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Poesia

japonesa:

Aquesta «hai-kai» és del poeta Sojkan, d'ara fa d n c cents anys. 7ules Renard — no en dubtem — devia estimar
aquest poema especialment.

L'haï-kaï

Hem vist la primera branca d'ainetUer en flor.

rat amb el sostingut í frenètic cant del
canari engabiat: el primer diu el maU n altre poéta ens diu això de l'obU n ametller florit té sempre un es- teix de l'altre, però, bellament abreujat.
sequiós
gripau, semblant a un contista
Nosaltres no podem lligar-nos absopecial perfum d'estampa japonesa. I una
estampa japonesa ens evoca sempre un lutament a l'estricta disciplina construc- japonès arrupit, corbat i saludant al pútiva de l'«hal·kaï». E l docte Couchoud, blic:
poema.
Le» dues mans a terra.
Prenent peu 'd'aquesta branca "flori- ell mateix, n'ha de prescindir ben sovint
El gripau
da que hem vist retallada damunt el allargassant o escurçant d'unes síl·labes
Va a dir-nos un utà
blau, retraurem algunes mostres de poe- les seves traduccions per a conservar'la
( u t & i^s 1111 c u r t i s s i m p o i - i n a j a p o n è s ) sia japonesa, uns «haï-kaï» brevíssims í idea original justa.
El capbussó de l'ànec salvatge és exatapeits de lirisme, espigolats mig a l'atEscoltem, doncs, el que diu que ens plicat així:
zar del llibre de Pau-Lluis Cmichoud, diuen els senzills poetes japonesos.
Té l'aire altiu
l'intel·ligent coneixedor de les subtileses
D'haver
vist el fons de i a i g u a
Heus ací la garsa reial o garsa blande l'extrem Orient. Llibre publicat a
L'ànec petit.
ca en la seva somniadora immobilitat:
París en 1922 intitulat «Sages et poètes
El bon poeta Kikwan. «haïjin» cèleSL no fos ta veu
d'Asie».
bre, descriu el seu plaent destorb quan
La garsa sols seria
Anatole France, diu que Taul-Louis
a la vora del seu jardí, els vespres esUna ratlla de neu.
Couchoud, així que va veure el J a p ó
l'estimà: no pas per la destresa ï promptitud meravellosa a pendre dels europeus
unes armes a f i de combatre'ls, sinó pel
seu gust tan f i de la bellesa, la seva p o
DIA 6 DE M A I G DE 1936
A les deu de la nit
lidesa, el seu exquisit art de viure i un
sentiment de la natura d'una penetració incomparable.
L'«haï-kaï», aquest epigrama líric del
Japó, é s una poesia de tres versos, o
millor, de tres petits membres de frase:
el primer de cinc Síl·labes,, el segon de
set i ed tercer t a m b é de cinc. T o t plegat disset síl·labes. Brevetat i potència de
suggestió. Com si diguéssim, una pintura realista en tres oops de pinzell. Comparats amb aquests delicats petits poemes, «1 nostre sonet europeu seniblarà
una epopeia. Es, encara, com la precisa frase musical del rossinyol, compa-
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SESSIÓ

Vegeu la petita esoéna brusca que un
matinador pot atrapar si s'apropa a un
temple budista en el moment en què el
bonze (el monjo), mal desvetllat, va a
picar amb la viga enorme la campana
de bronze:
Un temple muntangenc.
La campana, a punta de dia,
Dispersa els corbs!
La vostra mirada, ceVtameni, segueix
la volada d'aquests corbs
Per a un japonès, més que per a nosaltres, un apunt, un croquis sintètic d'animal, és ben evocatiu. Vegeu aquesta
planyívola reflexió que el cargol sugger&c:
Pluja de maig.
Es desembarassen de llurs cases.
Els cargols.
El poeta Bashò, desdenya una mica
la bellesa esclatant del crisantem perquè
és inanimada com la d'un pot per bonic que sigui:
Els crisantems en flor
Veniu, papellons. j u g a r
En la faiança pigarrada.
El japonès "té sovint una flor a la
seva cambra, no com a ornament sinó
com a companya.
\

CINEMA
Dues hores de bon cinema.

Teatre

tivals, acaba d'assecar la seva suor amb
aigua calenta, d'aquesta manera:
De ma dutxa
On l l a n ç a r l'aigua calenta?
Per lot crits d'insectes.

Apol'lo

La flor de lis, el lis capriciós i i m pressionable, fa pensar en una dona
jove:
Aquesta corol·la de lis
Vol continuadament
Q i r a r s é ' m d'espatlla.

