tonsma
PeríòJír quinzenal J a r i i literal ura
PeriòJ

Panegíric a la coca
A l'amic Anloni Porcar

E n els llibres, çn les revistes i cn tots
aquells papers on la lletra impresa hi
ha conjuminat divines meravelles des criptives, s'ha parlat molt - fins potser
massa —de vins de dinou graus, d'ensucrades nílsteles i carns de gàbia i caça;
s'ha fet allò que hem convingut en qualificar de literatura gastronòmica a propòsit dels guisàta més fins i populars i
dels peixos que, fets a la brasa, petaven d'una manera més sabrosa a les parets del paladar, però, en canvi — in justícia imperdonable — existeix una
menja, flonja com una cuixa d'angelet
de retaule que no fos de retaule i suau
com una mica d'oratge d'herbei de terra de Xauxa — on els arbres regalimen bresques i la rosada és un j)erleig de sucre del més f i — de la qual
ningú no sembla haver-ne volgut fer
gaire esment: la coca.
Això, no obstant, els devots de la coca a Catalunya formen legió, i molts
d'ells, per un tall d'aquesta menja, plena de gràcia, farien moltes hores de tortuós camí.
La coca és tan vella com els nostres costums, i potser per això s'ha anat
mantenint invicta, ferma "i gloriosa a través de tots els segles, talment la pedra
dels capitells dels nostres monestirs.
Per a molta gent, l'honorar la coca és
quelcom tan indispensable com el dalit
de besada en l'enamorat i el d'anar digitant rosari en la bona vella de vora
el foc. La coca, doncs, és una men-

n irerrió : Manuel Amaf

ja folk lòrica, autènticament folk lòrica.
Potser els grecs, cn un d'aquells desembarcs que Manuel Brunet ens ha descrit tan incomparablement, foren els introductors de la coca a casa nostra;
potser va néixer en la més amagada de
les nostres masies; potser fou com l'es-
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cultura gastronòmica temps ha imaginada per un pobre i solitari carboner del
Montseny..., sigui com sigui, la coca ha
posat arrels profundes a Catalunya i no
fóra pas d'extranyar que fos entre catalans que s'hagués manifestat la seva inicial eufòria.

C O G N O M S

Si un català es diu Pedró Vifias, és
I>erquò un règim castellanista ha imposat a Catalunya funcionaris que no acceptessin la forma catalana dels noms
catalans, i han inscrit en el Registre civil o eclesiàstic Pedró en comptes de Pore i Vifias per Vinyes. 1 com que avui.
]>er l'esperit del temps i de la cultura
universal ens podem regenerar, contra
l'anècdota del funcionari analfabet i mal
orientat, havem de r e d r e ç a r - n o s dels
ajupiïnents un dia obligats. Això, naturalment, ho fa qui pot. qui no s'ha venut l'ànima al dimoni o qui no s'ha deixat tornar l'ànima geperuda. Aquest desgraciat fa com el pobre ocellef acostumat a la gàbia, que ha perdut l'esma
de volar per més que el deixin lliure.
Sembla que és natural que a Castella
escriguin i diguin Espafta i que a Catalunya escriguem i diguem Espanya. Per
això mateix és tan absurd que a Catalunya escriguem Rusinol per Rossinyol,
com que a Castella s'inscrivissin Ruissenyor per Ruisenor. I sembla que ning ú no pot predicar sinó ordre: cada cosa al seu lloc.
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Ara, si un individu es diu Vinyes o
Sitges, anomenant-se i inscrivint-se normalment en català, i va a viure a Castella, és natural que allà esdevingui V i fias o Siches, Vifiez o Vine/, Síchez, etcètera. De la mateixa manera que un
López a Catalunya es torna Llopis, i ,
un Pérez. Peris, etc. Com un Blanrhard,
de llengua francesa, a Catalunya, esdevé Blanxart.
Observant els fets universals espon
tanis, trobarem que els noms propis antics i famosos, com Llull, Lulio, Lulle.
Lulius, etc, han pres formes adaptades
a l'esperit de cada llengua. I fins cl nom
del descobridor de les Amèriques, Colom, sense que sigui tan antic, s'ha tornat Colón, Colomb, Colombu. Colombus, etc.
Oi, amic lector, que no hi ha res
que faci més estralls que la incultura i
la mala fe, ni res que posi tan d'acord
com la cultura i la bona fe?
DKI.KI DAI.M.U
(liscril exclusivament per a PRISMA)

