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O podíem oblidar de cap de les maneres, no podíem passar per alt un
fet tan gloriós, tan magne, que per

si sol simbolitza totes les activitats del nostre
poble : la inauguració del ferrocarril, ara fa
cinquanta anys.
Molts vilanovins s'han adreçat a nosaltres
donant-nos tota mena de detalls, recordant-nos
fets històrics en què s'hi trasllueix la grandesa d'un dia. Prou voldríem nosaltres estampar
en les pàgines d'aquesta revista els retrats de
tot aquell estol de vilanovins il·lustres, que
sembraren la Ilevor i amb llur treball i voluntat de ferro forjaren la prosperitat de la nostra
vila; però, dissortadament, els nostres cabals
no arriben a tant; nosaltres ho fem d'una faisó
llllim retrat de T . Qumà i Terran

S U M A R I
T E X T . — Editorial.— El carril, C . — Del temps del
carril, Gustau Galceran.— La cançó de Nadal (poesia), Florenci Cornet.— Nadal (poesia), J . A. R. F .
— La noia verge (poesia), Pere 0. Montserrat Soler.— La recança, J . F . Ferrer.— Apeles Mestres,
Francesc Casals.— Fantasia, J . S.— Efemèrides i
facècies, A. Pujol Bernadó.— A l'hora, a Barcelona, Josep-Oriot Puig.— Cock-tail, Manuel Amat.
—50 anys de carril, R. Ferrer i Parera.—Festa d'art.
— «Super-Revue», Chauvelin. — Cinema, F . C.
G R A V A T S — Portada: Quadro de Montserrat, lu
Pascual.— Últim retrat de F. Gumà i Ferran.— Interior vilanoví, foto / . Artigas.— Apeles Mestres
(caricatura), Peseb.— Catalunya grega (tricromia),
J . Llaverias.— Xilografia vilanovina (dos gravats a
la fusta.— Xilografia catalano-valenciana (un gravat a la fusta).— Quatre boixos-goigs vilanovins.—
N. S. de Caldes de Bohi (boix), Enric C. Ricart.—
Sant Roc i el gos (gravat a la fusta, segle X V ,
1480).— Nostra Senyora de Montserrat (boix començos segle XVI, 1521.— Caricatura alusiva al
carril de Vilanova.— Oliveres, quadro de J . Mir.
— Locomotora «Roger's», foto R. Arenas.— Moll
de mar (peu de plana), dibuix de S. Mestres.

modesta, davant del que ells mereixen.
Es molt lamentable que el nostre Ajuntament hagi prescindit d'una manera absoluta
d'un fet tan transcendental. Són deures aquests
que no es poden defugir, que no figuren en les
lleis escrites, perquè estan en el sentiment i en
el cor,
Gumà i Ferran, lluitador insigne, cabdill
de les activitats vilanovínes, P R I S M A us saluda. P R I S M A us saluda en nom dels vilanovins que encara vibren, que es senten colpits
pels records, per l'història de passades grandeses, en nom dels vilanovins que viuen el
moment gloriós en què arriba la locomotora,
el progrés, que senten les remors de la caldera, entre dolls d'entusiasme, que s'atansa
cl que més tard canviava l'estructura del nostre poble.
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inaugurar se el primer ferrocarril S'organitzaren espectacles de tota mena. Vinibèric en terres catalanes, es pensà, gueren forasters de tot arreu; i corregueren
tot seguit, en unir, per igual mitjà, pels nostres carrers carretel·les, landeaux, cu
Barcelona i Tarragona, sorgint dos projectes: pès i tota mena de cotxes.
un per l'interior, passant per Vilafranca del
EI banquet oficial d'inauguració — de 500
Penedès, i un coster, per la nostra estimada comensals — se celebrà en un envelat que coVilanova.
bria tota la Pl.iça de l'Estació; el ball de gala del
Entaulada llarga i aferrissada lluita entre Círculo Villanovés fou meravellós, estimantambdós projectes, per mitjà d'intrigues políti- se en més de cent mil duros (llavors era una
ques, llargues de contar, triomfà el traçat per quantitat fabulosa) les joies que en ell lluïren
Tínterior, quedant nostra terra preterida; però les senyores; el dinar d'agraïment dedicat a
a això no s'hi avingueren els bons vilanovins, Gumà, celebrat en dit local, costà vint-i-cinc
que propugnaren xardorosament perquè els duros per cobert; el certamen literari que es
llaços de ferro els unissin al món.
celebrà en cl Tivoli Vilanovés, tot encatifat i
Primer, el projecte de Garau; després, el de arranjat esplèndidament, féu època per l'imCristòfor Raventós, i per fi, el de Francesc portància de les obres premiades i el nom de
Gumà, vingueren successivament a concretar llurs autors; en el Teatre Principal, repintat,
les aspiracions vílanovines, tenint la glòria actuà durant tres nits una notable companyia
l'últim de dotar de ferrocarril la seva terra d'òpera italiana; en tots els casinos hi hagué
balls Uuïdíssims; i, per fi, coronà tanta joia la
nadiua.
Difícil és per als qui no visqueren els anys col·locació de la primera pedra de la Bibliotecade 1878 a J88Í, de fer-se càrrec del que va Museu Balaguer, orgull avui de la nostra terra.
ésser per a nostra vila dit període. Ningú parLes Festes del Carril foren un davasall
lava de res més que no fos del carril, del co- d'alegria i de diners, i per a Vilanova el tanmençament de les obres, del progrés de les cament del temple de Jano, fins que, amb la
mateixes í del que es faria quan la seva inau- magna Exposició Regional de l'any següent,
guració.
admiració de propis i estranys, acabà l'època
I aquesta arribà, gràcies a Déu, el dia 31 gloriosa de la nostra vila en la passada cende desembre de 1881, Vilanova es vestí de túria.
joia. Desaparegueren partits i partidismes.
Ha passat mig segle i el món canvia. V i Regnà la germanor més perfecta. Tothom re- lanova, un temps arreconada, està avui sobre
novà les seves cases interior i exteriorment. la via general dels ferrocarrils de la penínsuE s guarniren i s'il·luminaren carrers i façanes. la; Vilafranca, amb qui havia tant rivalitzat,
Els casinos i teatres es remuntaren i ostento- en té una de secundària, i a la nostra terra se
sament s'adornaren. Sorgiren arcs de triomf i la inclou en el Penedès, cosa aquesta que no
monòlits commemoratius en places i rambles. haurien mai sospitat nostres pares.
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Heus ací començada la galeria promesa dels bells interiors d'algunes cases pairals que encara poden testimoniar la puixança de la vila
en la que podríem nomenar per època d'or. Ells ens parlen de la sensibilitat de finor i bon gust de llurs propietaris a l'ensems que el complert domini amb què manejava els pinzells i dominava el color en Beringola, el més alt valor artístic dels pintors-decoradors vilanovins.
Aquesta sala, d'exquisida gràcia isabelina, se'ns apareix abillada
sota estilitzades cornucòpies i per tapissos plasmats per l'estre pictòric
del seu posseïdor, l'admirat artista Anfós Vínyals,
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Wel temps del carril
per

