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les fesies populars
per

P I U L A R

V

I L A N O V A , com tots els pobles de
Catalunya, celebra també, tant a
l'estiu com a l'hivern, la seva més
0 menys típica festa major, encara que no es
pugui considerar com a tal la primera, per ésser deguda a un vot de poble.
Aquesta mena de festes es distingeixen
a Catalunya per les seves singulars característiques de popularitat, podríem també dir. folklòriques. Els seus envelats a l'era o a la plaça,
a manca de sales de prou capacitat han estat
substituïts ací pels magnífics estatges de les societats. Les típiques cercaviles, les serenates
amb l'indispensable obligat de cometí a cal Alcalde i al President de la Societat, les Tarasques i Moxigangues gaire bé ja no se'n serva
record a la vila potser massa pretensiosa del
seu voler ciutadà, si bé tots els que les han
viscudes les enyoren pel caire ingenu que hi
donaven els camperols encarregats de l'interpretació dels respectius personatges de les dances o «balls populars», que tingueren entre nosaltres ardits cultivadors. Recordem *La Sebastiana», la heroïna valerosa que va d'aventura en aventura impel·lida per un sentiment
de despit crudel i venjatiu, que es vanta de
poder dir:
«Que no hay León en el mundo
que a mi valor se iguale.»

1 que orgullosa dels seus crims, cínicament els
relata d'aquesta manera:
«Fuime a Donde era mi Padre
con un Animo atrebido
y con Cuatro Punaladas
el Corazón le apartido.

Luego del Padre ala Madre
Haciendo en ella lo mismo
que con solo dos Punaladas
le edejado sin Sentidos.
y al ver tan gran Crueldat
Cayó el Moso amortecido
y le di muerte al Traidor
pues que el la causa a Cido.»

Com es veu per les transcripcions textuals
que farem dels manuscrits que ens han estat
gentilment facilitats, la truculència de la tragèdia no pot ésser més esgarrifosa i a ben segur
que assoleix el màxim de crueltat de tota la
literatura melodramàtica de sang i fetge.
De la mateixa faisó és altre de molt antic
i que tampoc havem aconseguit veure representar per nostres places ni carrers; és el de
«San Francisco de Paula», l'acció del qual es
desenrotlla entre reis caistians, moros, turcs i
intrigants maquiavelismes del Diable amb l'intervenció salvadora de l'Angel bo.
Vegem-ne alguna cosa del que es fa dir a
la bel'licosa Reina cristiana contra els infidels:
«Para arrendir esta infama Tropa
perversa y Malvada
es demaciado briilos y alientos
que afavorescan estos bientos.
No haya dilacion ni Tregua,
rompiendo Muslos y piernas
les cortaré las orejas y la Lengua
y despues de esta mengua
pues me dijo Santiago
que abatiras tu Bandera Rabiando
y harvolando mi estandarte
que Otro igual no hay en arte
pues que voy en Cruz de Guerra
Atropellaré a esta Gente Perra.»
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Havem aconseguit encara els de Manri-

que és aquesta gran Joana
que vós teniu per muller,
que si un dia la deixéssiu
gustós l'arreplegaré.

que el Trovador, Moros i Cristians, el de L a

^osaura, el vers del qual aconseguí una popularitat extraordinària pel seu pintoresc :
«Rosaura, como te recreyas
a la sombra deste pino.
estamos en tiempo de calor
y estoy tremolando de frio.»

EI d'En Serrallonga, el del personatge històric del bandolerisme venjatiu, ric en diàlegs pintorescs com els següents:
Gai:
«Serrallonga, Deu vos guard.
Serr : Qui sou, vos, que no us conec?
G a i : Jo soc aquell Pere Gai,
per sobrenom, Valenter,
que vui entrà a la quadrilla
per ser vostre bandoler.»

Tots els personatges senten l'atracció ir
resistible del bandoler noble i cavaller, ço que
fa dir a l'home de la Vella :
Vell : «Serrallonga, valent home,
perqne veieu qui soc jo,
que tinc la dona bonica.
Serr :

us en rare donació.
Queda't la dona, i segueixme
que jo mai hauria dit
que tingués a la partida
un home tan divertit.»

Aqui, dc la noblesa del protagonista qui
cerca valents, no assasins ni lladres d'ofi:i:
Serr :

«Pau Gibert amb tos companys,
no vingueu a la partida,
que si vau matà un Rector,
no sou bona companyia.»

Com en els drames caballercscs, dits també
de capa i espasa, no hi podia mancar al ball el
tipo seductor representat en el rol de Simonet:
Simón : Jo sóc aquell Simonet,
que hi seguit pobles i terres,
conegut a tot arreu,
que tinc més anomenada
de la que vós mai tindreu;
que si una cosa us envejo
és la que ara us diré,

(Toca la barbeta a Joana)
Serrallonga molt amat,
cap de quadrilla formada;
encara que sigui dona,
li haig d'etzibir una bala.
( L i engega un tret de pistola)
Simón : Serrallonga, ja veieu
que si la bala m'encerta
em guanyava una mort certa.
1 si voleu fer les paus
a vós, Joana, us diré
que per tocaus la barbeta
no em pensava fer-vos res.
Joana : Encara em queda una bala,
calleu, calleu, Simonet
que els homes fan com les rates,
sempre miren si n'hi ha més.
Simón : Joana; si em perdoneu,
serem amics com abans
i ballarem una dansa
com si fóssim dos galans.
Joana : Aneu ballant, si us ve a tom,
no torneu a començar,
que encara que sigui dona,
a mi no em fareu ballar.
Joana :