H i ha pobles a Catalunya que expli
quen la seva llei de sàvia llaminadura a
través de llurs coques típiques. Podríem
citar, sense insistir massa, les populars
coques de Montblanch i les de Vilafranca. Algunes d'aquestes coques àd huc arriben a tenir unes certes dots de
revelació i eloqüència descriptiva local
degut a les principals essències i aliments que les integren. Així, doncs, se^
gons el tast i aspecte, la coca ens parlarà de si el poble és bqn marcat d'ous,
si l'avellana hi abunda, si les hortes dels
voltants són pròdigues en pebrots vermells, si es mata porc sovint i moltes altres coses.
De coques se'n fan de totes menes:
de llardons, d'arengada, de sucre, «l'ou,
de pinyons, de fruita confitada, etcètc
ra, etcètera. Segons éls moments i les
diades hom compra la coca Í també és
cosa sabuda que la coca de Sant Joan
i la de Sant Pere són les dues coques
més democràtiques que es coneixen. Durant aquests darrers anys la coca també ha sofert una mena d'estandardització crudel i en certs districtes baredo
nins ens han volgut encolomar la coca
com aquell que us fa prendre un bitllet
de la rifa de Nadal. Això sempre ens
ha fet molta penai i quasi a l'estiu hem
vist aquelles grans estives de coques exhibint-se al m i g del carrer, sota una
mortalla rosa feta de roba de mosquitera, amb un gran núvol de mosques que
talment ploraven a la difunta, ens ha
semblat que cl tipisme passava uns moments de grip maligne i que el veritable prestigi de la coca se'ns quedava
als dits.
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Durant aquestes nits de foguerades
i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes nu'-s
descordades sota els pins del Tibidabo
i Vallvidrera,- ! les ombres plenes de
complicitat de les mates de Montjuïc
i , eutre tall i tall de coca, s'han sentit
xisclos i rialles de tots els tons i per a
tots els gustos. No es pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país i el
sortir de nits no li escau pas gaire. L'hora daurada, justa i precisa per a la coca comença al caure la tarda, en aquella hora que en diuen «l'hora del bronar», que és quan a l'hivern s'encenen
els primers fanals i tothom sent una
mica de fred a les cames i un budell
malhumorat dialoga en veu alta i l'ocell del menjador comença a trobar plaer
en colgar el cap sota l'ala.
Un bon articulista, en certa ocasió,
per tal de demostrar la bondat i l'austera simpatia dels lerrassencs en contraposició a certs tòpics de caire anhrquic
i revolucionàrio-social que els hi atribuïen, venia a dir que els terrassencs
eren .una gent immunitzada de totes
aquestes filoxeres pseudoreivindicadores perquè menjaven un tall de coca cada tarda. D'una gent que a mitja tarda
suspèn uns minuts de feina per a fer els
honors a un bon tall de coca ensucrada, quines malèvoles suspicàcies en voleu fer? - opinava l'articulista. I , evidentment, m'he convençut que la teoria
té un fons d'insubornable filosofia, i
que el devot de la coca, psicològicament
parlant, rarament és un personatge bellicós i pedant.
1 el que dubti de les nostres afirmacions que es posi a fer règim de coca,
i ja ens ho sabrà dir.
M. A .

Acomeguin subtaiplon per a /</ no*tru publicació. Cap altre mitjà més eficaç
per a la consolidació de PRISMA.

Teatre

català

F r a n c e s c de S a l e s

Vidal

(1819 - 1 8 7 8 )
De totes les figures teatrals per ell
ideades cap de tant interessant, rica en
marisos. atractívola i simpàtica com ell
mateix.
D'una ascendència selectíssima — navegants i comerciants d'empenta; juris
perits distingits; un famós catedràtic de
la Universitat de Cervera; un il·lustre
monjo benedictí que fou prior de Montserrat; altre frare de relleu, l'últim abat
mitrat de Sant Pere de Bages... — totes les bones fades, portadores dels bells
destins, en el bres enflocat el besaren.
Creixé en l'opulència, i després d'una
joventut florent entrà en la plenitud de
la vida amb totes les riqueses humanament desitjables. Gallard i ben plantat,
de trets fisonomies baronívols i elegants
(la barba poblada, els ulls d'un vivid i
serè mirar, el front amplíssim, l'ondulant i abundosa cabellera), d'un dandisme proverbial, d'un do de gents remarcable, amb les qualitats d'un perfecte
«causser» arrelades en les seves copioses lectures i mantingudes pel seu fertilíssim ingeni; expansiu, jovial i afable,
coneixia a totltom i tothom el coneixia,
tant a Barcelona com a la seva vila nadiua. Freqüentà totes les celebritats teatrals del seu temps, artistes i literats;
se l i obriren tots els salons barcelonins
i a la vegàda, aquí i allà, es complaïíi
en el tracte de la gent humil i en el de
tots els pobres diables que tingueren
una punta de pintoresc en la seva degeneració. Aquesta última alternança
que d'antuvi sobta era filla de la seva
curiositat d'autor dramàtic, sempre a la
caça del document humà, i del seu
gust per la facècia, caire de la complexa personalitat d'En «Pacu» Vidal, del
que potser n'havem parlat massa els vilanovins, de tal manera que es troba al-

gú que sols recorda entremaliadures i
plagassitats a ell atribuïdes i ignora que
el seu compatrici fou un home culte, un
ciutadà model, que exercí amb elegància
el mecenatge de literats, còmics i músics i l'amor als pobres. A I costat d'aquests, doncs, minsa imi>ortància tenen
les més reeixides facècies, excusables en
aquells temps dels Carnestoltes del Born
i dels Tallers-Embut barcelonins, i en
els que en el culte París el prodigiós i
genial Charles Cros entrava al saló de
Mdme. Víctor Hugo fent figuretes..., i
explicables a Vilanova, en aquells venturosos dies en els que era una Arcàdia dins la trista Espanya, amb el seu
veïnat com una gran família ben avinguda, on periòdicament arribaven «americanos» que escampaven arreu les dobletes de cinc duros, groga llevor, que
diguin el que vulguin, dóna bones collites de felicitat humena. Amb tot, em
deia el meu pare, amic del biografiat,
que quan la seva somrient bonhomia i
les seves senzilles maneres, netes de tot
l'encarcarament propi en aquella època
de la seva classe social, feien que algun
tanasi d'aquella heteròclita companyia
oblidés la distància que d'ell el separava, sabia fer sendr la seva superioritat
i amb polida energia, just en l'instant
necessari, tornava al seu punt la gent i
les coses.
I vivint de ple en un ambient vilatà,
del que tant es malparla litllant-lo d'eixorc pel conreu d'arts i lletres, és féu
l'autor de «La malvasia de Sitges» una
densa cultura literària, formà una rica
i triada biblioteca, escrigué nombroses
poesies en castellà i la seva notable producció teatral, sense tancar-se dins la
torre ebúrnea de les seves aficions, sinó que vivia la vida de tots i al ma-

