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d'aquesta vila,

desitjant obsequiar a la seva nombrosa clientela i al públic en general, i corr espondre a la
confiança que els ha merescut fins ara, té el gust d'assabentar-los que acaba d'adquirir un
G R A N ASSORTIT DE GÈNERE digne de les properes festes, a uns preus relativament
baratíssjms. No compreu cap peça sense visitar aquesta casa.
POLLERIA i C A Ç A de J O A N MESTRES és garantia de qualitat i preu.
Comprar el seu pollastre en aquesta casa, és menjar-lo.
OUS FRESCOS de 2 a 4 pessetes la dotzena.
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S U M A R I

— Plaça de la Constitució,

DESEMBRE DE

S

Portada: Platja de Vilanova, oli d'A. de Caba-

E S P R È S d'uns mesos d'obligada absència, que els nostres lectors comprendran abastament, P R I S M A torna
a situar-se en el lloc que, amb una cortesia imponderable i una extremada bona voluntat de tots,
havia conquerit, des del primer número, dins el
nostre medi intel·lectual. I en iniciar aquesta nova
promesa de continuïtat, PRISMA, no sols tracta
de relligar vincles espirituals entre els seus lectors
de la localitat, sinó de lligar-ne de nous entre tots
els seus amics del Penedès. Breu : la nostra revista, a partir d'aquest número, i fent-se ressò de
persistents insinuacions, inicia una nova època
de publicació, fa més generosa la seva abraçada i
tracta de fer repercutir els seus optimismes dins
un radi d'acció força més extens.
PRISMA, d'ara en endavant, obrirà generosament les seves pàgines a tota inquietud, a tota
manifestació poètica, literària o artística, que guspiregi a través de la grisor de la nostra vida comarcalista. Ultra tot això, cal assenyalar també la
creació de les «Edicions Prisma» amb la publicació imminent del llibre Sota el cel de Vilanova,
excel·lent recull de reportatges vilanovins deguts
a la ploma de dos bons amics i col·laboradors
d'aquestes pàgines. «Edicions P r i s m a » pretén
crear una biblioteca selectíssima d'autors comarcals, amb tot l'amor i
la cura que l'afer reclama.

de Sitges, fotogravats. — Peu de pàgina, S. Mes-

Finalment: fullegeu
aquest número de Nadal que avui posem a
les vostres mans. Tenim la seguretat que
començareu a c o m prendre'ns
i fins i

tres.

tot, a ajudar-nos.

nyes. — Dona ageguda, boix. — Plaça de la República, dibuix d' E. C. Ricart — Plaça d'Eduard
Maristany, dibuix de S. Mestres.—Maria Vila - Pius
Daví, caricatura S. Mestres. — Reportatge gràfic
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J3a ^Plaça dels Quarters
^laça d'Sduard ffalón
per
Gustau Galceran

D

E mitja centúria ençà va perdent el d'Olesa, a l'ambladora egua bretona d'un hiseu tipisme; actualment es troba sendat foraster; des del carro amb quatre mudescolorida del tot.
les a les diligències de sis cavalls, dites aquí
Abans quan el Torrent de la Pastera no «cotxes de Vilafranca». Amb l'apertura de noera tapat en aquell indret, uns ginjolers fron- ves carreteres i amb el ferrocarril, es desvià
dosos el vorejaven en el tros que limitava la el tràfec cap a diversos indrets de la vila. Per
plaça de la qual el separava una paret que, uns anys, donà encara a la plaça color i remor
del costat de la mateixa, venia a tenir l'alçària la vida de la Caserna. Fora la tropa, quedà
ordinària d'un seient. Allà mataven les hores com baldada d'un costat. Fins s'ha tencat
de les festes els nostres avis, trencant i men- aquella típica taverna, amb vidrieres pintades
jant pinyons, distrets seguint els incidents del de color de xocolata, i cortinetes vermelles,
joc de bitlles, de cert renom llavors, i en el que gairebé sempre amb una mossa grassoneta
prenien part destres jugadors d'altres pobles i a la porta, de robes bigarrades, cabell negre
fins s'hi travessaven algunes dobles de quatre? i Ilustrós, pintes brillants, a la moda de
o amb qualsevol altre detall de la vida espec- l'època.
tacular de la plaça. Encara hi resten en peu
Avui no queda res; enderrocats els «Set
els edificis de dos hostals, grans, amb totes les pecats mortals», s'ha perdut una de les seves
característiques de les posades del noucents, curioses perspectives. L a conventual paret de
avui amb altre destí, i en els que s'hi movien des l'Hort de l'Hospital i la Torre dels anys de la
de la corrua d'ases de les tragineres de carbó carlinada són notes grises, esfumades...
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Núvols de yYadal
c7fúDols de 'Jfadal, peregrins del temps,
missatgers de joia consolanf absències;
càndids de I albura de llunyans cBetlems.
plens d'esgarrifances i de transparències.

^úools de (Jfadal, blanques oisions
d imprecises formes suggerint ensomnis;
magnífics parracs de pretèrits mons,
coixins enijorats de fragments de somnis.