PRISMA
Els japonesos pef febrer s'afanyen a
reunir-se ami) els vells pruners. Els visiten com els senadors dels jardins, com
antics dispensadors de bellesa. Els remercien d'estar florits i perfumat?., quan
l ' e s t a d ó és encara inclement. Als més
farigats, els hi posen crosses. 1 com sn
tinguessin els arbres un cor invisible, el
coimponedor d'epigramas diu d'un pruner corcat i més que mig mort:
D'aíjiifsi etutai només
El pols deu buln' :
Sols aquesta branca é» florida,
1 l'arbre es comprès de tols, car tots
segueixen amb amical veneració l'agonia del veteíà.
H i ha «haï-kaï» com simples notes de
viatge. Exclamacions llançades ai vent.
Um ramell de pins, ü h a tomba solitària, una fortalesa en runes, són prou
colpidors. Croquis magnífics plens de
substància:
A ple sol. tremolós
En mig dels blats madur*.
Un molt d'aigua.
Davant d'un lloc històric profanat,
no poden callar d'indignació:
De l'heroi Kaneshini
Heus ari la tomba :
Una taula d'arròs.
De vegades un soJ detall triat de
manera divertida, d ó n a el moviment a
l'escena:
Pluja, un jorn de primavera,
Caminant tol garlant,
Un mantell i un paraigües.
La lluna dóna punts de sostenimenl
a infinites fantasies i insomnfs:
Quan dos o tres núvols
Reposen l'ull.
Esguardeu la lluna!
E l poeta japonès, fixa la memòria d'una hora, d'un instant:
Hora de les rates pingades...
L a veïna del davant
M'ha llançat una ullada.
Tots els moviments 'de la natura esdevenen gestos pels qui estan avesats a

escoltar la seva respiració regular. À d huc tota la immobilitat és també una ho
ra fugaç de la seva vida:
Tint uniforme
Res no es mou.
Nit de geL
«Món de rosada» és el mot amb el
qual es designa aquest món dels mortals més aviat esva'íi que la matinal rosada:
Aquest "inón de r o s a d a »
So és més i/ue un món de rosada.'
Aixt i Int. però...
Per les orgies silencioses de l'èxtasi,
el poeta ho donaria tot,'fortuna, glòria,
fins l'amistat.
Tots ris amics
Lluny dr mi, ohl lluny de m i l
Jo Contemplo Irs flors.
Aquest èxtasi sense límits, set o vuit
mots el designen sense explicar-lo. Es
potser, encara massa. Teishitsu, el poeta que visqué en 1650, llançà al foc tota la seva obra poètica escrita, llevat
d'un «haï-kaï» que no es res més que
una exclamació. Aquesta:
Mil Ah!
Es tot el que hom pot dir
Davant les flors ilr Yoshino.
Aquest poeta havia penetrat la veritable naturalesa de l'«haï-kaï». Es uruk
interjecció de disset síl·labes, un crit que
no té altre sentit que la profunditat del
sentiment d'on brilla i per la sensibilSr
tat de l'orella que el recull.
'Això es tot l'art d'un «haï-kai»: una
breu batzegada donada als nostres sentits.
Seria pueril, creiem, retreure allò dc
la «moderna sensibilitat» davant d'aquests «haï-kaï».
U n antic
modern com
L'art és un
ritmètica de

«haï-kaï» d'aquests, és tan
és d'antic un vers d'avui.
denominador comú en l'ala sensibilitat.

A Europa, algunes poesies de Verlaine i les simples de Maliarmé, són pol-

Un pintor català vuitscentista

Estanislau Torrents

d'Amat

(1839-1916)
(Conclusió)
Crec que és interessant així mateix
que un assenyali que «La Temptació»
(2'64 m . per 3*24 m.) és en certa manera un engrandiment de l'estudi molt
detallat {dibuix a la plomà) que hi ha
al Museu (Irobet-Labadié, de Marsella.
El dibuix, que és fet com un gravat,
comprenia un nombre superior dc personatges als dc la pintura. Quan aquesta tela retornà del Saló, l'autor en va
borrar dos personatges. Hom pot se-

ser les que s'apropen mes, ais epigrames lírics del Japó. Sembla fàcil de fer
un «haï-kai o un «utà». L'aparent facilitat, però, és jusiamerit el seu perill.
1 a casa nostra, a Vilanova mateix,
el pulcre Josep M.a Junoy va aplegar
l'any 1920 uns «haiï-kaï» en un deliciós
volumet que es diu «Amour et l'aysage»
mig en francès mig en català.
E n ret reu rem tres que faran de colofó a aquest comentari.
La llunyana barca joiosa lliscant
\prl cobalt
Amb la vela inflada
com un pit.
Nit de lluna
estesa per la mur salada
escala de sirena.
en l'asfalt gris
un petit cor escarlata
rebotant.
Febrer, 1936.

