ANY V

NÚM. 202

P E R I Ò D I C D'INTERESSOS L O C A L S

PREUS
Un mes
Número solf.

.

.

.

Vilanova i Geltrú, 7 de Juliol de 1923

REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ
Carrer de Santa Madrona, 21

75 cènlitns.
25
»

TRES ARQUITECTES

ANDREA

PALLADIO

1518-1580

Una obra importantíssima de c a r à c t e r públic construïda per Palladio
a Vicenza és el Teatre Olímpic. Vicenza, que en el segle de Lleó X
era, segons la cort de Roma, una de les catorze ciutats italianes més
honorables, sovint rebia les visites de personatges de valúa. Tenia un
moviment intel·lectual floreixent i ple de dignitat. Aquest moviment artístic i literari és en l'Acadèmia Olímpica on es consolida (1566). A l'arrivada d'Emmanuele Filiberto, Duc de Savòia, i a l'arrivada de Guglielmo. Duc de Màntua, s'organitzen de part de l'Acadèmia Olímpica
sengles torneigs poètics.
Angiolelli treu els seus coneixements; Giambabtista Maganza recita
una cançó; una orquestrina, a la fi, deix sentir ses agradoses melodies;
tota la concurrència en pes acompanya, en sortint, l'il·lustre hoste...
Però aquestes festes que en palaus de nobles ciutadans es realitzaven eren m é s pròpies per a tenir lloc en seti públic. A tal objecte obeeix
la creació del Teatre Olímpic. Es demana el projecte a Palladio i aquest
projecte es realitza. Més a la mort de l'autor (1580), estava encara el
Teatre Olímpic molt endarrera. Dirigeix les obres el fill de Palladio;
compón en l'escenari una perspectiva corpòria Vincenzo Scamozzi.
S'inaugura el Teatre en 28 de Febrer de 1585, en ple romanticisme classicista. S'hi representa VEdip de Sófocles. E l teatre és perfumat per a
que vingui al recort dels que hi concòrren com «en la ciutat de Tebes,
que en la escena és figurada, s'hi esparramaven olors per a ablandir el
despreci dels deus». L a inauguració del Teatre és motiu de festes i banquets. En el proper Carnaval s'hi repeteix al Teatre l'espectacle. A la
visita a Vicenza d'uns embaxadors del J a p ó , que havian anat a Roma a
posar-se sota l'ègida del Sant Pare, els acadèmics ciutadans els obsequien amb una gran festassa al nou Teatre : Livio Pagello els hi posa
l'Acadèmia fins als núvols i els hi parla de Hèrcules, dels preceptes de
Sócrates, de Plató. En 1586 és rebut al Teatre un famós benedictí, el

Dels Ireballs publicats en son responsables els seus autors.
No es retornen els originals.

(DE COL· LABORACIÓ)