teix temps que escrivia en un parell
d'hores un «Sermó d'En Carnestoltes»
cooperava en totes les activitats serü>
ses del seu poble, del qual fou alcalde,
estimat i respectat fins pels seus erxemics polítics, i , essent-ne, traspassà, víctima de tan inesperada com cruel malaltia precisament quan estava preparant les exequies per la difunta reina
Donya Mercè, preparatius que serviren
per als que Vilanova dedicà al seu fill
il·lustre i que tingueren aquella pompa
que supera a totes les que es preparen:
la que dóna l'assistència de tot un poble sincerament apesarat.
S'inicià Francesc de Sales Vidal en
el conreu de les lletres escribint en castellà bon nombre de poesies que, malauradament, s'han perdut. Se'n publicaren algunes en «El Eco de Villanueva»
(periòdic fundat per ell en 1853, més l i terari que polític, raresa en la premsa
d'aquells temps) i més endavant, altres
en cl «Diario» de la mateixa locatital.
L'autoritzada opinió de Josep Coroleu,
que coneixia a bastament l'obra poètica del seu amic, assegura que tenia una
importància gens negligible per haver
sabut lliurar-se l'autor vilanoví, per virtut del seu seny català i del seu gust
refinadíssim, del pessimisme que avinagrava i enfosquia la poesia castellana
del seu temps, ridícul reflexe de l'escola bironiana i del líric esplendor de Víctor Hugo. De l'estil fàcil, espontani i
natural de les mateixes de què parla el
mentat biògraf, en trobarem la confirmació en la lectura del seu teatre castellà. Escrigué, emprant la llengua veïna, drames i comèdies que foren favorablement acollides pel públic i la crítica (especialment pel revister del «Diario de Barcelona», Manuel Ramont), però que solament li haurien donat una
mediocre fama perquè en elles la seva
personalitat literària sols hi espurneja,
ofegada sota la influència dels comediògrafs espanyols més en voga en aquella època: la de Ventura de la Vega.
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Bretón i Narcís Serra, en el nostre cas.
Els arguments són poc originals, i en
ells i en els personatges s'hi troba el
rastre de les lectures de Waltcr Scott.
El ferm pedestal de la seva glòria el
bastí Vidal al desprendre's d'aquestes
influències, al rompre ardidament amb
els prejudicis i rutines idiomàtiques de
la coeval gent dc lletres i en donar lliure pas als seus dots d'observador despert, a la seva vis còmica, a la seva habilitat en dibuixar la nostra gent i a
moure-la dins de catalaníssims quadres
de costums i divertides intrigues, en produir les primeres obres que literàriament compten en l'alba de la nostra renaixença teatral. E n totes elles la versificació és fàcil; el diàleg just, fresc i
natural; el sentimentalisme, precís per a
edulcorar ies sense fer-les embafadores;
gens cruel la sàtira, oportuna sempre, i
mai en elles, en busca de l'aplaudiment,
cau de declamatòries digressions ni en
afalacs al públic inculte per medi d'exabruptes i frases de les dites de «circumstàncies», ni molt menys per concessions al caient que aquell tenia per
l'acudit toixarut o la facècia barroera.
La seva densa cultura literària, el seu
innat aristocratisme feren que dignifiqués la renaixent escena catalana, com
ja havem apuntat, i potser és aquest el
títol més gloriós dc l'autor vilanoví, sense que per afiançar-lo haguem d'entrar
en afanys de rata d'arxius o de ratolí
de biblioteques per escatir dates de les
estrenes de tal o qual autor en aquest
0 en aquell teatre de Barcelona.
De totes maneres, convé fftar els
fets de que ja en 1858 els «aficionats»
del «Círculo Villanovés» representaren
una divertida peça d'En «Paco» Vidal:
«Un engany a mitges», i que en el mateix any escrigué «Una noia com un
sol», obra del tot reeixida pel seu diàleg àgil i colorit, el seu precís tipisme,
el seu desenvolupament fluid i natural
1 per no tenir la més lleu taca del xaronisme enlletgidor dels bolquers del
nostre Thalia. E l cinquanta-nou s'estre-

