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Mentre la premsa local junt amb la forana tenia un seguit de mots elogiosos per a la
nostra revista, viu reflexe de l'esperit cultural
del nostre poble, significades personalitats del
camp de les arts i les lletres, entre elles Ventura Gassol, Puig i Ferreter, Mir, Sagarra,
etc, ens brindaven llur valuós ajut encoratjant-nos a seguir la tasca iniciada. E l nostre
col·lega «Democràcia», que no s'havia donat
compte fins als sis mesos de publicació que a
Vilanova sortia una revista d'art i literatura,
publica sobtadament un solt comentant l'instància que cursàrem a l'Ajuntament popular
d'aquesta vila, la qual publicàrem en la premsa a fi i efecte de que tots els vilanovins formessin vertader concepte del contingut de la
nostra petició.
Comença el solt en qüestió amb uns mots
el sentit dels quals sols entén l'autor, i acaba dient: «Estarem a l'aguait».
Nosaltres ens preguntem : de què han
d'estar a l'aguait els nostres amics de «Democràcia»? Com és que fins ara no s'han donat
compte de la publicació de la revista? Perquè
un periòdic que té el deure de defensar dignament un elevat ideal polític, ens parla d'una
manera confusa de «determinat establiment»?
Quin, doncs, és el mòbil que els impulsa? Sols
una paraula posseeix per si sola la suficient
eloqüència per a esbrinar aquest enigma, la
qual, amb un llenguatge avantguardista estil
Dalí, repetiríem indefinidament: I N T E R E S SOS... I N T E R E S S O S . . . interessos..., fins perdre's l'eco.
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Assaigs sobre el ^oeta Cabanyes
per

J. ' B L A N C H

I BO É S

I

L

A glòria del Poeta Cabanyes és per a
tots els vilanovins un culte sagrat,
que tenim el deure de que jamai s'extingeixi; una flama immortal que hem de renovar constantment amb el nostre entusiasme
i amb el dels que vindran : una flama que es
passa de generació en generació, segons la
magnífica imatge de Lucreci, al·ludint la festa
grega de les lampadofòries :
et quasi cursores vitaz làmpada tradunt
{De natura rerum, I I , 79)

La sang que la Pàtria generosa fa córrer
per les nostres venes í que transmetem als
pòsters, porta un pòsit lluminós de tradició
gloriosa í porta, per això mateix, un deure envers el passat venerable, del qual per venim...
Però, no: Cabanyes no pertany al passat.
Es més vivent que mai en aquests moments
triomfals de l'alliberament de la Pàtria: ell,
que fou un dels més eximis precursors del seu
renaixement; ell, que a desgrat d'escriure en
llengua castellana, era la robusta encarnació
de la raça immortal que, com veu d'aurora,
presagiava el seu definitiu deixondiment.
Oh quina profunda significació, quina profètica vidència, tenen ara aquells versos de
l'egregi Costa i Llobera, adreçats al Poeta
nostrat:
O jove atleta de la forta lira
que tres bé el geni de la pàtria dura
ara que en glòria ta materna llengua
retorna a vida nova,
per què no tornes tu? Per què en l'esplèndid
ressorgiment que a ton terrer esclata,
a alçar no tornes jovenil la testa
com fresc botó de lliri?

Ara que el «ressorgiment» de la Pàtria és
una lluminosa realitat, quina renovada emoció sentim en rellegir les sublims estrofes d'aquell extraordinari Cantor de Mallorca, auriolat amb el do mirífic i sagrat de la poesia.
Per què no retorna el nostre Cabanyes? Per
què no reviu el jove enamorat de l'oblidada
lira de Píndar i d'Horací, corprès del sublim embadaliment de la bellesa clàssica, el
fill lluminós del migdia que cantava el Sol
magnífic i el blau intens i meravellós de les
ones mediterrànies? Per què no ve a ocupar
el lloc d'honcr que li correspon, l'alt setial que
li pertoca entre les glòries més pures de la P à tria alliberada?
Ah, gran és el nostre Poeta i més gran
devé en la sublimitat d'aquests instants. Amic
íntim de les nostres meditacions més amagades, company fidel dels més purs batecs del
meu cor d'adolescent, ombra amanyagadora
i dolcíssima dels nostres ensomnis inefables.
Cabanyes, romàntic i clàssic alhora, ardit i
gràvid d'indignacions magnífiques davant els
esclaus de l'or miserable, davant dels venals,
dels dèbils, dels impúdics, dels infidels, dels
blasfems, de tots aquells que no fan honor a
la grandesa sublim de la virtut, que tu conceps amb la noble i integèrrima austeritat romana, d'aquell Cató incorruptible — integer
vitx scelertsque purus — que tu evoques amb
el relleu plàstic, turgent, d'aquests metres
d'Horaci:
cuneta terrarum subacta,
prxter atrocem animum Catonis
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T u que has rebut l'unció divina de la poesia
i amb ella ets més feliç que no pas amb les riqueses que els altres adaleradament persegueixen
amb vils adulacions als poderosos; tu, contràriament, rumbeges sempre com a suprem orgull la teva isoladora independència... T u mateix, però, davant les dolcíssimes melangies
del teu amor desgraciat, davant les sublimítats
inefables de la religió del Crist que sents tan
fondament, tan colpidorament, dcvens manyac i et fas humil, tendríssim,
i el teu cant té una vacil·lació
d'adolescent, suau, commovedora, la teva musa trena la
melodia del teu cant solitari,

rrima, pletòrica, com el corva ondulant de l'ona blava, opulenta, en el seu moment àlgid, quan està a punt d'esclatar i desfer-se
en un tou d'escuma flonja i blanca, bressol
d'Afrodite...; aquest entusiasme pels antics,
que expressa meravellosament Menéndez í
Pelayo, en aquestes estrofes de la seva Oda a
Cabanyes :
7 a la belleza con afàn bascaste
como a los griegos se mostro y latinos
reina de si la soberana idea
reina del Parió màrmol.
Ella ta esposa faé, casta y desnada
y brotó de sa seno fecandado
por ta abrazo -viril la forma indócil
lachando por la vida.

como una casta, rtsborosa •virgen...