LLAVORS I ARA
Era encara infant i no coneixia
el món. Inolvidables temps!... Impulsat per l'instint infantívol, improvisàvem cada dia, sortint del
col·legi, guerres entre nosaltres.
Entre companys resultava una lluita monòtona i aviat se'ns acabaven
les ganes. Però, oh miracle! V e t ací que un dia, estan esplicant contes després de l'acostumada lluita
en el camp Morera, una pluja de
pedres va esgarriar desordenadament el rotllo confiat. Uns marxaren queixant-se; altres, plorant, corrien pel camí més recte del poblat,
quedant-ne set en el camp. L a brusca agressió de que fórem objecte
ens havia despertat l'odi. Drets palplantats, amb els punys closos, miràvem tots d'on venien les pedres
amb accentuat i comprensible odi.
I , com impulsats per un ressort»
tots set vàrem c ó r r e r com el vent
cap allà on eren els agressors.
Aquests, que eren una vintena, al
veure nostre decisió, naturalment
gens amigable, llençaven amb b r a ó
dotzenes de pedres amb l'únic intent d'atacar nostra presència. Ho
obtingueren d'alguns companys,
però no de tots. Aixís, creuant-se
la pluja de pedres, sens a v e n ç a r
uns ni altres, almenys d u r à mitja
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P. Pròspero Givoldi. Ràpidament decau la follia classicista. En 1587, en
un discurs d'Angiolelli amb prou feines si cinquanta persones s'hi contaven. Ja's recorre, per a cridar la gent, a simular una lluita. A l cap de
poc els espectadors irreverents no s'abstenen de cridar i moure gresca.
Un seriós conflicte s'origina a l'anar a reptar els acadèmics un jove
que xiulava : hi havia, junt amb aquest jove, un fill del Comte Valmarana... No han canviat pas les coses en l'any de gràcia 1922. Els xiulets al
retardar-se l'espectacle—i els picaments de peus—estrepitosos esdevenen. L a concorrència hi acudeix sense pensar ni en l'Olimp ni en el Palladio. E l chor local va disfressat de grec; hi reconec el sabater que'm
r e p a r à una botina. L a bona Ifigènia ja fa el posat de trista, més la dolça
malinconia d'aquesta noia de la vesta blanca d'eíamin, de la negra capota de vellut, que al flanc de la seva mare i de la seva tia contempla
l'espectacle ens arriva molt més al cor i evoca aquest ambient provincià
que té en la seva monotonia quelcom de tràgic. É s el públic amb el pro
fessor titular que no deix ni un moment de Gluck la partitura, amb la
nena que seu sobre el genoll de sa mare, amb el paraigües que cau i amb
el senyor que al trepitjar-nos diu dispensi el que'ns fa viure molt més
que la melodia gluckiana i que l'arquitectura del Palladio que «torbà la
monumental simplicitat de relacions amb l'afegiment absolutament decoratiu per a lo qual l i mancava el sentit d'escola» (*). É s de Palladio la
bella planta del Teatre, seguint els ensenyaments de V i t r u v i ; és de Palladio la bella ordenació arquitectònica, mes els relleus decoratius i
aquelles estatuetes que sembla que de sobre els pedestals vulguin fugir,
que no poden —ni per exepció—permanèixer en un seré repòs—tan llunyanes com estan de les de Grècia i les de Roma!—; aquelles estàtues
dels senyors acadèmics disfreçats de patrici imperial, qiie no són de
Palladio p e r ò que tampoc del tot deixen de ser-ne, desfiguren l'armonia de son obra i l i donen un aspecte quelcom pobre i tronat.
JOSEP-F. RÀFOLS.
(*)

Aüer.

hora. Fins que, defensant-nos, quedarem En Gou, un bon amic i jo.
Erem dos contra vint. La pluja no
minvava pas. Tot al contrari, persistia amb més coratge. Però de
sobte, un dels altres, portant-se les
mans a la cara arrenca un fort plor
tot desgranant un collaret de gemecs. Tots dirigírem la mirada en
el ferit, espill del que podia passar
a nosaltres. I tal volta commoguts
per la por, els adversaris recularen
a pleret lo que donà, naturalment,
ànims a nosaltres dos per a que
guanyéssim terreny enemic. Fins
que, a l'entrar a Les Corts, desistírem de nostre actitud. Però, digué
un:—Demà ja ens veurem les cares!
A l'arribar a Sans. els col·legials
ens esperaven amb frisança. Les
preguntes del resultat s'empaitaven. I al descriure la victòria, l'ino-

blidable Gou i jo fórem nomenats
capitans del prematur exèrcit infantil quedant en que l'endemà,
anirien al mateix lloc disposats a'
sostindré pedrades amb els de Les
Corts. Fet i dit. A l'endemà, mentres els dos capitans estàvem preparant la lluita, els súbdits havien
arreplegat macisses montanyes de
pedres. P e r ò , com el dia abans,
quant no pensàvem en res, va ploure una pluja de bales. Amb el crit
nostre els companys, un xic esporuguits, es mogueren i defensaren
com pogueren. I aixís, capdellantse els dies, entre victòries i retirades, va passar potser tres o quatre
mesos. Fins que, amb motiu d'haver ferit a un col·legial, arribà enterar-se el senyor mestre. Aquest,
al preguntar els caps de colla, tots
els deixebles en pes ens assenyala-