^ngits de silenci, núools de ^adal,
passeu dolçament com oaga promesa,
com un blanc adéu que ens lliura de mal,
com tendra mirada que no hem ben compresa.

& % % <T.
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^ l a ç a de la Constitució
(plaça de la tyepúbli ca
per
MfíNUBL

U
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N E S palmeres grises

monument

— més aviat amb cara
de prunes agres — un
elaborat amb una

economia remarcable i deplorable alhora; el vol—gris i blanc—
dels coloms municipals que s'aturen al palmell de la mà del monument a la recerca de beses
imaginàries...
Per als qui coneixen Vilanova de biaix (estiuejants, viatjants
de comerç, actors, < coupletistes»)
aquest clixé de la Plaça sempre ha estat el

no, les banderes que pengen dels balcons con-

més grat a llurs evocacions. I la cosa és com-

sistorials, les il·luminacions extraordinàries i

prensible : col·laboren a l'estímul retentiu el fet

el actes de concert de manta banda de regi-

de trobar-se en aquesta Plaça la Casa de la

ment en plena festa major.

Ciutat, amb la corresponent llocada de muni-

L'ull d'aquesta Plaça és un rellotge cansat,

cipals graciosament solemnes, el monument a

vulgar, però que encara es defensa i té una cer-

Tomàs i Ventosa i les voltes, un temps—ai! —

ta bona fama. Si no fos pel temor de ficar-nos

poblades d'un divertit esplet d'eixelebrats es-

dins la ratera de les al·lusions malignes, diríem

tudiants.

que és de les poques coses que encara van a

Ultra tot això és la Plaça oficial per excellèncía. Us ho recorden insistentment, si més

l'hora d'aquesta Plaça a estones grotesca, a
estones incomparable...

PRISMA
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1' j H m e n c a n a

al "Çrill 9?ooff?» de '-Barcelona
per N. OMRR

E

L dibuixant de l'historieta, de la nota humorista i elegant, s'ha donat a conèixer com
a expositor amb 56 caricatures colorides de gent coneguda en tots els ordes de l'activitat : polítics, artistes, músics, literats, poetes

L'originalitat del dibuix i perfecte

semblança dels subjectes ha estat ben ponderada per la premsa d'avançada, «Mirador*, «El
Bé Negre», «La Rambla», etc... També els companys cultivadors del gènere ninotaire. Castanys, Opisso, Quelus, Moreno... entre altres.
Tot ço que ens plau a nosaltres per celebrar l'èxit de crítica i de vendes de l'artista model
de treballadors i de modèstia.

<jQa

^laça
^laça

D

de

V Sstació

d'&duard
F.

^aristany
SERRfí

N0VR5

E totes les places de Vilanova, aquesta de l'Estació
és la que té un aspecte més immensament desolat.
Abans, quan hi tenien lloc aquells incommensurables partits de futbol, que tots els esportius vilanovins encara recorden amb un bri d'enyorament, aquesta plaça tenia tot
un colorit, un ambient i una vida pròpia.
Ara, però, si no fossin aquests circs que de quan en
quan hi fan estada i l'hi injecten una alegria fugissera i i n fantil, podríem afirmar seriosament que és una plaça que ja
ha passat a la posteritat.
A l'hivern hi fa un fred glacial, un fred que es fa més viu,
més dens i més tallant, si conteo pleu la tristesa desarrapada
d'aquells parterres cursis i marcits que s'aixequen impunement, i aquell amaniment de picarols dels «cotxes de l'estació".
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0 nii d'hioern purtssimal 6n fon si
de foscor transparent i perfumada
s'arrauleix fredolic I 'ericis dioi
de l'esclat fulgurant de l 'estelada.

tranquil·la, solemnial, clàssica nit
— eoocadora d'altes harmonies—
sense turment, ni febre, ni neguit,
ni llanguiments, ni dols, ni melangies.

Vola un perfum de Cosmos per l'espai
i en l'harmonia del silenci gai
en aquesta hora dolça i encalmada;

feta de llum multicolor d'estels
en mig l'augusta serenor dels cels
deoalla a poc a poc l immaculada.

