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Remembrança
P R I S M A , que no presum com la moda
d'extremista, que ha trobat el seu escaient en
les costums vilatanes, en arribar al seu segon novembre, ret el seu pietós tribut de ponderació i respecte a tots els escriptors i artistes
traspassats que, abans de nosaltres, sentiren
els mateixos anhels de tornar la vila espiritual.
'Trop riahlfa", oli de Wanuel Cusi, txlstont a l Wiiseu
de tfielhs 'Jlrís de Harceiona

A major memòria hem volgut incorporarlos a la nostra obra, perquè l'ofrena fos teixi-

SUMARI

da per ells mateixos amb flors del seu estre re-

T E X T

collides a l'atzar, no sabem si de semprevives,

Remem br a nç a (Editorial).— Nihil scitur, Demetri
Galceran i Cuscó.— Letras espanolas (fragment)
i L a voz del vencido (poesia), Juan Mas y P i . —
A*** (poesia), Manuel de Cabanyes.— A Urgellés,
Juan Ferrer-Vidal Soler.— Manuel de Cabanyes,
Manuel Colomer Rovirosa.— A Montserrat (poesia), T. Creus.—El fotògraf Joan Artigas, Rapport.
•—Art, artistes, públic.— Cock-tail, Manuel A m a l .
— E l desti (poesia), Francisco Ferrer i Ferret.—
A Catalunya (poesia), Joseph Pers y Ricart. —
Teatre, C . F . — Cinema, F . C . — Noticiari.
G R A V A T S

Portada : «Llibrets i mistos», quadre a l'oli de
Joan Juncosa. — « P r o p l'estufa», oli de M . Cusi.
— «Masia Tapet», dibuix de Demetri Galceran i
Cuscó.— Estudi de tècnica fotogràfica de Joan
Arliaas. — Dibuix inèdit de S . Mestres. — «Tipus
d'Aragó», aquarel·la de Francisco Pers i Ricart.—
Una vista del film «La montanya sagrada», foto.

però sí molt vuitcentistes i acompanyades per
la sorpresa de cosa inèdita, fins ara ignorada
pels més, complint amb aquest altre objectiu de
portar a l'història de Vilanova mèrits regatejats per malentesa modèstia.
No hi són tots com hauríem volgut i ells
mereixen; no disposem d'espai suficient; però
cada any, en aquest mes de novembre gris,
que ens evoca records i estampa en la nostra
intel·ligència fets històrics de passades glòries
vilanovines, dedicarem, com ara, el número
de la revista a aquells homes que tant contribuiren a l'enlairament de la nostra cultura.

PRISMA

yfihil scitur
per

t Demetri GALCERfiM I CU5CÓ

A

IXÍ ho diu en son llibre el doctíssim metge Francisco Sànchez, al
fer constar que no sols no se sap
res de cert, sinó que ni això se sap de cert.
E l segle dit de les llums n'ha donat molt poca
sobre la certesa del nostre coneixement, i avui
encara devem dir amb Heràclit que la veritat,
si existeix, se troba allà on l'enteniment humà
no hi arriba. No ha faltat un Nietzsche qui
amb tal negació hagi volgut demostrar la contrària, donant realitat a la negació de la negació; mes, per aquest camí, còm assentar la

a

primera pedra? Qui sap si les idees han estat
per a l'humanitat lo que la teoria atòmica pels
químics o la de l'èter pels físics: una suggestió
que ens inclina, sens haver-ne esment, a considerar com veritats necessàries les que tan
sols han estat idees necessàries per a la intelligència. I no és precís acudir a la hipocresia
o la mala fe de molts filòsofs per a dubtar de
la realitat de veritats admeses en totes les escoles filosòfiques: n'hi ha prou amb meditar
fondament sobre la consistència del nostre saber, amb busseiar en l'infinit i en el perquè
de la vida per a dubtar de tot menys del mateix dubte. H i ha en els fenòmens un encadenament, una necessitat, que aterra al més
convençut de la lliure voluntat; però, té verdadera realitat aquest encadenament? Aquesta
realitat, no és conseqüència del temps? I el
temps, què és?...

« S a Wasia Ziapel», dibuix pòstum i inèdit de Demetri Çalceren i Cusc-Í.
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Però, a què encaparrar-nos en abstraccions semblants sí ja. sabem de que depenen
la prosperitat i la força de les nacions. E l discurs de Sir Norman Lockyer és una manifestació hermosíssima í substanciosa de l'estat
actual del saber humà; el seu discurs a 1'«Associació Britànica per al progrés de les Ciències» ensenya lo que devem ent:ndre pcc ciència, de què cal preocupar-nos, vers on ha de
dirigir-se l'entenimen', fonamentant-ho tot en
la riquesa i poder de les nacions. Són molt
particulars aquests savis: no s'han de tenir
moltes universitats; s'han de tenir més universitats que Ics altres nacions. Lo fatal és que
Alemanya en compta 22, i 34 els Estats Units,
tenint-ne menys l'Anglaterra, i que aquest sobrepuig d'universitats signifiqui augment de
riquesa. E s la doctrina de les conferències de
Joan Fichte al poble alemany, el predomini
de l'utilitarisme en la seva expressió més descarnada; és la sublimació del fet. No n'hi ha
prou amb les esquadres per a dominar el
món; doncs, a les universitats... Llurs ensenyances han d'ésser filles de l'experimentació.
No saber el perquè de les coses, sinó el medi
d'aconseguir-les; no saber per saber (menja
dels déus) i per assolir el bé general (somni