Era també de veure que els bordegassos
encarregats d'els papers de dames s'escollien
entre els més fins de pell, però que ni podien
dissimular les mans fetes a fangar ni el que
avui està tant de moda entre les nostres damisel·les, la coloració de la cara per l'acció directe dels raigs solars, i per sobre de tot, les
incongruents mossegades al castellà, talment
com si sentíem al nostre amic Royo Villanova
recitar el versos transcrits del Serrallonga.
Hi havia el d'Els Voluntaris en el que la

pólvora hi desempenyava el principal paper.
El de fflal casats el de Les Criades, altre de

celebritat per comptar amb molts adeptes pel
seu lèxic barroer i poca-solta, com :
Amo :

«Fardasa, vesten a plassa,
m'en portaràs de carbassa.
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m'en portaràs de moltó
que no em trobo gaire-bó.»

També és del mateix ball el següent diàleg:
Fadrí : «Serafí, Serafí, toca el violí.
D. Serafí: Qui es aquest que m'ha insultat
que d'una garrotada li trenco el cap.
Fadrí : Serafí, Serafí
D. Serafí: Si ho torneu a dir, no tindreu mal
[Serafí.
Ja va per la segona vegada, insolents
que ni sabeu els deu manaments.»

d'ussumpte bíblic, generalment episodis de
la passió de Christ i es donava el nom de Tarasca a les músiques acompanyants. No hi
mancava el de les Gitanes; d'aquesta mena són
els seus versos:
«Fugiu, que ara passa la carbasa,
que jo i vos farem un tracte.
La filla de cal Pinana,
La filla de cal ^alvet,
La filla de cal Sotana, etc, etc.

Els balls dialogats eren dansats amb difeferents passos i figures en finalitzar cada parCriat: «Don Serafí, Don Berenguera ja és aquí.
lament al compàs musical de les Tarasques.
Si vostè va a cal Jutge
Els Cercolets, formant variades garlandes de
jo també hi vull venir.
Mani i disposi, ara que sóc aquí.»
flors. Els Pastorets, pel petar de les bassetges
Altre no mancat d'ingeni, era el dels 'Dia - i entroncament dels gaia tos. Els de caire drables, car sovint s'hi intercalaven sàtires im- màtic per trets de fusell o focs d'artifici, el de
provitzades de les quals no se'n lliuraven ni els Diables. El de Gitanes, teixint i desteixint
la trena de cintes de variada coloraina, joc
mateixos actors.
aquest pel que cal certa destresa perquè surti
Vegi's uns fragments :
bé. En el Serrallonga, en aparèixer en acció
«Diable no em busquis més
cada personatge fa un saltiró per quedar un
perquè tú em fas molta pena,
quan et veig tan esguerrat
pas endavant; i en acabar el parlament, balla
de les cames i l'esquena.»
posades les mans als costats com les nanses
Per aquest seguit se'n deien altres indi- d'una gerra, dóna la volta fins tornar al punt
rectes de les que no se'n lliuraven ni les auto- de partida i , cada vegada que ha passat per
ritats i mantes vegades el mateix Rector les davant dels que composen els rengles, aquests
habia oïdes i aguantades desde el seu balcó de fan un giravolt davant d'ell.
la Casa Rectoria i que a propòsit deixem de
De tants balls o danses que diem haver
mentar per la seva manca de respecte i mani- tingut, pot dir-se que només sobreviuen pel seu
festa grolleria.
caire d'esportius, el de 'Bastons í Els CasteDarrerament havem vist encara el de caire llers de 'Valls o siguin després els clàssics
religiós nomenat Els Pastorets, el més in- Xiquets de Valls, més antigament coneguts
nocent de tots que n'era executat sempre per per els valencians.
nois a l'igual que el 6?Els Cercolets :
Ja al 1838 existien els Gegants i el Dragó
— que deu ésser el Drac d'ara. La Mulassa
«Jo sóc el primer pastor
com vosaltres ja sabeu.
sembla vingué més tard, potser en el període
Us vinc a donar els bons dies
àlgid de les antipàtiques fòbies existents entre
gloriosa Mare de Déu.»
vilafranquins i vilanovins, puix és tradició que
El de la Moxiganga era d'ordinari repre- mentre el Drac d'allà vomitava foc de cara a
sentat per hortolans que vestits a l'istil del ball Vilanova, la nostra Mulassa guitzava d'esquee bastons, formaven quadros o grups plàstics na a Vilafranca,
I aquest altre vers:
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Les transparències
De les hores vives
Contenen
Fils de color
Que hom troba
A l'interior
De les bales de vidre.
Carles óindreu i Tons, originalíssim uulor
del llibre "Hores dairera el oidre", amb el
qual el grup "tfmics de F&rt ^ou" ('Barcelona) es proposa inaugurar la sèrie de les
seoes publicacions.