E. C. H.

guir, doncs, el treball interior del mestre i jutgar com ell de la inutilitat d'aquests dos personatges, car no afegien
res a la força de la idea directriu, minvaven l'interès pictòric i àdhuc destruïen l'equilibri.
En f i , d'una manera general, podem
remarcar que Estanislau Torrents — de
caràcter molt sei.zill i amic de la gent
humil
escollia temes simples. E l seu
treball és en certa manera una síntesi,
i força admirable. T a m b é veiem per la
lectura dels títols de les seves obres qiu'
s'inspirava en els seus propis modclsf.
gairebé tots ells gent humilíssima.»
El nostre bon amic Josep F. Ràfols
ha volgut fer diverses recerques sobre
Torrents i ens ha facilitat les dades següents: E l pare de Torrents era fill de
Vilanova i la Geltrú, on Estanislau va
passar llargues temporades. Estanislau
era molt amic del seu cosí, l'autor dramàtic Francesc de Sales Vidal i T o rrents, germà de l'àvia materna del senyor Josep F . Ràfols. Aquest darrer completa los seves dades dient:
«A casa de Francesc de S. Vidal, a
Vilanova, hi havia los següents obres de
Torrehts: Dos estudis de testa (un de
joveniet i altre d'ancià). Un paisatge rocós, moüt bonic. Un bodegó amb unes
perdius i altres objectes. Sis retrats (còpies) d'escriptors espanyols del segle
d'or. Un esbós agilíssim al carbó, del fill
de Francesc de S. Vidal, Frederic, i n fant i dormint. Aquestes obres, tret dels
retrats, són actualment propietat de les
senyoretes Maria Antònia i Dolors V i dal i Fontanals, nétes de F. de S. V i dal. No porten signatura, com solia l'autor no posar-ne en obres de petites dimensions, però són amb tota seguretat
d'EstanïsIau Torrents.

PRISMA
Estanislau Torrents va piular tambú
una vista de la masia «El Piular» que
posseïen els Vidal als dcfores do Vilanova; i un estudi d'ocell (actualment a la
casa Creus, al carrer de l'Aigua, de Vilanova) com a entreteniment per la nena
Dolors Vidal i Ferrer, filla de Francesc
de S. Vidal i després esposa del senyor
iManuel Creus i Esther, a qui dec (junt
amb els meus records personals) aquestes
anotacions. Torrents era un home de natural dolç i parlava un català molt francesitzat. A la casa Vidal, de Vilanova, hi
havia una gran fotografia del pintor posat a la feina, que jo no sé on va anar
a parar. Per la part materna. Torrents
era parent (cosí-germà, penso) del jurisconsult català Felip Bertran i d'Amat.
La mare d'Estanislau degué ésser vilanovina.»
Hem demanat a la secretària de l'Acadèmia de Belles Arts, dades sobre Torrents i hem examinat l'expédicnt que sobre la seva pensió es guarda a l'Arxiu de
la Generalitat de Catalunya, per a tenir
més precisions sobre els seus estudis i
per a confirmar les dades que dóna Ossorio i Bernard. D'aquesta doble informació n'hem tret les clarícies següents:
E l 15 d'abril del 1 8 8 6 , l'Acadèmia acor
dà el programa per a les oposicions a
la pensió a Roma, pel gravat en dolç,
atorgada per la Diputació, que era de
1.200 escuts anuals. L'aspirant a la dita pensió havia d'ésser espanyol, no haver complert trenta anys i haver estat
deixeble de les classes superiors Me l'Escola de Belles Arts, durant un curs complet. Es presentaren dos aspirants: Estanislau Torrents i d'Amat i Josep Pelegrí f Clariana. Aquest darrer es va retirar després. E l Tribunal era format així:
President, Rafael Maria de Duran, consiliari de l'Acadèmia; i vocals: els acadèmics Claudi Lorenzale, Joaquim de Cabanyes, Pelegrí Clavé, Josep de Manjarrés i Joaquim Pi i Margall. E l 15 de
novembre, hom va donar compte a l'Acadèmia del veredicte, segons el qual hom
adjudicava i a pensió a l'únic opositor.

Estanislau Torrents. U n cop arribat a
Roma, Torrents comunica haver-se instal·lat a la Via del Pozzetto, 1 5 5 .
E l 2 5 de març del 1 8 7 0 , l'Acadèmia
de Belles Arts tramet a la Diputació «las
pruebas del retrato del general O'Donnell que el pensionado en Roma por el
grabado en dülce don Estanislao Torrents y de Amat» havia enviat. Aquestes proves eren dues. Per acord de la Diputació, aquest dos gravats foren enquadrats i col·locats, l'un a la secretaria de
la Presidència (junt amb altres gravats
dels retrats de Pasqual Madoz i del general Prim) i Taltre al vestíbul de la sala de sessions ( 1 ) .

d'art mòlt escoltat en el seu temps, en
estudiar a la «Gazette des Beaux Arts»
les obres presentades al Saló de l'any
1 8 7 6 , esmenta Estanislau Torrents com
un dels pintors que no es poden silenci ir en la recensió del referit Saló, i
dels que «cada any. tot fent un nou esforç, guanyen noves qualitats», i dedica
al nostre pintor un paràgraf a part, curt,
però eloqüent, que diu així, textualment:
«Je veux signaler, M . Torrents qui,
après avoír peint Tannée demiére uneí
exoellente todle «La Mort du Moine»
(que no és altra que «Un Mort») envode
cette année un scène largement péinte:
la «Portrait du Supérieur.»