Gustau

GRiGERFIN

Sa desfeia

A

M B els records de quan era noi,
evocaré els d'aquells dies tristos
del crack dels Directes, plomós revers d'una medalla vilanovina, la d'àuria faç
més resplendent.
Enlluernat encara pels reflexes d'aquesta
vívida claror, els que podien impressionar a
un noi de deu anys—l'espectacular de les Festes del Carril, que donà per uns dies a nostra
vila l'aparença d'una ciutat gran, com sols
havíem vist en els gravats de la Ilustración
Espanola y Americana, amb tants cotxes pels
carrers, amb tants senyors de barret de copa,
amb les façanes il·luminades, amb aquell castell de focs... —, enlluernat encara per aquell
fast i amb l'imaginació enardida per la visió
magnífica d'aquell tren que admiràvem des
del pensionat passar i repassar rera els arbres
del Parc enarborant la bandera de la seva fumareda i perdre's enllà, tot destacant sobre el
blau de la mar la seva corrua trepidant í sorollosa; em colpí l'absència del Col·legi de dos
amiguets. « N o vindran més» — ens digué el
Padre — . « A casa seva s'han tornat pobres,
tot ho han perdut amb el carril; ara són a
viure a Barcelona, i els posaran d'aprenents.»
I no capia la nostra ment infantívola que
aquell tren d'ensomni, que travessava les
muntanyes del Garraf riscos i que un dia arrivaria fins a Madrid, hagués pogut fer víctimes.
I en el proper diumenge de salida, altra

impressió dolorosa que completà el feix de
tristesa imprecisa, iniciat al Col·legi, engruixit
per troços de conversa pescats aquí i allà, que
tant pesava damunt nostra animeta sentimental. Vàreig veure lliscar unes llàgrimes per la
faç grassoneta i riallosa d'un veí nostre, l'home més gai i xistós de la plaça on vivíem, organitzador de lluminàries, dels focs de Sant
Joan i de tota festa de carrer, inspirador de
les facècies de la diada dels Innocents, autor
de l'anyal carrot de VArribo, d'aquell gran
amic de la xerinola que era, a la vegada, el
més voluntariós servent en qualsevol malestruguesa del veïnat (vetllava els malalts, si calia, i fins ajudava a vestir els morts), a qui la
brivalla cercava pels seus acudits i per sentir
com recitava certs romansos de no gaire bon
gust, però molt llegits en aquella època d'una
tan migrada cultura popular. Fou, com tothom,
un entusiasta del ferrocarril, la dèbacle financíera del qual li arrebassà tot el seu capítalet
modestíssim — «estalviat xavo sobre xavo...»
— deia ell, el pobre home, que no s'ho sabia
acabar i que ho explicava a tothom, fins a
nosaltres, que el compadíem, però que no atinàvem a dir-Ii cap paraula de consol i que ens
esfereíem d'allò més quan parlava de les venjances a complir (ell, que era més bo que el
pa) o quan profetitzava dies de negra misèria
que aterrarien a Vilanova.
'Naturalment que amb els anys vàreig
comprendre l'entrellat d'aquells fets, avui en-
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cara difícils de comentar amb justesa i sense
ferir susceptibilitats. Potser en serà un delicat comentari el record d'una conversa sentida
a la tertúlia de casa quan jo era estudiant,
Malparlava, un dia, cert concurrent d'un d'aquells vilanovins que tingueren els primers
papers en l'esdeveniment que ara es comme
mora, potser no amb el degut entusiasme...
perquè no es deu haver extingit encara del
tot la casta d'aquell tertulià, per massa egoista, poc comprensiu. «Es injust el teu blasme»
— lí digué el meu pare —; «també jo vàreig
perdre tots els meus estalvis, però és aquell
diner perdut el que més m'ha redituat. Què
fóra Vilanova sense el ferrocarril?... un poblet
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de pagesos. L a nostra vila és avui el que és,
gràcies a aquella gent que tu dius que Tarruïnaren; i si es perderen algunes pessetes, es
guanyaren aventatges per a tots, que tenen
sempre més vàlua que el diner d'uns quants,
I no ho hauríem perdut tot, siguem francs,
sense el contagi de la febre d'or d'aquells
dies, que féu de cadascú de nosaltres un jugador de borsa.»
I aquelles paraules del meu pare tregueren
per sempre més la boirina que em pogués entelar la brillantor de la recordança d'aquells
benemèrits vilanovins que donaren al seu poble el més valuós element de civilització,
Desembre I93í.

Cançó de Síadal
La nit com mai és estelada,
i al lluny se sent una cançó :
és la cançó
bella i ritmada,
una cançó
que abranda els cors i és sens parió.
Que és agradada a nostra oïda,
com si del cel fos la remò :
és la cançó
de nova vida,
una cançó
d'amor purissim, d'etern petó.
I tot el món avui la canta,
perquè ella és pau, és fe i dolçò :
és la cançó
més gran, més santa,
una cançó
que alhora és cant i és oració.
Que porta en si tota bellesa,
bondats a doll, goig i perdó :
és la cançó
que fa estimar i fa ésser bo.
Florenci C O R N E T
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Hivern trist i engelabrit;
t'amoroseix una cosa :
el portar damunt del pit
una nit com una rosa.

9íadal

Una nit plena d'estels,
com mirades conegudes,
que expressen divins anhels
amb llur chor de notes mudes.

per

J. fí. R. F.

Porta encara sota el vel
d'aquesta nit clara i pura,
gust de panses i de mel
i un estel d'or que fulgura.
I deixonda en cada llar
una flama rediviva
que les ombres fa dansar
i els esguards lluents captiva.
Si en passava un vell pastor
amb el seu ramat d'ovelles,
i en cantava una cançó
pels camins nevats d'estrelles...

Una flonja nit d'amor
i de bona companyia,
que té encara el tremolor
de l'Infant de l'establia.
Oh, record dels vells Nadals!
Ta dolcesa no s'esborra
com els tímids mots banals
que s'escriuen en la sorra.

a noia verge
per

Pere 0. MONTSERRAT SOLER
5? 9>/. 9. a/ectuosarnenl

Hivern trist i engelabrit;
t'amoroseix una cosa:
el portar damunt del pit
una nit com una rosa.

Mes, sempre, sempre, en el passar dels dies
la claredat, fonent la fosca, avança;
i el cor robust trèmolament batega,
pàl'lidament titil·la.
Damunt la fosca tenebrosa i santa
la boca immensa del misteri habita;
veu femenil, divinitat que canta
amb lira de poeta.

Cor endins, blanca, de puresa immensa,
dolça i serena que el misteri esquiva
com a deessa virginal que regna
dintre la fosca ignota.

Emmirallada al món quiet, bullici
místic que forma devenia bella;
ombra sinistra de remor s'aixeca,
oh verge benamada!

Bella regina de mirar puríssim,
en l'infinit de les dolceses pures
sola, ben sola, deliciosa verge,
bellesa d'un ensomni.

I tot passant, en sempiterna calma,
dels teus cabells d'un or pulcre, bellísssim,
un himne-càntic d'elegia entona
a la beutat més clàssica.

La noia verge. L'ideal congria
d'una suprema i divinal mirada.
Ella no ho sap. No ha vist la llum excelsa
ignora que n'és bella.

La veritat del món, verge romàntica,
dins un misteri de claror insigne,
desfeta boira d'il·lusió infinita
que plora mig vençuda.

Ninfa d'Horaci en les odes justes!
Musa divina del cantor de Roma!
Oh fada dolça, maternal i trista,
la noia verge és morta.