— Barman : S'ha embussat
La màquina dels xiclets
De maduixa
En aparèixer
Rera el piano elèctric
Part de dins del taladre
Musical
Un cable urgent
Datat a Baltimore.
I el barman ha posat
La calba ardent
Sota el raig de l'aixeta
De la soda
Abans de llegir:
"Trameto per avió
— Motius variats
1 virolats —
(Flora i fauna)
Mig milió
De corbates
de llauna
Tres botelles sentimentals
S'han desmaiat
I quelcom s'ha ennuegat
Al fons de la nevera.
Carles S I N D R E U I P O N S

(Del llibre "Hores darrera el oidre"
poema d'adolescent)
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'J'ntermezzo
par

Manuel

HNIHT

argentades, William Haines—ample pantalon
mantega, camisa blanca «esport», casquet de
Àdhuc l'ombra de l'olivera és oliosa,
mariner anglès decantat a la dreta sense un
tel de petulància — bufa un saxofó, mentre els
•
B
ulls es gronxen, amb aire de facècia, en l'inAquell «home-mosca» va desprestigiar-se
controlada melodia.
de tant anar pels ascensors.
William, de tant en tant, abandona l'instrument damunt l'herba de paper fi dels estuExisteix un tipus d'infant comerciant en dis cinematogràfics, estira els braços, s'allarga
el si de totes les famílies. Es aquest que co- mandrosamcnt de cara el cel i xiula una canbra sis bombons a canvi de la més ingrata de çoneta americana que es riu del mort i de qui
el vetlla, amb música de Jack Hilton.
totes les seves besades.
Un cicerone, al lluny, el signa i el defineix
a uns turistes anglesos de color de puddtng:
— «Veieu, mtster Haines, el més fresc de
Geladora: manubri de l'estiuejant.
tots els artistes de la pantalla.»
I Haines, que ara juga a fer bombolles de
El fum blau i finament ensunyat de totes sabó davant els ulls divinament maliciosos,
les xemeneies de masia, sempre us l imagíneu torbadorament extasiats d'Anneta Page, assegut en un coixí farcit de perfumades declaraperfumat de tèbies sentors de farigola.
cions amoroses, capint sobtadament l'importància de la seva aurèola, es quadra militarCaldria que existissin uns ^termos»—im- ment, xiula un fragment de l'himne nacional
pecablement científics — on poder mantenir- anglès i , quan l'astorament dels turistes s'enhi, ben fresca í intacta, aquesta gràcia mera- devina en llur complaença (la pell ha esdevinvellosa de la inspiració.
gut de gallina per obra i gràcia d'aquesta inesperada alenada sonora de patriotisme), W i lliam, «el fresc més fresc de tots els frescs»,
Existeix un gust especial dels vins, segons allarga un braç i posant significativament un
la copa en què us són servits.
dit—el dit que tots sabem—enlaire, els hi diu
fent una cantarella grotescament infantil: Pugeu aquí dall, pugeu aquí dalt!, pugeu aquí
POSTAL DE W I L L I A M HAINES
dalt!...
GREGUERIES

Sota el cel de Califòrnia, a l'ombra d'un
cirerer d'estudi cinematogràfic que fa cireres

(... mentre Buster Keaton celebra l'acudit
amb la més fresca de totes les rialles.)
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festa Sflajor
uin aire més calent té la Festa Major,

Q

barreja de perfums, de sospirs i mirades!
Terpsícore, que trena danses enjogassades,
porta una diadema de perles de suor.

Is brillants colorets s'han pansit una mica
i el somrís en els llavis preludia un esforç,
però sona insistent una folla musica
que accelera la marxa decrèpita dels cors.

J

a no és la quietud de la vila assenyada,
ni la pau de la llar, ni el platònic rondell.
Llençant piules el drac ha arruixat la gentada
i tothom n'ha sentit la cremada a la pell.

C

upido, convertit en un músic de jazz,
alterna les sagetes amb els cops de timbal,
i les parelles dansen amb un aire fatal
endutes per les ones d'un melòdic compàs.

uin alè més calent té la Festa Major,

Q

barreja de perfums, de sospirs i mirades!
Esperances marcides i sedes rebregades,
tot es lliga amb un fil de perles de suor.

D

esprés, un cop passada la follia de l'hora,
quan la vida reprengui son callat ritme antic,
hi haurà al cor de la nit una angoixa que plora
i un coixí ple de llàgrimes serà l'únic amic.

J. A. R. F.

P R I S M A

Records de ^Tesfa 'íMajora muntanya
per

V.

R.

Repic general de campanes:

Arribada dels m ú s i c s : Els mú-

EI so de les campanes sempre ha estat una
veu que des del cloquer ha dit quelcom al poble. Li ha dit si havia de riure o plorar. L'ha
desvetllat segons el so del seu sentiment. El
tritllejar de campanes del dia abans de la
Festa Major, era el tast de l'endemà que s'apropava. Era l'encetada d'un bon menjar. Pels
qui l'havien copsat aquest tritlleig, fruïen el
millor nombre del programa, perquè oviraven
„
t " . j .
,.1
lluny encara tota melangia d unes acaballes.

sics, un violí í un cornetí, eren guaitats amb
recel. Hom creia que portaven la dolenteria
d'un poble més gran, però cap al tard tenien
més amics els músics que el frare, i això que
el frare venia a portar-los-hi la bondat.

