama ja de sensualitat i idolatria pagana, sols posintens, afectat de sentiments humans; drama sible en l'esperit del negre.
Ezequiel, el predicador, surt del local sede multituds, en crits i cants.
guint
la fugitiva Chick; el dimoni s'ha apodeMagnífics paisatges d'exuberant vegetació; cotó, principal producte de les planades rat d'ell, l'ha vençut. AI lluny es senten els
del Sur, blancors que ratllen l'horitzó i es per- cants de la festa, les exclamacions produïdes
den a l'entorn... Homes negres collidors de pel frenetisme desmesurat.
Ja tenim a Zeke, aquest ésser que novacotó, homes que avancen a través dels camps,
homes que cullen i canten; carregaments que ment ha canviat la ruta de la seva vida, la fatalitat el persegueix, les circumstàncies l'oblien barcasses s'escapoleixen riu avall...
País de riquesa extraordinària, país fèrtil gUen. I novament la reincidència separa
per excel·lència, de negocis incomparables, ha- aquests éssers. Chick fuig amb un dels seus
bitat per negres, homes d'esperit primitiu amb companys... i Zeke la veu agonitzant; no sap
si matar-la o besar-la, mes l'abandona ceridees de nen.
Zeke, cotonaire negre, i Chick, dansarina cant el fugitiu.
Home assedegat, gemegant corrent que,
de cabaret, són els subjectes que desenrotllen
el drama en aquest país regalat de la natura, en mig de la foscor de la nit i per entre coron el cant i els crits són els precursors de l'a- pulents arbres en un terreny inundat, sent
legria o penes dels homes. Drama com tants el cant dels ocells per última vegada; fugitiu
altres, però que en posar-se en contacte amb que desapareix, que corre per entre l'aigua
l'ambient pren un caire molt enlairat. Home morta que mormoleja quan xoca amb el sòendut per l'ignorància, els diners i els joc, que lid; home que mort estrangulat en mig de la
acariciat per la dona desconeguda, és arruïnat majestuositat de la Natura, per mans de ferro
ràpidament, ocasionant la mort del seu ger- impulsades per cor de vidre.
mà; home que, avergonyit de si mateix, ploDesprés de treballs forçats, Zeke torna a
ra al so del càntic per l'ànima del difunt; casa, camins amples, camps de cotó, so de
home miserable que no veu altre recurs per a guitarra, cants de negre... Al·leluia.
lliurar la seva ànima de les faltes que la mísD'aquesta forma acaba l'obra que dóna
tica grotesca de la seva raça, que invoca el sensació de realitat en cada un dels seus monom de Déu, que veu la presència dels àngels, ments; art, art pur. King Vidor, geni cinema
que veu el seu alliberament en la consagració togràfic, ens mostra un poema estructurat
de l'esperit.
en la descompassada armonia del grotesc acoAquest home que creieu una asceta que plat al ritme de l'ambient d'una raça. — F . M .
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A I de la
ell—amb tot i necesseva tessitar-ho—no era pas
ta va eiaixò el que volia.
Conle inèdit per
xir-ne una idea sòLes meves pregunJ.
SEGfíRRH
I
TORREGROSH
lida i fixa. T a n aviat
tes, però,—insistents
veia les coses d'un
per demés — mai
color com d'un altre. Divagava sovint. Amb arribaren a fer-li dir què desitjava. Vaig hatot i la seva joventut—tenia vint anys—sen- ver-ho de deduir, més tard, de les converses
tint-lo parlar hauríeu dit que es trobava en amb ell sostingudes, de les quals haig d'esplena vellesa decadent. Posseïa molt arrelat mentar que a voltes els seus punts d'albir arriel mal d'un sector de joventut i no sabia allu- baven a preocupar-me seriosament.
nyar-Io del seu damunt, car no disposava de
E n determinada ocasió, vaig examinar els
prou força de voluntat per a fer-ho. Volia volums de la seva biblioteca, i si en un comenabastar-ho tot i en realitat no desitjava res. çament m'estranyava del seu caràcter, desTot el cansava. Res satisfeia el seu desig. Les prés de verificat aquest examen el vaig trobar
coses mundanals no li plaïen i el món adés el adequat i fins si voleu lògic. Diria jo que un
trobava petit, i ara la seva xarxa complicada aiguabarreig de lectures li reportaren aquesta
d'activitats li queia al damunt com una llosa. sèrie de preocupacions i ara gairebé no hi haEn les seves llargues hores de tedi el com plaïa via temps material de remeiar el mal esdevinextraordinàriament coordinar una sèrie d'idees gut en la seva ànima.
que temps a venir li reportarien meravellosos
La lectura cal administrar-la a l'enteniresultats pràctics; però a voltes, en lloc de ment amb un tacte ben sensible, i ell els texsomnis color de rosa, sols veia una negror im- tos els devorava. Llegia sense aplicar un mèposant i tètrica que bo i fent-lo deixondir del tode convenient. Prenia un text de Balmes i
tedi el conduïa pels llocs més estratègics de la en mig de la lectura es fixava en el llom de
ciutat cosmopolita on aleshores hi trobava el qualsevulla obra comunista — el manifest de
bàlsam guaridor dal seu mat. E l silenci: heus Carles Marx, per exemple—i se les emprenia
ací el seu plaer a voltes. Passar-se una tarda amb ella fins a trobar-se excessivament fatisencera reclòs en la seva cambra i contemplar gat. E n aquests moments era gairebé imposside tant en tant una minsa biblioteca que ocu- ble de parlar-li, fer-lo entrar en raó, i molt