nà aquesta obra a Vilanova i fou donada a l'estampa el mateix any, de la que
tenim tres edicions, prova de l'acceptació obtinguda per aquell quadro deliciós
de costums geltrunencs, que fou representada a Barcelona per primera voluta en el teatre «Circo Barcelonès», la
nit del 4 de maig del 1861, en el benefici del primer actor Manuel Catalina, qual notable companyia la posà en
escena, corrent a càrrec de la gran actriu castellana Matilde Diez el paper de
«Tuietes», la protagonista. Sobrera és
tota insistència sobre la significació del
fet insòlit de que uns actors castellans
i de categoria representessin una obra
catalana, fet que palesa el mèrit d'«Una
noia com un sol» i que confirma el que
deixem esboçat del prestigi que cn certs
medis tenia l'autor.
Es la millor producció de Vidal «La
Malvasia de Sitges», que ha resistit l'arna del temps i les vel-leitats del gust.
Ben estructurada, espill perfecte dels
costums dels nostres avis, compta entre
els seus personatges l'afortunada creació de l'«americano», tipus reprès per
molts altres comediògrafs; Rusinol, per
exemple, en el seu «l'ati Blau».
En la comèdia «La Sileta de Uelida»
repetí, complicant-lo, el conflicte d'aU^na noia com un sol», però en ella, l'encadenament, la conducció de les escenes és lenta i en diluir-se l'acció treu
interès a l'obra.
D'un no res, d'una idea original, d'una feliç observació, tingué la traça de
fer-ne una comedieta divertida en escriure «La voluntat de l'Antònia». A
tres concos egoistes que passen de la
seixantena, que viuen tranquils de les
seves modestes rendes, cuidats per una
criada vella, els hi deixa llur germana
vídua una grossa fortuna amb la condició que, per heretar-la, un dels tres
solters empedernits s'ha de casar. Imaginable el graciós conflicte... que quan
està a punt de resoldre el germà gran
sacrificant-se, com sempre ha fet, pels
altres, emmaridant-se amb la minyona.

un truc innocentó porta un desenllaç per
a tots satisfactori, inclús per a aquella,
la qual seguirà els seus amors platònics i rancis de trenta anys amb un botiguer veí i també sexagenari.
El justificable afany de desvetllar la
curiositat dels amants del teatre català
envers nostre compatrici ens portaria a
seguir l'estudi de les restants obres del
mateix, però l'índole d'aquest treball
ens ho veda. I és temptador parlar de
l'entremaliada figura de «Uon Gervasi», un «americano» que arriba ric i amb
el consell del seu pare de que es casi
amb la filla d'un amic. vidu de tres dones i amb tres filles incasables i mal
avingudes, una de cada matrimoni; de
la sàtira fiblant dels pretensiosos que
viuen a ciutat enfrontant-los amb una
família pagesa, (ota vivor i prudència,
elements amb els quals entreteixí la trama de «Els de fora i els de dins»; de
la ponderada crítica de costums de la
seva última comèdia, «Jovent del dia»
que deixà inacabada en morir i que el
prestigiós comediògraf Eduard Vidal i
Valenciano terminà, i , encara, de moltes altres. També seria adient un comentari sobre els llibrets de tres sarsueles («Entre Campmany i Figueres»,
«L'Andreuet de Montanyans» i «Pauleta la planxadora») millors que el de moltes de les que fan forrolla en els actuals
escenaris.
Important és, com pot deduir-se, l'obra del dramaturg vilanoví Francesc de
Sales Vidal, de qui mantes vegades havíem sentit a dir a un seu amic: «que
escrigué bastant, però hauria pogut escriure m é s ; que escrigué bé, però que
huaria pogut escriure millor». Es comprèn: visqué en l'opulència una vida fàcil i amena, dilapidà els tresors del seu
talent literari, del seu enginy sagaç i del
seu do de gents, del seu civisme i dols
seus bons sentiments dins l'eufòria i
l'afnable superficialitat dels divertits costums dels «bon-vivants» d'aquells temps,
i l'escriure fou per ell un plaer, una elegància més amb la qual fer agradable

l'existència, per ésser-li l'ús de la ploma tan fàcil, segons, els seus contempo
ranis, com sobressortir en una tertúlia
d'intel-lectuals, com lluir la seva refina
da gentilesa en el «camerino» d'una actriu o la seva comicitat en una arrossada, amenitzada amb incongruents platxeries, a la seva Masia-En-Piular, prop
d'aquella fonteta delitosa, voltada de
bells xiprers, amb tot l'encís dels jardins romàntics de la passada centúria,
avui arrassat per la incomprensió d'un
nou propietari. Es per tot això que no
entrà mai ànima endins dels seus personatges, ni s'encarà amb forts conflictes passionals, ni sentí el batallar de
les idees; és per tot això que manca a
la seva obra la trascendència que a altres dóna l'haver sofert llurs autors la
tràgica asprosa del viure. Per les circumstàncies aquestes, per haver-se pres
el conreu de les lletres com un joc
plaent, per no haver-lo esperonat mai la
lluita per la vida. no s'esforçà en perfeccionar amb un treball constant i amb
dalit de superació l'obra seva, reveladora, no obstant, d'un temperament dotat i selecte, i digne d'ocupar un lloc
preeminent en la renaixença u-atral de
Catalunya.
GDBTAO GAI.CKHAN

Un poema de Paul V e r l a í n e
ROMANS SENSE PARAULES

Avui plora el meu cor
com plou a la ciutat.
Què és aquesta llangor
que penetra en mon cor?
O bruit dolç de la pluja
per terra i els teulats I
Per a un cor que s'enuja,
o el dolç cant de la pluja!
Plora sense raó
mon cor que es fastigueja.
Q u è ! Cap traïció?
E l dol és sens raó.
Causa una pena immensa
no saber-ne el perquè;
sense odi ni volença,
ma pena és tan immensa!