Des de Roma, el 3 d'agost del 1 8 7 0 ,
Caldria veure él considerable fons
Estanislau Torrents sol·licità una pròrro- d'obres pictòriques de Torrents que posga d'un any a la seva pensió per a com- seeix el Museu de Marsella per a do)pleiar els seus coneixements en l'art del nar un judici sobre aquest artista, que
gravat i per a realitzar «un trabajo im- ens sembla molt català i en algunes
portante» que no especificà. (Segurament obres (en «Mort» especialment) una miper a dedicar-se a la pintura.) José de ca dins l'òrbita de Benet Mercadé. PeVilches, l'encarregat dels pensionats de rò no podem aventurar cap judici i ens
l'Acadèmia de Belles Arts a Roma, posà limitem a exposar Tes dades recollides,
al peu de la sol·licitud un dictamen fa- amb el desig que algú les completi i
vorable. En 2 2 de juliol del 187 1, la D i - arribi a donar-nos la silueta acabada
putació acordà no prorrogar la pensió de d'aquest pintor vuit centista fins ara tan
Torrents per al gravat per haver-se aca- poc conegut on el nostre món artístic.
bat el bieni i per haver-se'n atorgat ja
Amb \!"ajut de noves dades i havent
una de pintura a l'opositor Antoni Ca- vist major nombre d'obres seves, sens
sanovas i Estorach.
dubte arribaríem a fixar la trajectòria de
Completarem aquesta sèrie de dades Tart d'Estanislau Torrents, que per les
sobre aquest pintor vuit-contista, el nom reproduccions que acompanyen aquest
del qual sona anualment en els cercles escrit mostra una varietat de tècnica i
artístics francesos quan l'Escola de Be- de concepte que deu correspoiidre a dilles Arts de Marsella atorga el «Prix verses etapes de la seva producció.
Torrents», de 1 7 . 0 0 0 francs ' (2),, amb
una petita no'.a bibliogràfica molt siginificativa. Charles Yriarte, escriptor
francès d'origen espanyol, un dels biògrafs i amics del mestre Fortuny, crític

1. No hem pogut veure ul Palau de la Generalitat cap
d'afiuestes dues proves. Suposant que podien haver anat
a parar al nostre Museu, ens n'hem volgut assegurar i el
senyor Esteve Cladellas, cap de serveis de la biblioteca
anexa, ens respon que «al departament de Dibuixos i
Gravats de la biblioteca dels Museus (l'Ari no hi ha cop
gravat d'Kstanislau Torrents.
2. L'últim en data, el Premi atorgat en desembre
del 1934, fou guauyat pel jove pintor manalUf Marcel
Jourdan.

ALFONS MASERES

D/u Paul Volèr]?...
Cada indiuidu té el seu llenguatge, perquè els elements heterogenis del fons — sentiments
I imatges — són diuersos i diferents en cadascú.

Impressions de

viatge

Relíquies de la
gran guerra
Els que són aficionats a les lectures
realistes /•truculentes de la gran guerra,
els que hem viscut a través d'aquesta l i teratura, que avui ja per si sola forma
una branca a part i completament definida, la història d'aquella tragèdia, sempre hem tingut el desig de poder veure
amb nostres propis ulls els escenarisi
dels fets i els records, molts d'ells indelebles, que en aquells indrets quedaren.
No cal dir, doncs, Temoció que ens produí contemplar detingudament algunes
de les poblacions, i àdhuc cami)s que jugaren un paper més important durant)
la guerra europea.
Una de les ciutats rités castigades de
Bèlgica fou Ypres, eri el Flandes Occidental. Allí es lliuraren batailles durant
els quatre anys de la guerra, i passà més
d'una vegada del poder dels alemanys
al dels aliats, i viceversa. Com és de suposar, de la població bastant important
que era Ypres (uns 1 8 . 0 0 0 habitants),
no en quedà més que un munt de runes.
Avui la ciutat està reconstruïda en sa
totalitat, i hom pot veure, sobretot en
les cases de condició un xic modesta,
com en el primer metre de paret, el maó
té un color vermell més fosc i brut que
no pas en la resta d'edifici, puix allí no
hi ha el costum de pintar les façanes.
E l motiu de Texistència d'aquest sòcol
és l'haver-se aprofitat el poc que quedà
de la casa anterior; no així en molts edificis, els quals s'han construït de bell
nou. En disset anys han reconstruït la
ciutat.
El lloc que ocupava l'antiga catedral
ha quedat ara convertit en plaça, conservant-s'hi com a record algunes columnes que quedaren aïllades, sense cap
connexió, i un arc mig enderrocat; fins