dels bons), sinó saber més que els alemanys i
més que els nord-americans, per a no perdre
el domini que fins avui han tingut; no amor
al pròxim, amor als anglesos. Per a Ruskin,
anglès que no sembla anglès, les locomocions
a cent milles per hora í la fabricació de tela
a mil metres per minut, no poden donar ni
força ni felicitat, i per Lockyen, és l'únic que
pot fer feliços als pobles; per a Emerson, sols
val el que Déu ens dóna per no res; per al
savi de l'Associació Britànica susdita, únicament val lo que pot crear riquesa... Serà veritat
que no sabem res?
Si la vida consisteix en aquesta lluita afanyosa i crudel per assolir el dominí sobre els
demés, sí l'hegemonia és l'únic desitjable, per
què vture? Tindrà raó Schopenauer?
Si la lluita és la vida, í la lluita és
immoral, què serà la vida? I sí no és immoral la lluita, per què castigar a Teresa
Humbert?
Segons Ruskin, els ferrocarrils empetiteixen el món; segons Lockyen, engrandeixen a
l'humanitat; còm entendre'ns?
T é raó Francísco Sànchez: nihil scitur;
està en lo cert Heràclit: tot és mentida.

J3a peíila Raquel
per

t Francesc GUMH I C R R R E R H S

Í 902

L a petita Raquel enjogassada
ha estat tota la tarda pel jardí,
fins cap el tard que es queda endormiscada
sota del para-sol de gessamí.
I acava somniant, un cop dormida,
els somnis que als infants tenen inquiets,
i s'estremeix, i es desmaia, i crida
que veu els ulls encesos dels follets
que la miren... i fuig esporuguida
dels cucs de llum que hi ha per les parets.
1918.
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JSefms espanolas
per

t

L

J o a n JVIR5 i P i
(TragmeníJ

pre elocuentísimo, del alma familiar, eso que
llama Barrés «el alma de los antepasados»,
al ocuparse de su famoso cuito de los muertos...
Y en la calma que se hizo después de la
última argumentación, la voz del que había
leído hasta aquel momento volvió a sonar.
La lectura recomenzaba; y en el silencio de
expectativa que se abrió repentinamente, las
palabras del código de austeridad volvieron
a tender su vuelo sobre las frentes, en un
encantamiento de al-

A noche había ccrrado cuando la discusión recomenzó, y en el cuarto, pequeno y Ueno del humo de los cigarros, alguicn dijo de
la extra na influencia
mas...
de esos libros que
Decía la voz del
DOZ
surgen de vez en
lector : <-^No habéis
«Fui
vida,
amor,
idea,
pensamiento,
cuando en las descovisto morir a nadie
fui luz y sangre y fuerza creadora,
nocidas literaturas de
con la atención fina
fui brazo fuerte, refulgente aurora,
ciertos pueblos que
y pcnetrante con que
fui voz rebelde de robusto acento.
carecen de represense acompanan los úl'
Fui hombre, en mi brillo por un momento
tación oficial, por el
timos suspirosde una
de un santó ideal la llama redentora,
hecho de usar para
persona amada? Y o
por ella combatí... contemplo ahora
sus producciones la
mis suenos, hojas que arrebata el viento.
he visto morir a un
lengua que fué en
hijito mío y acabo de
Vencido de la vida en la batalla
otros tiempos reprever morir a mi paen vano intento ir hacia el olvido
lejos del mundo y su triunfal canalla,
sentación de toda
dre, pues cuando el
fuerza visible. Tiecorazón quiere paporque basta una lagrima, un gemido,
nen esos libros, soo el lejano chasquear de una tralla
rarse, y los ojos parpara
que
el
H
é
r
o
e
surja
en
el
Vencido!»
bre los que son espadean por última
critos en las populavez, y los músculos
7 Juan M A S y P i
res lenguas oficiales,
de la cara se han reD e l llibre 'Canciones de la oida'. J'ielo, 1904.
el encanto extraorlajado para siempre,
dinarío de las cosas
veríais que de pronto
familiares, Suponed un libro de meditaciones el cuello se encoge espantosamente y que la
escrito en un idioma que sirviera solamente cabeza se recoge horriblementc hacia adentro
para decretos, para actos visibles de poderío del pecho. Es la dignidad de la vida que se va-.
y de fuerza; no seria posible. E n cambio, penCayó de nuevo el silencio, lanzado en una
sad en todos los que han sido escritos en el fa- enorme mole de meditaciones, y en la tarde de
miliar lenguaje de los balbuceos de un pueblo, invierno, tarde de banal domingo, como una
y decid después si no hay mas belleza en estos de esas en que el libro se incubo, los amigos
últimos, en estos que no aspiraban a la popu- sintieron el encanto de las grandes ideas diglaridad ni a la glòria y que «han sido* porque nificadoras del vivir, al escuchar capítulos seies inspiraba el verbo de la raza, el verbo siem- renos del admirable manual de vida.

a

de/ oencido
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P e r d ó n , celeste Virgen,

jSé tú felizl... Del pecho

Si a tus honestos labios

la infausta imagen borra
de quien mas que amador tu amigo fué,

arrebaté de amor costoso un sisi a tu inocente pecho,

y en urna funerària

si a tus sueiïos tranquilos

la triste llama ahoga;
llama primera que en tu seno ardió.

t u r b é la calma plàcida, perdón.
Y o te adoré: y un ara

Sin una pobre choza,

de purísimo cuito

sin un àrbol amigo
a cuya sombra el cuerpo adormecer,

en el seno del alma te erigí:
que ni mi ardiente boca,

yo arrastraré mi vida,

ni mis ojos de fuego,

como torrente inútil

ni un pensamiento vago profano.

entre jaras y brenas corre al mar.

jYo te adoré a tí sola!