ren amb el dit dient quasi a chor:
«Aquests».—Fórem cridats i el senyor Carles ens digué, fit a fit amb
aquell parlar agre-dolç:
—Vosaltres!.. Els que sempre es
distingeixen per l'aplicació, enfront
d'una colla de trinxeraires fent pedrades amb germans vostres!.. Es
feriu com si res; com si la vida
s ' h a g u é s fet per a esbrabar-hi l'odi
imitant crudelment les repugnables
feres selvatges!.. Sou unsincults!..
Sapigueu, doncs, que aquesta escola està baix la protecció del govern i en nom d'ell vos castigaré.
Si bé no com mereixerien, tenintvos atenció per l'aprofitats que
haveu estat dins l'escola, almenys
per la selvatgia i mostra d'incivilització que haveu demostrat fora
d'aquest palau de cultura.
* *

Amb el càstic d'un mes copiant
cada dia la llissó vint vegades, acaba el relat de ma infantesa.
Tal volta, si aquells temps tornessin avui, el senyor Carles no ens
diria el que va dir aquell dia inesborrable. Com tampoc s ' h a u r i a
atrevit a castigar-nos en nom del
govern. Car, en el Rif s'emportaren
per força an En Gou, aquell capità
intrèpit per a defensar un dret que
no té res de dret; és ben tort. I mercès les errades o enveges dels que
sostenen escoles on la cultura és
obligada, aquell bon amic jau colgat en terra, vençut per la són inacabable. Pobre amic meu! Cada
volta que penso en ell, en l'entrenyable Gou, froten per el cervell
les paraules del sen3ror mestre.
I mos llavis van pronunciant-les
amb ininteligible misteri, com si
busqués la resolució vd'un difícil
problema.
JOSEP BUSQUETS TENAS

RELIGIOSES

Parròquia de Sant Antoni Abat

Es un aconteixement religiós el
de cada any el dia de Sant Pere a
l'església de Sant Antoni Abat amb
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motiu de celebrar la festivitat del
Sant Apòstol.
Enguany no va desmerèixer en
res amb els anys anteriors. Fou
cantada la missa dita de «Sant
Agustí» del mestre Sancho Marraco, sots la direcció de l'intel·ligent
organista i mestre de capella nostre apreciat amic D . Valentí Sans.
Les parts de tenor, tiple i baix,
foren executades amb molta justesa pels professors de la capital senyors Galofré, Torrents i Giralt
respectivament, amb col·laboració
d'altres importants parts que formen el chor de la Capella.
Fou ajustat el panegíric que va
pronunciar el Rnd. P. Rafel del Nen
Jesús, Superior de la Residència
de P. P. Carmelites, de Barcelona,
qui ponderà la potestat de Pere
com a cap de l'Església catòlica
enaltint el Pontificat i posant-lo
com a única potestat que sobrepuja
a totes les potestats terrenals, i
p e r d u r a r à fins a la fi dels segles.
Argumentà sobre l'actual disbauxa en que es troba la societat
que ha fugit del sí de l'església,
venint en conseqüència que els Poders i els homes no podran portar
a terme cap obra positiva sens emparar se en les doctrines de l'església catòlica, la única que dóna
solucions de pau en tots els conflictes temporals, ,
Recomenàmolteficaçmentl'apostolat per mitjà de la premsa catòlica ja que avui és aquesta una força
poderosa per a tornar els homes a
Crist i a sa Església.
La concurrència fou nombrosa i
distingida.

Mil felicitacions a la senyora administradora de l'Altar de Sant
Pere, D.:i Marcelina Jacas, V d a . de
Puig, pel seu zel desplegat en ei
lluïment de l'esmentada festa.
*
* *

Parròquia de Santa Maria de la Geltrú
L'Apostolat de l'Oració d'aquesta parròquia celebrà el passat diumenge sa festa principal que tots
els anys dedica al Sagrat Cor de
Jesús.
Es celebrà missa de Comunió
amb assistència bastant nombrosa
de associats i fidels; en l'Ofici que
es celebrà més tard amb exposició
de S. D . M . , es c a n t à l'inspirada
Missa de Sant Josep, del mestre
Ribera, sots là direcció del mestre
de capella senyor Montserrat.
Són de notar els sermons predicats pel canonge Magistral de Tarragona Molt litre. Dr. D . Jaume
Sabater, sobre el regnat social del
Sagrat Cor, principalment l'exposició del sermó de la tarda sobre el
seu regnat en els individus, en la
família i en la societat; tema interesantíssim que desenrotllà amb
profusió d'arguments ben sòlids i
edificants.
Acabada la funció s'organitzà
una petita processó que donà la
volta pér l'exterior del temple, acabant amb la reserva i el Ferma
la veu.
* *