PRISMA
i tot ol paviment ique és de pedra, està
arrancat r remogut en alguns llocs. Actualment s'està acabant, al ooslat d'ajquesta plaça, l'edificació de la nova catedral.
Quan ed turista va a comprar vistes
de la ciutat l i solen preguntar si prefereix les actuals o bé les de la ciutat d'avant-guerra. Comparant unes i altres,
com tinguérem curiositat de fer, trobarem dues ciutats d'idèntica distribucip
de carrers i places, però amb els edificis campletanieiit diferencials, antics uns
i moderns i més espaiosos els altrea
Per a donar una "idea una mica aproximada de la imiJortància que tingueren
les batalles que es lliuraren en aquesta
població, sols cal esmentar que en commemoració dels anglesos (sols anglesos I)
morts en aquell paratge, s'aixeai un arc

immens en les parets del qual hi ha gravats els noms de 2 5 0 - 0 0 0 d'ells...
Es un arc de pedra blanca que abraça un dels principals carrers d'Ypres.
pel costat del qual s'escorren les aigües
d'un d'aquests típics canals que no
manquen en cap ciutat belga d'importància. Aquest arc té dues ales complementàries que recorregu^rem; en la porteria d'accés, on hi ha els encarregats
de coilocar los flors de que sovint se'ls
hi fa entrega, ens instaren a signar en
l'àlbum que a l'efecte hi ha pels visitants.
Preguntàrem el temps aproximat que
rindriem d'esmerçar per a llegir els
2 5 0 . 0 0 0 noms esgrafiats en el monument;
se'ns contestà que no h i emprariem pas
menys de dues setmanes.
JOSEP ÜHIOI. I'UIÜ A.

E S P I G O L A N T . . .
Una gallina com no en
corren gaires
Una gallina vaig tenir
com no se'n troben cada dia.
Venia a rebre'm al camí,
jo duia un feix, i ella el prenia.
Havent dinat, rentava els plats,
cada dilluns feia bugada,
cuinava entrants molt delicats
i bon recuit i melmelada.
I si plovia (essent jo eixit
cap a l'hostal on hom se xala),
olla venia tot seguit
amb el paraigua sota l'ala.
No us ho creieu, beneits que sóu?
Cert que no en corren de tan fines:
feia ol pa blanc, feia el llit tou,
regava í tot les clavellines.
1 havent sopat, allò era un goigl
Kn haver tret les estovalles,
1 ja els coberts en llur estoig,
bescanviàvem cent rondalles.
1 jo llavors veia prou bé

Curiositat
x i l o g r a f ica

que no hi ha al món coses cbmplides:
tenia un mal, ja us el diré:
no en deia poques de mentides I
JOSEP CABNKII
(D Aci i d'Allà - Any 1927)

Heus aci una estampa que amii revivim directament del
boix original i que importants col·leccionistes no atinen
a aclarir-ne la seva curiosa significació.
Observeu com l'anónim artista dota la seva interpretació
de Farcàngeí anib les (innes de la vila.
Tanmateix, un bell exemplar del n o t t r e p u r i t à folklorieme.

Un

a

mica

d ' U

mor

Jeroni Moragues, en un article penetrantment humorístic, profetitza éd que
faran alguns escriptors catalans tan bon
punt arribin al oéL
i

• ••
A continuació donem éls pronòstics:
Carles Soldevila regularitzarà la circulació dels tramvies celestials amb una
traça envejable.

• ••

Josep Pla dirà a Sant Pere: — Dispensi, me'n vaig a fer un viatge, després ja tornaré i en failé un llibre.

•••
Agustí Esclasans agafarà Març, Venus i Júpiter i farà un altre sistema.

• ••
Joan Sacs es reencarnarà en un dragó japonès.

• ••
Josep Carner es voltarà de geranis i
roses, seurà sota un pollanc i es riurà
de \es noies fumant un cigar.

• ••
T o m à s Garcés, pujant amunt, posarà
gallaret a cada estel.

• ••

Josep M . López-Picó acabarà de mas
tegar el seu cigar.

• ••
Sebastià Sànchez -Juan buscarà les
Verges Prudents i els llegirà versos.

•••
Ramon Rucabado, quan arribarà al
cel i veurà que Cristòfor de Domènech
també hi és, d i r à : — [Fora, fora, jo no
hi entro I

P R í 5 MH

Una publicació
moderna, oberta generosament a totes
les iniciatives culturals i artístiques

PRISMA

Assaigs

T E A T R E

APOL·LO

PRIMERA

SESSIÓ

Divagacions entorn

DE CINEMA

"PRISMA"
Dimecres, 6 maig 1936

De 10 a 12 d* la nit

Noticiari "Ufa"
Exprés

aeri

Berlin - Roma
(Documental "Ufa")

Emiigracio

del
oeis

peixos
(Documental "Ufa")

" C u a n d o los bomberos aman"
(Cel·luloide ranci "Fox", de l'humorista Enric Jardiel Poncela)

El

vol

de

les

aus

(Documental "Ufa")

•

El v è r t i g

del

motor

(Aventures d'un cameraman - "Fox")

Plantes

viatgeres
(Documental "Ufa")

Un

dibuix

Popeye
("Paramounf)