Mas solitario, errante

y ledo ya tejía

entre agitadas olas
so el templo santó, en desperada lid,

nupcial corona para orlar tu sien:
mas, de repente, en punzas,

joh! jVirgen! donde quiera

en punzas venenosas

el anima afligida
dulzura tus memorias traeràn.

vi tornarse en mis manos cada flor.
jLejos, fatal guirnalda!

Y cuando al fin mi espiritu

De la dicha renuncio,

las odiadas cadenas

si al bien que adoro llanto ha de constar:

rompa que le atan a la arcilla vil;

de mi dolor el caliz

y sus alas despliegue

apuraré yo solo.

y a volar se aperciba

S é tú feliz joh amada! y pene yo.

a la eterna mansión del Sumo Bien;

jAngel mío! en los coros
yo esperaré encontrarte
que himnos santos entonan al Senor,
y a tan plàcida idea
sobre el muriente labio
sonrisa celestial florecerà
Manuel de C A B A N Y E S
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Acentos de dolor y de alegria

91 Urgellés

fueron tus creaciones musicales,

per

gritos del alma o ayes de agonia.

reflejo de armonías celestiales,

i Juan F E R R E R - V I D H b Soler

Tu noble espíritu entregado al arte
en él cifrara porvenir y suerte
que justa, quiso en vida coronarte.

AI soplo de tu ardiente fantasia,

jDescansa en paz! joh alma pura y fuerte!

siempre fecunda en rasgos geniales

T u amante pàtria nunca ha de olvidarte

brotaron melodías a raudales

si a nueva glòria te llevo la muerte.
1897.

impregnades de tierna poesia.

(Manuel de Cabanyes
per

Manuel COLOMER I RO VIROS fi
(PRÓSPERO QftNDfíRfí)

F

L O R xamosa í prematura que en
vincladís jonc s'ostenta i és admirada fins que la ímpia tramuntana disposa el contrari amb ses fredes alenades, sobre la terra, mes, no tan inútil la seva existència a l'humanitat, de que no deixés algun
fruit, poc madur tal vegada; però així í tot, demostrant en ell el molt i bo que, a disposar de
temps hauria produït. La flor deixà d'existir
en ocórrer la seva metamòrfosi en delicat
fruit.
Un petit volum, amb dotze úniques composicions poètiques, de veritable i genial poesia, titolat <»Preludios de mi lira*, impregnades d'una independència i virilitat poc comunes i que per si soles retraten de cos enter el
caràcter del geni, sigueren les obres que donà
a l'estampa el poeta Cabanyes, durant el curt
temps de la seva existència.

Enemic de que, amb l'afinació pròpia de la
rima, es malmeti la inspiració espontània í
fresca del poeta, moltes de les seves composicions deixen d'ésser rimades i amb el fons d'energia que en elles campeja, denoten que, encara que castellanes per la llengua en què estan escrites, són catalanes per la virilitat que
les informa. D'elles digué Torres Amat: «que
si alguna falta s'hi troba és l'excès de geni í
l'audàcia de l'inspiració.
Poques són les seves obres en quantitat,
mes l'entusiasta acollida que tingueren els
«Preludios» entre els millors literats del seu
temps, que s'apresaren a felicitar-lo, í cl respecte que mereixen als intel·ligents d'avui, demostren que en la pensa de Cabanyes niava
l'esperit diví del geni, bressat per la verge í
puríssima poesia.
1929.
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S? Montserrat
SMonfanya orgullosa, que ocultas fas crestas
tye nubols ab capa y esca/as lo cel,
^Monlanya sagrada, permet que'i saludi:
'-Permet que't celebri ma tímida peu.
^ermetme que canti tas glorias, montanya,
'-Permetme que ensalssi ton mèrit, oh mont,
Permet que't rindeixi sinceras parias,
Deoant ta grandesa que humilli mon front.
^Permet que jo canti pasmat, las meroellas
Siïb que ab abundància ton Deu te ha dotat,
Permet que à sa oista postrat à tas plantas,
S^/on anima puga son nom adorar.
i Cantar jo tas gloriasl [cantar tas meroellasl
[Çlhl noi no es possible; son ellas molt grants,
9 $ 3 lira petita, molt pocas sas cordas,
Ba empresa es empresa tan sols de gegants.
Renuncio à cantarte, tant sols jo t'admiro,
B'assombro y respecte me embargan la oeu,
ser no pot d'altre, que feute per trono
^ont regne sa mare, qui regna en lo Cel.
Cantarà ta forma que es sensse germana,
Cantarà ta alssada que espanta lo cor.
Cantarà tos arbres, cantarà las plantas
Que a mils hi sembrarà la ma del óenyor.
Cantarà ta oista, cantarà tas aiguas
Cantarà tal oolta jo be tot aixo
9VO aquella oerge que t'dona sas gracias.
Que empara los horfans, eixuga los plors.
Que reb carinyosa la dolssa plegaria
Quel'hi fa lo pobre, li eleoa /' malalt...
Gs cosa impossible, mes grant que mas forssas.
SÏÏa oeu es molt baixa, l'asumpto molt alt.
t T.