P R I S M A
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a recança
per

J. F. FERRER

L

' A S F A L T és un espill on les lletres invertides dels anuncis lluminosos dansen al compàs dels reflexos irregulars
i multicolors. Els autos no tenen pas compassió d'aquests pobres rètols i els trepitgen sorollosament i els deixen solcats d'unes roderes
esborradisses així que l'aigua se n'adona.
L'aigua respecta, però, els olis i les grasses
que decoren, amb les irisacions de l'arc de
Sant Martí, el paviment de la nit emplujada.
L a vida de la gent s'interna en les pregoneses de les cases. Els restaurants, els teatres,
els cinemes lí ofereixen el recés i l'escalf que
necessita. Però el temps va enfilant-se per les
escales dels rellotges sense pressa ni peresa,
assolint metòdicament els esglaons simètrics
de les hores que no s'acaben mai. I ve que els
espectacles s'acaben i les sales acollidores foragiten llurs refugiats com si volguessin coaccionar-los a cercar el repòs dels llits que s'esperen
sense queixar-se, convençuts de llur triomf final.
Un home anònim, d'aparença inofensiva
i posat indiferent, s'ha destacat de la multitud
per tal de seguir el camí de casa seva. Camina de pressa a causa de les gotes que li cauen
al damunt. Si hagués estat més previsor, s'hauria emportat l'impermeable ploma que no fa
gaire nosa i tanmateix pot servir per al compliment del seu comès. Però l'home anònim,
d'aparença inofensiva í posat indiferent, és
mediocre en totes les seves coses : té una estatura mitjana, una edat indeterminada i una
memòria que li falla molt sovint.

Ha travessat la calçada, i en arribar al
tombant de la primera cantonada ha sortit de
la penombra una mà suplicant; però ell s'ha
desviat un xic de la ruta que seguia i l'ha evitada. Ho ha fet maquinalment, i ara que ja ha
passat de llarg li sap greu d'haver-ho fet. Cada
passa l'allunya més d'aquella xicota desvalguda que només ha vist de cua d'ull. Podria tornar endarrera i socòrrer-la. Però l'home anònim d'aparença inofensiva i posat indiferent
reacciona molt poc a poc í acabarà per no decidir-se.
Durant tota l'estona que ha invertit per
anar al seu domicili, no ha pogut Ilíurar-se
d'una mena de pesombre o de remordiment
inexplicables. De primer, al tranvia ha pensat
que podia haver donat millor destí als deu
cèntims que li ha reclamat el cobrador. Després ha pensat en la seva casa, les seves comoditats, el seu confort i ho ha comparat amb
el mocador esparracat de la captaire. Ha reconegut que deu cèntims hauria estat poc. S'ha
imaginat que li donava una pesseta i ha vist
la cara de joia i d'agraïment que hauria posat
la pobra noia davant la generositat d'ell.
Però en definitiva no ha fet res i la imatge mendicant no ha fugit de la seva imaginació. La veia amb els ulls oberts, i, si els tancava, li tremolava retina endins.
Quan ha obert la porta del seu pis no ha
pogut evitar un calfred involuntari, i aquest
home anònim d'aparença inofensiva i posat
indiferent s'ha sentit una mica criminal.
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Çípeles destres
per

Francesc

GfíSfíLS

E

S sumament agradable el trobar un
motiu escaient per a parlar d'Apeles
Mestres, una de les figures que han
aconseguit destacar-se amb un relleu més acusat d'aquella floració de lluitadors inlassables
que iniciaren l'esplendent Renaixença de Catalunya en tots els seus aspectes.
Davant la seva obra admirable ens assalta, però, la temença de no saber expressar amb
prou justesa el concepte que ens mereix. T e mem que les paraules ens resultin minses, faltades del sentit elogiatiu que cal no descuidar
en parlar d'aquest gloriós i venerable octogenari d'un esperit amarat de sensibilitat que és
com un gresol on hi estan difosos un gran
amor a l'humanitat, un cor ple de bondat i
una ànima d'infant curulla d'afectes per totes
les aparentment insignificants petites coses de
la vida.

1X

Apeles destres, oist per Teseb

bles, perquè són la més exacta plasmació de
les costums í el lèxic propis de la nostra gent
de mar.
En música, les seves composicions tenen
Tota la seva obra ve ésser un espill fide- un infinit encant de belleses endolcides, i el
líssim de la seva personalitat mateixa. Obra de mateix podríem escriure en parlar del seu tredolceses, de tendreses infinites, dóna l'impres- ball com a poeta i com a dibuixant, que l'han
sió d'ésser per sobre de tota altra cosa una situat al cimal de les glòries vuitcentistes caobra fecunda en sinceritat; aquesta és potser la talanes vivents.
seva qualitat més estimable i la que crea un
Els elements del Casal Catalanista idearen
paral·lelisme elegantment accentuat entre l'ar- un homenatge a la gloriosa i exemplar patista i el públic que se sent corprès per Tinge- tríarcalitat de l'artista eminent, que aconseguí
nuïtat dolcíssima i transparent com una rialla un èxit vertaderament sorprenent i apoteòsic.
d'infant que irradia tota la seva producció coNosaltres, que servem d'aquesta festa un
piosíssima.
record agradabilíssim que no s'esborrarà mai
Apeles Mestres ha tingut la rara i esti- de la nostra pensa, i que ens emocionàrem
mable virtud de no voler intentar la creació de amb la mateixa emoció que feia perlejar els
cap cosa transcendental, i és potser aquest el ulls del vell venerable, ens fem un honor de
seu màxim encert. S'ha limitat en teatre a do- fer-nos ressò d'aquest merescut homenatge i
nar-nos unes obres que esdevindran perdura- ens associem a l'alta idealitat del mateix.
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Aquarel·la de
l'eminent pintor
oilanoot
^oan Blaoeries.

tye la sèrie
"Catalunya Grega'
Acra
Celebàndica.

E

XTÀTIC, dominat per un sentit intens d'admiració, t'he vist caminar
per aquelles muntanyes altives del Pirineu i per aquells camps col-

rats de neu i glaç, d'aquella neu puríssima que cobricela els abets i em-

blanquina les formes capricioses i desiguals de la Naturalesa. E n els teus
ulls he vist brillar un reflexe d'aquella font sonora, manantial puríssim que
posa en les altures; el seu doll d'aigua, entre remors i escuma, s'estimba
cims avall, engendrant rius, camins d'aigua que s'obren pas pels camps,
voregen les muntanyes, atravessen les ciutats i es perden en la immensitat

A

par

del mar.
EI mar, mixtificació; els rius perden la seva personalitat, la seva in-

^

fluència; tot s'ajunta; vents impetuosos estampeixen les furients

ones

contra les roques, barrerres eternes que les priven de llibertat.
Ja no és l'aigua dolça d'aquella font sonora que posa en les altures;
ha perdut la puresa, aquell regust de neu, ha mort.
Jo voldria que no et perdessis mai en aquella immensitat, que fossis
com l'escuma, que fuig i vola quan s'estimba, quan veu el perill i juga amb
els raigs del sol. Jo voldria que et recordessis sempre de la font, el riu,
la mar.
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Sfemèrides i facècies
per