PREU de les localitats: Seient de llotja amb entrada, V25 ptes.; Butaques numerades i principals, 1 pta.;
Totes les demés localitats, amb entrada, 0'75.
N O T E S : Tots els films presentats en aquesta sessió seran d'estrena a Vilanova.— Per encàrrecs de localitats dirigir-se a la taquillera del Teatre. — Notes de costum.

de Pio Baroja
L'humorisme que defineix el clàssic
diccionari: «estil literari en que s'agermana la gràcia amb la ironia i l'alegrle
amb el trist», és un humorisme de forma, un humorisme F e m à n d e z Flórez, un
humorisme de senyoret i de càtedra, un
humorisme de mentalitat de sucre candi... Quan passa «d'estil literari», aleshores arriba a ésser de fons, filosòfic, substtancial... de pensament daga d'aoer...
Taine va dir que «l'humorisme confon totes les formes, acumula al·lusions
paganes a reminiscències bíbliques, abstraccions germàniques a termes tècnics,
la poesia, l'argot i els arcaismes als neologismes. La llibertat subjectiva que degenera en arbitrarietat, varia indefinidament là perspectiva de l'humorista, mirant el gran des del petit, i viceversa, í
convertint el sublim en ridícul i cl ridícul
en sublim.» Aqueix no és el que ens escau ni escau a les literatures peninsu^
lars. A més, n ó arriba al concepte en que
jo el vull explicar. Ceferí Palència diu
que T humorisme «espanyol» més aviat
s'acosta al que defineix Thackeray :
«L'humorisme és una manera especial
de veure í sentir les coses, és una anticipació, un pas endavant per a rompre el
ritme del normal».
Milà ha dit que «es reconeix en éls escriptors humoristes utía mescla d'idealitat i d'esperit burlesc, de fantasia i prosaisme, de raó i extravagància, de còImic i dolorós, i , en general, certs contrastos inesperats, tant en el pensament
com en la seva exposició artística». Això
ja s'acosta més a la meva idea. Interessants són les paraules de Cejador: «L'humorisme és la ironia del savi desenga,nyat, que, cansat de cercar el que la seva
ànima anhela, cau defallit i es somriu de
tot per a consolar-se; és l'epifonema de

PRISMA
l'escèptic. Per ésser escèptics aquests
temps (es refereix a l'època romàntica
del segle X I X ) son fruit artístic natural
ha estat (l'humorisme». 1 ens presenta el
cas Campoamor, que «es va fer el por tantveu de l'escepticisme del seu temps,
resuscitant l'humorisme a Espanya com
Heine, en Alemanya, la suau ironia f i losòfica enfront el transcendental problema de la vida».

i la literatura, que tenen una abstracció
de la finalitat i de l'assumpte, que, en
certs moments, un hom està temptat de
pensar, de dir, que l'artista n ha prescindit de dita finalitat. No obsiarw, existeix en aqueixes arts un «barroc indeterminat, que podria nomenar-se, el qual
podríem determinar i>er una simple impressió de... barraquisme.

Per a mi, humorisme és varietat psicològica; humorisme és vagabundcig de
sentiment l'd'intel·ligència; humorisme és
gracilitat espiritual; humorisme és arrufamenf de nas í mitja rialleta davant les
idees; humorisme és flor i gota de sang...
Humorista és un tall de sentimental entre dues llesques de pa de materialista.
Humorisme és concepte pintoresc de les
coses; humorisme és ganyota í és ciri a
un Sant.

L'estil, el bon estil, és expressivitat,
i expressivitat infinita. L'estil ha d'ésser
això i més encara: aquesta flexibilitat,
aquesta expressió evocativa dels estats
d'ànims que ens donen fe de la reacció
de l'esperit enfront de les coses que l i

presenten motius de miratge i de provocació. L'estil ha d'ésser flaire, ha d'ésser color copsat, Tia d'ésser llum i ha
d'ésser llàgrima; ha d'ésser somriure o
rialla o esgarip de dolor. L'estil ha d'ésser nervi finíssim i enormement, mons truosament delicat... L'estil ha de contenir i manifestar tots els batecs de la
vida...
L'estilista és el que posseeix la qualitat de l'expressar-se segons la definició
que he fet de l'estil...
Pio Baroja és de formació del ssele
X I X . Individualista i d'un romanticisme
irònic (humorisme), és un enamorat del

E l caràcter propi i individualista, segons el qual s'accentua la i>crsonalitat de
l'humorista, s'oposa a que aqueixos constitueixen escola. El pol oposat de l'humorisme, que necessita mobilitat excessiva del sentiment i transparència creixent en l'invariabke i incolor, heterogeni ï à d h u c contradictori de les passions
socials... és la monotonia en el pensar
i en el sèntir, és la grisor del camí trillat. L'humorista és anarquista. 1, artista
per arribar a l'humorisme, necessita respirar, o, àl menys, adivinar}, intuir, presentir, la pròxima aparició d'una atmosfera social impregnada d'un escepticisme innovador que serveixi d'estímul a
totes les dormidos energies de l'esperit
individual i col·lectiu.
E,l barroc és definit com a estil artístic que, dorrtinant l'assumpte exagerat,
carregat de detalls, baix una hiperbòlica aplicació, desapareixen les línies que
deurien constituir la característica de l'obra. Però aquesta definició pot satisfer,
i encara fins a cert punt, a l'arquitectura;
mes el barroc serà dificilíssim de determinar quan les obres que es vulguin classificar pertanyin a arts, com la música