Deixeu-me, per finalitzar
aquestes ratlles, transcriure,
com a autoritzadíssima síntesis
del judici de l'alta crítica literària, sobre les genials innovacions de Cabanyes, aquests
mots de l'iMustre Milà i Fontanals: «A aquells qui, després
d'haver negat al nostre país
Jtíanuel de Cabanyes, dibuix de ó . 9V.
tota aptitud artística, conveniE l que més prompte ens
ren en que li era lícit vantar-se
colpeix en rellegir l'obra de
Cabanyes, és la valentia amb que va emmot- de disposicions musicals, als que després d'hallar la seva meravellosa inspiració a les for- ver-li concedit aquestes i altres i l'entusiasme
mes immortals de Grècia i Roma, fent reviu- i les idees, li oposen com a malaltia incurable
re el miracle de l'estrofa clàssica. Prescindir l'absoluta impossibilitat d'expressar-les de faide ta rima, cercar adaleradament la bellesa, só convenient, els citarem victoríosament, com
allà on la cercaren els grans mestres, aquest a mostres no solament de correcció i no solament de bellesa en les formes, sinó també de
és el seu alliberament,
gràcia i de pompa en el vers, l'autor de Presobre sus caníos la expresión del alma
ludios de mi lira,'»
vucla sín arte, números sonoros

Reb la pobre ofrena d'aquests assaigs que, exempts
d'erudició, fills solament d'una
admiració callada i fonda, són
un humil homenatge a la teva
glòria que ara devé més admirable i resplendent...
*
* *

desdena y rima acorde, son sos versos
cual sa espírtia, libres.

Les llengües modernes, mancades de l'elegància i valentia dels idiomes clàssics, desesAquest amor puríssim a les formes anti- peraven d'alliberar-sc de l'esclavatge gris i mogues, plenes d'energia i dignitat, tenses com nòton de la rima, però Cabanyes fou ardit de
el muscle arquejat d'un atleta, com el tors polsar la lira oblidada dels mestres immortals
gràcil d'una àmfora grega, com una sina ubè- i obrí la porta del renovellament magnífic.,.,.
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S I col'leccionista tronaf
per

E

Valentí

CHSTfíNYS

R A com un corb
que en lloc d'alím e n t a r - s e de
carn morta, devorava natures mortes, EI trobava
invariablement en totes
les clausures d* exposicions. Si l'exposició havia
estat un fracàs, se'l veia
fressejar content, amb el
catàleg a la mà, consultant les obres exposades i
extasiant-se amb les més
modestes. Si per contra
l'exposició havia estat un
èxit i el rètol d' «adquirit»
figurava en la majoria de
les obres, es retirava concirós, amb els ulls
humits i arrossegant els peus.
Una vegada vaig veure com comprava un
quadro per catorze pessetes: una natura morta amb dues arengades rovellades i un pebrot.
V a semblar-me que el dependent el tractava
despectivament i que ell li donava explicacions:
— Fillet, els que no podem, hem de fer-ho
així.
Vaig fer la seva coneixença en una subhasta. Estava indignat amb el preu que assolien les obres, i aprofità el meu veïnatge per
a expansionar-se:
— E n altres temps es podia venir i hom
podia adquirir veritables gangues. Avui |a no
és possible, perquè un dependent de la casa fa
pujar les obres. Aquest Martí i Alsina que
ara pugen, ja l'han tret en nou subhastes i
sempre ha estat adjudicat.

Vàrem intimar, no sé
per què. Potser perquè tots
dos no sopàvem fins a les
nou. E l cas és que va convidar-me a acompanyarlo a casa seva a visitar la
galeria artística. Set centes
noranta pintures, totes
autèntiques. I jo, en un
moment de debilitat, vaig
accedir.
Era notaril Si, era notari, i els seus dependents
escrivien a màquina en
una saleta atapeïda de
quadres de totes dimensions. Els marcs es tocaven els uns amb els altres i no es distingia el
paper de la paret. E l seu despatx oferia el mateix aspecte. Al cuarto de bany hi tenia tres
Mir; tres cartoncts que havien servit a en Mir
per a eixugar-hi els pinzells. Al menjador, darrera un silló forrat amb cretona i decorat amb
«macassars», hi tenia un Martí i Alsina apaisat representant les escorrialles d'una posta
de sol i trenta sis bodegons d'en Rincón. Posseïa còpies de dibuixos publicats a 1'«Esquella» i dues marines emmarcades en pelouxe.
Segurament alguna ganyota devia delatar-me, perquè tot seguit cuità d'advertir-me:
— Tot això, si ho vegés més espaiat li
faria un altre efecte. Aquest pis resulta petit
— i després d'una pausa, afegí —: Vostè coneix un tal Parceriscs?
— No recordo...
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— Doncs l'any vinent tindré un paisatge
d'ell, a canvi d'un trajo usat,
I pensar que la seva senyora es planyia i
em deia abans d'acomiadar-me:
— Ja ho veu, quina manera de llençar els
dinersl Més valdria que em comprés obligacions.
— És una afició com qualsevol altra —

objectà el col·leccionista disculpant-se, i a cau
d'orella em digué — Si ella sapigués que porto gastades més de dues mil pessetes, em treuria de casa.
I amb un somriure mefistofèlic afegí:
— Sortosament, no hi entén i no pot imaginar-se el valor que tenen aquestes coses.
CJI'lusfració de l'autor)