J. A. R. F., irad

PRISMA

"International Bar"
(Conclusió)
Quan el vell Xeixa s'adonà de qui
era l'home que tenia davant el taulell
s'apressà a acollir-lo amb el somriure
més afalagador i m é s servil del seu extens i variat repertori. L'Alot volia conyac, però no s'acontentà pas amb la coIpeta que el Xeixa li oferí. D'una manotada engrapà l'artlpolla sencera i l'arrabassà dels dits del vell. Aleshores remarcà la figura gentil de la Balbina i
l'esguardà amb visible complaença.
—La menuda és tendra i fina perquè si ponderà el Xeixa—Menjar de
prínceps, sabeu?
L ' A l o t no veia res i el vell, temem
que no l'hagués sentit, afegí:
—De llaminadures com aquesta no
se'n troben cada dia...
P e r ò l'Alot tampoc no respongué.
S'atansà a Balbina, l'agafà pel braç i
se l'endugué vers un recó de fons, on
hi havia una taula buida.
— Seu — l i manà, imperatiu, quan
hi foren arribats.
Balbina tremolava com la fulla a l'arbre. E l Xeixa, que els havia seguit ama
tent, col-locà u n parell de gots damunt
la taula i es retirà amb cautelosa prudència.
—Què, menuda? E t veus amb cor de
tastar aquesta medicina ? — p r e g u n t à ,
amb veu forta, l'Alot mentre s'emplenava el seu got amb el contingut de l'am|x>Ua que encara portava a la mà.
Balbina, estemordida i esglaiada, no
podia articular cap paraula. L'Alot, en
remarcar la torbació i la timidesa de la
noia, esclatà a riure amb unes riallades
estrepitoses que feien mal de tan feridores que eren.
—Aixó et donarà força i et farà passar les manies — insistí tot posant-li un
través de dit de conyac.
Ella no tingué esma de protestar.
— B é u l — l i ordenà tot seguit. I , pot-

ser per animar-la amb l'exemple, buidàel seu got tot (l'una vegada.

Impressions de

viatge

Amb pols insegur Balbina provà de
veure un glop. Després tossí.

BRUIXES

L'Alot t o m à a riure a boca plena i
desprès begué del broc de l'ampolla estant. Quan hagué acabat s'aixugà els llavis amb el revSs de la mà i s'atansà
a la noia.

Si cada ciutat té un caràcter o una
personalitat propis, no dubtem que Bruixes, en el seu sentit, és una de les que
eJ té més crescut i netament definit.

—M'agrades, sents? Com hi ha món
que nTagrades— va dir-li a cau d'orella.
Ara ja fou pànic el que sentí la pobreta Balbina. Passejà entorn una mirada d'angoixa, com demanant socors.
Aviat es convencé, però, que era endebades i no pogué evitar que els ulls se
li entelessin.
L'Alot, una mica sorprès, l'interrogà:
—Però que tens, ara? A què venen
aquestes Uagrimetes?
Seguí un silenci, que trencà ell mateix
advertint amb un to ja molt més dur;
—Jo no en vull de ploramiques, saps
marreca?
Balbina ja no l'escoltava. Aplegant,
en un gran esforç, totes les saves energies inicià una correguda amb el propòsit de refugiar-se a la seva cambra. Des
del llindar de la porta, de la cuina encara veié com l'homenot pretenia seguir-la
i enso|>egava amb unes parelles que dansaven al ritme de la pianola elèctrica.
No esperà pas més i , lleugera com una
daina, s'escapolí escales amunt.
A cada esglaó li semblava que el
monstre havia d'encalçar-la i no es considerà segura fins que s'hagué tancat,
amb ]>any i clau, a la seva cambra. Llavors, retuda de cos i d'esperit, es desplomà damunt el llit esbalandrat i esclataren lliures els sanglots.
...Poc a poc anà passant la crisi. Minvà el plor i comença a reaccionar.
E n el silenci de l'estança la música
esmortida de la pianola tenia un to sentimental de confidència i una sublim monotonia obsessionant.
Balbina s'incorporà en la fosca i maquinalment féu unes passes vers el rec-

Cap ciutat ens Tia captivat com ella.
Veritablement, Georges Bodenbach, en
la seva novella m é s famosa, «Bruixes, la
Morta», no exagerà al descriure aquesta ciutat com impregnada d'una tristesa i malancolia extraordinàries, sobretot tenint en compte que l'ambicnl de
finals de segle passat en que fou escrita, sens dubte acreixia encara més aquell
misticisme.
La causa principal d'aquesta sensació
de pau i de repòs que s'experimenta a
Bruixes, creiem que és deguda al pai satge, particularment a la grisor i austeritat dels edificis. També hi ajuda la
profusió de convents í esglésies, de quins
cloquers devallen sonores campanades
que no arriba a ofegar l'escàs trànsit
de vehicles dels seus carrers. Finalment,
una cosa que no deixa d'influir en la
impressió que causa al visitant és que
aquest ja va disposat a saturar-se d'aquest misticisme que a la bestreta s'ha
apoderat del seu ànim tan sols si es vol
per la fama i la llegenda que aureolen