CREUS
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61 fotògraf ffoan Çlrtigas
per

Rfí PRO R T

A

L casc antic de la Barcelona moderna, hi labora
un notable artista fotògraf vilanoví. Desitjosos de contemplar-lo en plena activitat, ens traslladàrem al seu estudi del carrer de
Tantarantana—el carrer més as de
tots els carrers —, Una placeta; un
portal de casa senyorial i darrera els
vidres del típic quiosc, el corresponent ataconador amb honors de
porter,
— E n Joan Artigas? — preguntem.
— Tercer, quinta. Pugi escala
amunt, que ja veurà que es va estrenyent fins a perdre's. No hi fa
res. Abans trobarà un gran replà
voltat de portes. Vostè no es preocupi i segueixi les meves instruccions. Trobarà sis graons més i a
mà dreta una escala de fusta com
per anar al cel amb un abandó que no convida, però vostè tiri per l'esquerra i sortirà a un
terrat amb moltes portes numerades. Allà on
vegi un reixat de fusta amb un pal a l'angle
sostenint la senyal de la creu, empenyi'l i segueixi pel passadís. A l final trobarà la porta i
damunt dugués rajoles que, amb caràcters pintats de blau de cuina, donen el Déu vos guard.
Damunt hi llegirà «Arxius de Catalunya». Si
no s'hi veu, encengui un misto.
Les instruccions han tingut un feliç desenrotllament. Truquem.
— L'Artigas?

r
Ssfudi de lècnica fotogràfica de ffoan Çirtfcas.

— Està ocupat; però passi que l'avisaré—
ha dit l'aprenent.
De la penombra, una veu com sortida de
les catacumbes diu:
— Surto de seguida. Estic enllestint una
feina que no admet espera.
— Faci, faci — dic — . Esperaré el temps
que convingui.
L'amic, sempre atent, no triga a sortir. Un
— Què tal per Vilanova?
— Bé, com sempre. Heu vist l'últim número de P R I S M A ?
— Si.

P lí I S M A

9

— I què?
— Esplèndidl Com tots.
— Vinc per si voleu cedir-nos alguns clixés.
— Per PRISMA, i per Vilanova, tots els
que volgueu. Trieu; tots aquests són d'allà.
N'hi ha d'inèdits que esperen una nova edició
de postals que tinc en projecte. Es tot el millor
de la nostra vila.
— Certament...
— Voleu quelcom d'iconografia litúrgica?
Veieu el meu arxiu de Catalunya. Pintura antiga catalana, el més complet i especialitzat.
— Força interessant! I allò altre?
— L a fotografia d'efectes estètics mecanicistes, dita d'avantguarda, que tant de crit està
fent. Aquí teniu algunes proves de gran efecte: són fragments de màquines funcionant, diríeu vigues oscil·lants, compassos que dansen
voluptuosament, encenalls de ferro que giravolten en continu espiral, excèntrics que joguineixen. Cosa ben difícil de comprendre com a
matèria d'art.
— Són senzillament genials; molt Man
Ray. (De sobte ens adonem d'un harmonium
oblidat en un recó). Artigas ens explica:
— E s un present d'amic i de quan en quan
fem música. Veieu els papers: Haydn, Chopin, Beethoven, Mozart... Però veniu a l'obrador, que estava revelant i temo se'm passin els clixés. Són uns interiors tirats aquesta
tarda amb males condicions de claror.
L'Artigas els inspecciona a través de la
llum ínactínica i diu satisfet:

art
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— Sembla que hauran quedat bé. Cal una
mica de reforç!
Seguim pel pis. Un pis amb totes les característiques dels pisos de solter; volem dir
que l'orde no constitueix precisament la nota
dominant d'aquest garçonnière de poc preu.
L'amic ens invita assentar-nos damunt un
moble que, irònicament, qualifica de chaiselongue. Per les parets, ampliacions evocadores de cares i coses vilanovines i altres treballs
artístics que reclamen inútilment un marc
més adequat. Passem al despatx, d'un renaixement econòmic, amb uns sillons de baqueta
on s'hi se_u divinament. Tafanegem per la petita llibreria i topem amb un sospitós feix de
papers.
— I això, què és?
— Quelcom força interessant. Tots els indrets gràfics mentats per Teodor Creus en el
seu recull de tradicions i llegendes «Set contalles del temps vell»; il·lustracions recollides
personalment — exemplar en mà — per tota
l'encontrada, reproduïdes amb tota cura artística. Està esperant l'editor per a una edició
monumental o de bibliòfil.
— Ningú n'ha gustat les primícies?
— Si. E l fill de l'il·lustre autor. També un
molt acreditat vilanoví que edita a preu alt,
però, tanmateix, les condicions no convidaven.
Un taxi ens transporta a les Rambles i
ens acomiadem.
— Fins a Vilanova?
— Fins a Vilanova!