J. BUfíNCH l B 0 È 5
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Conte g r i s
per

J. F.

FERRER

D

I J O U S , 4 d'octubre de 19.,.-Escric
sola en la meva cambra. La mare
bacaineja al menjador tot fent punt
de ganxet. EI pare vindrà tard, com cada dia.
Doncs tinc temps de confiar me a les planes
benvolents del meu llibre dc memòries. Estimo
aquest costum de les confidències escrites, però
només en faig ús quan en sento la necessitat.
Jo no sóc pas una noia endreçada, metòdica,
freda. En les meves coses trenco l'ordre ben
sovint. Per això, d'aquest aplec dc retalls de
la meva vida no puc dir-ne el meu diari perquè
no ho és. Són notes esparses, distanciades en
el temps, mancades de continuïtat. Però em
plauen perquè són fidels en reflectir el meu temperament, el meu caràcter, la meva psicologia.
«Escric en la meva cambra. F a un vent que
xiula i udola ferèstegament í fueteja els vidres i
mou una gran fressa amb les palmeres del carrer.
«Aquests presagis de l'hivern m'encomanen una certa basarda pueril. Vivim — bé
és veritat—en una casa reduïda, davant la
mar, blanca, neta i clara. Però hi experimento
les mateixes sensacions que em produiria un
casal antic d'immenses sales desolades, amb
castanyers al jardí i retrats venerables, de somriures immòbils.
«Tinc unes ganes folles de tornar a Barcelona.
«^1 sí passéssim tot l'any en aquesta casa
marinera, reduïda, blanca, neta i clara? jOh!,
no vull pensar-ho. jQuina dissort! Déu ens en
guardi. No obstant, el papà s'ha deixat endur
pel sentimentalisme i ha parlat de no sé quants
records d'infantesa que li evoca aquest poble de
mar. I, pitjor encara, s'ha adonat de la seva

proximitat i de la rapidesa i comoditat que això
representa en les comunicacions. L a vida de negocis del papà no s'alternaria ni se'n ressentiria gens. Això és per a ell una raó poderosa.
^•No, no l'hi passarem pas tot l'any en
aquesta casa marinera, etc, etc.
«Una de les molèsties més grosses ha estat
haver de tolerar les ridiculeses i les tonteries
dels quatre xicots més acceptables; haver d alternar amb ells, sempre amb l'esperança d'algun enamorament problemàtic.
«Sacrificis inútils tots aquests. Els faig
a contracor, per inèrcia i per tal d'evitar que
puguin considerar-me com una noia diferent
de les altres. En realitat, jo no crec en l'amor
romàntic de la literatura idíl·lica. Mai no
he tingut il·lusions d'aquelles que diuen que
desvetllen. Els neguits de la meva pubertat foren tots abstractes. Mai no he sentit cap passió
veritable per ningú, ni crec haver-ne inspirada,
tampoc, cap. Potser no ha arribat, encara,
la meva hora; però aquesta reflexió no esvaeix
pas els meus dubtes ni el meu escepticisme
prosaic.
<-Els casaments es fan a base de càlculs
i de conveniències. E n els endevínats l'amor
ve després; en els errats l'amor no ve mai,
«Quan una dona arriba a aquesta conclusió, comença a compendre el valor del temps.
Un any més en la buidor del cor és un any
perdut, un any negatiu per a la gran provatura.
«Necessito, doncs, evadir-me, fugir d'ací
on soc i refugiar-me—com en la sina d'una
mare—en la ciutat immensament acollidora
on tothom és oblidat i on tothom oblida...»
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Quarta tyiada de la Modista
impressions
per

FRfíNGESC

CfíSHLS

Les nostres rambles s'han endiumenjat. L'es-

ribetejada de negre, ens porta a la memòria l'es-

clat de rialles fresques i gemades, ha fet tremolar

perit cofoista dels vilanovins i les típiques batalles

les darreres fulles esgrogueïdes dels plàtans i ha

d'ametlles de càl Caba el dimarts de Carnaval a

fet vacil·lar, encara més, la llum tremoladissa dels

la Plaça de la Verdura.

•

fanals.
•
•

Aquesta noia bruna que ha resultat afavorida

amb un obsequi, tenia sota la brusa lleugera, quan

Hem copsat un somriure que anava damunt

les ales, de mil diversos colors, d'una papallona
d'il·lusió.

ha anat a recollir-lo, un bategar d'il·lusions accelerat i tremolós.

•

Aquesta fidel evocació dels Bohemios ens ha

posat un vel de tristesa invisible a l'esperit. Era
Els focus multicolors han omplert la sala de

massa recent el traspàs del malaguanyat mestre

mitges clarors imprecises i vacil·lants. Un arc de

Amadeu Vives i el seu record era encara massa

Sant Martí molt segle vint, al mateix temps que

viu dintre nosaltres per a permetre'ns adonar del

daurava les testes dels que dansaven, els enver-

gran efecte que feien els barrets enxarolats fent

mellia els vestits i donava a la faç de cadascú un

bracet a la gràcia deliciosament alada dels capells

to verdós mig esfumat.

de grisette ingènuament vuitcentistes.

•

•

•

De llotja a llotja les boles de neu semblen es-

La veu del micròfon quan pronunciava els

perances i il·lusions que es bescanvien delicada-

noms de les damisel·les afavorides amb regal, es

ment.

tornava més dolça i flexible.

•

•

H i han a l'escenari dues orquestrines. L'una,

En acabar-se el ball, tothom tenia el gest lassat

tots encorbatinats i amb vestit negre, ens recorda

i esmaperdut. Una mica plenes de son les minute-

el temperament sitgetà tan singularment amic del

res del rellotge, marcaven les tres hores primeres

snobisme. L'altra, amb la seva americana vermella

del dia que neixia...