el nom de la ciutat. I és per aquests motius, per la seva quietud, pel color indefinit d'aquell cel del nord. que una
sensació de tristesa i laxitud i de benestar, alhora s'apoderen del turista i l ' i dentifiquen a bastament amb l'essència
tòpica de la ciutat.
H i ha recons de Bruixes que semblen talment la plasmació d'un somni
inefable del paradís. Tota la vida recordarem els seus molls, i sobretot el
«Minnewater». el Llac de l'Amor, un llac
d'aigües verdoses esvaïdes per la molsa i
l'herba aqüàtica, per on s'esllavissen majestuosament cignes de blancor immaculada. Ens hi haguérem passat hores contemplant extasiats aquelles albes de fu
lla argentina i aquelles aigües mortes.
com la pròpia Bruixes, i en les quals s'hi
reflectia l'expressió m é s fidel de l'arquitectura flamenca, condensada en Tairós
pont de Béguinage.
Difícilment es pot descriure d'una manera més precisa i minuciosa la trista
ciutat del que ho féu Rodenbach, el poc
ta belga, qui en la seva novel la, ja esmentada al principi, glossà en forma meravellosa la pintoresca melangia de Bruixes, la Morta, amb el seu silenci místic, éls seus llacs i el seu ambient de
profunda religiositat. A ella trametem al
llegidor.
JOSÉ» OtUOL PUIG A.

tangle de claror del finestral. L'obrí de
bat a bat i lliurà el rostre a la carícia
fresca de l'aire de la nit.

Bibliogràfica

A l través de la boirina s'endevinaven
les siluetes de les grues, i les xcuueneies,
i els màstils, i les veles, que tancaven al
fons, damunt el bassiol del port adormit,
il.luminat per una lluna macilenta que
rodolava, avorrida, per un cel color d'acer, puntejat d'estels tremoladissos.

Ha sortit el llibre «Noces de Platí
de la Societat coral «L'Unió Vilanovesa», interessantíssim historial de tota la
inquietud culuiral de la benemèrita entitat vilanovina, en el qual s'hi representen gràficament totes les més destacades personalitats que han ambientat el
seu esplendor.
«PRISMA», amb tal avinentesa, ret
el seu jovenívol homenatge a la rancior
de l'entitat cultural vilanovina, i a l'ensems felicita al modest escriptor Pere
Colomer per l'encert de la seva obra i d mirable.

D'enllà, de la banda de terra, arribabava, —com una extranya i amarga ironia—, el cant sincopat dels galls...
J. F . FEHHEK

UNA

NOVA

EDICIÓ

PRISMA

D'ENRIC

HEINE

amor, les d(ones i altres coses
1 — Les dones m'han martiritzat sempre, m'han martiritzat tcndramcnt amb

filosòfic, les dones presenten certa afinitat amb la cuina del país respectiu.

els seus capricis, amb les seves gelosies.

Les belleses angleses, i no són, per cas,

Per elles he assistit a innombrables sa-

sanes, substancioses,

raus, i m'he vist compromès en mil xa-

pies, i no per això menys exquisides que

farderies... Vanitat, petulància, mentida,

la cuina simple i bona de la vella An-

petons enverinats, flors enverinades . . . .

glaterra ?

compactes, sim -

5 — Els advocats, dits «dona-li vol-

D'aquesta manera, estic segur que al

tes» de les lleis, qui a força de donar-

menys, hi haurà un home que es lamen-

los-hi voltes i més voltes, acaben per fer

tarà de la meva mort.

un rostit per a ells...

i c — Els nostres homes avantpassats

6 — ... E m dormí llegint aquell llibre;
dormint vaig somniar que continuava
llegint-lo, i per tres vegades em desper-

tenien conviccions; els homes d'avui solament tenim opinions.
n

-

La cronologia és una de les

ciències més útils. Conec homes que amb

tà l'avorriment.

sols servar en la memòria llunyanes da7 — [Si jo pogués saber on comen-

des i els domicilis on viuen les perso-

ça el dimoni en la dona, i on acaba

nalitats influents, han arribat a cate-

l'àngel I

dràtics.

E l plaer i l'amor m'inspiraven odi, i vaig

I la cuina greixosa i daurada d'Ità-

restar un temps enemic declarat de les

lia, amb els seus plats apassionats i con-

dones, fins a maleir-les. Com aquell ofi-

dimentats, fantàsticament decorats, es-

cial que amb prou penes i treballs po-

llanguidament ideals, ^no posa de re-

èpoques d'aillament, feren que desitgés

gué lliurar-se dels gels del Beresina, i

nera de fer-nos feliços, i trenta mil per

lleu el caràcter paral·lel de les behes ita-

a fer-nos desgraciats.

de quan en quan notícies de tots els

des d'aleshores va avorrir tota mena de

lianes? A Itàlia, les viandes i les dones

gelats, així jo, al sol record de tantes

surèn' flonjament en oli, ploren suc de

9 — Acabo" de fer testament. Dei-

que el qui encara creia viu, ja havia

Beresines amoroses, vaig mirar amb re-

ceba i llàgrimes sentimentals. Els maca-

xo la meva fortuna a la meva dona, pe-

mort, i que alguns dels que creia morts,

pugnància per molt temps a dones que

rrons que es mengen delicadament artib

rò amb la condició expressa de que tor-

solament s'havien convertit en necis o

eren àngels, a damisel·les fresques com

els dits. es nomenen Beatriu.

ni a casar-se tan bon punt jo hagi m o n .

cn malvats.