Antoni PUJOL BERNfIDÓ

H

AURÍEM volgut gustar la satisfacció de divulgar nostres impressions entorn del fet transcendental
— per als vilanovins — de la gestació, esplanació i conseqüències d'ordre divers reportades pel carril Barcelona-Vilanova, el cinquantenarí del qual commemorem; són tantes i
multiformes, però, que depassaríen amb escreix l'espai que tenim atorgat; tot amb tot,
deixarem consignades les efemèrides que servirien de fonament i que, barroerament enllaçades, es poden contraure a les següents.
L'honor del primer carril d'Espanya pertany al de Barcelona-Mataró, inaugurat l'any
1848, seguint la costa llevantina.
L a forma de tracció per carril, discutidíssima en principi i no poc satiritzada, va imposar-se ben prompte en els cervells equilibrats
dels nostres prohoms, posseïdors, alhora, d'una clara visió de l'avenir.
D . Magí de Grau i Figueras obtingué la
concessió d'un carril que per la costa ponentina unís Barcelona amb Tarragona (J856).
Essent aquest senyor de Grau associat al
«Crédito Mobiliarío Barcelonès», i patrocinant
dita entitat la «Sociedad del ferrocarril del
Centro», o sigui Barcelona-Martorell-Vilafranca-Tarragona, els drets d'aquell senyor
revertiren en aquesta darrerament dita empresa; però, signada pel mateix concessionari
aparegué una lluminosa «Memòria», palesant
fins a la sacietat, com un carril per la costa
Barcelona-Vilanova-Tarragona havia de redituar més a l'Estat que no pas el del Centre 15.602 kilòmetres menys de recorregut, su-

pressió de corbes i pendents, etc. etc. — del
qual escrit restant-ne entusiasmats «uns vilanovins» obriren una campanya en pro de tan
raonada idea. L'Estat contestà manant de reintegrar el dipòsit que tenia fet el Sr. de Grau
per la concessió atorgada. Els vilanovins insistiren, imposant-los-hi un dipòsit de 47.000
duros per a continuació dels treballs d'estudi,
recaptant-se dita quantitat en menys de 48 hores; i portat, a son temps, l'informe a la Junta Consultiva de Camins, Canals i Ports, dita
corporació va emetre dictamen favorable, però el ministre de Foment — era el marqués
de Corbera — en contestació al dictamen, signava una R . O., — Í4 juliol 1861 — autoritzant plenament l'explotació del carril del
Centre, i als vilanovins els hi trametia un
R . D. — 4 novembre 186 í — negant rodonament la construcció del carril per la costa.
Vilanova sobreexia d'energies i propugnava pel seu expandiment, malgrat de trovar-se
encerclada per murs infranquejables de tota
orde.
Agricultura ubèrrima; indústria de filats i
teixits naixent esponerosa; braços i màquines
treballant amb febrositat iniassable... i tot per
a un mercat insignificant.
Hom qui devia anar a Barcelona calia
confiar en la Providència per anar i tornar,
havent fet testament abans de la partença.
Mig a peu i mig a cavall d'una tartana incòmoda, colgats de palla a l'hivern i avorrits
tres hores als altres temps per a trobar el
carril a Vilafranca.
Un altre projecte va provar fortuna — se-
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tembre de 1873 — signat per Cristòfor R a ventós: per un carril Barcelona-Cubellas, part
integrant del directe entre Barcelona i Tarragona, obtenint una oposició formidable, no
sols semblant al que ocorregué als anteriors,
sinó que esdevingué violent, especialment per
part dels del carril del Centre.
Francesc Gumà i Ferran — el patrici mai
prou ponderat, home admirat i admirable baix
diversos aspectes — retornava a la pàtria —
juliol de 1871 — per prescripció mèdica a fer
salut.
Gumà, home emprenedor, bregat a salvar
difícultats en afers de gran envergadura, ací
no sabé restar inactiu; emprengué la restauració del Fossar; terminació de l'arxiprestal església, etc; en tant, però, que testimoni de
1"últim intent de carril, i convençut de la í m periosa necessitat de tenir-lo, copsant les aspiracions latents dels agricultors, industrials i
comerciants; sospesant possibilitats i estudiant
les decepcions que reportaren ulteriors projec-

II

autorització per a construir, sense subvenció
ni auxili de l'Estat, un carril, no el modest i
econòmic amb que, en principi, s'hauria acontentat, ^inó un camí de ferro ordinari que, sortint de Barcelona, tingues per centre Vilanova
i per terme la treballadora comarca i ciutat de
Valls.
Els patricis vilanovins es reuniren en sessió magna al Teatre Principal — avui Casal
Catalanista—; l'entusiasme assolia al roig viu.
Gumà explica, fil per randa, les incidències de
la concessió i l'abast i conseqüències que reportarà i demana, només, l'honor d'encapçalar la llista de subscripció d'accions amb la
quantitat de cent mil duros. L'esclatant ovacíó adquireix proporcions apoteòsiques quan
D. Pau Soler (el vell Gíravals) reclama el segon lloc amb igual quantitat, i... en poques
hores, allí mateix, resten subscrites 3.124 accions, ço és, 3 i 2.400 duros. Qui sabés pintar
aquesta gesta complementària a la de Gumàl
Oh temps aquells!

tes, amb el reconegut enginyer Cels Xauradó,
Mentre es desfermen les intrigues acostuplanejà un modestíssim carrilet econòmic d'a- mades, i és més crua la batalla d'insídies i de
c í a la capital, del qual va arribar a obtenir-ne baixa política, Gumà i els seus van peregrila cobejada concessió, a la que seguí una for- nant d'ací i d'allà — a Valls, a Barcelona, etc.
midable rebentada, provinent igualment dels — i al cap d un any just la subscripció assolia
atacs del Centre,
la xifra d'un mil·Iió i mig de duros. E l projecExpericncia? Temeritat? Un cop genial de te era de dos mil·lions.
Gumà? E l fet fou que, inopinadament, Gumà
Gumà tomà a Cuba i, entre vilanovins i
va a Madrid —27 novembre 1876—reuneix catalans, trobà el mig mil·Iió complementari,
diputats, senadors i personalitats catalanes i
Joiós retorna a la pàtria, passant per Estats
polítics honrats. Parla, exposa la clara situa- Units d'Amèrica, Anglaterra i França, tot doció d'una comarca vexada sistemàticament, cumentant-se alhora en ço que de més moamb més dret d'expansió i de més fàcil accés dem en carrils s'emprava, i el 22 de maig de
a les vies de comunicació que d'altres que en 1878 desembarcava a Barcelona,
gaudien abusivament; es redacta un projecte
A 28 de juny següent ja es publicava la
que, seguidament, va a les Corts avalat amb Memòria de les seves impressions en viatge
les signatures de V . Balaguer, E . Castelar..., d'estudi; seguidament eren redactats i aproobtenint franca simpatia; al Senat tingué igual bats els estatuts i constituïda la societat «Ferfortuna... i el 13 de gener de 1877 la Gaccta rocarril de Valls a Villanueva y Barcelona»
inseria la Llei concedint a Gumà la sol·licitada per transferència de la concessió obtinguda
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per Gumà, qui en fou nomenat gerent. I el ÍO
de juliol següent, diada de Sant Cristòfor, al
peu de la muntanyeta on hi ha l'ermita del
mateix nom, Gumà inaugurava les obres amb
la piqueta d'argent que els vilanovins li feren
present — hom pogué veure-la en la memorable III Exposició d'Art del Penedès — en
mig de l'entusiasme de vilanovins, vallencs i
dels pobles afectats.
Consolidada la societat explotadora, vingué la patriòtica expropiació de terrenys a
canvi d'accions de la companyia. Lluites titàniques, més que contra la costaruda i abrupta
serralada del macís Garraf i dels desfermats
elements que durant set mesos feren quasi inútils els treballs, degué lluitar-se contra els organismes oficials i centres burocràtics, polítics
i econòmics, ço que donà peu al nostre Gesius i matèria llarga per a la publicació de «Lo
Carril de Vilanova» (15 juny Í879).
Pel març del 1881, Gumà donà nova i
formidable empenta a l'empresa que regentava. A l Congrés va aprobar-se la llei concessionària del carril directe de Madrid a Barcelona, empalmant amb el de Valls-VilanovaBarcelona. L'empresa vilanovina, junt amb el
«Banc de Vilanova», adquireix el carril de
Saragossa a l a Vall de Zafan—per 2.100.000
duros — , més la concessió del carril de Vera
a Utrillo, quedant llavors modificada la denominació de la companyia per «Ferrocarriles
directes de Madrid y Zaragoza a Barcelona»,
E l nostre Gestus, qui plorava la desaparició del seu primer fruit periodístic, en produí
— Í9 març I88Í — el seu germanet, L o xiulet del camí.
Finalment, arramblades interessades suggestions, malvolences i sarcasmes, rendits a
l'evidència els incrèduls i rebentaires per la
raó incontrovertible dels fets, el 29 de desembre del mateix 1881 s'inaugurava el primer
tros de carril Barcelona-Vilanova,