L'art é s una mentida : un bon artista, p e r ò , no é s cap mentida. (Max Jacob).
Tota obra d'art deu haver d'ésser infinita pel contingut i finita per la forma.

artisfes

(Friedrich Hebbel).
Estudieu el bell n o m é s que agenollats. (Ingres).

públic

E l geni no es simula pas. (Max Jacob).
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ACÈCIES D E B A L N E A R I . - L a
vida de «colònia» i de balneari, evidentment, durant aquests últims anys,
ha sofert una virada pròdiga en novetats i facècies trepidants. Aquell pobre senyor trist i
amb els pòmuls caiguts, que davant dels esguards irònicament encuriosits dels estiuejants
de qualsevol balneari, amb aigües infal·libles
per a reglamentar complicades digestions, extreia coloms d'un capell de copa i mocadors
virolats del fons d'un ou de cel·luloide per acabar amb una venda excessiva de tires numerades, avui dia ja és un record ple de fum i
d'anacronisme que es perd entre xivarri de
gramòfons amb trompa i de minyones que esquitxen les parets dels celoberts barcelonins
amb música de l'ex famosíssim couplet de
«Les Caramelles».
En els nostres dies, els estiuejants que porten l'iniciativa en amenitzar vetllades de colònia i balneari són una gent eixerida com un
pèsol, amb uns ulls de ratolí maligne que es parveren i amb un sentit molt intel·ligent del
paladar amb qui hauran d'enfrontar el seu es pectacle. Aquests coneixements, aquestes inquietuds, aquesta passió per jugar el paper de
prodacears en qualsevol temptativa teatral
d'ambient estiuenc, són producte d'un seguit
de lectures de magazines de tot el món, de
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films del moment i de discs de música americana.
Un dia, inesperadament, mentre els matrimonis més austers juguen una partideta de
dominó en un recó del menjador solitari del
balneari, tres senyors que realitzen cada nit
l'obra meritíssima de fer airejar una botella de
«Pernod» que dormia entre un tel de teranyina dins l'armari del menjador, parlen amb gran
entusiasme de la possibilitat de muntar una
revista de gran espectacle damunt de les fustes revellides del teatre del balneari, que només té una nit anual de revifament, gràcies a
la generositat d'un tal senyor Pons que, segons referències, fa un Manelic de «Terra
Baixa» que el mateix Borràs en sentiria enveja. L'entusiasme amb què és acollida la idea,
l'atreviment mateix de la iniciativa, fan aparèixer extraordinàriament disminuïts els entrebancs inevitables que hom haurà d'afrontar
abans de veure realitzada la proesa escènica.
Un del tercet del «Pernod» s'ha ofert generosament per a llimar totes les dificultats de
machine; l'altre s'ha compromès a obtenir
d'un amic barceloní que ha publicat poc i bo,
un llibre inèdit, d'acord amb les possibilitats
artístiques dels executants. No ha mancat un
xicot jove de cabells escarolats i un llaç de corbata com per a dir uns mots de gran roman-
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tícísme sota un sàlzer ploramiques, que s'ha
complicat voluntàriament en la idea — per ell
qualificada d' eloqüentíssima — de renovació
dels llastimosos programes estivals que se serveixen en aquell inefable balneari pirenenc,
prometent musicar l'espectacle amb sanglots
de saxofon i altres malabarismes musicals tipus Paul Whiteman.
Quan la idea de presentar una hiper-revue
ha fet la pessigolleta entremaliada dc la curiositat i l'expectació dins les orelles dels estiuejants — eternament embadalides en la remor
monòtona, però no pas indesitjable, de l'aigua
del riu — els actors, les giris i els boys han
sorgit immediatament a semblança d'aquelles
granotetes petites i fines que saltironegen damunt del fang de les carreteres després dels
ruixats d'estiu.
Un noi que no dansava i es passava les
hores en un indret solitari del jardí — seductorament abandonat — assaja punts de blackbotton amb una bona fe enternidora; un altre
xicot pulcríssim, que des dels primers dies
aconseguí un èxit de fotogènia visiblement extraordinari, farà el partenaíre d'una noia inconscient (recitarà un verset ingenu), disfressat de colegial, amb una bomba de color de
rosa a la mà dreta; dugués tietes inconfessables que han batut el record fent jerseis de llana
per als nebodets respectius, no han tingut el
més lleu escrúpol en oferir-se per a tocar al
piano una peça a quatre mans, mentre, a primer terme, a frec de bateries, un urbà i un mosso de corda sostindran una conversa absurda,
la finalitat de la qual no serà altra que demostrar al públic la poca consistència emocional
que s'inclou en un fragment de música clàssica.
Les giris i els boys han estat places cobertes en pocs dies i encara han restat vuit mamàs furiosament revoltades pel fet de no haver guardat un paperet digne de les possibilitats artístiques de llurs filles.