Parròquia de l'Immaculada Concepció
L'Apostolat de l'Oració d'aquesta parròquia celebrarà el dia 8 dels
corrents la festa solemne d'home-

natge i adoració al Deífic Cor de
J e s ú s , amb els següents actes:
Al matí, a dos quarts de vuit, hi
haurà Missa de Comunió general,
durant la qual el Rvnd. Vicari de
la mateixa farà la plàtica preparatòria i serà administrat el Diví menjar als fidels a l'ésser acabada la
Santa Missa.
El chor de Teresianes deixarà
sentir apropiats mots eucarístics
durant la Comunió, i recordem a
les referides associades que en
aqueix dia tindran la reglamentària Comunió mensual.
A les onze, serà celebrat solemne Ofici amb exposició de S. D. M .
cantant-se la Missa de Sancho Marraco amb acompanyament d'harmònium i instruments de corda.
A la tarda, a dos quarts de cinc,
després del res del Sant Rosari i
acte seguit amb exposició de Sa
Divina Magestat començarà el T r i sagi pel mateix chor del matí i amb
el mateix acompanyament de música, acabat el qual es farà l'últim
dia del mes dedicat al Sagrat Cor
de Jesús, i el Rvnd. Francisco de
Paula Torras, beneficiat de la parròquia de Santa Agna (Barcelona)
farà el sermó, organitzant-se la
processó amb que aquest any pertany finalitzar la festa de l'Apostolat en aquesta parròquia.
El curs que ajudant Déu s e g u i r à
la processó, serà de sortida de la
parroquial, carrer de l'Immaculada, Rambla Ventosa i de la Pau,
carrer de Soler i entrada a l'església, acabant-se la festa amb solemne benedicció i reserva.
Per les presents invitem aquelles

T a n t sajps, t a n t v a l s
Ensenyança i preparació de Comerç i Matemàtiques
A c a d è m i a Mercantil ® Plaça del Pou, i
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Associacions i representacions que
no haguesin rebut la corresponent
invitació suplicant-los-hi que's donguin per invitades i als particulars
i fidels tots qui es sentin aimants
del Cor Deífic de Jesús una vegada
més els invitem a que vulguin ajuntar se a aquests pietosos actes que
són tan sols a major glòria del Cor
Deífic de Jesús, i a tots els veïns
per on te de passar la processó recomanem que reguin el carrer i engalanin els balcons.
*
Com ja vàrem anunciar, el dia
de la festivitat de Sant Cristòfol
en l'ermita del Sant es celebraran
les següents festes religioses: missa
matinal cantada, Ofici a les deu,
amb sermó que dirà el Rvnd. don
Joan Castellet, rector de la parròquia de Santa Madrona, de Barcelona, i benedicció d'automòbils a
les onze; i a la tarda, rosari.
Amb motiu d'escaure's el cinquantenari de la restauració del
culte de dita ermita, s'ha pintat i
restaurat l'interior de la mateixa
sots la direcció del reputat artista
D. Santiago Marco.
És de preveure que aquesta tradicional festa es veurà com sempre
ben concorreguda de vilanovins
per a tributar al Sant pietós homenatge, de lo qual se'n veurà bon
goig la distingida família Vivó que
tanta cura posa en l'esplendorositat d'aquesta vilanovina festa.

vell, amb la distingida senyoreta
D.a Mercè F a t à s .
Rebi la novell parella nostra enhorabona.