Amb aquest motiu la nostra vila celebrà
unes festasses mai vistes i tampoc superades.
Aquell gran bisbe que es digué Urquinaona
beneí les obres i el primer tren. Ací s'aplegaren sígnificadíssims prohoms que en diverses
activitats han esdevingut cèlebres : Rius i
Taulet, batlle de Barcelona; el general Baldrích; R , Estruch; Josep Zorrilla; Herreros de
Tejada; M . Aguiló; Pella i Forgas; A , de Bofarull; M , de Palau, etc, etc, amb tants d'altres economistes, financiers, grans industrials,
polítics, etc, etc, que sojornaren ací amb motiu de diversitat d'aconteixements—Certamen
literari a l'Ateneu, inauguració dels monuments a T o m à s Ventosa, del monument al
carril, de la Biblioteca-Museu Balaguer —
presenciant embadalits i concorrent als festivals, il·luminacions, arcs de triomf, etc, etc
Ara fa, doncs, cinquanta anys d'aquelles
memorabilíssimes i significatives festes, la
transcendència de les quals tant han influenciat en la present generació vilanovina i tant
insuflaran en les venideres.
I , és claríssim també, que una tan magna
empresa fos matitzada per caires tan varis, seriosos com anecdòtics i faceciosos que se'n pogués fer un periòdic com el de Gestus*
Vingueren reunions d'accionistes. Les coses no filaven gens bonic, que és com dir també que els interessos perillaven, i un senyor
lletrat anava dorant la píndola que devien empassar-se, sense respirar, els pobrets accionistes, quan un d'aquests, acabada del tot la paciència, digué estentòriament: A l gra, al gra!,
responent-li aquell, sense immutar-se: «De
todo habrà para sus senorías, paja y grano.»
EI nostre carril revertí a la companyia
Tarragona-Barcelona-França, i propis i forasters, consumada la «debacle* ajuntant les tres
inicials amb el ritme dels esbofecs de les màquines que les portaven, anaven dient: Vilanova, T'han Ben Fu...mut.
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Curiositats
òe
xilografia oilanooina
Biavats a la fusta que a pti//
merics òcl segle Dinou serviren
per a il·lustrar òe manera grà//
dea les costums nadalenques
en les uBècimesu o "felicita//
cionsu oels boa serenos que
alesljoíes comptava la vila, i
que eren impieses als p:imers
establiments tipogràfics 0e la
mateixa.
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E l gravat en fusta que reproduïm en la plana anterior, presenta totes les característiques de la xilografia catalano-valenciana del segle XVII. Cal
mirar aquest bloc de fusta per a fer-se càrrec de
les peripècies i enorme rendiment que ha donat.

BANYS

'^f^-CALENS

L'acció dels corcs i l'aixafament que engrosseix les
ratlles desfigura una mica el dibuix. Per la simplicitat del dibuix — remarqueu-ho en el celatge i el
terra — sembla devia ésser per anar colorit a mà
o a la trepa amb colors densos. La fusta de perera
treballada de fil (pal Uarc) demostra, si més no, la
vellura d'aquest gravat. (A Catalunya s'acostuma
emprar la denominació gravat al boix a tota la

».S.DE cALitEs DBnnnr

imatgeria popular xilogràfica. Està mal aplicat el
tema, ja que és relativament modern el que l'usança d'aquesta fusta s'hagi generalitzat).
Pertany a una col·lecció particular d'aquesta vila.

Nostra Senyora de Montserrat.
(D'un gravat al boix de començos del segle X V I (1521), del «Vita Christi» de la
Sant Roc i el seu gos.

Biblioteca de Montserrat, imprès

(D'un gravat a la fusta del segle X V (1480)

per Rosembach).
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£luatvc boivotf
que suposem — òc
manera gairebé ctxn
ta — procedents oc
la impzemta oe £0//
màs t^tia, una Oc
les pUmcrcs establertes a vila — potser la quarta —
abants oel iBrç, a la j^laça Oel IRei, el qual empla//
çament s'Ija perdut entre nosaltres, mes bavent//nos
informat que la mateiya estigué en el seu comença//
ment on é s avui 'flàlaça oe JIIMro i oesprés a Tactual
oe la Perdura, nosaltres opinem que aquell nom se//
ria suplantat pel oe la pzimera de les oites, i per
Ijaver/zsc trobat un eyemplar oe íSoigs il·lustrat amb
una 5e les presents estampes que publiquem, no per
la seva vàlua artís//
tica—que és escàs//
sa — sinó pel que
puguin tenir oe cu//
riositat pairal.
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constar el retràs consegüent,
— Entesos...—replicà el
viatger tancant el diàleg.
Passaren bastants minuts, quan arribà precipitadament a l'estació el governador de la província, qui s'havia entretingut a l'Exposició més del compte.
I mentre les vibrants campanades donaven
la senyal de sortida, s'atansa a la màquina
«Soler Morell» que arrastrava el tren especial,
el secretari general i diu al maquinista :
— Carlets, a l'hora a Barcelona.
— Molt bé diu, senyor Pujol.

S ? f hora, a Barcelona
per

Josep-Oriol PUIG

E

L S dijous, dia de moda a l'Exposició
Regional del 82, funcionava entre
Vilanova i Barcelona un cèlebre tren
especial anomenat Exprés de l'Exposició.
Un dia dit exprés, el comboi més elegant
i més modern d'Europa, format a l'estació de
Vilanova, esperava la senyal de sortida, i Carles Dasi, expert maquinista, consultava impacient el rellotge perquè, malgrat ésser l'hora,
dita senyal no li era dada. Amb això, un viatger díscol i documentat, es dirigí a un senyor
que es trobava a l'andanada, i li preguntà :
— E s vostè de la Companyia?
— Sí senyor; secretari general...
— H i ha interrupció en el servei?
— Cap ni una.
— Llavors desitjo fer una reclamació;
perquè ja és hora i el tren no surt.
— Perfectament, hi té dret; mes serà millor que la faci en arribar a Barcelona, fent-hi

Satírica caricatura que
L' Esquella de la Torratxa
publicà en el seu número 145
del 22 d'octubre 1881. Expressa gràficament el triomf
del nostre gran patrici Gumà
enfront l'oposició violenta
de l'enginyer de les obres
del port de Barcelona, senyor Garran, secundat per
les campanyes del vell Brusi, perquè el carril no tingués l'estació de termini al
mateix port. E l dibuixant
plasma també el geni i activitats emprades pels gestors
de les obres respectives.