L'arribada del frare: L'arribada
del frare predicador al poble era de faisó escaicnt. El poble l'esperava al terme, i algú,
més llest que els altres, s'escabullia per una
drecera i sortia al pas del vianant, per arribar
plegats. Arribar junt amb el frare, com si es
coneguessin de tota la vida, era una cosa que
mudava molt. Mentre el frare era hoste al poble, era difícil parlar-li, perquè sempre resava. Era qui resava més i el qui ho necessitava menys del poble. En marxar, però, el rector
tenia treballs per a ésser dos en acomiadar-lo.

Dinar i llevant de taula: La taula era l'única realitat de la Festa Major. La
carn hi era vestida de diferentes menes, i sola, f
, , , ,
ment la mestressa sàvia el nom de la bèstia,
« .
,
, ,
Menjaven hns que els músics anaven a dirlos-hi prou a cops de cornetí i de violí, iniciantlos.hi la digestió que d'altra manera no haurien fet,

©O'O al San*: En noar aI Sant» a
crils tothom s'hí tó^ EIs críts s'espesseïen
tant <ïue es tocaven uns als altres. H i ajudaven
moIt a crídar el xai 1 eI Pollastre en maceració
estomacal. L'endemà, en obrir la porta de
l'església, encara sortia fum.
B a „ d e n i t . BalI de nit j de matinada.
g, rector , el {rare prou eis hi
^ n0

Missa matinal: Missa per a dones balleu! Però ja no hi eren a temps. Tenien
solament, en què totes rascaven les seves carns
plenes de polls de pollastre.

L'OfíCi: A l'ofici hi havia tota la devoció de vellut. No hi mancava un sol home. En
la quietud de certs moments, no s'oïa més que
un fregadís de calces, com el soroll d'un ratIlador de formatge amb sordina. Llavors era
quan cl frare perdia la simpatia en dir les veritats i es preparava el comiat ple de solitud,

els músics, i què havien de fer? L'endemà, el
rector, en trobar un feligrés, no podia estar-se
de preguntar-li: què, ja haveu ballat força?
Era la santa resignació a un fet consumat.

El dinar del dia s e g ü e n t : En
aquest dinar, solament les olles i cassoles coneixien el torment del foc predicat pel frare,
els estómacs dormits dels pagesos no sabien
res de rescalfades.

O
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S? Manuel de Cabanyes
A la Maria Neus de Cabanyes
Ricart, en memòria de la visita al
jardí i cambra del poeta.

Sota l'arcada en claredat serena,
vora les tanques del jardí romànic,
Lesbia, invoca quan d'amor moria
nostre poeta.
L'aire del cel blau solemnial teixia
flonja corona d'un llorer de glòria,
mentre al jardí maternal florien
flors i violes.
Mústiques roses i immàculs lliris
sempre collia tot formant garlandes,
i àvidament les conjuntava trèmules
i harmonioses.
La solitud en el redós intacte
d'aquest jardí d'impenetrable joia
l'ànima vostra bella, on habitava,
mística ungia.
Fruits saborosos degustava Lesbia
sobre la terra en dolça pau divina,
i sempre amb joia vostre nom cridava
lírica musa.
La vostra verba divinal, exacta,
dolça brollava de la lira clàssica;
fèrvidament cançons d'amor portava
nostre Cabanyes.
Ombra immorlal de rancior serena!
Clàssic anhel d'una harmonia verge!
Ritme sublim de l'il·lusió més pura
de Poesia.
Pere O. MONTSERRAT S O L E R
19 abril 1932.
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(Dada
per

Nicolau

BfíRQUBT
La paraula «Dada» no vol pas dir res absolutament; fou trobada a l'atzar pel poeta rumà
Tristan Zíra, en posar un ganivet, instrument del
Destí, entre les fulles d'un Larousse. Dadà fou,
més que una nova escola artistica, un moviment
de l'esperit, amb punt de partida, esplendor i decadència. E l dadaisme nasqué a París d'entre un

m

grup de renegats del futurisme, el cubisme i el simultaneïsme. La seva vida fou efímera, però intensa. Morí víctima d'una realitat superior que
aconseguí crear: el sub-realisme.

A la LI una:
Aquella dona polida, tan exòtica amb l'oblicuïtat dels seus ulls, posava tots els capvespres un vas d'aigua a la finestra. A mitja
nit s'espirituahtzava interiorment bebent l'aigua platejada dels raigs de Lluna. Dels raigs
que a fora estenien un vel espiritual damunt
de tot el que tocaven...

en un paradís especial, d'ambient omplenat de
valsos vienesos i d'escuma de xampany...