8 — Les dones només tenen una ma-

12 — Les meves voluntàries llargues

meus amics i coneguts; i llavors he vist

gelats a la vainilla.
13 — Els sentiments dels suïssos són
enlairats com les seves muntanyes; la

2 — E l meu cor amarà sempre. Si es

seva manera, però, de considerar la so-

refreda per una. s'inflamarà de nou per

cietat és estreta com les seves valls.

una altra. 1 així com a França èl rei no

R. P. 1 P.. trad.

mor mai, en mon cor mai morirà la reina; i com allà es cridarà sempre: «La
reina ha mort. jVisca la reina!».
3 — L'amor és un estel furibund, que
amb la seva cua flamejant

s'enrabia

amb el cel, atemoritzant al seu pas totes les estrelles, i finalment s'extingeix
amb una explosió, escampant-se

en mi-

lers d'espurnes, com un petard.

JOAN L L A VERIAS.
l'eyregi artista que espi-

Primeres co nfideencies

ritualmeni no lui èstal
mai absent <lc Ui seva
Vilanova, ens ha fet Ui
gentileSà de col·laborar
espontàniament a PRISMA amb cl dibuL· magnífic que avui Aonora
aquesta pàgina.

Les novel·les de la realitat que esdevenen en la vida tenen un interès i descriuen succesos superiors a les que íma
ginen els novel·listes.

4 - Cada país té la seva cuina i les
seves dones especials. T o t es qüestió de
gust. A uns els hi agraden els pollastres, als altres els ànecs, a altres les
oques. E n quant jo, m'agraden els pollastres, els ànecs i les oques. Considerades des d'un punt de vista altrament

Té l'aire altiu
D'haver vist el fons de l'aigua
L'ànec pelit.

(Haï-kaï)

i N'hi ha prou amb el que s'ha vist
o escoltat per a composar una novella?
Aquest és un error en el que cauen nombroses persones: Heus ací el que diu un
autor:
«Cadascú de nosaltres té la seva novella. Però són pocs els qui saben veure-la. Els assaigs literaris no són més que
primeres confidències que es fan al pú
blic per aquells qui han vist llur novel·la i «saben contar-la».

PRISMA

P A N T A L L A
HOM

L O C A L

SE LES PENSA totes per

Quantes complicacions i truculèn-

tard'entrar als espectacles sense passar

cies I Tan fàcil com resulta passar per

per la taquilla. H i ha el que ha d'anar

la taquilla!

•

a veure el tramoista; el que té de parlar amb un músic o comediant; i , enca-

D I O N I S B A I X E R A S , degà dels pin-

ra, el que pretextant els beneficis de les

tors catalans, ha estat entre nosaltres

assegurances a les empreses, entra al lo-

per tal de saludar els seus antics amics

cal amb l'aire atrafegat i una gran car-

M i r i Cabanyes, els quals li feren els ho-

tera buida sota el braç.

nors que el vell mestre es mereixia.

Després de recórrer totes les belleses
vilatanes, Baixeras fou acompanyat al

Tanmateix, cal no deixar-se

perdre

aquesta gran festa pictòrica.

Museu Balaguer on s'emocionà davant

Altrament tindreu ocasió de consta-

la seva obra «Boter de la Barceloneta».

tar l'enorme importància del Greco que

Recordà la seva gran satisfacció quan

nosaltres hi hem aportat. U n notable pin

el propi don Víctor anà al seu taller per

tor sitgetà, parlant d'aquesta tela sem-

a demanar-li la simpàtica obra citada

pre ens d i u :

amb destí al nostre Museu.

— E l dia que a Madrid se n'adonin,
us la «pisparan».

JA

H E U V I S T els Grecos que du-

Nosaltres només responem:
— Per ara no hi ha por, car significa-

rant aquests dies s'exposen a Sitges?

TEATRE A P O L L O : Tercera sessió de cinema «Prisma»
Dimerres , I juliol. De 10 a 12

Un proqrama eseo

enlre molls programes inleressanfs <le lilms curis.

II
Panorama mundial d'actualitats.

N o t i c i a r i «III a»
M a aq iiaa

Un bell poema cinematogràfic dc Ics contrades nevades (Fox).

J e l (il m

Documental notabilíssim sobre la invenció i perfeccionament
del cinema {Ufà).

Effampa

argentina

La ciutat de Buenos Aires amb el seu ambient, els seus tipus
i els seus costums (Fox),

Lot

expre«o«

y ei

J e l mar

Exploració científica al fons del mar i estudi dels peixos i
monstres que l'habiten {Ufa).

nLiivvee rr n a l

La i n f à n c i a

HaLifanlf

expre§o

Bandits, telègrafistes herois, trens assaltats, el «scheríf*.,.
Heus ací un drama foüetinesc caricaturitzat pel divertit comentarista Jardiel Poncela (Fox).

Afrontant

perilli

COLLECCIO

Impressionant
film de la Fox.

ZOOLÒGICA

Un reportatge humorístic de Valentí Castanys, el qual explica
a través d'acudits formidables, la vida i miracles dels animals
del Parc dc Barcelona. E l film més rigut de l'actual temporada (Cinamond).