£ a llar, escola de ciutadania
per

V. fí.

E

L deure de ciutadania l'havem de pa-

exercir el deure, mai a conèixer-lo per prime-

lesar arreu i a tothora. E s d'aquells

ra vegada; no hauríem d'eixir de casa sense

deures que no hi ha lloc ni moment

haver acabat la carrera d'home.

que no sigui obligatori el fer-ne ús. E s la con-

Entenem que són els pares els veritables

tinuïtat d'un compliment. No és com altres

mestres de ciutadans, tota vegada que es pot

deures que poden restar en la quietud si no

ésser mestre d'estudi o ateneista i àdhuc un

són requerits per llurs causes. L a causa del

mal ciutadà; però no pot capir-se ésser pare i

deure de ciutadania és tan consubstancial en

no ésser un ciutadà perfecte, perquè qui amb

l'home, que sempre està de servei permanent,

llibertat fa ús del dret per a crear l'individu,

i per tant, mentre hi hagi homes, tots serem

té el deure ineludible de crear el ciutadà, quan

ciutadans que havem de comportar-nos.

els altres creant un savi en tenen prou.

Admetent, doncs, que aquest deure neix

E n la llar és l'escola on pot donar-se el

simultani amb l'individu, l'escola ha d'ésser

mestratge del comportament social; el pare és

la llar, puix que és la llar el començament de

l'únic professor que pot t deu donar aquest

l'ésser que ha de complir-lo. E s un equívoc

títol, adés quan és ell qui de primer antuvi ja

creure's que on havem de doctorar-nos com a

pot començar l'assignatura des del bressol, on

ciutadans sigui a l'escola, a l'ateneu, o bé en

la tendror del deixeble farà que amb més fa-

una entitat escollida per endavant; és confon-

cilitat pugui copsar i amotllar-se al respecte

dre llastimosament la ciutadania amb el dilec-

conscient, ço que és el que en diem deure de

ticisme. A aquests llocs havem d'anar-hi ha

ciutadania.
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SI cahriolef estimbat

A

L bell mig d'una S de la carretera,
el pont sobre l'abís.
A l fons de l'abís, un xaragall
encaixonat entre dues cingleres. Un fil d'aigua viva sota un tàlem de bardisses gegantes
i brucs.
E l lloc era tan salvatge, tan ple de vegetació i les parets eren tallades tan a pic, que
els gossos conillers amb prou feines si baixaven al fons inescandellable del xaragall sots
la cridòria estimulant dels caçadors.
De nit, els fars elèctrics dels cotxes il·luminaven les roques del congost que esdevenien un pa d'argent. Hom oïa el xiular del
neumàtic sobre l'asfalt de la ruta a l'eixida del
viratge i amb un cop d'accelerador els automobilistes enfilaven la ruta que els menava al
poble de Rupit.
Tot sovint un automòbil parava davant
la fonda del poble.
En «Joan de les potingues» havia d'escoltar l'eterna cançó:
— «Ha estat una cosa meravellosa. Sortint del pont del congost, un conillet, quasi un
lludrigó, ens esguardava palplantat en mig de
la carretera. Els nostres fars l'havien enlluernat. Nosaltres decidim agafar-lo amb les mans.
I quan anàvem a voltar-lo, el conillet es dirigeix vers el cotxe, í amb un salt àgil i precís,
s'enfila sobre el seient posterior del vehicle.
Hem tancat la porta i encara és ben viu. Ací
el tenim »
E n Joan es llevava la gorra i responia invariablement :
— «Precisament abans d'ahir al senyor
del Mas Guimbau
també
etc »
Uns anglesos que s'aturaren sobre el pont

a canviar una roda en caure la tarda, es trobaren un conill ben terçat dins la caixa de les
eines amb un posat confiat, com si fos a casa
seva.
Naturalment, aquesta predilecció manifesta dels conills del pont de Rupit per l'automobilisme, despertà molts comentaris entre els
caçadors de la rodalia.
A l cafè, de vuit a deu del vespre, no es
parlava d'altra cosa.
Un vailet d'una masia propera assegurava que a mitja nit, del fons del xaragall pujava un ressò ofegat de klaxon
Allí hi havia un misteri que calia esbrinar. Tothom estava d'acord.
I decidiren un dia explorar aquell cul-desac tenebrós.
Proveïts de cordes, podalls, destrals, etc,
uns quants homes decidits baixaren al fons
de l'engorjat.
Fou una tasca plena de perills i emocionant de debò. Dalt la barana del pont tot el
poble tractava de perforar amb l'esguard la
selva geganta on els homes maldaven per
obrir-se pas
Hom oïa només el xiscle dels podalls entre la bardissa i els grans cruiximents de les
branques mortes
I quan després de dues hores de treball
incessant abandonaven ja la tasca decebuts,
un cop de destral esmicolà el vidre d'un far,
produint un sò estrident i esborronador
I
aparegué un cabriolet estimbat
Un cabriolet amb dos cadàvers en el seu
interior tebi.
Un jove, al volant, somrient amb la cara
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plena de formigues i una noia rossa, arraulída, amb una mà sense carn entorn el coll
d'ell, els dits separats en posició correcta per
a la dansa.
EI cabriolet era per ells un taüt perfecte.
A través del cristall del parabrises hom
podia veure'ls-hi amb tot detall els trets de la
fesomia com si fossin rera el vidre estanyat
d'una caixa de morts veritable
Els conills havien fet les cries llurs dins
la maleta que tots els cabriolets ben equipats
porten entre les rodes posteriors. Pacientment,
havien obert uns forats rodons com aquells
que tenen les gàbies dels conills casolans, per
tal de comunicar-se amb l'interior de l'automòbil.
Com que vivien amb gran confort es reproduïen extraordinàriament. Varen trobar
dins el capó una conilla que es perfumava amb
la gasolina del carburador