Amors:

En aquests temps nostres tan matisats de
vulgaritat i prosaisme, existeixen éssers inadaptats que en vides anteriors han conegut
l'esplendor de les ciutats proscriptes pels Llibres Sagrats: Babilònia, Sodoma, Nínive;
aquests éssers han portat una existència fasOrquídies:
tuosa en la Roma decadent dels últims Cèsars;
La boja alegria de les nits de ciutat, les han CDrregut totes les terres amoroses de les
feia vibrar com flors acaronades pel vent en primeres civilitzacions, des de Lesbos fins a
un jardí. Com delicades flors d'estafa plenes la Arcàdia, on floria la simplicitat de l'idil·li
de fragilitat i perfum. El Sol les marcia, i úni- de Dafnis i Cloe; aquests éssers, s'embriagaren
cament podien subsistir a la llum de les estre- en la Florència plagada de crims i perversions
lles i els arcs voltaics. Passà el temps. I les sota la dominació dels Borgia; es soterraren
orquídees—els milers i milers d'orquídees que en les tenebres de les orgies dels feudals de
existiren i existiran—que un temps engalana- l'edat mitja; brillaren a Versalles, al mig d'una
ren la bogeria alegre de les nits de ciutat, fo- aristocràcia que tot ballant minuets anà a parar
ren arrancades del jardí de la vida. La seva a la guillotina; foren amics dels grans vàlids,
ànima, feta d'artifici i frivolitat, deu romandre Godoy a Espanya, Potemkin a Rússia, amos
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i senyors absoluts de les seves nacions pel ca- Huc Ball i Richard Huelsenbeck i l'antiprici d'una reina. Aquests éssers, en fi, són pintor Picabia, per altra, contribueixen a l'escom arbres transplantats d'un fèrtil terreny plendor de Dada. Sessions escandaloses, examorós a una terra poc fecunda en amar com travagàncies, excentricitats. Punt culminant del
la de la nostra era; una terra en !a que per dadaisme. Emprò, es necessita quelcom més :
falta d'inventiva no poden criar arrels i estan el tribut d'una existència humana. Vache,
poeta adolescent, opioman i dandy, ofereix la
condemnats a morir irremissiblement.
seva vida a Dada, com podria oferir un ram
de flors a una dama. Un ram llançat a l'eterCa La rel:
nitat, que ningú volgué recollir, i rodola semAquella sala plena de taules i cocottes, de pre avall, camí d'un abim infinit; un miserarialles i música, de cock-tails i llum; aquella ble ram de flors marcides que, pels segles
sala on l'amor somriu amb llavis de carmí dels segles, està condemnat a presidir les festes
pintats amb forma de cor, és l'escenari on del dissabte, festes d'espectres i de tenebres...
diàriament un grup d'homes juguen la farsa
d'esbargir l'ensopiment. L'alcohol brolla del
«bar» amb abundor, inunda els ànims, l'estómac, els cervells, però no aconsegueix ofegar
les cabòries. Un xic de vici: paradisos artifi cials, xampany i literatura. Cabaret literari:
unes voltes a lo Lorraine, semblant aquell
Moulin Natal de L a Maison Philibert; unes

altres, a lo Dekobra, com aquell Flamant-Rose
de Minuit... Place Pigalle. Empro, sempre

un antre arbitrari que la gent timorata imagina plagat de tants pecats com de confetti un
ball de Carnaval; en realitat, una deliciosa
gàbia de senyoretes-vampiresas que, a falta
de sang, xuclen insaciablement, al llarg d'una
palla, pipermints amb soda.

Uetpons JaJaisla
A les ànimes dels poetes maleïts, víctimes
propiciatòries de l'adversitat i un Destí fatal;
a les ànimes de Baudelaire, Verlaine, Quincey,
Poé, horda que balla a r«aquelarre* de la nit
del dissabte, se'ls ha unit l'ànima estilitzada,
plena de joventut i modernisme, del suïcida
Jacques Vache. París. J9I9. Cocteau, Reverdy, Ribemont-Dessaigncs i Rochelle per
una part; l'alsacià Hans Arp, els alemanys

Els espeel res:
Totes les nits, a les X I I , hora de sortilegi
i encantament, hora de misteri í amor, hora
en la que les larves devoren els cadàvers als
cementeris i els gats es rasquen a la pota coixa de Mefist'òfeles, anaven tres espectres a
llurs somnis. La darrera campanada de la
mitja nit, que escampa per les tenebres del
món les patrulles nigromàntiques de les bruixes, els assassins, els amants alquimistes i els
fantasmes errabonds, donava pas també als
tres espectres, des del més enllà fins llur cambra. Els primers dies s'acontentaven amb mirar
fixament la malaurada noia amb els ulls
sense òrbites; després, començaren a tantejarli el cos amb les mans descarnades; darrerament, la besaven amb la boca desdentada...
Els tres espectres, però, no varen comparèixer per pròpia voluntat a la cambra de la
noia: ella els havia invocat. Ella, que tenia
ànsia de contemplar els espectacles que, per
abominables, no poden éssers mirats. I per
manifestar li els dolors i plaers ignorats, els
tres espectres no pogueren fer altra cosa que endur-se-la. I així fou com un matí trobaren damunt el llit el cos inanimat d'aquella noia.
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ffoan ferrer i ^Miró
1651-1931
Per F E R R E R i PfíRERfí