pava un lloc de la mateixa, alguna unitat de més arribar a un acord.
la qual sols havia vist per les cobertes; o bé
Una volta, en aquests moments, va dirpul·lular pels carrers sense cap veu amiga que, me molt excitat: «Veus, ahir tot llegint alguns
ultra menar-li les passes, li amorosís el fragment de Crim i càstig
Dostoievski. vaig
pensament bon xic desorientat. Era un perfec- constatar que Raskòlnikov és una còpia de la
te misantròpic.
meva existència abans d'arribar al crim; però
Jo el vaig conèixer, accidentalment, en no t'estranyis si d'ací uns dies en cometo un
una tarda d'abril i vaig escoltar de boca d'ell de més horrend que aquell i faig omplir plala narració de la seva vida bon xic ingrata. nes senceres als diaris de tot el món. Fixa't en
la vida que porto i digues-me després si a volVaig proposar-me rejovenir-lo, fer-li agrada
ble l'existència, educar-li el sentiment, però tes no haig de barallar-me amb mí mateix i
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maleir el meu destí. Jo m'ho he jugat tot per durant aquest llarg temps que he hagut d'esa veure triomfar les meves idees en aquest perar, i aquests quatre mots seran el millor
món de fàstics i de misèries. L a humanitat premi a la meva obra...»
viu solament d'il·lusions, í aquesta mentida
D'ençà de la visita esmentada més amunt,
no la pot conduir enlloc. Cal viure la veritat, va fer-se fonedís als meus ulls. Enlloc vaig
la veritat nua tal com és, sense prejudicis ni trobar-lo. Un jorn vaig encaminar les meves
concessions. Jo he fracassat per culpa d'aquests passes vers la seva cambra, i la mestressa, una
homes inconscients; això no vol dir, però, que vella xacrosa que en el seu rostre podia endeel meu sistema sigui una
vinar-s'hi tant de misèria
cosa estèril. Ells — els hocom de vici, en rebre'm va
mes — no viuen el món. E s
dir-me que feia unes setmacorsequen, es degeneren, i
nes que no l'havia vist i que,
després clamen contra aquessi tardava gaire, es veuria
ta plaga que fa davallar la
obligada a vendre tot el que
humanitat, qual davallada
havia deixat, per a cobrir
pateix d'un quan temps ençà
el descobert pendent. Sense
sense la més lleu sospita de
dir-li una sola paraula, vaig
que algú pugui aturar-la.
prendre la porta ràpidament,
Jo podia — si ells haguespuix l'aspecte d'aquella dona
sin volgut — explicar-los-hi
m'enutjava en gran manera.
el sistema que vaig construir
P a s s à temps. Alguns
després d'haver resumit les
successos s'esdevingueren
millors teories de les ciències
en la ciutat i vaig tenir nopsicològiques, morals i soves de que havia estat decials. Aquest sistema els pot
tingut com a suposat còmsalvar. No volen escoltarplice d' un atemptat terrome. No volen salvar-se. Jo
rista.
*
no vull, però, deixar-me dur
*
*
Ara ha transcorregut
per ells. Jo viuré aquest món,
cDibuix biidll de 1. Domingo
molt temps i tinc noves cerallunyat de tot; però seguiré
les petjades de les seves coses fixant-me molt tes de que, una volta complida la condemi sense deixar d'analitzar tots els petits detalls. na, va anar-se'n a una nació llunyana. AquesJo triomfaré, sí; jo triomfaré després d'una tes noves em diuen que en l'actualitat gauconseqüència que no tindrà límits. Jo veuré deix d'un important càrrec que el Govern li
triomfar el meu ideal; i el faré triomfar sense ha concedit. Jo crec que una volta va parl'ajut de ningú, sols emparant-me amb la ve- lar-me de no recordo quina nació, on el seu
ritat, sense embolicar-hi res que no sigui pre- sistema, segons va dir-me, s'introduiria fàcilcís i necessari. Ara sóc un boig; aleshores — ment i fóra adoptat per tothom amb veritable
quan hagi triomfat, que triomfaré — seré un satisfacció.
savi. Aleshores, els diré als homes: amics,
Malgrat tot, però, ara em plauria observar
us perdono a tots — puix vosaltres en teniu la seva psicologia per a constatar la diferència
la culpa — les penalitats que m'han flagel·lat entre aquell passat i el present.
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jfòlïciari
E N E L X X X A N I V E R S A R I del traspàs de Til·Iustre fill adoptiu d'aquesta vila
Víctor Balaguer, P R I S M A dedica la seva admiració a l'insigne i inoblidable patrici.
A L E X A N D R E D E C A B A N Y E S , el pintor de la nostra platja, ha estat objecte de distinció en el concurs «Barcelona vista pels seus
artistes».
Ho remarquem amb la major complaença.
A L C E N T R E D E L E C T U R A de Reus
ha exposat darrerament Enric C . Ricart una
retrospectiva de tota la seva vària producció
artística. L'èxit de públic i crítica li ha estat
francament falaguer.
H E M R E B U T un comunicat en el qual
se'ns assabenta haver estat conferit el càrrec
de batlle de la nostra vila, al ciutadà Josep
Sanmartí.
P R I S M A agraeix la gentilesa i fa vots
perquè la seva tasca esdevingui pròdiga en
encerts per a la nostra Vilanova.
J O A N A R T I G A S , que darrerament ha
tingut exposades un recull de fotografies a les
«Galeries Laietanes» de Barcelona, acab.i d'editar una nova col·lecció de postals de la nostra vila, totes elles d'una nitidesa i gust artístic poc habitual en aquests reculls fotogràfics.
L i agraïm l'atenció d'haver-nos fet ofrena
de les primícies de tal edició.