tyibuix inidit de c5. ^Mestres

Finalment s'ha procedit a l'elecció — elecció ben heroica, tanmateix, pels organitzadors!
— de la vedeííe entre les noies de fotogènia
més reeixida de tota la «colònia». I el jurat
seleccionador ha escollit una noia rossa, amb
un llavi graciós i uns ulls tresbalsadors, que
té setze anys i es diu Angelina.
Angelina ha restat tota ruboritzada d'aquesta proclamació, però ha acceptat amb una
veu tremolosa i després ha fugit a tancar-se
dins la seva habitació, tota perfumada d'aromàtiques flors de la muntanya...
•••
•••
•••
•••
Els assaigs han arribat al seu terminí i
dintre breus minuts el teló deixarà camp lliure
als espontanis intèrprets de la primera revue
servida a la curiositat dels estiuejants d'aquell
balneari.
Sona el metall de l'orquestrina, el silenci
esdevé absolut, el teló que va ascendint pausadament entre grinyols delators d'una inactivitat sense parèntesi.
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A l'escenari, la coberta d'un vaixell en alta
mar, els boys í les giris accionen amb una rítmica perfecta. A primer terme Angelina, que
fa una vedette meravellosament suggestiva i
picant. Ara la seva veu fina i punxant diu un
couplet ple d'entremaliadures de llenguatge...
Els senyors somriuen i l'ullet d'Angelina
ja fa estona que realitza incursions reeixidíssimes entre els ocupants (xicots joves, ripolinats) dels primers rengles de butaques.
En caure el teló l'ovació envers Angelina
ha estat tributada càlidament, entusiàsticament. E l públic ha restat amb els palmells de
les mans en actiu fins que l'improvitzada vedette ha sortit a correspondre amb un sens fi
de somriures i besades d'aquelles que la seva
excessiva generositat, en ésser prodigades, els
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hi lleva bona part del seu encant innegable.
La mamà d'Angelina, literalment ametrallada de felicitacions i encaixades, ha aconseguit guanyar la porta que condueix a l'escenari. Un cop en presència de la seva filla —
una filla desconeguda sota els carmins del maquillatge — només té esma de fer-li una besada de maternal admiració, per acabar amb
aquestes paraules, veritable prodigi de sintetització dels pensaments moralistes que en
aquell instant, ben inoportunament, li tempestejen l'ànima:
— Ho has fet admirable, Angelina, peró,
tammateix potser no li serà de més que en
arribar a Barcelona en contis alguna cosa al
Pare Marçal
Manuel HMfíT

6 / destí
L a nit es m é s negra
que gola de llop;
el Lèman travessa,
xisclant, un vapor.
L a proa va dreta
envers 1 horitzó;
el timoner serva
des de sobre 1 pont.
Dintre de les cambres,
clares com el sol,
s aixala el passatge
al bres del vapor.
N i n g ú sap el rumbe
que menarà a port;
tothom va a les fosques,
voltat de claror...
A l mig de la fosca,
el timoner ignot
es qui, impassible,
duu la nau a port.
"Gipus d'ÇIrBgó", aquarel'Ia de 1 . ferrer i Te/re/

t Francisco F E R R E R i Ferret
Ginebra, agost de 1SS1.
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S? Catalunya
Com la hermosa donsella que en los brassos
Dencansa del que amor tan sols li diu,
Y enamorada entre sos estrets Uassos
T a l volta esclava y humiliada viu.
Aixís jo't miro, cara pàtria mía,
Donar hasta ta sanch, pagà'ab amor
A aquell enemich teu que en menguat dia
Tos brassos oprimí ab cadenas d'or.
Aixís romputs contemplo tos pendons
Que de la Grècia acaricià lo vent,
Y en compte de tos nobles escuadrons
Veig- entre ferros revolcar ta gent.
U n dia vostres fills, Reina afligida,
U n sceptre vos d o n à r e u y sa sanch,
Y vostra escuadra ab triunfos ennoblida
Un trono imperial tirà en lo fanch.
jViva Deu! que no arriba la memòria
A compréndrer. Senyora, ahont anà
Aquell valor que tants dias de glòria,
Tantas nacions y sceptres vos d o n à .
A l impuls de ta escuadra poderosa
Hont la rica bandera tremolaba,
Cuant corria la mar victoriosa
Y la mar ab sos brams la saludaba.
Vegi a tos fills per una terra estranya
Plantar llaurers per coronar ton front,
Y borrar la memòria de una hassanya
A b nous triunfos que admirà lo mon.
Mallorca te dirà lo que p o g u é r e n ,
A t é n a s son valor te contarà,
Si preguntas à Itàlia si vencéren.
Sa historia sens parlar t'ensenyarà.
jCatalunya! ab sens igual cruesa
Lo fat cruel tas palmes d'or trencà,
P e r ó deixa que canti ta grandesa;
Deixa, deixa que plori de tristesa.
Que mon cor es lo cor d'un català.
t