Llavors, en explícar-se les coses i projectar-se la llum crua de la veritat al fons del
congost, caigué el vel inquietant del misteri, i
a còpia de palanques, grues, cadenes, etc. í
mutilant barroerament la bellesa feréstega del
lloc, pastada amb anys de silenci pregon i solitud, es va saber — jutges, periodistes, detectius, etc. — que aquells cadàvers corresponien
a un advocat jove de la capital i a una dansarina «amateur» de music-hall, que s'havien
fugat feia dos anys i que hom havia cercat
infructuosament.
Tornà la pau al si de les famílies dels estimbats — ara ja sabien del cert on eren —
i mai més s'ha sentit parlar de conills automobilistes per aquell indret ni per cap altre
del país.

teatrals

posa, i així aconsegueix el seu objectiu d'unirlos de nou.
E l seu sacrifici solament és comprès per
la mare del marit a qui ella, en un moment
de nerviosisme, li confessa que un fill té. de
venir al món, fruit d'aquells amors desgraciats.
L'obra està molt ben dialogada. No sabem si és degut al treball dels autors o del
traductor. E n ella es nota, però, una falta d'agilitat en l'entrar i sortir d'escena dels personatges i, sobretot, l'abusar excessivament d'un
diàleg continuat.
De totes maneres, malgrat aquests defectes, perdonables en autors incipients, l'obra es
manté interessant fins que és tanca la cortina.
L'assumpte del drama, el sacrifici personal per tal de no esdeven'r un obstacle cn la
vida de la persona volguda, per bé que no és
nou en el teatre, està resolt amb dignitat.

D

UES DONES I L'AMOR. — E n
el Teatre Bosc, per la companyia
de la primera actriu Elvira Fremont, dirigida pel primer actor Àngel Rovira,
se'ns donà a conèixer aquesta obra cn tres
actes que signen Àngel Rubio i J . García Miranda i que ha cuidat de traduir al català el
periodista N . Molins i Fàbrega.
L'obra presenta el conflicte d'una secretària d'un home de negocis a qui estima i al
qual s'entrega convençuda que la dona pròpia
sosté un flirt pecaminós amb un amic de la
família. E n tenir la certesa del seu equívoc,
no vol malmetre la felicitat d'una llar, i, per
fer-se avorrible als ulls de l'home estimat»
simula una falsa passió pel pretendent de l'es-

Carles 51NDREU I PONÇ
(9luior del llibre ' B a Klàxón
i el camí', recentment publicat.