í)
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Q U I on la veuen, tan estreta de pit,
no la varen batejar fins a l'any 1857.
Les coses que han esdevingut en
aquest recó esbiaixat i aparentment tranquil
de Vilanova, no tenen fi ni compte.
Quantes i quantes samaritanes s'han acostat a aquesta, que es vanta d'ésser la primera
font monumental de la vila!... que és tot una
pedrera.
Ha presidit, des del seu mirador, les grans
festasses del 1861. E l gran obelisc dedicat a
Josep A . Vidal i Pascual, insigne patrici dels
que ia se n'ha perdut la mena. Al seu voltant
han dansat els «balls de la moixiganga»; hi
ha sonat la Música Municipal abillada amb
uniformes nous de trinca; espectacle, aquest,
que no creiem tornin a poder veure els vilanovins; ha vist beneir el nostre Molt Il·lustre
P. F r . Bernat Garrich, últim abat mitrat del
bell monestir de Sant Benet de Bages, i àdhuc
boca-badant a l'Excel·lentíssim senyor Governador de la Província quan aquesta existia,
que ja és veure.

Aviar

La quitxalla, quan tira al blanc, dirigeix
la seva punteria vers el físic de l'efígie de l'altruista, qui sentí la necessitat de lliurar 40.000
duros perquè els pares d'aquest bé de Déu
d'angelets, contra la costum, els poguessin fer
objecte de tota mena d'atencions higienistes.
Admiradora de la devoció i constància amb
què els aprenents d'artista de can Bajes plasmen els seus estudis del color damunt els mascarons porta-aixetes; esgarrifada de les múltiples baralles sainetesques per qui omplenarà
primer el canti amb el corresponent pròleg de
paraules gruixudes... però. de tot, el més sensacional i del que no ens sabrem avenir mai
és de la prematura creixença de l'esprimatxat
plàtan que, d'ençà que ha començat a veure's
les orelles perquè el cel ja li toca la «clepsa»,
sembla haver agafat pretensions i que — amb
permís de la República — cl rei ja no li sigui
prou bon mosso.
Fins s'ha atrevit a satiritzar la mateixa
font que el nodreix, amb un enfumeta : Què
fem per ací baix?

sortirà

SOTA EL CEL DE V I L A N O V A
PRIMER LLIBRE DE LES EDICIONS «PRISMA».
Reportatges de M A N U E L A M A T i F. SERRA NOVAS.
Portada al boix d'E. C. Ricart. — Opinió de Josep M.° de Sagarra.

Preu: 4 ptes.
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Salaria cÜila - ^ius tyaoí

V

De la nostra escena

OLDRÍEM parlar de teatre català,
sens esmentar la crisi de les empreses, dels autors que no estrenen
i dels actors sense contracte. Amb aquest fi,
doncs, procurarem deixar a banda totes aquestes coses desagradables, per a preocupar-nos
únicament de la part amable i optimista de
l'afer, això és, les obres de gran èxit, les temporades profitoses, els comediants que triomfen. I per parlar d'això no podem fer-ho altrament que citant el Teatre Català Romea,
l'únic de la capital on es representen diàriament i d'una manera digna, obres de la nostra parla, I dir quelcom del Teatre Romea és
el mateix que dír-ho de la parella Vila-Daví,
primera actriu i primer actor, respectivament,
que van a la capçalera dels cartells i que són
l'esperit i el màxim prestigi d'aquella escena.
Parlar de Maria Vila i no fer ho de Pius
Daví és gairebé impossible, doncs la «performance» artística d'ella va tan estretament lligada amb la d'ell, que sempre al costat d'un èxit
personal de la dama, apareix un triomf del galan, ja com actor, ja com a director. Anem a
fer una mica d'història d'aquestes dues figures
rellevants de la nostra escena, a l'esforç de les
quals devem que durant les tres temporades
de tardor, hivern i primavera, existeixi a Barcelona un teatre català amb les portes obertes,
a més de la «tournée» d'estiu per escenaris de
Catalunya; anem a endinsar-nos breument en
el passat d'aquestes vides en continua lluita
per un ideal de l'Art, per ocupar-nos finalment
del seu present, ple de difícils realitzacions i
bells projectes per a l'avenir.

Per NICObRU BHRQUET
admirable i patriòtica campanya de regeneració del teatre català, en la que donen a conèixer produeccions de Bertrana, Carrión, Puig i
Ferrater, Lluelles i Ventura i Gassol.
En l'actualitat, Maria Vila i Pius Daví
han arribat al punt culminant que tot actor
desitja, això és, tenir un nom famós i un teatre sots la seva direcció. Malgrat això, el seu
inquiet esperit artístic els veda de gronxar-se
en la magnífica posició assolida i els manté en
una constant inquietud de temptatives i renovacions escèniques.
De Pius Daví, junt amb el molt que podem dir-ne com actor de gran sensibilitat i n terpretativa en les creacions dels protagonistes
de l'«Enric IV» de Pirandello, «Fidelitat» de
Sa garra, «Un pare de família» de Soldevila, i
altres, és digne de remarcar la seva excel·lent
condició de director d'escena posada a prova
en obres complicadíssimes com «Xang-Hai»
de John Colton i «Els Criminals», primera
manifestació que es féu a Espanya dels escenaris simultanis.