En efecte, mig minut abans de l'hora d'itinerari, entrava en agulles a l'estació de Barcelona l'exprés de l'Exposició, salvant en 31
minuts els 42 km. 900 m. que separen Vilanova de l'estació de Sant Bertran, havent batut amb aquelles maquinetes Roger's, anomenades posteriorment Carolines, un record que
no creiem superat fins avui.
E l viatger díscol i documentat es retirà més
contrariat per haver arribat a l'hora a Barcelona,
que si el tren ho hagués fet amb gran retràs.
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E S T A M P E S DE NADAL
N galliner... Ben isolat, com absent,
sota les fulles seques — color d'aque van caient dels arbres
ram
a cada sacsejada brutal del vent de desembre.
Ahir, dins aquest galliner, un gall de cresta encesa dreçava el seu bec enlaire, tot desgranant uns aguts, lamentables de sincronització, que esquinçaven la monotonia del suburbi.
Ara, damunt la taula de la cuina, unes xicotes amb bata blanca manipulen dins el ventre del pobre gall assasinat i el farceixen de
retalls de butifarra blanca, prunes i pinyons.
En finir, una d'elles realitza la tasca importantíssima i quirúrgica de cosir-li el ventre.
E l pardal tafaner, que ho ha presenciat
tot amb l'esglai consegüent, des del seu mirador predilecte, ha fugit cap als nius de pardals
de tots els jardins veïns per a fer-ne un relat
sensacional i fidedigne:
— Que no ho sabeu? E l germà gall, tan
sa i amb aquells colors que a tots ens era grat
imaginar-nos al plumafge, atravessa uns instants dolorosíssims.
I amb el major dels misteris:
— Ara mateix li estaven fent una operació tan sumament complicada que dubto que
mai més pugui anunciar-nos la sortida del sol.

U
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Vigília de Nadal. EI matrimoni jove acaba de sopar i al damunt de les tovalles rebregades hi ha una abundosa florida de molles,
rosses, de pa. Ella, dins la cuina Standard, trafiqueja adelerada fent dringar forquilles i ensabonant la vaixella, encara verge d'escantonaments.
Ell té un marrec minúscul assentat a la
falda, un marrec — el primer — tocat de totes
les gràcies, graciosament exigent, meravellosament conversaire.
— Pare, — ha demanat signant amb el
seu dit rosat — ara vull que el pessebre sigui
més nevat.
E l pare ha somrigut a tan poètica exigència i ha demanat a la muller enfeinada:
— Magda, que tens una mica de farina?
La resposta, tanmateix, ha prosaïtzat massa aclaparadorament l'ingenu col·loqui sostingut entre pare i fill:
— Ai nois, i amb què fregirem el peix
aquest vespre?

Dins el menjadoret vulgar d'aquell bar de
la ciutat, sempre tan atapeït i amb les taules
tan ben subministrades (en una petita taula de
marbre hi han arribat a menjar dos matrimonis) ara migdia de Nadal, tot es manté dins
el silenci més absolut. E l penja-robes, si gosés, rectificaria llurs entortolligaments pom-
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posos fins a convertír-los en una actitud d'infinita deslliurança, E I cambrer — sense americana blanca — fulleja unes revistes gràfiques
en espera del moment ja convingut amb l'amo
per abandonar el taulell (car també cs cuida
del taulell) i fugir a reunir-se amb els seus
pares que avui — tradicionalistes com són —
han combinat un dinar nadalenc magníficament pantagruèlic.
Un home cscardalenc, mitjanament abillat, ha fet, de sobte, aparició a la porta del
bar. EI cambrer s'ha aixecat i amb descontentament ben visible li ha proposat una taula:
— Si vol asseure's aquí...
L'home ha obeït.
— Que voldrà el senyor?
Una pausa. L'home escardalenc va desentortolligant-se la bufanda. Finalment:
— Abans de començar us voldria demanar una mercè.
— Digueu.
— Que em llegíssiu això (li ha donat un

"Olioeres" — Canyelles

10

paper). Sols així reviuré una mica el caliu d'aquells nadals llunyans que ja no me'n queda
res...
EI cambrer, impressionat encar que vagament, ha declamat amb una unció perfectament pedant:
— «Hoy que es dia senahdo, en que toéo
el mundo canta, hoy que la Iglesia celebra.,,-»
— L'home escardalenc s'ha sentit els ulls
humits i ha pregat.
— No cal, no llegiu més, ja en tinc prou...
I que Déu us ho pagui... Ara ja estic content,
ara jo també sóc un home dels que celebren
el Nadal.
I tornant a embutxacar-se la dècima escolar — la d'un fill que deu trobar-se qui sap on
— ha demanat al cambrer, procurant encomanar-li una mica del seu optimisme agredolç :
— Ja podeu portar-me un ou ferrat i vint
cèntims de turró!

Manuel fíMHT

oli de ffoaquim 'ÏMir.

SO
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Cinquanta anys de carril
per

R. FERRER i Parera

S

I , cinquanta anys que roda el carril de
Vilanova, gesta que no ens podia passar desapercebuda per a nosaltres, prenyats de vilanovísme, sense fer-nos eco d'aquell esdeveniment, el més transcendental de
la civilització i. progrés de la vila, en una època en què pràcticament la riquesa industrial
del país es trobava en un pla d'explotació impossible d'avançar degut a les pèssimes condicions del transport. Els camins veïnals intransitables, no hi havia altra carretera que la
de Vilafranca i encara en greu estat de conservació que feia penosa la jornada, solament
utilitzada en casos de necessitat excepcional.
A l comerç, en aquelles condicions, se li
feia gravós el desenvolupament i expansió de
les més importants fonts de producció, fins que
el carril afavorí a menys cost la sortida dels
seus productes, evitant i disminuint, a la vegada, la competència.
L a primera locomotora que circulà com a
pilot en les obres, primer i moderníssim material a Espanya d'importació americana, fou
objecte de la més épatant admiració. L a nostra gent ingènua, la més senzilla, restà perplexe davant l'espectacle d' aquella enorme
Carolina de ferro i acer que es movia veloç a
l'impuls misteriós del vapor i d'uns cavalls
que no tots s'explicaven perquè no es veien,
però que tenien una força capaç de conduir i
traginar en breu temps tot una corrua de vagons carregats de persones i mercaderies.
Aquesta primera locomotora, que fins fa
poc es conservava encara als tallers d'aquí, la
qual vèiem amb satisfacció, perquè se'ns apa-