A

LS 27 desembre del passat any finà
a Barcelona aquest insigne artista
vilanoví, personalitat de relleu intel·lectual, no prou conegut de la generació
noucentista, per quant l'home feia anys que
voluntàriament havia arreconat els pinzells
per cosa, que si bé no li reportà més glòria, li
proporcionà profit material,
EI geni artístic d'aquest pintor resta representat per diversos retrats de família en algunes llars vilanovines; pel Sagrat Cor que de cora el sagrari de l'església dita de Mar; per un
dels plafons existents a la sala de l'antic Círcol
Vilanoví; en la galeria de quadros de la casa
Creus i , que sabem, el «Sortint de Sta. Maria
del Mar^, que es conserva a la casa Sta. Teresa, anexa a la institució Balagueriana.
Recordem-li el quadro «Nit de Reis» que
ell mateix presentà a l'exposició del I I Congrés d'Ateneus, amb el qual obtingué medalla
d'or en l'Exposició de Belles Arts de Barcelona (Í898), i el notabilíssim bodegó que figurà en la I I I Exposició d'Art del Penedès,
que tant cridà l'atenció pel seu verisme, qualitat d'execució i reflexes lluminosos.
Fill d'artesans, en Ferrer tingué de lluitar
amb gran entusiasme per assolir el seu renom
per propis mèrits, amb tot i portar l'artista
dintre. En l'escola primària d'aquí aprengué
de dibuixar, on als dotze anys féu a la ploma
un auto-retrat. Després aprengué de pintar
sota el mestratge d'en Carbonell, passà per
Llotja i d'allí a Roma, i els seus quadros eren
venuts a la comissió per marxants turcs a di-

verses poblacions d'Europa i Amèrica, destacant entre els tals «A cal ataconador», ple
de picardia, i «Sastreria de teatre», ple de
color.
De retorn a Vilanova fundà al segon pis
de la casa número 5 de la Plaça d'en Riego,
la primera acadèmia de dibuix i pintura, de la
que en sortí la promoció de pintors vilanovins
vuitcentistes, car en Ferrer, ademés d'artista,
era un excel·lent pedagog; vegi's, si més no,
els seus disset quaderns «El dibujo al alcance
de todos», declarats obra de text per R. O. de
20 de gener de \ 907, per aprendre fàcilment
de dibuixar sense cap instrument, sols per cop
de vista i a pols. En ells hom hi veu el fervent vilanovisme de l'autor per la reproducció
d'indrets locals més característics.
Més tard passà a instal·lar-se a Barcelona
amb taller al carrer de la Llibreteria, on produí les obres més cabdals. Citem la coneguda
-Exposició pública d'un quadro», afavorit amb
primera medalla d'or en l'Exposició Universal
de Barcelona del 1888, i que, adquirida perla
Diputació Provincial, figura en el Museu d'Art
Modern de la mateixa ciutat, no essent veritat, com es llegeix en el catàleg, l'haver estat
signat a Londres, per quant l'assumpte és genuïnament barceloní.
En tota l'obra pictòrica de tan notable artista s'hi remarca la seva preferència per la
composició i temes de caire ciutadà, els que
recull dels diorames animats amb els més ben
observats detalls de carrer.
Es evident que la solidesa del nostre pin-
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tor era el dibuix? ho diu la severa harmonia
dels conjunts i la justesa de valoració dels termes disciplinadament academistes.
Així judiquem el nostre gran artista perdut i no serem pas nosaltres els que caiguem
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en la vulgaritat de sol·licitar un monument
per a ell. Això no obstant, entenem que al
carrer de Valentí Almirall hi escauria força
l'inscripció sobre pedra calissa donant a conéixer al transeünt la casa nativa del pintor.

unes de les anècdotes d'en ç/oan ferrer i tyliró
&l mestre qui fa el deixeble

Quan en Ferrer entrà a l'escola primària,
el mestre no li permeté dibuixar mentre no
s'inscrivís a la respectiva aula.
Convençut el noi que sense aquest requisit no hi havia res a fer, tot era demanar al
seu pare—modestíssim fuster d'entrada—que
li lliurés el DURO que costava la classe; però
aquest mai l'escoltà en la seva petició, no capint que el seu fill pogués esdevenir artista de
mèrit.
A l cap d'un temps, el mestre repatani fou
substituït pel benemèrit senyor Bonet i Espasa, qui, observador de la bona disposició del
seu deixeble, li preguntà perquè no anava al
dibuix.
— Perquè el pare diu que necessita el
DURO per altra cosa — fou la contesta.
Llavors el bon mestre li digué:
— Per això no estiguis pas. Entra a la
classe i dibuixa, dibuixa tant com vulguis.
I als dotze anys el noi Ferrer, amb l'ajut
d'un troç de mirall, ja es feia a la ploma el
primer auto-retrat, de perfecta consemblança.
En Ferrer degué tenir tan present aquesta
anècdota, que no encertà millor manera de
manifestar el seu fervent agraïment que i m mortalitzar el seu mestre amb una de les figures de més relleu del seu millor quadro.
£ a ressurrecció de /' home

En Ferrer i Miró, després d'arreconar els

pinzells, visqué tan retirat i abstret amb els
seus quaderns d'ensenyança del dibuix, que el
seu nom s'anà esfumant de les penyes artístiques i la seva presència per les sales d'exposicions era tan escassa que acabà per passar
desapercebuda.
En una de les tals, anà a visitar el Museu
de Belles Arts de Barcelona, i enfrontant-se
amb la seva obra cabdal «Exposició pública
d'un quadro*, no pogué sostraure's d'assabentar al guarda de la sala que ell n'era l'autor.
— Ca, no senyor — digué el guarda —;
l'autor ja fa anys que morí: vegi, si més no,
com ho diu el catàleg.
— Que jo sóc mort?...
— Si, senyor!
— Doncs estic molt satisfet d'assabentarme'n.
En Ferrer, en referir l'anècdota, estava
segur de que el seu interlocutor l'havia pres
almenys per monomaníac.
Paraula de rei

En una ocasió el seu marxant li proposà
per a un client, l'adquisició de l'obra «Nit de
Reis» sempre que hi hagués per a ell un marge de benefici sobre el preu del catàleg, i en
Ferrer, que, com a bon pintor, no permetia
que se'l pogués confondre amb un mal GITANO, preferí deixar de vendre el quadro,
amb tot i considerar que li pagaven esplèndidament.
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Melodia sentimenfal
per

Joan

J.