L'interpretació, discreta, sense excedír-sc,
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O seria just ni equitatiu i tindria tot vines. Seguidament el nostre director Ferrer i
el regust de cronista de saló, que Parera i Manuel Amat, amic de Sagarra, feen fer la ressenya de l'homenatge ren les presentacions, i tots cuitàrem a estrèque P R I S M A va oferir a l'eximi poeta Josep nyer la mà de l'insigne autor de «La corona
M.a de Sagarra, en un sopar de simpatia que d'espines».
precisament va voler distingir-se dels seus
Josep M.a de Sagarra, amb la seva calva
consemblants suprimint tota la gama de dis- lluenta i acreditada i amb el seu parlar vigocursos enfarfegats d'uns elogis melosos i im- rós que sembla que pasti les paraules i les
mensament desgavellats, comencés aquestes imatges, és la persona més simpàtica d'aquest
ratlles citant l'hora que ens vàrem asseure a món. Sagarra, en una conversa de sobretaula,
la taula, el nombre d'assistents, les personali- és el recull de tota la frescor i tota l'espontatats més reexídes*.M acabant finalment amb un neïtat virolada que brolla dels «aperitius» que
parellet d'elogis aduladors, que envernissessin publica setmanalment a «Mirador». V a contar
de nou la reputació del fondista.
una colla de cassos divertidíssims, una sèrie
Quan en un sopar es logra aplegar-hi les d'anècdotes inversemblants... Les tertúlies
figures prestigioses d'un Sagarra, Mir, Ricart, nocturnes a la terrassa del Colón amb JoRebull, Cabanyes, etc, aquest sopar es conver • sep M.a Planes i Carles Capdevila, amb llurs
teix simultàniament en la més deliciosa de retirades a les cinc del matí... Facècies de joles tertúlies. Això és el que va succeir la nit de ventut... entre elles una de molt interessant.
l'homenatge.
Sagarra tenia llavors dels 17 als 19 anys. Ell
Mentre Josep M.a de Sagarra abraçava amb i varis amics seus, entre ells Nicolau d'Olwer,tots de «casa bona» (!),
efusió els seus amics que
instruïts i amb aficions liteacabem d'anomertar i que
ràries, es dedicaven sovint
sortien tots, encaixonats dina freqüentar aquells teatres
tre l'auto de Joaquim Mir,
on s'exhibien els prestidiginosaltres, la joventut potadors de més vàlua. E n el
dríem dir-ne «prismàtica»,
clou o fi de festa de la vetcontemplàvem amb un bri
llada, el prestidigitador ind'esgarrifança aquell clavell
variablement convidava a
vermellós que Sagarra portres o quatre espectadors votava al trau de l'americana
luntariosos per a executar
i que s'esfullava delicadala prova més inverosímil i
ment amb el refrec amistós a
extravagant. Arribat aquest
les més altes valors vilanoffosep 9*7.' de óagarra (aulo-caricalura).
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instant, Sagarra í els seus companys pujaven se en la contesta anterior, segurament l'envea l'escenari i es sotmetien voluntàriament a gen les persones més serioses de Catalunya.
tota mena de maquinacions. Inútil dir que de Fins aquells que porten ongo, fumen havans i
les butxaques de les respectives americanes fa uns mesos votaven per la Lliga.
sortien per obra i gràcia del prestidigitador
Parlant de Josep Carner, Sagarra diu:
els objectes més inesperats... coloms, plats, «En Carner va dotar a la literatura catalana
capells, etc, i fins i tot — segons confessió de d'un coll net i d'una camisa neta; li va ensel'homenatjat — alguna cosa comprometedora. nyar una manera de saludar les senyores, de
Aquí Sagarra afegeix amb un somriure: menjar espàrrecs, d'anar a missa i de pagar
Fou el meu primer èxit! Llavors a l'estiu la un taxis». Sagarra en l'època actual ha seguit
meva família estiuejava en el poblet de Vila- l'influència de Carner i ha romput tots els
drau, i jo, naturalment, ocupava tot el dia en motllos carrinclons de la literatura «patró
flirteigs i banys de sol. E n certa ocasió, un fixe», i ens ha sortit amb un llenguatge llamamic em va presentar unes senyoretes genti- pant, immensament despreocupat i amb el to
líssimes amb unes mamàs peludes i immen- més pujat d'europeïsme.
sament bull-dog. Per aquestes darreres val a
L'insigne poeta Ventura Gassol, secretari
dir que no vaig ésser molt ben acollit.
de Macià, i el conegut escriptor Joan Puig i
Eren assídues concurrents als teatres de Ferreter s'adheriren a l'homenatge.
varietés, i vaig observar que tan aviat com
Sagarra i Puig i Ferreter, que encara no
van poder apartar-se del meu grup corrien in- coneixien la nostra revista, quedaren meravedignades a trobar el meu amic:
llats de P R I S M A .
— I ara, a qui ens presenta vostèl
P R I S M A — digué Sagarra — és una re— Fugi, home, fugi. Què ha de tenir el de vista senzillament formidable. Representa un
ni ha d'ésser de «casa bona»! Si és un banda- esforç que tots els fills de Vilanova han d'ajurra que està en combinació amb tots els pres- dar. F a molt bonic — afegí — que siguin els
tidigitadors de Barcelona!
joves els qui precisament s'emprenguin aquesUna d'elles afegí:
tes nobles iniciatives i que els altres, els ar— Encara recordo que al «Barcelonès» tistes ja consagrats, pintors, dibuixants i esva fer-me pujar els colors a la cara!
criptors, hi aportin la seva col·laboració,
Sagarra conta això amb una indiferència
Joan Puig i Ferreter tingué termes eloperfectament estival i amb una ironia en certs giosos per a P R I S M A , i digué que a més
passatges que talla.
representava un esforç editorial considerable.
E . C . Ricart, el nostre magnífic boixista,
Acabat l'homenatge, assistírem a la reprepreguntà amb aquell somriure tan seu :
sentació de «La corona d'espines»,
Sagarra tingué de sortir a l'escenari di— I què, Sagarra, treballeu molt?
— Que voleu que us digui — féu aquest. verses vegades, i finalment es vegé obligat a
Treballo una setmana si... Dugués que no... adreçar la paraula al públic,
I fins he arribat a un parell d'anyets sense fer
P R I S M A guardarà un record inesbogran cosa.
rrable de les hores viscudes amb Josep M.a de
Sagarra afirma sempre que pot, que ell és Sagarra, hores que tingueren la força de feruna persona completament desguitarrada; i nos refermar amb més entusiasme la tasca
aquest desguítarrament que sembla traslluir- que des del primer moment ens hem imposat.
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ALENTÍ C A S T A N Y S , C O N F E R E N C I A N T . — V a durar molt
temps que la signatura de Castanys
i la de «Dova» eren sinònims, respectivament,
d'uns dibuixos i caricatures àgils i divertits i
d'uns articles esportius d'un grotesc ple de
fantasia al servei d'un sentit de la sàtira inteMigentíssima.
Els nombrosos llegidors del setmanari
d'humor esportiu «Xut!» — únic a Europa
dins aquest caire reconegudament difícil —
davant les dugués síl·labes d'aquell pseudònim
(«Dova») que bastia eloqüents polèmiques i
esguerrava el marro, per a dir-ho amb lèxic
habitual, als directius més venerables i als
prestigis més sòlids del futbolisme del país
sense caure en el fons greixós del pessic d'adrogueria ni en les ironies bilioses de setmanari provincià, varen anar mantenint el caliu,
cada volta més abrandat, d'una admiració
lleial í sinceríssima confiant que un dia o altre
trobarien un camp propici per a exteríoritzar-Ia.
I afortunadament pels molts que l'admiraven i pels molt pocs que el desconeixien, aquesta ocasió va presentar-se en el moment en
que el prestigi de Castanys havia aconseguit
la seva màxima maturítat. E l promotor — infatigable promotor! — Josep Sunyol li sol·licità acceptés el donar una conferència pel ci-

cle que per llavors organitzava la Federació
Catalana de Futbol. Les reconegudes dots suggestives de Sunyol, la perspectiva de poder
adreçar se personalment al «seu» públic i l'encís de gaudir d'unes sensacions inèdites marcaren una decisió optimista en l'esperit inquiet del nostre dibuixant i pocs dies després
les parets de la diminuta «Sala Mozart», impregnades de sucre candi musical, es ruboritzaven una mica davant d'aquell conferenciant
dinàmic i decidit que amb un bracejar esportiu (els punys blanquíssims de la camisa marcaven talment el ritme d'un vol de gavines...)
i veu amarada de convenciment encetava la
seva primera conferència amb aquesta confessió d'intrèpid humdrísta:
«Sóc calb; porto un peto de llana per a
guardar-me de la bronquitis; sóc pare de família; preparo «biberons» millor que una «ama
seca»; em sé la col·lecció zoològica del Parc
de memòria i podria recitar els rètols, de totes
les gàbies en llatí; he vist set vegades E l s Pastorets, i només dormo les nits que les criatures m'ho permeten.»
L'endemà d'aquesta conferència quan els
diaris asseguraven amb l'aplom habitual que
el «conferenciant fou acomiadat amb una formidable ovació», podíeu sostenir a tothom que
es tractava d'una veritat com un temple.
»
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"Camp oerd"
quadro de Joaquim ^ïMir
deslinaf a
cpiihburg (CV. ó .