A Maria Vila, l'indiscutible gran actriu,
que ha donat vida a tantes i tantes heroïnes
com les de «Montmartre», «La Dolorosa», «La
dona verge» i «Anna Maria», se li ha confiat darrerament un
paper de difícil joc escènic
com és el de
protagonista
d'«Una dona
i dues vides»,
la comèdia de
La carrera artística dels dos admirables F . de Croisactors procedents de r«Escola Catalana d'Art set, conqueDramàtic» que dirigia Adrià Gual, s'inicià rint un nou
amb la representació de «Mireya» de Mistral, èxit personal
al Novetats. Allí fusionen en un sol, l'èxit de i amb el que
cada un, í un cop units pel vincle matrimonial triomfa totes
neix la fórmula artística Vila-Daví. Formen les nits al teacompanyia per compte propi i emprenen una tre Romea.

P R I S M A
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PLATJA D'OR
SITGES

A

QUESTA bella platja mediterrània es
troba situada gairebé a la mitjania
de la costa catalana, a 8 quilòmetres
de Vilanova i Geltrú i a 40 de Barcelona. Segons
dades de la Geografia antiga, durant la dominació romana. Sitges, la moderna Platja d'Or, era
aleshores la principal ciutat del territori ocupat
pels «ilergetes de la costa» (habitants de la costa
catalana, des de Tarragona fins Barcelona), que

confortable platja de moda de Catalunya, s'aixeca
com un floc de neu de blancor espurnejant a la
llum del sol en reflexar-se en les blaves aigües del
Mediterrani, que amb amorós bressoleig besen el
rocallam que fa de pedestal al «Cau Ferrat» i al
«Maricel», somnis meravellosos deguts a l'esforç
d'aquells amants de la bella Subur i que, malhauradament, han marxat per a no tornar mai més.
Russinyol - Deering.

Wlíta panoràmica

la nomenaven Subur, nom que en l'actualitat
subsisteix i és adoptat freqüentment quan es parla
de Sitges.
Aquesta formosa vila que la constància i energia dels seus habitants han transformat en la més

Sitges té, aproximadament, 6.000 habitants.
La indústria del calçat adquireix cada dia major
preponderància, existint ja en l'actualitat grans
fàbriques de producció en sèrie i gran nombre de
tallers. El comerç està bellament representat en

12
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Compreu

El millor Calcat
per obrers í nens*
El millor sustíful
de l'espardenya*
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Çflonument al Qreco i Gsglésia parroquial

tots els seus rams, que garanteixen el perfecte abasteixement de la població. L'estiuejant i el viatger gaudeixen de confortables hotels d'organització moderníssima,
equipats amb tota mena de serveis. Sitges
té actualment dos cercles recreatius que,
a l'ensems, disposen d'amples locals per
a teatre i cinema sonor. Té «links» de
golf, camps de «tennis» i piscina reglamentària; uns serveis de telègraf i telèfon
excel·lents; fàcil comunicació amb les ciutats de l'entorn, aigua abundant i extensa
xarxa d'instal·lacions de llum elèctrica.
La netedat d'aquesta vila d'ensomni
és proverbial i tan coneguda, que ja Malthe Conrado Bruine, més conegut per

Ba %bera
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LA
ESTRELLA
SITGES

I
T E L È F O N

r\JUM.

S 9

Confiteria selecta
Colmado de primer ordre
Charcuteria
Fabricació i distribució de
DE

PB

VtENR per a tota la comarca
Proueiment a domicili de
tota m e n a de

queoiures

SITGES

Major, 42

Hotel SuLur

«Maricel»

Passeig del Mar
(enfront del pinar)

Malte-Brun, en la seva «Geografia Universal»
editada l'any 1826, diu, parlant de Sitges :
«La vila de Sitjes o Sitges (4.000 ànimes)

Servei de restaurant, carta i cobert,
des dc 8 ptes.
Calefacció central.
Tot confort.
Preus mòdics a tot estar.

Sífacs

situada a la vora del Mediterrani, es troba dividida en dos grups de cases molt netes defeses
per dos recintes» (volum setè, plana 548, ratlla 35).
En aquest bell i daurat recó de la costa catalana és troba un clima suaument càl'lid, ideal per
aquells que desitgen tranquil·litat i pau després
d'una malaltia, e idoni per a dedicar-se a afers
científics o intel·lectuals. L'hivern no s'apercep,
doncs les muntanyes de l'entorn envolcallen la
blanca vila, guardant-la gairebé dels frets violents i del vent. En resum, Sitges és el que els