PRISMA

M A R T Í T O R R E N T S , el vibrant aquarel·lista, ha fet amb bon èxit la presentació de
les seves darreres obres a les sales d'exposicions de Sabadell i Terrassa, i actualment a
Igualada, mereixent d'aquella crítica i afició
els més entusiastes elogis per la seva tècnica
decidida i coneixement del colorit.
MÀRIUS M O N T S E R R A T , a mitjans
de maig, donarà el seu primer recital de piano
en un corcert organitzat per P R I S M A .
L'interès que no dubtem desvetllarà en
els vilanovins el fet de conèixer les possibilitats de concertista del nostre amic Màrius,
fan preveure que l'exquisit saló de festes del
«Foment» presentarà un aspecte lluïdíssim.
E N S A T R E V I M a pregar per totes quantes audicions de sardanes es venen donant en
la nostra vila el màxim de respecte per a la
nostra dansa pairal.
Creiem, sincerament, que amb una mica
de bona voluntat i estudi per part dels elements encarregats d'executar-la, la seva interpretació podria resultar més reeixida.
U N M U S I C - P O E T A vilanoví, en Francesc Toldrà i Carbonell, pare del gran compositor i violinista Eduard, amb el prestigiós nom del qual iniciàrem la nostra galeria
de Músics vilanovins, finà a ciutat.
Dotat de vasta cultura, cultivà la literatura festiva força encertadament.

Çfyo deu mancar a cap llar oilanooina
&s el millor segell de cultura

Bar

Restaurant "NARINA

#4

l O S E P COLL
situat al punt més típic Je
la platja. •

especialitat en

quisats a la m a r i n e r a . D
acurat servei Je ressoponsj|a
totes Lores. • preus mòJics.

Platja

Vilanova i Geltrú

reparacions mecàniques
Je tota mena

—

accessoris en qeneral
mem U l l o , 7

tel. 127

tallers C A B A
automòbils í camions

• _ •
•

•

Telèfon
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iiACRICULTOBS!!

K

-mm*

Abans de comprar ensulfatadores examineu la

BACCHUS si és que

voleu fer una bona compra.
No dubteu que
BACCHUS, cons
truïda per en Rafel F i gueras és la millor.—En
la casa Rafel Figueras - Alfons X I I , 85,
Barcelona - hi trobareu polvoritzadors
i tota classe d'aparells per a combatre
les enfermetats dels arbres, plantes, etc.

Per a comandes i informacions en
aquesta comarca, dirigiu-vos a

P. PASCUAL ROSELL
agencia

PLAÇA R I E G O , 6

m Espectacles «CINAES» m

Teatre Bosc i Tealre Arleta
Indiscutiblement els salons de les grans exclusives
Pròximes

estrenes :

I

El acorazaJo PotemLm

I

El expréf azul
TempeftaJ *oLre A§!a

A l

La pafrulla del amaneeei*
I

TompeitaJ toLre el MontLlaneli
a eiu J a J

Toies exclusives tTamesla Empresa*
Domicili sòcia I : LSeiaoa. 53 - BARCELONA - Tel èlon 22048

El proper diumenge, 3 J e maig, nit, al TEATRE BOSC, els
"AMICS DEL TEATRE I RE LES ARTS", . m l . el e è U U

AllfOltí

le..-

en les Jugues grans oLres lírigues,

LOS B O H E N I O S
LA CAHCIÓN DE'L O L V I D O
Detalls per proarames
IMP. J . S O L E R

•

VILANOVA