91.)

ver a l 'Jnsfiiuf Carnegie

Ara, novament (8 maig J93I), a prec de
la directiva del «Casal dels Esports» de Barcelona, Valentí Castanys s'ha vist obligat a fer
la seva rentrée de conferenciant amb el tema,
fecund en ironies per un observador de la seva
categoria, de «L'amor, l'esport i la crisi del
futbol».
I la seva disertació ha aportat al nostre
convenciment nous arguments a afegir a les
múltiples possibilitats d'un Castany conferenciant - humorista.
a) Castany, tant com conferenciant, és
un conversador, un charlista intel·ligent que
dirien a Madrid. Els seus mots, les seves paròdies, són netes de petulància i és per això, per
aquest casolanisme característic en tota la seva
obra, que el públic li celebra les facècies amb
un somriure franc, obert, fruit de l'espontaneïtat més en consonància amb la fórmula que li
és servida la conferència.
b) Castanys posseeix, entre altres, dos
ressorts d'innegable eficàcia per a ésser polsats
en qualsevol moment gris de la conferència:
el do de la mímica i el sentit de la paròdia.
Aquestes dugués habilitats li permeteren fer
en la seva darrera conferència dos trucs inè-

dits dintre el programa—molt baix de sostre,
exceptuant les estridències d'un Ramón Gómez
de la Serna — que solen oferir-nos els conferenciants, als quals hom hi concedí tota la comicitat que es mereixien : una cursa grotesca
de marxa atlètica i una declamació enternidora d'un romanso que ell batejà amb el nom de
E l suceso de Torrijos,
c) Castanys — el format de que disposa
P R I S M A ens obliga a abreujar i deixar per a
millor ocasió les nostres suggerències — ademés, presenta les coses amb una claredat de
lèxic i concepte difícilment superables. Junceda, que em féu l'honor d'asseure's al meu
costat, va dir-me en una ocasió : No en dubti, en Castanys faria un catedràtic ideal!
Manuel

fíMRT

Nota de la Redacció. — A darrera hora,
espontàniament, Valentí Castanys — entusiasta elogiador de la nostra revista — ens ha
tramès un treball inèdit acompanyat d' una
il·lustració, el qual publiquem en aquest número. Els nostres llegidors, doncs, tindran
ocasió de constatar, personalment, la qualitat
humorística de Castanys al·ludida per Amat
en aquest Cock-tail,
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L dia 26 del passat mes de març es
compliren vuit anys de la mort de
Texcelsa tràgica Sara Bernhadt. E n
aquests temps nostres tan escassos d'herois i
heroicitats, en els que una ballarina negra o
un boxador bestial, a falta d'altra cosa, poden
batre tots els records de popularitat i arribar a
preocupar a la humanitat, es necessari recordar de tant en tant les grans figures que en
un passat no llunyà varen formar època. I
comparar si és possible.
Sara Bernhadt, dona genial i gran actriu,
és al mateix temps un model d'energia. Tota
la seva vida gloriosa no és més que la lluita
d'una voluntat contra el destí advers; una voluntat fermíssima que acaba triomfant de tots
els obstacles que en el llarg del seu camí s'oposaren... L'haver-se dedicat al teatre va ésser
precisament a causa d'un obstacle, del primer
dels molts que trobà en la seva existència.
Siguent Sara molt joveneta, va ingressar
com a pensionista interna al convent de
Grandchamps, situat en les immediacions de
Versalles i dirigit per Religioses Agustínes.
A causa de no veure quasi mai la seva mare,
que viatjava constantment d'una punta a l'altra d'Europa, i havent fet presa de la seva
malaltissa sensibilitat un fort misticisme, al
poc temps de residir dins aquell ambient, decidí
dedicar la seva vida al claustre. Així ho expressa en un dels primers capítols de les seves
Memòries: «S'apodera de mí una gran tristesa. E m negava apendre tot el que no fos Història Sagrada i Catecisme: Volia ésser monja».
Doncs bé, dominant en el cap de la petita