E

RA un dia del mes d'abril. Al capvespre, en aquesta hora en què el dia,
apesarat, deixa pas a la fosca penombra de la nit
Era en aquesta hora vaga quan Ell caminava, inconscient, sense idea fixa, pels carrers
de la gran ciutat. N i es donava compte, llavors, de les persones que passaven pel costat
seu, ni ferien la seva sensibilitat les estridències del gíancL*, glanc!.,. dels tramvies, com
tampoc el distreien d'aquella abstracció els
grans rètols i anuncis lluminosos enclavats al
cim dels edificis que, talment, semblava volien
contrarestar, en part, la foscor de la nit.....
Tal era la inconsciència de què es trobava posseït.
Però, no obstant, per una d'aquelles coses
inherents a l'atzar, no deixà de percebre la silueta d'aquella noia—d'un bru delicat que,
en passar pel seu costat, s'apressà a abaixar
els ulls amb un purisme inesperat i que es ruboritzà d'una manera visible en mirar-la E'l
insistentment.....

Ell, la formalitat i continència del qual era
causa d'admiració de tots els seus amics, es
sentí inflamat de sobte per una set abrasadora
d'estimar, i des d'aquell capvespre no deixà
d'acudir a la mateixa hora al lloc on veié a
Ella per primera vegada.

VERGÉS

Cada jorn, quan abandonava la seva dèria
i sortia a esplaiar-se pels carrers de l'urb—
amb el seu metòdic passeig pel parc monumental i el port, que era en aquesta hora quan
el tràfec minvava progressivament —, anava
a aquell lloc amb un goig frenètic, incommensurable, net, però, de tota baixa passió
I tot, per veure tan sols la noia que va rubo
ritzar-se de la seva mirada.
Tardor... Dies grisos, de pluges continuades, que sadollen d'aigua els carrers; dies de
vent huracanat, que molesta horriblement el
transitar per la ciutat.
Aquelles llargues estones en què Ell es delectava contemplant, tot caminant, la silueta de
la noia dels seus ensomnis, s'han tornat ara
moments breus en què, caminant amb un pas
accelerat, com si s'hagués contagiat del vèrtig
de la gent, gairebé ni pot fitar la mirada envers Ella. I aquella complaença, aquella satisf icció que sentia llavors en el seu interior en
passar per aquells llocs, s'ha convertit ara,
també, en una gran aprensió, com si talment
el canvi d'estació operés una variació en la seva manera de pensar i en els seus costums? en
fí, com si el temps àdhuc s'imposés en les
reaccions de la seva ànima.
Feia dos dies ja que no la veia passar per
aquell carrer on la conegué. I el seu pessimis-
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me engendrava, a cada hora que passava, suposicions més folles.
Ara anaven acudint a la seva ment, com
un tropell d'idees
confuses, els detalls
d'aquell amor obstinat i els repassava
mentalment, sense
que un de sol s'escapés a aquest se^
ver inventari.
Encara indagà.,,
preguntà,,. No parà
fins que obtingué
una resposta contundent, penosíssima: Ella havia
mort. Heu's ací les
paraules que s'interposaven d'una manera punyent en la
seva ànima, produint-li un aclaparament, una amargura definitiva
Una idea tenaç, com
un remordiment,
s'havia aferrat al seu cervell. Li semblava que
tot allò que sofria era una expiació per la falta
comesa a aquella inoblidable desconeguda:
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havia deixat transcórrer el temps sense declarar-li verbalment la seva estimació, i ara
aquest fet l'acusava d'una manera crua, freda,
incontestable.
De sobte es sentí animat per una
resolució desesperada: com Werther,
el desventurat, volia morir, car no
podia sobreviure a
aquell dolor que el
torturava. I començà a pensar en la
manera de portar
a terme els seus
funestos propòsits.
Potser es mataria
d'un tir de revòlver, potser... Però,
això si, moriria en
la mateixa hora
precisa en què efectuava diàriament el
seu passeig pel
parc... pel port,.,,
en aquells moments
de trista recordança... quan les grues del port
sembla que juguin a pouar aigües d'argent,
aigües de lluna...
f^thaMcu d» ó . W e s t ™ )

La tasca del poeta es representació, que arriba a son grau suprem quan
s'iguala amb la realitat, es dir, quan les formes n'han sigut talment vivificades per l'esperit que qualsevol pugui prendre-la per vivent. Així, doncs,
la poesia, en son grau suprem, apareix del tot objectiva; i quan més es retran a dins del subjecte, més perill corre de perdre's. Aquell que sols representa el seu propi interior, sense donar-li una objectivitat exterior, o bé
sense animar aquest exterior amb l'interior, estarà en els graons d'abaix
de tot i a punt de tocar en el pla comú d'allò que no és artístic. — Goethe.
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(ïMarlene wetrich
El perfil helènic i els ulls profundament somniosos de la bella star, tenen el seu complement ideal en
aquests fils d'or de la seva cabellera,
on s'hi han enganxat, amb agulles
d'il·lusió, els reflexes invisibles dels
arcs voltaics dels estudis cinematogràfics. I encara, potser, el més remarcable de la Dietrich és aquest
voluptuós esllanguiment de la seva
mirada plena de neguits
inconfessables.