que és pintoresc, del que té un so característic i singular. E l l mateix d i u : «Jo,
com a escriptor íormat espiirtualment a
les acaballes del segle X I X , soc un deis
individualistes, dels últims ja (?), massa
curiós de tot el que és característic i
pintor sec».
El contacte aníb la seva obra em suggereixx les idees següents que encaixen
en el cocepte just que jo en tinc:
Estilismé, estilista. Sensibilitatióberta à tot. Vagabund del coneixement i
de la creença vital. Vagabund de la sensibilitat. Humorisme, cinisme actiu-passiu. Cinisme intel·lectual. Pintorecisme
dels colors, de la llum, de^s tics, en ff.
de la naturalesa d'una manera total. Barroquisme indeterminat. Poeta amb dos
pams de front, espardenyes i bastó de
vagabund. Anarquista amb toga d'acadèmic...
Pio Baroja és un gran mestre... sense
deixebles. La seva obra és tot un món
i de perspectiva infinita... Es un home
d'una cultura enorme, cultura bàsica,
cultura de biòleg, Cultura humana a l'ensems; és d'una fantasia tan gran, que el
seu vagabundeix de jove per aquí i per
allà de la Península i de l'estranger
mogut per aquesta mateixa fantasia)...
no té res de comparable al torbellí de
les seves imatges mentals. Es una de les
personalitats més importants i grandioses de la humanitat... Quanta influència
ha exercit en la joventut d'avui dia que
promet i comptarà!...
ADLEHT

v

CAP ALTRE mitjà de cultura més eficaç i modern que el cinema. La sessió que
presentarà «PRISMA» us revelarà interessantíssimes curiositats relatades pel narrador més fidel, i més imparcial a la vegada, dels nostres temps : el cinema.
Assistiu a la sessió de dimecres, dia 6
del corrent, a les deu de la nit, al Teatre
Apol'lo.
Dues hores de bon cinema; dues hores

Dibuix inèdit de. Salvador Mestres

d'espectacle de qualitat.

PRISMA

P A N T A L L A
A L S M O L T S lectors que ens escriuen
felicitant-nos per la crea> ió d'aquesta secció de «Pantalla local» ens plau remerciar-los per llur gentilesa. 1 si no fos cometre una actitud abusiva, els hi pregaríem que de felicitants volguessin saborejar el sibaritisme de passar a felicitats, o sigui a col·laboradors d'aquesta
secció tan comentada com llegida.
Trameteu-nos notes, anècdotes, fels
i comentaris que honorin la nostra «Pantalla local».

L O C A L

devingué fa pocs dics entre un generós
ciutadà i un col·leccionista irreductible:
— Teniu — i aquí l'oferiment anava
acompanyat d'un magnífic cigar havà.
— No, senyor; de cap manera — responia el col·leccionista, complimentós.
— Els vostres compliments m'ofenen.
Accepteu el cigar, si us plau!
Finalment, el col·leccionista sembla
que va resoldre la situació amb aquesta
frase, certament diplomàtica:

xes de «puro» abunden a Vilanova. N o

Cementiri

Marí*

Sonet de Cario Boselli
Les albes creus, al mig dels verds cimalls
dels alts xiprers. A l fons, blavor serena
d'un cel que's perd dins dc la mar om[ plena,
pel flam solar, de tremolencs mïraUs.
Blancor de marbres i verdor florida
la Mort hi celen. Enlairat fulgura
el sol roent. I a terra, sens atura,
es renova i flueix arreu la Vida.
Que trobi en ton recés l'eterna pau
coma de 1 loses i xiprers coberta
que al mar davalles en pendís suau.
I Tintrobat oblit pels meus dolors
per mars i cels buscat en ruta incerta,
sols l'espero de tu, soliu redós.
TRAD. G. G. F .
(•) Consln ni Irndudor qnc nqui'sl sonet fon escrit en
1906 desprès d'min visita al fossar de Situes, d'aquest fossar del que diu Valery l^irbaiiil, en un comentari de la
poesia de l'anl Valery, «Cimelière Marina: «... la primera
lectura d'aquesl |M>ema em féu pensar en el cementiri de
itges, a Catalunya.»

S E G U E I X la follia d'espectacles a
Vilanova. Cinema, teatre, music-hall,
circ, futbol, àdhuc competicions de
«Catch as catch can». Hom no pot pas
donar materialment l'abast.
Els espectadors vilanovins haurem
d'acabar presentant les bases.