reixia com cosa parida, a la seva vinguda tan
gran i ara petita, impotent comparada amb les
Compounds que avui s'esllavissen fumeroses,
lliscant per damunt els mateixos rails que d'infants passàvem com funàmbuls neòfits per sobre la corda tivant amb tot l'equilibri de l'infantívol saber, tal i com havíem vist al circ.
L a màquina aquella, un temps tan gloriosa, altre poble que no fos el nostre la reclamaria per a ell per pròpia dignitat, com un
testimoni vivent del seu valer i de la seva puixança; tot menys l'anar a parar al ferro vell
del drapaire, que seria com córrer la sort del
cavall inútil que s'entrega forçat a la ferocitat
del brau amb tal de divertir la multitud.
L'eficàcia del nostre carril esdevingué evident en facilitar el desenrotllament de la vida
comercial a vila per un trasllat còmode i ràpid
de persones i mercaderies, les resultàncies de la
qual toquem pels trenta trens de passatgers
diaris que van d'una part a l'altre, potser excessius per l'escàs nombre dels que els utilitzen, però innegablement aventatjosos per als
vilanovins tots; i en quant a les mercaderies, les
estadístiques diuen haver superat extraordinàriament tots els càlculs que recomenaven la
seva fundació, ço que hom pot veure cada dia
als tínglados de carregament a l'estació magnífica, i que abonen encara més els beneficis
rebuts pels que no hi exposaren ni esmerçaren cap capital i que al compliment dels cinquanta anys no hauran tingut un record de
gratitud per l'home que ho exposà tot per a ferlos grans.
Es curiós i demostratiu l'esperit d'empresa
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que animava llavors al diner vilatà, essent
l'inauguració del nostre carril el succés més
gran que marcà el progrés dels anhels i evolució de la població expansiva, amb l'obertura
de les rambles transversals, el perllongament
de la Principal pel tros de la de la Pau i altres
carrers, i tot per la generositat no igualada del
realitzador, qui pagà del seu peculi la immen •
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sa majoria dels terrenys per a cedir-los a l'Ajuntament per l'expansió de la vila, igualment
que els del bell parc, pels que pagà 10.000 duros sense els treballs de jardineria.
Patricis de l'envergadura de Gumà i Ferran no ni han hagut en tots els pobles. Després d'ell, aquí, ja se'n trencà el motllo.
Llor als grans homes del carril de Vilanova.

Ba locomotora "Qumà", conductora del tren oficia/ en l'acte magne de íinauguració del carril
en el trajecte 'Vilanooa-Darcelona, engalanada i emparada per l'escut de Catalunya

festa d'art
L a Joventut-del Foment del Treball iniciarà les seves vetllades d'art selecte, essent la
primera dedicada a la dansa, cn el sentit més
artístic, aconseguida sols per la gentilesa i fervent vilanovisme del nostre gran dansarí, primera figura del ball del Liceu, i dilecte amic
nostre, Joan Magrinà, el qual, acompanyat al

piano per 1' eminent artista Juli Pons, farà
aciençades exhibicions en les que l'espectador
podrà fruir de la modulació rítmica que es
considera com una bellesa de la dansa clàssica, en el més alt sentit de la paraula.
T a l ponderació no l'havia gaudida encara
Vilanova, i és aquest delicat i sensible sentiment del ritme el que haurà d'infondre el notabilíssim dansarí per damunt la prosa vilatana.
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el·lfíUVEL·lN
ffosep SÏÏ* de óagarra
que oa crear "Charioari".
Siïmh toia admiració.
• A escena, duges scears parisenques,
fràgils com a flors, canten:
Le mariage un jour
Couronne leur amour:
Ce jour-la les amants
Sont vraiment etonnants!
Ils passent en landau
A u milíeu des badauds:
Tout ce qu'ils ont reve
Ils croient que c'est arrive.
Sota el pavelló blanc rosa format per les
branques d'ametller de cartró del decorat, les
paraules banals del couplet adquireixen un to
especial d'encant romàntic. L a música, d'una
dolçor tendra, ompla el teatre d'harmonia.
Acabat el refraín, l'orquestra ataca amb més
brio el motiu de la cançó; les germanes emmudeixen de prompte, abandonen la seva immobilitat declamatòria i comencen una dansa
lenta, suau, unint-se i desunint-se, amb els
braços enlairats, com papallones que juguen
cn un jardí, valent-se de l'esplendor de llurs
ales...
• A una lateral, apoiat en uns bastidors
arreconats, Tommy, excèntric negre, ex ídol
de Broadway, espera que caiguí una cortina
daurada de tissú per a començar el seu número. S'avorreix sense poder enraonar amb
ningú, com s'avorreix també en les nits claríssimes del Paral·lel enyorant les brumes del

seu Nova York. D'Europa no li ha interessat
cap ciutat, ni cap dona, ni cap beguda... E s
un arbre transplantat massa tard per arrelarse en algun lloc.
Vist de lluny, amb l'actual posició nostàlgica, sembra talment una ruïna color xocolata. Una ruïna d'escenari: la vista cansada pels
arcs voltaics potentíssims, la veu gangesa,
sense vibració, apagada per sempre pels molts
esforços; el cos sense elasticitat ni lleugeresa,
amb el pes enorme de trenta anys de balls
violents i d'amors de bastidors.
Tota la tristesa de Tommy és produïda
per una sola cosa: el desig insatisfet de tornar
a Nova York. Aquesta ciutat on es va criar i
va sentir els primers aplaudiments, és per a ell
el compendi de tot el món: allà existeixen les
dones més maques, les millors orquestes de
jazz, els teatres més grans; inclús es composen els cock-tails més complicats amb els licors de contraband... Si ell pogués tornar-hi!
Però no, no hi tornarà; i d'aquí la seva melangia. No hi tornarà, perquè els anuncis lluminosos de Broadway volen noms nous constantment, i darrera aquests noms, volen joventut,
optimisme, originalitat...
B Un xic més ava'l, dins una gran sala
desmantellada, la senyoreta Ketty Flowers,
primera ballarina i professora de les 25 Fiowers Giris 25 procedents de la «Gayte Lírique», diu per milèssima vegada als periodistes:
— «Bagcelona me pagece una ciudad en-
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cantadoga... Pueden poneglo así en sus pa- no entrar-li a la boca. L'empresari, aprofitant
la pausa, respira. Un avisador truca a la porpeles.»
E l seu castellà quasi correcte, admira tant ta prevenint per a la sortida a escena...
Al camerino del costat, Fèdia Arnikof,
als plumífers com els somriures que els prodiga. Que gentil... Per a ells i per a la ciutat... divette polaca procedent dels més grans saEmprò, encara no han tancat la porta, la se- lons frívols del món, menja tranquil·lament uns
nyoreta Kelly Flowers es desfoga en anglès fondants que li han portat dos senyors bien
maleint Barcelona, els periodistes inoportuns abonats al proscènic de l'esquerra. Ells són
i aquell teatre on no hi ha forma d'estar bé ni precisament els que havent-la admirat a l'escenari del «Folies Bergère», van arreglar la
d'acomodar les noies amb confort...
Les noies, en tant, separades tan sols per una seva vinguda a Barcelona. Ells són — a duo
mampara, han sentit les seves exclamacions sempre — els que van esperar-la a la estació,
i han corregut totes vint-i-cinc a consolar-la. portar-la a l'hotel, fer-li els honors com a foClar que allò no és París, ni Londres, ni Vie- rastera a la ciutat, i en fi, com a vertaders dena... A i , Viena, el Prater, els ízígansl Emprò vots, els que van fer créixer el seu nom en el
té també quelcom bonic la ciutat. Acabada la programa dos centímetres més que el de la
representació, correran a les Drassanes a sa- senyoreta Fifí de Lys, fins llavors primerissiturar-se de color local. I veurà Miss Ketty ma donna única i indiscutible de la companyia.
quin color local!
• Entre telons, els boys anglesos diuen
• Dins el seu camerino, davant el mirall, coses incomprensibles a les figurants nacioFifí de Lys, la vedette de la companyia, s'un- nals. Incomprensibles fins a cert punt. Elles
ta la cara de cold-cream. Darrera seu — un saben bé que amb totes aquelles paraules no
smoking covtzciz. sota uns cabells blancs—, sol·liciten altra cosa que una cita, acabada la
l'empresari tracta de convèncer-la inútilment en funció. Una cita amb el pretext de conèixer
una discussió que ja fa estona tenen iniciada. de nit la ciutat. Elles, a la fi, accedeixen sem— E s inútil, amic meu; des de demà dei- pre; però aprofitant els curts intervals entre
xo d'actuar en aquest teatre. Cerqueu-vos «es- quadro í quadro, els agrada fer-se pregar...
trella». I no us queixeu, perquè no sé per quin
sant no us he plantat avui mateix... E s dir,
que trobeu natural que en els cartells d'ahir
nit figurin dos centímetres més grans les lletres que anuncien a l'Arnikoí que les que reprodueixen el meu propi nom? Doncs bé, jo
us demostraré qui porta gent a aquesta casa:
jo em retiro i el públic es retirarà també; que
segueixi l'altra, cantant coses que no entén
ningú...
Introdueixen els dits llargs, ben cuidats,
dins el pot de pomada, se'ls empastifa ben
bé i després els aplica a la cara. Aquest gest
maquinal l'obliga tancar els llavis per tal de