15
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anglesos i nordamericans en diuen una Winter resort (estació d'hivern), que, com la majoria de les platges del Mediterrani, degut als
aires del Pirineu, permet que durant l'estiu
s'hi pugui gaudir de frescor, fins en els jorns
més xardorosos de la canícula.
Es famosa en tot el món pels cultius i
exposicions de clavells, i per la seva producció de malvasia s'ha creat un sobrelloc en
els mercats nacionals i extrangers. Ademés,
és coneguda arreu per haver tingut com a
fill adoptiu el pintor-poeta Santiago Rusinol, glòria de l'art català. Sitges ha consagrat com a Museu la casa del malaurat artista, on es guarden obres pictòriques de
gran vàlua, aix! com admirables col·leccions
de cristalleria i ferros forjats a l'estil català.
Aquesta és, en síntesi, la Sitges, Subur o
Platja d'Or, que actualment es pot oferir
com a bella temptació al turista. Model de
platja de moda «últim crit», blanca, brillant
de sol i emmarcada per la turquesa del cel
que es confon, en la llunyania de l'horitzó,
amb la malaquita del Mediterrani.
Josep M . " D E CUETO
Sitges, desembre 1932.

Dues belles
perspectives
de «Maricel»
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B
\1é§ lort que una
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ferradura

Mèi econòmic que un aJoL
euqer que
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«anJalia

Hèrcules
UN CALCAT PER

A HOMES I NENS

A
Per a
Primavera 1933
aJoptara «en§ JuLle

E l l

un ca l ç . i J . LONA

B ENAZET

T
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A CANP I PLATJA
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(Santuari de 'Tfos/ra tyona del Dinyet

Gran o p o r t u n i t a t

•

Manufactura de
Capses de cartró

Venc un -chalef» a Terramar,
recent construït, amb tota mena
de

confort

modern.

100.000

pams de jardí o terreny edificable

Preu molt raonable i

toia mena de facilitats

1. Selva

Per a veure'l i saber detalls,
dirigiu-vos al constructor

Cspaller, 2

J O S E P 5 U N É flL·fíl·K

telèfon 9.0

lila de Cuba. 6

óitges

SITGES
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• CASINO PLATJA D'OR •
RESTAURANT DE LA PISCINA

L

A major part dels lectors han estat a Sitges

pital molt sòlid, essent propietària dels hotels

durant la passada temporada estiuenca, i

«Orient» i «Espana», a Barcelona; «Europa», a

per tant, no serà difícil per a nosaltres

Tarragona; «Hotel Victoria», a València; «Palace», a Alacant; «Hotel Oromana»,
a Alcalà de Guadaira; «Hotel de
la Playa», a Càdiç; «Maria Cristina», a Sant Sebastià; «Alhambra
Palace», a Granada; i el «Casino

L·

Platja d'Or», a Sitges. Les habitacions de tots aquests hotels sumen la quantitat de 1.985, essent
el número de banys instal·lats el
de 1.210.
El gener passat, HUSA començà l'edificació del que avui és
«Casino Platja d'Or», dit també

enaltir la labor que ha desenrotllat HUSA procu

«Restaurant de la Piscina». L'inauguració tingué

rant posar-se a l'alçada de les demés organitza

lloc el dia 31 de juliol, i amb tal motiu es celebra-

cions hoteleres ja establertes.
El «tot Barcelona» que ha concorregut a la Platja d'Or durant
l'estiu passat, així com aquelles
persones que de tots indrets de
la Península i procedents de l'estranger, han gaudit de les excellències del clima de la blanca Subur,

estan d'acord en afirmar

que, com arreu,

l'organització

d'HUSA dintre del Cassino Platja d'Or, no mereix sinó lloances.
HUSA (Hotels Units, S. A.)
té estesa sobre Espanya una meravellosament organitzada i conduïda xarxa d'hotels de moderníssima instal·lació

ren curses de natació, partits de «wàter polo» i un

HUSA és una empresa que compta amb un ca^

esplèndid «lunch».

1»
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HUSA ha instal·lat en el Casino un servei de

ció d'un altre hotel. El nou edifici serà construït

restaurant i , ademés, un bar a l'estil americà. Per

tenint en compte els normes de l'arquitectura

les terrasses, al voltant de la piscina, hi ha taules

moderna. Tindrà 180 habitacions amb bany, i 20

amb para sols de vistosos colors que durant l'hora

departaments familiars que constaran de 3 habi-

del bany han estat molt concorregudes. La piscina

tacions, bany, cuina, calefacció, etc. La sala de

es troba tan a la vora de l'edifici, que des del seu

festes tindrà capacitat per a 700 persones; hi hau-

interior es pot gaudir de l'emoció d'un viril doble

rà saló de billar, tresillo biblioteca, sala de músi-

salt mortal o de la valentia de gentils nedadores

ca, fumador, etc, etc. El terrat de l'edifici serà

que amb graciositat de linees dignes d'ésser plas-

cobert i acristallat, destinant-se a «solàrium».

mades en un pis grec, es col·loquen a la punta del

El propòsit d'HUSA és d'inaugurar part de

trampolí i es llencen a l'espai, caient a l'aigua,

l'hotel en començar la primavera de 1933 i , per

que es clou al seu damunt amb un acariciant

tant, ja segura de poder oferir un bon estatge

abraç

amb tota mena de comoditats, l'ofereix als llegi-

HUSA, vist l'èxit assolit i amb l'impuls comer-

dors de PRISMA i al públic en general, aprofitant

cial en ella característic, ha comprat uns terrenys

l'ocasió per agrair la preferència que fins avui

fronters a la Piscina i ja ha començat la construc-

han atorgat a Hotels Units, S. A .