JOSEPH PERS Y RICART

(Vilanova y Geltrú, Maitg de 1848).
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quan hom intenta posar-hí una
L S F I L L S , 3 actes, de
obra d'una certa dignitat.
J . Millàs-Raurell. —
p
e
r
Millàs - Raurell ha escrit
Obra forta, obra de
amb Els fills una obra valennirvi i passió. Això en teatre
F.
ta, sense pensar en el públic.
i particularitzant més, en tea! !
Nosaltres la presentàrem en la
tre català, és molt. Potser l'acsegona vetllada de teatre que,
ció troba en el seu mateix dinamisme la lentitud inevitable dels mateixos com la primera, fou favorablement acollida
efectes teatrals, atenent el principi bàsic que per un públic selectíssim que sabé apreciar
persegueix l'autor, i que s'entreveu nítidament i aplaudir com es mereixia les belleses que
després de veure l'escena muda que se'ns pre- enclou l'obra.
senta en aixecar-se la cortina i escoltar les priL'interpretació, a càrrec de voluntariosos
meres paraules de l'obra.
elements aficionats de la vila, no tingué cap
Aquesta primera impressió va afermant-se falla. El Sr. Puig féu un pare d'una dolça ausa mida que l'acció va prenent vida, i s'arriba teritat que sols coneix la desesperació en troa l'acabament amb l'íntima convicció de que bar-se davant per davant de la dissort indetul'autor no ha estafat res, que ha donat tot el rable. EI seu treball comprensiu del paper que
que de bon començament prometia oferir. Això representava li permeté de superar-se a si maper a nosaltres és el màxim elogi que pot fer- teix donant-nos l'impressió de veure actuar a
se d'una obra de teatre. Aquesta sinceritat de un actor professional. Tots els elogis que volseguir la línia rectilínia traçada d'antuvi sense guéssim ara adreçar-li ens semblarien migrats
fer cap concessió a ningú, és un cas difícil de per acceptar la comparació amb la seva actuaveure's repetit. Quantes obres no coneixem ció brillantíssima. Després d'ell aconseguí desprometedores en un principi de poder assistir tacar el treball feixuc del Sr. Mateu en el paal desenrotllament d'un conflicte intensíssim, per d'un malalt inguarible. E l Sr. Giró féu esde sentir-nos enduts per unes imatges plenes plèndidament un paper naturalíssim dels que
de vida, de creure que aquelles passions des- millor encaixen a les seves condicions artístifermades seran un torrental impetuós que per- ques. L a senyoreta Alemany en un personatmetrà veure amb tota nuesa l'ànima de les fi- ge fals, dificilíssim d'interpretació i de dicció,
gures plasmades, per acabar finalment, per aconseguí reeixir d'una manera sòbria i eleuna inexplicable desviació del pensament del gant. E l Srs. Anguera, Alemany i Serra i la
seu autor, en una obra lamentable que en lloc senyoreta Sansi completaren el conjunt de l'ode fer pensar i de fer sentir, fa riure i fa llàs- bra molt encertadament.
tima.
M A R I C E L , tres actes d'Angel Guimerà.

e.

Tot això és vergonyós de tenir-ho de confessar. I és més de doldre perquè nosaltres
som dels convençuts que si aquestes giragonces de la ploma que escriu teatre es produeixen, tota la culpa la té el mateix públic, que
l'arribem a creure faltat de sensibilitat artística, deixant desertes les sales d'espectacles

— A l'Orfeó Vilanoví, un excel·lent conjunt
d'aficionats sots la direcció experta de Ricard
Blanch, representà amb molta dignitat artística i curosament assajada, aquesta bellíssima tragèdia del gran comediògraf català.
Cal aplaudir aquestes lloables iniciatives
de fer ressorgir el teatre a la nostra vila.
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ARTÍ T O R R E N T S ,
el conegut i celebrat
artista vilanoví, ha
tingut la genialíssima pensada de
fer passar per la tela del Teatre
Artesà una sèrie de represes seleccionades dels films que millor acceptació tingueren quan la seva estrena. A més a més té el propòsit
de donar-nos a conèixer alguna
pel·lícula no projectada encara a
'Jieu's ací una interessant escena de la famosa cinta 'Sa monlarta sagrada', que
Vilanova, o tal com en Picadilly, hem tingut ocasió de oeure en la recent 'reprisse'. Tilm fot oerisme. podríem dir-ne
un himne a la bellesa plàstica de la 'Tlalura.
la novetat de presentar una versió
sonora d'una cinta que nosaltres sols conei- mar llencen a la sorra un home blanc, un metxíem silent.
ge anglès a qui creuen un Déu enviat per re-

En el relativament poc espai de temps que
ha tingut Martí Torrents per exposar-nos la
seva iniciativa, ens ha donat ja un excel·lent
conjunt de films ben estimables : E l chico,
La montana sagrada, . . . Y e l mundo marcha,
Torrentes humanos, Sombras blancas. E l peregrino, L a Princesa de las Ostras, una deliciosa comèdia de l'Ossi Oswalda, Amanecer
i sabem prepara la projecció imminent de Metròpolis, Spione, Orquideas salvajes, de la
Greta Garbo; Varieté, amb Emil Jannings;
Picadilly, Asfalto, Dia de paga i altres.
De totes aquestes produccions, una de les
més perfectament reeixides i a la vegada favorescuda pel públic, fou Sombras blancas.
Reconeixem, però, que s'ho val. Es un film que
excel·leix en tots els aspectes. Sombras blancas
és l'invasió de la civilitat amb tots els seus
defectes i els seus vicis denigrants en la calma
apacible d'una illa paradisíaca, els habitants
de la qual vivien platònicament en la desconeixença absoluta del diner.
Un dia, víctima d'un naufragi, les ones del

gir els destins d'aquella col·lectivitat, el qual
s'enamora de Fayaway, una bellesa exquisida
que estava reservada al culte dels Déus. Llavors comença un bell idil·li en mig de la majestuositat serena i imponent del paisatge. Un
idil·li fet de puerilitats dolcíssimes i ingènues,
fins el dia que l'home aventurer, que tots portem a dintre, desperta audaciós a la vista
d'unes perles autèntiques que són llençades
despectivament en l'incomprensió del seu valor veritable. L'amor fa redreçar el seu impuls
d'home civilitzat quan ja desgraciadament ha
fet tard. Les llums que ell havia encès porten
a l'illa una invasió d'ombres blanques, a les
que intenta persuadir de fer-les marxar sense
arribar a trencar aquell ritme quiet. Tot inútil. Les sombres blanques barren tot el que al
seu pas s'oposa. Se sent en l'immensa quietud
de l'illa un tret, i una mica de pols de pólvora s'aixeca al cel clamant justícia
La sincronització, perfectíssima, acaba de
fer més bell aquest film admirable.
F . C.
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J O A Q U I M M I R torna a ésser entre nosaltres després de la llarga estada a Montserrat.
EI treballador infadígable hi ha fet un bagatge d'art personal digne de la seva llampant
paleta, però aquest artista que tothom —
menys ell — creu haver arribat al cim del pinade, encara no pot descansar, perquè es deu
a l'estudi de la pintura, potser en les «beceroles». Pensem en el què serà la seva obra el
dia que obtingui — per a ell — el doctorat.