NECROLÒGIQUES
EI passat dimecres, va tenir lloc
a l'església parroquial de Sant Antoni Abat, el primer aniversari en
sufragi de l'ànima del que fou distingit patrici i intel·ligent arquitecte D. Josep Font i Gumà.
L'església arxiprestat presentava excel·lent aspecte en mig de la
luctuositat de l'acte, amb severa
il·luminació i demés requisits propis
de aquests actes.
Tractant-se de una personalitat
vilanovina tan coneguda i apreciada, era de preveure que a aquell
acte hi concorregués una ben nombrós i selecte estol de vilanovins de
totes les clases socials, des de les
més humils a les més enlairades, ja
que el plorat senyor Font i Gumà
tan compartia les seves intimitats

* **

En la Basílica de Nostra Üona de
Montserrat ha contret matrimoni
nostre dilecte amic En Ricard Xo-

Però, més que les nostres modestes ratlles, l i seran més plaentes a
Déu les oracions dçls nostres llegidors i subscriptors que segurament
hauran ja enlairat al cel amb motiu
del primer aniversari de la seva
mort.
A la senyora vídua, D." Maria
de Fors i de Cuenca, fills i demés
parents, renovem amb aquest motiu l'expressió de nostre pèsam.

HORARI DE TRENS ENTRE VILANOVA I BARCELONA
Dc l.'ef de Juliol a 9 d'Octubre de 1923
ASCENDENTS
Sortida
Sortida del Pasde Barcelona selg de Gràcia
5'5-12
9-08
9'2ü
MM?
\5'05

DE SOCIETAT
La distingida senyoreta Na Josefina Borghero i Pi, acaba de obtenir cl títol de tenedora de llibres
després d'haver-se examinat obtenint la calificació de Sobresalieni.
S'ha examinat, també amb brillant resultat, del segón curs de
Geografia Comercial.
Rebi la aprofitada senyoreta la
nostra més expressiva enhorabona.

amb una classe com amb l'altra; i
també hi estaven representades les
distintes societats de tota mena i
les cases benèfiques, i les cases industrials més importants de la vila.
Aprofitant aquesta ocasió t a n
oportuna i remembrant al distingit
patrici i la seva obra, que serà en
l'avenir una fita inesborrable, no
podem menys que tributar-li un
piedós record des de les columnes
de EL VILAXOVÍ, que tantes mostres
d'afecte l i havia tributat en vida i
que el distingit amic, amb aquella
modèstia característica, ens havia
a g r a ï t , dient-nos que n'era ben inmereixedor.

18'1890
I8'58
20Sortida
de Vilanova
6- 44
7- 32
7- 48
8- 02
11-19
14-—
17-08
17-26
17-38
19-01
19-13
21-33

(I)

.Vil
8*86
9-21
9·33
12'1919
W4t
18-13
IS-Ai
18*49
20·U

Arribada
a Vilanova
ó'M
6M2
lO-SS
lO-oO
13'14'*»
17-30
19-21
19-31
19-44
21-31

Classes
de tren
Especial
Omnlbus
Especial
Correu
Lleuner
Omnlbus
Mlxte
Lleuger
Lleuger directe
Especial
Correu

DESCENDENTS
Arribada al PasArribada
Classes
seig de OrAcla a Barcelona
de tren

8*12
8-26
8- 37
9- 11
13-09
IS'18'18-46
18-89
2018
20'30
23-35
Sols els dies festius. - (2)

8-25
8-32
8- 50
9-24
13-25
15-13
18- 13
19- 02

Destí
Vilanova (1)
Lleida
Vilanova (I)
Madrid
Vilanova
Reus
Madrid
Vilanova
Tarragona
Vilanova (2)
València
Procedència

Correu
València
Especial
Vilanova (2)
Lleuger directe Tarragona
Vilanova
Lleuger
Madrid
Correu
Vilanova
Lleuger
V'alèncía
Exprés
Vilanova
Especial
(D
Madrid
Correu
mi
Vilanova (I)
Especial
Lleida
20-32
Omnlbus
València
20-44
Míxle
23-50
Abans i desprís delt dies festius.
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CHHSSIS eflMIÓH
Nuevo Precio

34S0
Q > t a s .