30
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^Una data
memora ble

S

ITGES ha sabut subscriure una data memorable, la del 4 de desembre de 1932.
Sitg-es, la que aspira a convertir-se en

filla predilecta del turisme internacional, es trobava, abans, mancada de quelcom que, en el
pla de confortabilitat, l'allunyava extraordinàriament de qualsevol vila de les més modestes ; la

dificultat en els serveis de l'aigua, inconvenient
aquest, a més, del qual es bastiren serioses campanyes per tal d'aconseguir una disminució notable

S5c/e inaugural

de possibles estiuejants. I bé; gràcies a la clarividència de l'honorable ciutadà En Pau Barrabeitg
fou adquirida, durant el temps que presidi l'alcaldia sitgetana (any 1928), una vinya del terme de

d'en Pau Barrabeitg, una tan lloable iniciativa

Sant Pere de Ribes, on es portaren a terme els

obtenint, deprés de laborioses gestions, una sub-

treballs inicials per a la captació de l'aigua valent-

venció de 30.000 pessetes de l'Estat.

se de pous artesians, descobrint un caudal d'un

En la data esmentada, el Batlle de Sitges, da-

milió de litres per dia. Amb la vinguda del Direc-

vant de nombrós públic, obrí la clau de pas (mo-

tori s'estancaren tals treballs, doncs els substituts

ment que representa el clixé) i des d'aquell instant

cregueren de poca importància un afer que, de

Sitges disposa d'un milió de litres d'aigua diaris,

fet, en tenia tanta. L'Ajuntament actual, però,

propietat de l'Ajuntament, i que, segons anàlisis

constituït per homes conscients de les necessitats

practicats per distins laboratoris químics, es pot

vilatanes, acaba de rependre, sots el comandament

considerar com de les millors d'Espanya.

Si mai aneu a S I T G E S , tingueu present l'existència
d'aquests establiments, on sereu ben atesos

Pabelló de Niar. S. fí.

BAR XATET
Especialitat en mariscs :-: Begudes
nacionals i estrangeres :-: Ressopons

Cafè

-

BALCELLS
-

Olis

-

Recanvis

CARRETERA DE BARCELONA

Qregon'

Billars

Calefacció

CAFE BAR ORIENT

T A L L E R DE R E P A R A C I Ó
D'AUTOMÒBILS

Gasolina

-

Terraça vora el mar

S A N T FRANCESC, í

PERE

Bar

Quallar

RAFEL

COMAS

Begudes de tota mena
M a r i s c s - Embotits
OBERT

TOT

L'ANY

JRAMON I Z A B A L

PERRUQUER PER A S E N Y O R E S

—Matalasseria

Ondul lació - ^en finals - ^Mètodes moderns

Cristalleria—

JESÚS,

JOBN
JOIER

I
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TORT
R E L·LOTG E H

Objocles por a roqal.

(LA C U B A N A )

Diraclament du Paris i Plorzheim

Parella-ies. 14

Pensió Roses
E N F R O N T DEL M A R
Calefacció central
Aigua corrent freda i calenta
Cuina casolana - P R E U S

FRANCESC MACIÀ, 42

MÒDICS

Novetats - Camiseria
Teixits i gèneres de punt
Articles per a sport

L'ECO DE SITGES
SETMANARI
defensor dels interessos morals i materials de la Vila

CAVES

CASTELLBLANCH
J. PARERA

FIGUERAS

SANT SADURNÍ DE NOYA

A qencia

"^'l

l l r a l i l a , S. A.

Naaalxem* de 3AUNE PUIG I BENASACH
Forn del Vidre, 5

Telèfon 147

Vilanova i Geltrú

Planxa ondulada canaleta — Planxa per a revestiments i sostres — Dipòsits — Tubs —
Xemeneies — Canalons — Cartró-cuiro — Revestiments decoratius DEKOR —
Produccions artístiques LENA, etc, etc.

TllbS Ufalila per a conduccions forçaries, en diàmetres de 50 a 1000 mm., i timbratge
de 5 a 20 atmosferes.
TllbGtía SSIIllfàfía DRENA per a desaig-ües 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- 1111 1 1 I T 1 f
I
Barcelona : Passeig de Colom, 1.
rències, certificats i informacions: l U l i l L I l / l , J . i l . Madrid : Plaça de les Saleses, 10
300 Sucursals i Agències.