E L C O N C U R S «Montserrat vist per artistes catalans» ha estat un èxit ponderable.
Premis de categoria. 200 artistes concursants. Un gran èxit també per artistes vilanovíns. L'Iu Pascual hi ha estat la figura més
destacada per la seva obra preferent reconeguda per unanimitat del Jurat i recompensada amb el premi de 10,000 pessetes, destinat
a pintura.
N'Enric C . Ricart, el nostre indiscutible
boixista, hi ha estat distingit amb l'altre primer premi de gravats al boix, 1.500 pessetes.
E l percentatge de Vilanova, terra d'artistes,
no pot ésser més afortunat ni més palès. Com
a tals, ens sentim orgullosos d'uns paisans
així, que sempre havem admirat pel gran mèrit, i P R I S M A — no calia pas dir-ho — comparteix amb ells la joia del triomf.

E L S A . D E L T . I L E S A., i encara hi
haurien pogut afegir «i del bon gust», feren
del Tenori una acurada presentació amb tots els
honors artístics, afer acomplit per aquest home
tan modest, mig bohemi mig burgès, fet de
pasta d'artista que tots coneixem per Josep
Barreras. Els actes primer, tercer, quart i

sext, posats per ell, són suficients per a refermar la nomenada de bon decorador.
Els intèrprets hi destacaren de manera
prestigiosa, perquè en aquesta obra cada rol
hi té el seu respectiu lluïment, i, amb grau superior, els assenyalats per protagonistes.
H A V E M tingut novament el goig de veure triomfar nostre compatrici el nedador Joan
Artigues vencent la dura prova anyal de la
Travessia al Port de Barcelona primerament i la del Port de Tarragona últimament.
Aquest manteniment del títol de campió
en aquestes travessies li ha valgut el tribut
d'admiració de tota la nostra premsa i de l'estranger.
No volem deixar de consignar que en la
mateixa prova del Port de Barcelona assolí el
segon lloc femení la senyoreta C . Albert, ressident a nostra vila, que guanyà el primer lloc
femení del concurs local de natació de la Festa
Major.
T O T S els nostres subscriptors que desitgin tenir bellament relligat el primer any d'aquesta revista, poden passar avís a l'Administració a l'objecte de procedir immediatament a
l'impressió especial de les cobertes de tela amb
el títol de P R I S M A estampat amb lletres daurades.
E N E L P R O P E R número donarem començament a la sèrie d'interiors pairalistes de
que tan rica n'és la vila, secció que havíem
anat retrassant per excés d'original artístic i
que no podíem reservar per més temps degut al seu interès i per deferència a les recomanacions que se'ns ha vingut fent.
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CRAN mmm, $. A."
Vilanova - Silgei

>lal>l< per
(IraJora J
ompanyia suministradora
d aiques potables
a suminiflre J aixela «I aloramenf i COMPTADOR

VOL

ESTALVIAR?

Posi un COMPTADOR
a casa seva i tindrà
aiqua seaons Ics
seves ncccssilals.
Tenint
un COMPTADOR consumirà
I' aiqua aue desitul
amb m o l t d'estalvi*

Detpatx i olicine» :

Raml>la Francesc Macià, 42
Telèlon

115

Vilanova i Cellru

Repre«(%n(anf a Silqo« :

Plaça I n J i i f l r i a , núm. 1
Telèfon 27

S iIq e s

Teatre Artesà T e a t r e Bosc
Dies 7 i 8 novembre 1931
CranJios programa Je cine

Dies 7 i 8 novembre 1931
EsplènJiJ proqrama Je

t'inu

sonor i silenl

«onor i silent

Estrena de la magnífica cinta Fox, P A R LADA EN ESPANYOL,

Estrena a Espanya de la magnífica c o m è dia sonora,

CIIEBPO Y ALMA
interpretada per George Lewis i A n a Maria
Custodio, amb la intel·ligent col·laboració
del nostre compatrici

Papa «oifer on
interpretada per la gentil

Josep d'Alcànlara

Narion Davlet

Completaran el programa altres pel·lícules
sonors i silents.

Completaran el programa escollides i interessants pel·lícules sonors i silents.

Pel lírules J e propera projerno :

Hay que casar al
.1 principe

per Josep Mojica i Josep d'Alcàntara

El procefo Je Mary Duqan
Los ealaveras
En caJa puerlo un amor
El rey del jazz
^Conoces a fu mufer?
L . I avas J e la moJa

Cinematogràfica Nacional
Espanvola, S. A.
E l nostre compatrici Josep Cornellà, un dels
principals intèrprets de Cuerpo y a l ma

>•.-

V i a Laietana, 53, i Condal, 27 - Tel. 20701

Barcelona