Sara semblants idees i mantenint-se lluny del
món i les seves temptacions, s'organitza al pensionat una vetllada teatral amb motiu de la
visita de monsenyor Sibour, cardenal arquebisbe de París. L a futura tràgica interpretava
el rol principal d'una de les obretes que es representaven. Ella posa tota la voluntat, tots
els sentits cn el seu treball; ella, que no pensava dedicar-se al teatre, per una estranya intuïció volgué sobressortir en aquell afer, aspirant con seguir un triomf... I, no obstant, fracassa.
Fracassa com mai podia esperar-ho; amb
un fracàs, als ulls d'aquella gent que no comprenia, del que nasqué la rebel·lió que tenia
que portar-la als cims més alts de la glòria.
Acabada la vetllada, el cardenal arquebisbe de
París tingué paraules d'elogi per a tothom,
menys per a mademoiselle Bernhadt, de la
que opina que podia ésser la noia més bona
del món, però que per a l'escena resultava dolentíssima. I no era d'ella tota la culpa — seguí opinant — sinó d'aquells braços prims,,
descarnats, en els quals mai podria demostrar
cap vehemència. Aquells braços!...
Els braços de Sara foren durant molts
anys, gràcies als mots despectius de monsenyor Sibour, la seva més gran preocupació.
Mai els mostrava descoberts en escena. Foren
necessàries totes les alabances que es mereixia
el seu treball artístic per a decidir-la actuar
sense mànegues. Quan ferida en l'amor propi i degut al seu caràcter contradictori resolgué abandonar el pensionat per a ésser actriu,
caigué víctima d'una llarga malaltia. Malgrat
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això í gràcies a una ferma voluntat, realitza
els seus somnis.
Un any després, convalescent a París, al
costat de la seva mare, intentà i aconseguí entrar a la «Comèdie». Allí es revelà com
una meravellosa dama jove; revelació que no
pogué veure el profètic monsenyor Sibour,
mort víctima mesos abans de l'atemptat d'un
capellà renegat de San Esteban del Monte.
Però l'escenari del primer teatre de França no
reservava a Sara el triomf definitiu. D'allí
sorgí un altre obstacle, un dels tants de la
seva existència accidentada, que estigué a
punt de fer-la desistir dels grans propòsits artístics. Una discussió amb una actriu vella que
la menyspreava; unes bofetades nascudes de
la impetuositat del seu caràcter, i al carrer altra vegada...
AI carrer, sense contracta, sense possibilitats d'obtenir-ne cap més. Amb el desconsol
de la seva mare que l'aconsellava desistir.
Voluntat. I després una altra temptativa... I
un nou desengany; i una altra temptativa... L a
vida. Tempestats i bonances, somriures í
plors. De totes les vides d'actrius — amb especialitat les d'aquestes d'avui dia, tan buides,
tan insubstancials — és la de Sara Bernhadt
model i exemplar. D'aquest bíuff extravagant
que les cròniques dels magazínes cinematogràfics rodeja a les stars d'Hollywood, pot
servir també de model la tràgica insigne que
amb les seves excentricitats assombrà la humanitat de la seva època.

PRISMA

Ella fou la primera de passejar pels bouíevards amb una petita pantera i tenir a la seva
cambra, com animalets domèstics, vàries serpents de la índia. E n tots els seus viatges l'acompanyava una caixa mortuòria dins la que
habitualment dormia. E n aquells temps en
què l'aviació era gairebé desconeguda, s'elevà
un bon dia sobre París en un aeròstat. A la
vegada que representa les obres que li proporcionen els primers grans èxits—«Fedora»,
«La dame aux camesions d'un sofa», «HamIet > — a V atelier de la seva casa escolpeix,
pinta i escriu les «Impressions d'un sofà». E n
una paraula, Sara adopta totes les poses i originalitats necessàries per a ésser el tema obligat de la potinière de les redaccions dels diaris i dels salons de moda.
Quan vàrem anar a París, fa algun temps,
visitàrem el cementiri del «Pere Lachaise».
Allà, rodejada de les tombes d'Alfred de Musset, Rossini, Chopin, Talma, Tamberlick,
Rodembach, Ingres, Corot, Daudct i Balzac,
vàrem descobrir el sepulcre que guarda les
cendres de Sara Bernhadt. I sobre el marbre
blanc depositàrem devotament, amb tot el
nostre fervor i admiració, unes flors. Ara, amb
aquest passat aniversari de la seva mort, volem fer un humil homenatge espiritual a la
gran actriu desapareguda; i com un dia sobre
la seva tomba, depositem avui sobre la seva
memòria, devotament també, amb tot el nostre fervor i admiració, aquestes flors d'elogi a
la seva voluntat.

cTfo deu mancar a cap llar oilanooina
Gs el millor segell de cultura
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Es van succeint els números: cuplets i
més cuplets, obscens la majoria d'ells. Les imprescindibles castanyoles, el capell cordobés,
per
aires gitanescos. Els músics tot sovint desafiJ. CRUS E T
nen. L a joventut entorn de les taules, grossera i sensual, crida, gesticula.
Les de les llotges fan cara d'avorriment.
E R R A N és un jove intel·ligent, seriós, quelcom romàntic. Estudia lleis. Fumen, Aquestes cares maquillades, aquests
T é nòvia : es van conèixer de peti- trajos luxosos dissimulen debades una vida de
misèria, de cansanci: una tràgica història.
tets i s'adoren.
Els cambrers, escèptics, segueixen la seva
Els seus amics li parlen de llurs aventures i facècies de ciutat, del molt que es diver- tasca sense immutar-se. E n un recó un gat
teixen quan alguna nit recorren la Barcelona negre — d'ulls intensament verds — està ajealegre. Ell, en canvi, mai no té res a contar- gut plàcidament.
Ferran es troba descentrat en mig d'aquest
els-hí; ell sols podria parlar de la seva nòvia i
ambient malsà, en aquesta atmosfera enrarida
dels seus estudis.
Han començat els exàmens i fa uns dies on ha caigut, després d'una tarda de dubtes i
que està en una modesta dispesa, a Barcelona. vacil·lacions, impulsat per un desig irresistible de copsar coses noves, d'equíparar-se als
E l taxí avança ràpidament per l'ampla via seus companys; per a poder parlar-els-hi, ell
ciutadana, plena a vessar de llum i de concu- també, de les seves nits de Music-Hall... Ara,
però, pensa en la seva estimada, en el poble
rrència.
llunyà, tan dolça, tan bona, tan pura, i pensa
Ferran va preocupat.
E l cotxe es detura davant d'un edifici, la també en aquells amics que li parlaven de la
façana del qual ostenta un lluminós rètol roig: vida alegre. I el colpeix el contrast.
Music-Hall, Varietés.
L a música segueix. Ara, a l'escena, una
Baixa del taxis. Paga maquinalment el joveneta encisadora entona un vals sentimenxòfer—que com dc costum no troba canvi— tal; té una veu clara, simpàtica; es mou i cani entra en el petit teatre. Està de gom a gom. ta amb gust. L a música, suau, té una harmoL'atmosfera hi és carregadíssima. Un cam- nia planyívola i tendra.
brer, atentament, li assenyala una taula, boi
E l públic, ignorant, no ho capeix i contioferint-li. Tot són petites taules davant un nua cridant, L'Art ha esquinçat uns instants
escenari minso, pobre, ocupades per gent or- el dens ambient de fum i ha fugit ruboritzat i
dinària — homes en la seva majoria. Quan ha avergonyit. Ningú no ha fet esment de la seva
entrat — acabaven els acords d'un tango — presència.
tots s'han fixat en ell.
L a joveníssima cantatriu acaba el seu nú-