Hgencla-dipòsit per a la comarca: Magatzems de laume Puig i Benasach - forn del Vidre, 5 - Tel. 147 - eilanova i Oellrú

Treballs
cw fusta

A ï l l ! AüïïMJ
Maqaízem J e curfiti
HOSPITAL, 101

Laureà Codina
= Canals =

TELÈF. 17.015

BARCELONA

PER A L S
NOSTRES CLIENTS

Malanzas,

9 : Tomàs, 24-26

VILANOVA 11.1

lllll

N O EXISTEIX
LA

CRISI

B A N C O D El V I Z C A Y A
SUCURSAL
CASA

DE VILANOVA
C E N T R A L

I GELTRÚ

E N BILBAO

Capital: Ptcs. 100.000.000

Reserves: 54.35I.97Í.37

61 S U C U R S A L S

Í36 Agències cn diferents províncies

Operacions que realitza aquest Establiment:
Comptes I A la vista, 2'50 %
corrents i Especials, 3 %
r

Uix*
{ Sèrie A , 3'50 %
«/'fòfafefe I » B , 3'75 %

.
. .
I ^ ^ dies, 3'50 °/o
^P"""0'15
^ Í 8 0 d i e s , 3 75 /„
| A un any, 4*25 %

Coíros / pagaments per c / c — Descompte i negociació de lletres s/ Espanya i estranger.— Girs : Sobre
totes les places d'Espanya i de l'estranger. — Cartes de crèdit sobre Espanya i estranger. — Dipòsits
en castòdia de títols.— Borsa: Les ordres de Borsa en les de Bilbao, Madrid i Barcelona.— Consignacions de mercaderies.— Domiciliacions en nostres Caixes.— Segurs de canvi.
Acceptacions contra doca- ( Simples. — A la vista.
ments i crèdits comercials | A 90 dics.
Préstecs i crèdits sobre valors. — Informes comercials i sobre valors.

Mosaics

Borrell

J o a n

B n g r i U

Carrer Ignasi Iglesias, n." 8
(fíbnns Sant Gragopi)

Vilanoua i Geltrú

lli

J alta
alia quni
quali fal
M.
losaics d
DiL uixos moderns
Imitacions

a marLre

Llosetes per a voravies, e t c , etr.

Vins de taula

Most

Vins generosos

fílcohol
mar

Licors

Desnaturalitzat

Conyacs

de 96 graus per

Xampanys

III

(uór/et marques)

CORREU, 73 i 75
VILANOVA I CELTRU

de cre-

a indústries

Classes selectes en embotellats
i a la menuda

Edicions PRISMA

Completeu la vostra Biblioteca
amb llibres d'autors vilanovlns
lUi.MJ I MlUk\\1
SOTA EL [EL DE VILANOVA,
per Manuel Amat i F S e r r a llova«.
Primer llibre d'imminent publicació

CAMISES

I. [ QLLDEFORNS

CorLales - ALríc*
rics -- TInnxeres

Preus l i m i t a t s

Sastre

PLACA DR. ROBERT, núm. 4

V i l a n o v a

Proqréf, 38

Vil anova

FUSTERIA MECÀNICA
NOBLES DE TOTS PREUS
SOMNIERS DE TOTES

MIDES

ho trobareu a la cata de

UeoiMrd Salvat
Plaça Rieqo, 3, i Blasco ILanez, 3 Lis -

La casa més antiga de QUEVIURES de
Vilanova i Geltrú

VILANOVA I CEL1RII

T . I Ilers
,
mecànics

Fundada en 1840

J e Fusteria en qeneral

Durant les presents Pasqües grans
exposicions de Queviures Fins de les
millors qualitats i marques

Articles

F raneesc Prafi Martí

Fotogràfics

Gran assortit d'Aparells i Flccessoris
propis per a presents

Existències en pales, mànecs, caixes
i demés eines per a forner, amb
fustes convenientment

preparades

Pescaferia, 15
• Unió, 6
Prat* J e Molló, 9, i Lluna, 13

VILANOVA I GELTRÚ
Anuncieu a

P

R

I

S

M

A

,

que us cuidarà Testètica

del vostre anunci

Espectacles Cinaes
Teatre Artesà
Extraordinari
Je

cinema

Jies 24

i 25

proqrama

sonor per
J esemLre

als
1932

Festes de Nadal

Teatre

B o t t

FormiJaLle proqrama de cinema
per als dies 24 i 25 d esemLre 1932

Festivitat de Nadal
La grandiosa superproducció:

Presentació del gran actor

3osep N o l i c a
ídol de tots els públics per la seva veu
d'or, en la gran producció :

Ml ULTIMO
AMOR
i estrena del film interpretat pel gran actor EDMUND L O W E :

umm

ALERTA

IneenJ
Jc L O pera
completant el programa una altra superproducció.

Dia 2b, larda i nif.

Sani Csleve

Un extraordinari film de

admirable creació d'aquest simpàtic actor,
Dia 26, tarda i nit.

Mi u l t i m o
El

Sant Esteve.

amor

mitterio J e l ruarfo a m a r i I I .

empre C I M S h .1

E$tuJian(ina
Completarà el programa l'estrena d'una
altra gran producció.

Js mill ors proqramet

Xampany

FREIXENET
Sant S a d u r n í de

Nova