Cartet v o l a n t J a m u n
EI millor documental d'aviació rodat fins a la data. Tota
l'emoció i heroïcitat dels grans «raids» aeris a traves dc la
immensitat dc la mar. Comentat cn espanyol ( U F A ) .

L oliva i l a q a t a

Un film perfecte
dc dibuixos (Fox).

P R E U S : Seient de llotja amb entrada, í'25 ptes.; butaques numerades i demés localitats, í pta.— Per encàrrecs de localitats, a la taquillera del Teatre.

PRISMA
ria trabucar la llei de traspassos, l '.l que
han de procurar la gent de Madrid és

— N o tireu ossos al gos, Odena, que
no us el podreu treure de sobre!

que no els hi fem donar els altres.

LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA

cusà d'anar al Concert Casals al·legant

del Concert Casals ha estat portada a un

que ja l'havien sentit tocar «massa ve-

ritme trepidant i els adjectius més aco-

gades».

lorits han estat jugats d'una manera cons
PER A L A G R A N C U R S A motorísA J O R N E M per al proper número el
parlar extensament

de l'homenatge a

tant i gairebé escandalosa:

tica que hom està organitzant per a la
pròxima festa

Gent així es mereixen un monument.
Un monument al damunt, entenem-nos.

«Miracle — Fita — Esdeveniment —

major vilanovina ja es

Miracle II!»

Pau Casals, al qui, de moment, restem

porten rebuts tres valuosos premis: del

No és extrany que davant de tant «mi-

P O S S I B L E M E N T són incomptables

agraïts pel bé que ha dit de les inquie-

President de la Generalitat, del Conseller

racle» un anticlerical de la vella guàrdia

els vilanovins que ignoren que el nom de

tuds espirituals dels vilanovins.

d'Obres Públiques i del nostre Alcalde.

protestés amb aquest to:

«muntanya russa», tan popular en

Ens en felicitem, car aquesta noticia

— N o m'hi agafaran pas. Es veu que

dóna un ample marge de realitat a una
L ' E S C E N A a la Joieria Milà. Una
senyora després de comprar unes locali-

popularment Rus.

•

vocades: l'esport i la ciutadania.

UNA D'AQUELLES

tats per al Concert Casals, demana amb

FAMÍLIES

tan riques en contingut cursilístic s'ex-

vivíssima curiositat:

parcs d'atraccions, és simplement el derivatiu del nom d'un vilanovf, anomenat

aquest Casals és un «missaire».

de les consignes populars més sovint in-

Sempre se'n saben de noves.
IMP. DIAHI

—

VILANOVA

I

«Kl.THÜ

— Una pregunta.
— Digui, senyora.
— O i que aquest Casals també toca

A P A R E L L S DE RADICT
Les millors marques. A T W A T E R K E N T , H I S P A N O R A D I O i d'altres,

el clarineC?
V a anar d'un badall de griva com en
Milà no l i fa retornar les localitats, a
manera d'aplicació de sancions.

des de 200 pessetes.

MAQUINES DE COSIR I BRODAR
Les més perfeccionades.

•
C O P I E M d'«EJ Dia» de Terrassa la

M A Q U I N E S D'ESCRIURE

següent anècdota del pintor Odena que,

HISPANO O L I V E T T I

com recordareu, fou expositor del «Flo-

MAQUINES FOTOGRÀFIQUES

ment» de Vilanova:
Algú donà entenent al pintor Odena
que els ossos són un aliment inapreciable per a enriquir de fòsfor el cervell.
Invitat un dia a dinar pel gran M i r .
en la finca rural d'aquest a Vilanova,
l'Odena es trobà enfront d'un pollastret
amb samfaina, saborós i tan tendre que
el nostre home es va sentir inclinat a
efectuar la prova dels ossos. 1 en efecte,
sense gaires esforços, el xicot arià enriquint cervell i estómac que era una meravella.
Ja a les acaballes, el gran M i r observà el miracle del plat de l'Odena,
sert i net com una patena.

de-

i altres marques, des de

150 pessetes.

i material per a les mateixes.

BICICLETES I ACCESSORIS
Les de més garantia.

GRAMÒFONS, PEAQUES I AGULLES.
CADIRETES I COTXETS PER A INFANTS.
Vendes a ferminis. Grans descomptes al comptat
Casa dc confiança i qarantia* Única en la seva classe* No deixen de visitar-la.

MúpanozjOlwettL
CARRER PROGRÉS, 5

els

VILANOVA I LA GELTRÚ

PRISMA

8

Terra à c i d a mineral
ARCA

« LA

FRANCESC

ESTRELLA »

FERRER

Jectrieilal - merànira

(Sabonosa)

BARCELONA,

I BIS

(prop plaça quarters)

L

millor PER A FRECAII

„le„«li.

Je cuina, lola mena Je pavimenlf i marLref, ele.

Tallers «ràfics

AeaJ
eaoemaa Je (all
I
• eonteecio

S o l e r

Pulcritud

Sistema Narfí

Rapidesa

Economia

DiriqiJa per prolefsora titular
RamLlA Marià, 28, «fqon

pi»

Vil anova i uellru

Hores de classe: a la tarda, de 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 - Tel. 42 X
VILANOVA

I

GELTRÚ

•

Professora de tall I 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.