— Doncs, m i r i ; perquè no s'ho prengui malament, l i acceptaré la faixa.
I consti íjue ja la tinc repetida I

ELS C O L . L E C C I O N I S T E S de faiés d'extranyar, doncs, l'escena que s'es-

ludir-se en aquests casos, interpretés
aquesta «pantalla» com un hàbil pretext
per anunciar el ditat bar de la perla del
Mediterrani.

L ' A C C I D E N T automobilístic de N i colau Barquet, unit a la circumstància
dc la vetllada de «Catch as catch can»
que es celebrà recentment al Teatre del
Bosc, donà motiu a faceciosos comenta
ris. L'endemà dels combats, els amics
de «Chauvelin» l i deien tot signant-li el
cap embenat:

ELS COPS permesos en el «Catch»,
segons llegírem en els programes, són
els següents:
«Volta de coll, dos cops. Fasla corbata de front. Tirar el braç amb fúria.
Clau a l'americana i tisora. Aplacar les
cames amb fúria. Torsió del braç i tisora. E t c , etc.»
Quanta tisora! N i que això del
«Catch» fos obra de la censura!

— Ja ho veig. Devies voler estudiar
una «presa» nova.

E L N O S T R E col·laborador Nicolau
Barquet, autor del reportatge recent meni publicat a P R I S M A sobre el bar
internacional «S. O. S.» de Sitges, fou
víctima d'un accident automobilístic, a
conseqüència del qual es veié obligat a
passejar-se exhibint el front literalment
embenat, a la manera del faquir Blacaman.
«S. O. S.»I Heus ací un nom que sembla voler enrolar-vos en les més negres
supersticions. I diem això, perquè l'accident s'esdevingué precisament quan feia
pocs minuts que l'amic Barquet Tiavia
sortit de prendre un «cock-tail» al Bar
«S. O. S.».
Però... no prosseguim. N o fos casque aquell lector malpensat que sol al-

S E M B L A que l'illustre compatnci Josep F. Ràfols aviat ens trametrà dibuixos
í treballs literaris per al nostre quinzenal.
A l'avançada remerciem aquesta cooperació tan espontània com prestigiosa.

P R I S M A seguirà oferint importants
reformes en el seu pla d'actuació periodística i artística.

nos aguantar tres hores de pèssim musichall.
A l'Alady, segons es veu, l i resulta
molt més fàcil improvitzar un xisto que
no pas un conjunt d'atraccions.

H A S O B R E S O R T I T , com a llibre
de presentació acurada i excel·lentment
il·lustrat, entre l'abundosa i apreciable
producció literària barcelonina del proppassat «Dia del Llibre», la nova edició
de «La ben plantada», d'Eugeni d'Ors,
exornada amb dibuixos de nostre amic
Enric C. Ricart, un dels primers il·lustradors del llibre a Catalunya.

E N L A S E S S I Ó de cinema "que presentarà P R I S M A el dia 6 de maig, els
nostres subscriptors es veuran benefi
ciats amb el vint-i-cinc per cent 3e descompte en l'import de la seva localitat i
la dels seus familiars.

E N L A Q U A R T A edició suara publicada del llibre «Santa Rosalia, virgen
palermitana», del Dr. Rosalí Rovira i
Oliver, s'hi parla extensament de la devoció a Vilanova a dita santa í del seu
origen, i també, amb molts detalls, de
«EI Divino Rosalito», obra de Rosalia
Serra i Miró, impresa a nosVa ^íla a
l'estampa de Vídua Pina i Cia., l'any
1850, per contenir una poesia dedicada
a la Verge de Palermo i un bonic gravat al boix representant aquesta santa.

! Ens cal, però, l'esforç i la col·laboració de tothom.
P R I S M A és la revista de tots els vilanovins.

N O M É S un artista de la improvització i la gràcia de l'Alady, podia fer-

E N O C A S I Ó del «Dia del Llibre»,,
l'editorial «Biblioteca Hispània» ha donat al públic una «Historia del Arte», de
nostre com{>atricÍ En Josep-F. Ràfols.
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PRISMA

Terra àcida mineral
ARCA

FRANCESC F E R R E R

«LA ESTRELLA»

eleclririlal - mecànica

(Sabonosa)

BARCELONA,

í BIS

(prop plaça quarters)

La millor PEÜ A FREGAR

ufenúlis

Je cuina, lola mena J e pa vi meni* i martre*, elc.

Tallers ardifcs

AcaJ

3* S o l e r

Je (all
c o nIl e e c i ó

i
Sistema Nartl

Pulcritud
Rapidesa
Economia

Dirigida per professora lilul ar
RamLIa Macià, 28, segon pi«

Vil anova i Celi ru

Hores de classe: a la tarda, dc 3 a 5, de 5 a 7 i de 7 a 9.
Senyoreta: assistint a les classes d'aquesta ACADÈMIA, podrà obtenir
el títol oficial de
Rambla Macià, 41 - T e l . 42 X
VILANOVA

I

GELTRÚ

•

Professora dc tali 1 confecció*

Ter informes i condicions a l'esmentada ACADÈMIA

•

Els matins, de 10 a I , es tallen patrons a mida i es proven els vestits,