• Vist des de l'alt, on pengen les argolles de ferro que sostenen els decorats, l'escenari sembla u.ia gran gàbia. Una immensa
gàbia plena momentàniament d'ocells que esperen amb impaciència que passin unes hores
per a recobrar llur llibertat i volar lluny de la
presó. Per a volar cap a llurs somnis, llurs
vicis, llurs ideals...
Un llarg vol d'imaginació que la nit i la
fantasia donen un to d'infinit, mentre en realitat no és sinó una petita fugida de llurs pròpies vides que durarà tan sols fins l'endemà
a la tarda. Fins l'endemà a les tres, hora d'as-
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saíg, hora que la porta oberta de l'escenari—
porta amb trampa d'una gàbia — es tancarà
darrera llurs passos.
B L a cortina cau damunt l'escena; s'aixeca tot seguit, perquè el públic aplaudeix. Són
uns aplaudiments freds, apagats, sense vibració.
Els aplaudiments d'un públic que li agradaria
tornar a veure el que ja ha vist, però no in-
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sisteix molt per això, doncs espera coses noves... Aquesta és la glòria efímera d'una cançoneta efímera també. Les sceurs parisenques
accedeixen somrient al bis, fan una senyal al
director d'orquestra, i recobrant la seva fragilitat de papallones, inicien el refrain:
Le mariage un jour
Couronne leur amor...

tant de la seva argumentació central, sense
perdre mai aquest motiu corprenedor d'humanisme punyent, Charlot hf ha intercalat unes visions plenes de comicitat de bona llei que acaA S L U C E S D E L A C I U D A D . — ben de donar l'expressió justa de l'obra global
L'art de Charlie Chaplin no és pas del gran artista de la tela.
un art qualsevol. Per a definir-ío,
Nosaltres, dels dos aspectes d'aquest gran
caldria pouar els seus inicis en les pregoneses film — el sentiment i l'humorisme —, si ens
recòndites de la bondat mateixa. Tot ell tras- donessin a destriar i a escollir el que al nostre
pua un sentit afinadíssim de sentimentalisme, concepte ens semblés més definit i perfecte, no
i en el seu humor aguditzat hi trobaríem un sabríem pas per quin decidir-nos. A més a
profundíssim amor a la humanitat.
més, es complementen amb tanta de justesa,
Charlot té la virtut de saber armonitzar que, de separar-los, quedarien els dos sense
exquisidament la nota pregonament accentua- cap valor artístic. Amb aquesta producció,
da de la facècia que provoca l'irreprimible hi- plenament reeixida, el gran còmic se'ns moslaritat dels espectadors amb els motius curulls tra com un dels més artístics valors del setè
de sentiments que fan commoure les fibres de art. E n el seu aspecte múltiple d'actor, autor i
director de la mateixa, ens ha demostrat les
l'esperit amb una delicadesa admirable.
Tot això, compendiat, potser més en grans possibilitats que el cel·luloide té per
a crear obres bellíssimes.
aquesta que en cap altra
de les seves anteriors proLas luces de la ciudad,
duccions, ho havem trobat
que hauria pogut ésser paren Las luces de la ciudad.
lada, és solament sincronitE n el seu amor per la pobra
zada. Aquest és al nostre junoia mancada de la gràcia
dici un altre encert. Treta la
divina de la vista, nosaltres
feixuguesa del diàleg contihem cregut endevinar-hi el
nuat, l'acció llisca més plaseu amor indefinit per a totes
nerament, doncs hi han un
les coses de la vida. Aquest
seguit de situacions que la
és el sentit exacte de la seva
sincronització les fa encara
darrera producció. A l volmés expressives.— F . C .
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Planxa ondulada Canalefa - Planxa per a
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DEKOR - Produccions artístiques LENA, etc.
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CorN Catalanes, 492

-
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t - d d "SOL"
Especialitat en refrescs
IMPREMTA

A.

VILANOVA

Deliciosa taroniada
al natural

Els fins i sabrosos
COCKTAIL - NANHATAN

GUIA COMERCIAL
Expendeduries de tabacs

Farmàcies

Bonaventura Sancliment Vda. S a n d í ment, Sta. Eulàlia, 13.

Miquel Comas Bertran, Progrés, 48, i
Cervantes, 2 i 4.
Alfred Benavent, Rambla Macià,

124.

Merceries
Àngel Tort (casa Tuietes), Santa E u làlia, 5.

Fàbrica de sabons
Joaquim Tapias, Major, ÍO.

Carniceries
Antònia Morera, Progrés, í l í J3,

Fondes
Hotel-Restaurant de l'Estació de Vídua
de Jaume Planas.

Tocineríes
Ventura Orríols, Mercaders, ÍO.

Sastreries
Agustí Roig, Sant Gervasi, 88.

Joieries i rellotgeries
Anton Janini, Comerç, 8.
«AI Lente de Oro», Progrés, 33.
Casa Milà, Progrés, 25.

Fotografies
«Foto Lux» de P. Domènech, Rambla
Macià, 126.
«Royal Art», Rambla Macià, 37.

Queviures
Eusebi Daniel, Rambla Macià, 36.
Ricard Rossell, Progrés, 34.

Objectes d'escriptori
«La Habanera» de Cristòfor Colomer,
Progrés, 26.

Assegurances
Jaume Montaner (accidents, vida, incendis). Sant Pau, 14, primer.

Garatges
Tallers Caba, Membríllo, 7.

Electricitat
Miquel Roset, Progrés, 30.

Magatzems de roba
Novetats Riera, Comerç, 15.
Magatzems Ricart (robes i novetats per
a senyora). Progrés, 8 í 10, i Sant
Pau, 13 i 15.

Espectacles CINAES
Teatre Bosc
Teatre Artesà
Fe«te« Je NaJal Je 1931: ExfraorJinari» programes
Dia 24, NIT, i 25, T A R D A i NIT
Un film de Ann Harding, Conrad Nagel
i Clive Broock,

VIDAS

TRUNCADAS

parlada en espanyol per dobles.
Dies 26 i 27, T A R D A i NIT
Presentació del gran tenor Josep Mojica en

Hay que eaiar al príncipe
secundat pel treball intel·ligent del nostre
compatriota

Josep

d'Alcàntara

ms sonor» • si

Dia 24, NIT, i 25, T A R D A
Una producció «Metro Goldwing»

To J o por

el

aire

per WILLIAM HAINES
Dies 26 i 27, T A R D A i NIT
Una extraordinària pel·lícula històrica.

Du B a r r v
(Nuíer de p a s í ó n )

per l'excelsa Norma Talmadge

Josep d'Alcàntara i Conxita Montenegro en una escena del film «Hay que casar al principe»
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Sani S a d u r n í de Noya
Imp. J. Soler - Vilanova