Ben mirat, l'èxit indiscutible de Marlene està plasmat en aquest gràfic admirable. Unes cames delicioses i la picardia subtil d'uns ulls que tenen una mica
de llum de tots els cels del món, triomfant damunt la gravetat de les coses
de la vida.

Clixés " 'Paramounl'

tem

Ueal Hotel

óegell
de distinció

on 33 Vil anova i U iru

Foloaraval*
per a il lustrar

en impremta lofa

mena de revistes, selmanaris, lliLres,
prospectes i catàlegs J art i J indústria

Corts Catalanes, 492

-

T c l ò t o n 32505

Clixés Furnell*, Vda. Gómez
=
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1. SAGALÉS
C O B R E L L I T S D E SEDA • EDREDONS • STORS • VISSILLOS
La

casa més important d'Espanya especialitzada en aquests quatre articles determinats

Aventatges en preus

Aventatges en qualitats

Aventatges en l'assortit

Imponent varietat des del més modest al més ric i fastuós

Progrés, 4 i 6 - VILANOVA I CELTRU

MÀQUINA D ESCRIURE marca «Underwood»,
en molt bon estat, es ven per 250 pessetes.
Raó: Plaça Prats de Molló, 10, 2.on

Aqeneia

MM

Uralita, S. A.

Naqafzeim de JAUME PUIG I BENASACH
Forn del Vidre, 5
Telèfon 147
Vilanova i Geltrú
Planxa ondulada canaleta — Planxa per a revestiments i sostres — Dipòsits — Tubs —
Xemenèies — Canalons — Cartró-cuiro — Revestiments decoratius D E K O R —
Produccions artístiques LENA, etc, etc.

Tubs Uralita
Tuberia

per a conduccions forçades, en diàmetres de 50 a 1000 mm., i timbratge
de 5 a 20 atmosferes.
S a n i t à r i a DRENA per a desaigües en general, conduccions de fums,
calefacció i refrigeració, conducció d'aigües sense pressió,
i protecció de cables elèctrics i telefònics.

FIBRONARNOL

Nou material d'Uralita de poc gruix i lleuger per a decoració
artística, sòlida i econòmica.

Per a pressupostos, catàlegs, refe- UP 11 ITA
€
I
Barcelona : Passeig de Colom, 1.
rències, certificats i informacions: t l l i l L I I / l , J. íl. Madrid : Plaça de les Saleses, 10
300 Sucursals i Agències.

Hgència-iliposit per a la comarca: Magatzems de Jaume Puig I Benasacli - Forn del Vidre, 5 - lel. 147 - Vilanova l Oellrú

T a l l e r Je reparacions «1 aulomòLils i mecàniques en general1.1.
de

l o s e » Nir

Representant a Vilanova dels acreditats camions i automòbils (agència oficial de Vendrell)

FORD*

Soldadura a I' autògena - Engrasse a pressió - Reparació i càrrega de bateries.

Carretera Je CuLelles, 6 - Telèfon 27

Vil anova i Cel» ru

calqui adquirir

JAUME MIRÓ

un llïLre recorJeu que la
ESPLÈNDIDS
MENJADORS

CDINA
S E I. E C T A

LLIBRERIA SALER
=

F o J a Un i
P R E U S
MÒDICS

ver*

HABITACIONS
VENTILADES

progrés, 2

=

és la que us pol olerir
sempre les últimes novetats literàries el mateix J •a
Je sortir a la capital.
subscripcions a tota

RaniLla Ventosa, 1-3 : Teíèlon 110

VILANOVA I GELTRÚ

classe Je revistes i
periòJics

=

C I N AE S

Etneclacle*

FESTA N A M R DE 1932

Vilanova I Geltrú

T e a t r e B o s c Teatre Arfetà
Rambla Macià, 88

ü ues

:-:

Rambla Macià, 55

Telèfon 11

DISSABTE, dia 6 d'agost, nit,

DISSABTE, dia 6 d'agost, nit; DIUMENGE,

i DIUMENGE, 7, nit

dia 7, tarda i nit, i DILLUNS, 8, tarda i nit

úniques setsionf,

dues

Maqne espectacle Je varielatt
l\ mill or conjunt i suprema qualitaí

Efpectaclef

U o - -rrune*
P

u

evemment

Presentació a Vilanova de l'excelsa producció sonora PARAMOUNT parlada totalment en espanyol,

Su noche
de boda*
per

i la seva típica

Impeno /irgentina
Araenlií

Orquestra
Araentina
E«ii

Lii

Miquel Liqero

Pepe Romeu

A. MonjarJín

Lif

eixeu ae veure aquest

Opereta revista de gran espectacle
i fastuosa presentació.

maqne espectacle.

í\§

cinemailoqràlit

Detalls per programes.

millori espeetaclef
Imp. J. Soler - Vilanova

I. U a U CIMS