decepció

F

Unes llotges que hi ha en el primer pis estan
ocupades per dones agençades vistosament —
pintades, una franja violàcia ran dels ulls, unes
celles tot just perceptibles — com papellones
entontides giravoltant el focus del vici: són les
artistes.

mero; no s'ou cap aplaudiment. E l públic —
dominat per la bestialitat — vol lascívia.
Mentre Ferran fuma nerviosament una cigarreta, de la qual es remonten blavenques espirals, una mà fina l'acarícla i amb veu suau,
fingida, li diu: —Estàs molt trist, què et pas-
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^oficiar i
P R I S M A treballa activament en la confecció d'un extraordinari de Festa Major.
E L N O S T R E A J U N T A M E N T ha organitzat un concurs de cartells pro-anuncis
Festa Major,
Les í 50 pessetes de premi ens sembla una
invitació no pas massa falaguera pels nostres
artistes,
A J O A N R E B U L L , el popular escultor
resident a la nostra platja, li ha estat confiada
la realització de la placa que retolarà la Rambla Macià,
U N G R U P D E C A T A L A N S de Buenos
Aires ens han tramès per a fer-ne intercanvi
amb P R I S M A l'excel·lent revista redactada
en català « C A T A L U N Y A » ,
« C A T A L U N Y A » publica en el seu número del mes d'abril un boix del nostre amic
i col·laborador Enric C , Ricart,
M À R I U S M O N T S E R R A T obtingué
darrerament a la «Sala Mozart», de Barcelona, un bon èxit de crítica.
Ens plauria constatar-ho en el recital que,
organitzat per P R I S M A , donarà properament
a la nostra vila.
L A S I M P A T I A que ha sabut inspirar
P R I S M A queda reflectida per la constant collaboració de prestigioses signatures de les lletres catalanes i que els nostres subscriptors
podran fruir ja des d'aquest número.

P R I S M A fa gestions per a obtenir que
Valentí Castanys vingui a delectar-nos amb
les seves dots de conferenciant humorista.
E N S P L A U R I A que el nostre Ajuntament estudiés una solució als inconfessables
parterres que decoren (?) la nostra Plaça de
l'Estació, els quals posen en evidència davant
dels ulls dels forasters aquest esperit cofoista
que en tantes ocasions se'ns ha retret.
L A L O U E T T E I JEAN PERGMANG L E en un accident d'aviació, quan volaven damunt del mar de Vilanova (enfront de
l'indret nomenat «Els Colls»), moriren instantàniament.
Lalouette era un as de l'aviació francesa,
i la seva mort — com la del seu amic Pergmangle — ha estat dolorosament remarcada
a tot Europa.
J O A N D A L L A , una de les darreres obres
escrites pel gran poeta Àngel Guimerà que
fou prohibida de representar pel govern de la
Dictadura pel seu fons altament patriòtic, fou
posada en escena el passat dijous en el Teatre
Bosc per la companyia del primer actor Jaume Borràs.
Borràs aconseguí en l'interpretació del
personatge central un triomf esclatant, compartit per la senyora Valentí? que féu un Severet encertadíssim, i per la resta de la companyia, que ha estudiat aquesta obra amb tot
el respecte i la devoció que es mereix el nom
prestigiós del seu autor.
La presentació molt ben cuidada i magnífics els decorats de Brunet i Ros i Güell,
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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 custòdia 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- I Simples. — A la vista.
ments i crèdits comercials | A 90 dies.
Préstecs i crèdits sobre -valors. — Informes comercials i sobre valors.

Bar Rcsfauranf "NARINA
30SEP COLL
silual al punl mét fípio J e
la platja. •

especialitat en

q u í t a t s a la m a r i n e r a .

•

acural servei J e ressopons a
Iotes Lores. • preus mòdics.

Plalla

V i l a n o v a i Cclfrú

T e l è f o n 22

Cinematogràfica Nacional Etpanyola ( C i n ^ i )
Via Laietana, 53, i Condal, 27 - BARCELONA
Telèfons 20701 i 22048
Compra - venda i lloquer Je pel líeules. • VenJa «I aparells
i accessoris cínemaloqràlics per

a parHculars

i aücionals

Etpcclaclo CIMAES
Teatre Bosc

Teatre Artesà

El» millors íilm*

Els programes

èxií

Estrenes per aquesta setmana :

EL ( M E R O POTEMUIN « C A M I 1 DEL INFIER1
/tviaf presentació Je la qran companyia Je vodevil Jel C ran
Teafre Espanyol Je Barcelona, JlrlqlJa pel primer actor

losep Sanlperc
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