9

La vostra biblioteca tindrà una
visualitat artística ben remarcable si renoveu l'enquadernació
d'aquells llibres de lloms espellingaís, i desenterreu aquelles
revistes o volums que la pols
pudreix i que foren una joia en
mig dels demés.
Feu l'encàrrec tot seguit a la

E l Chassis Camión Ford de
una tonclada ha probado prao
ticamente su utilidad reduciendo
gasíos de transporte en cualquier ramO de negocios donde
haya que utilizar arrastres.
A su nuevo precio y.considerando lo económico de su entretenimiento, su durabilidad y
su eficàcia, convendrà con nosotros en que no ticne rival en
el mercado de automóviles de
transporte.
Para asegurarse de una pronta entrega, envíenos su pedido
inmediatanicnte.
A plazos si asi se desea
Autorlzado en Villanueva y Geltrú

AGUSTÍN

CABA

Impremta Social ^
Per la seva bonica presentació
i per la seva economia, val la
pena de visitar aquesta c a s a .

EL

6 •

V1LAN0VI

Ultramarins i Comestibles
de

CRISTÒFOL

FERRET

Successor de Vídua de J. Campins

ÍÒC171L

C O M E R Ç , 13 I S A N T P E R E , 35
Els Olis de Juneda i Les Borges, són els millors del món.
Aquesta casa és l'única que els ven importats directament.
Els articles que no tenen parió per la seva riquesa i bondat són
els C À F E S T O R R A T S per sistema (o procediments) especial i
modern i el VI M O S C A T E L L expressament elaborat per aquesta casa.
No debe faltar en ninguna casa un frasco de

MICROBACILINA DEL CURA
(Patente 58797)
Es el mejor antisépfico, dcsinfecfanfc y microbicida.
Combaté y cura toda clase de enfermedadcs microbacilares.

Infalible en Pulmonías, Tffus, Diftèria. Tumores, contusiones. etc.
Remedio ideal en las Enfermedadcs 'secretas y propias de la mujer.
Indispensable para la desinfección de ropas, cuartos y utensilios de enfermos.
—mm M> » • »

Laboratorio A L B E T - Duque de la Victoria, 4 - B A R C E L O N A
DE VENTA EN FARMAC1AS V DROGUERÍAS

Depositario en VillanuevayCeltrú,-Pablo Virgili-Correo, 11, tda.

ANTIAPOPLÉTICO
MEISTER

LA APOPLEGlA (Paràlisis o ferllura)
CURADA 0 E V I T A D A CON E L

Aiitiapopletico del Abaté Jh, M e í s t e r
DEL

MONASTERIO DE HIRSAM

El remedio inmunizador e infalible, el ÚNICO
en el que se puede poner confianza ciega para
evitar y curar la Apoplegia (Feridura), se debe
a la valia de éste, en el mundo sabio médico y
r mas tarde, en el claustro, virtuoso fraile, abaté
Jh. Meister.
En efeclo : Si algun antepasado vuestro ha sufrido ya de Apoplegia, si notàis calambres, hormigueo en las manos y en los pies, disminución
de la vista y taeto, decaimiento general, pérdida
de la memòria con mucha propensión al sueno o veis pasar puntos luminosos por delante de
los ojos, es que la Apoplegia os esta acechando y si no queréis ser su víctima, tomad enseguida el Antiapoplético M E I S T E R .
Es el único remedio que devolverà al paralítico el movimiento perdido en sus brazos o piernas, especialmente dentro del primer ano del ataque y a los primeros días, hace recobrar el habla clara y sonora a ios balbucientes paraliticos que por el ataque se han visto privades de ella.

Frasco grande 10 ptas.

Frasco mediano 6 ptas.

F O L L E T O DIVULGADOR D E L A APOPLEGÍA

GRATIS

Depósito general y venta: Farmàcia de los Ferrocarriles del Norte, calle de Vilanova, 1
(írente Arco Triunfo).—Dr. Andreu : Pérez Martín y C.a.

En Villanueva y Geltrú ! F

A R M À C I A

F E R K E R

piaza Mercado,

2

Variat assortit
en estoigs de
cartes i sobres a
preus molt eco=
nòmics, inclosa
T impressió del
membret o ini=
Cials amb tinta
de color.

Gran rebaixa de
preus en les tar=
ges de visita en
calitat opalina,
simil-tela, mar=
fil i bristol.

Sobres per atar=
ges de visita de
tots tamanys-

