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per en Rafel Figueras, és la millor
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Bequles i refrescs
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Gran assorfil de taLacs anglesos
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BONAVENTURA SANCLIMENT
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SANTA EULÀLIA, 13

Cese WUHNER, S. A.

Vilanova i Geltrú, febrer 1931.

Distingit lector:

;.,'home modern, l'home que s'envaneix
 ' de viure al dia, ha tingut especialíssim

interès sempre en fer la vida de la llar

Hl	 1 amable i confortable. Avui tot home que
I

	

	 presumi de modernitat no pot oblidar
que, amb un aparell de ràdio, les vetlles

MARCA	 ,	 s'escolen en un to d'intimitat agradableR E G I S T RADA
que fa que un no senti la necessitat d'anar
a la recerca d'altres motius d'esbargiment.

La important i acreditada Casa WERNER, S. A. , que té
la concessió de venda del nou i meravellós aparell de ràdio
TELEFUNKEN, 12 W, i en el cas de que a V. l'interessi la seva
adquisició, es complau a invitar-lo a assistir a una audició en
l'establiment que la casa té obert en la Rambla Principal,
73. sense que això l'obligui al més lleu compromís per la seva
part. Ben al contrari, li restarem agraïts i ens sentirem ho-
norats de que es digni venir a visitar-lo, amb la certesa
de que en sortirà favorablement impressionat.

Resten de V. afms. a les seves ordres,

CASA WERNER, S. A.

• Per a facilitar l'adquisició d'aparells, poden adquirir-se a terminis durant un any.

i Amb un aparell TELEFUNKEN no hi ha necessitat d'acumiuladnrs. c al solament apli-
car-lo a la corrent alterna, que és la que usualment es gasta i Vilano\ a.
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6dilorial

E
N arribar el Carnaval, tots sentim la

necessitat de desfogar-nos. Dies de IIí-

bertat, de bullicí, de disbauxa; fins

aquells que procuren fugir-ne es senten con-

tagiats d'aquest ambient d`alegría. Dies de dís-

fresses en què la sàtira i I`ingení es manifes-

ten amb tota llur forca. El Carnaval de Vilano-

va, que gosa d' un cert renom, el fa simpàtic

la partícularítat de portar per bandera la cari-

tat, I és així com les místiques parets de la

Casa d' Em par í Sant Hospital es fan ressò

del goig del poble. El Carnaval, que en tots

els temps ha estat objecte de crítica, combatut

í rídículítzat, el creiem Iògíc í àdhuc necessari,

sempre í quan no sigui portat per la pendent

d'un extremisme exòtic. El Carnaval que en

realitat s'hauria de combatre no és precisa-

ment el que celebrem en aquestes festes en

què les caretes es desfan al calor de la gatza-

ra, sinó aquell que tenim de suportar tot l'any,

envoltats d'una nuvolada d` hipòcrites, vils

mercaders que, moguts per idees mesquines,

prediquen moral que no practiquen, ideals que

no senten, cultura que no tenen. Recentment,

en un períòdíc local, d' aquests que la careta

hí resta quelcom més arrelada que la vulgar

carota de cartró, hí hem trobat alguns mots

que pretenen ésser depressius per a la nostra

revista, els quals contestaríem d'una manera

ben contundent, de no tenir en compte 1`es-

perít minso — capaç de fer tots els papers de

l'auca — del seu autor.
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Ja simpatía c/il nosfrr carw'«0110,5
per

R. FERRER / PRRERR

NA vegada
més la rialla
esbojarrada es

complau escampant el seu
aldarull pels quiets indrets
de la vila en el breu reg-
nat de la poca-solta í xim-
plería, amb prou poder
per a fer -nos perdre 1' es-
ma una vegada a 1' any.

Amb terrabastall de
sorolls í cridòria, celebrem
aquí la bona arribada del
reí tarambana í semblant
de mascarot, perquè les
gents de vila, propenses
a I'encomanadíssa dei seu
bon humor, oblidin amb
el trasbals de la disbauxa,
anguníoses preocupacions. La gentada es tira
al carrer com sí es tractés de cosa mai prou
vista. La Cavalcada ve aureolada de color de
festa pagana, transmissora d' alegria comuni-
cativa per a demanar, als vilatans que poden,
1' almoina d' ajut per als orfes i vells de les
Cases d'Empar í d'Asil, per als que troben un
plat calent a 1' hostal del Patronat, per als re-
fugíats que cerquen 1(ur guariment enclofats
en un Ilít curull de netedat del Sant Hospital.
I tot això ho demana per mitjà de l'enginy í
gust dels artistes que han posat a contríbuci6
llur míllor cura amb la decoració í construcció
de vehicles que crídin la nostra sortida al ca-
rrer o al balcó. Fem que quan passí per casa

nostra no se l'hi barrin les portes; obrim-les-hí
de bat a bat, si volem veure'ns sadollats de
Llum de cel, que tan plaenta és per les àníines
nobles. No volem ímítar a 1' avar que pretén
gaudir tan sols de ço que la Cavalcada pot te-
nír de decoratiu a través de 1' escletxa d` un
portícó mígradament obert, perquè és vicí que
produeix vergonya, i el temps d'aquest regnat
no s'ha creat per tal cosa.

Quan se' ns demana el captírí en nom
del Carnestoltes, sabem allargar la mà amb
desprendíment í fent, sens recança, 1`almoína
que aconsella la generositat de cadascú que el
dolor humà no és pas tan xorc que no sàpiga
reconèixer í compensar facció generosa.
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91Uja de confetii
(7) ¡tija de confetti fi

de la que ningú es sopluja,

corn un ael que desenuja

i enllaça la llum d'ahir

amb la d'avui, fent lluir

el alls amb el goig que puja

co/u un arc de cant 97artr

desfet en gotes de pluja.

8 Is raigs de les serpentines

pinten amb ratlles de sol

el vell saló, on genuïnes

beutats, ¡guares del dol,

en les notes anodines

d'un jazz que no sap què vol

i entre brills de tornassol

naufragen alabastrines.

^27,rIoqII1'
Wrlequí

mig blanc - mig carmí,

maniquí automàtic.

Vols dir-me qui'

et fa moure, 4rlequí ?

4ntigament

era l'atreviment

d un cínic somriure

ta única força. 61 vent

t'obria pas entre la gent.

(Sota el breu antifaç

ara t'albiro las.

`boques la mandolina

sense fe ni compàs,

cantant anib neu de nas.

rlequi

mig blanc -mig carmí,

maniquí automàtic.

Vols dir-me qui

t'ha espatllat maniquí?

JR. R. F
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L1 carnaoal de '7Uilanona
Pe,

Bo,

9? cords de l'anitigor

OM no sap sí els nostres ascendents
duien en Llur si quelcom llegat per
aquella plebs que, assedegada de IIi-

bertat, feia un vaitot en matèria de disbauxa í
de fartanera, en els històrics temps de les Satur-
nals romanes. El que si podem assegurar és que
el nostre Carnaval, en la última meitat del passat
segle, arribà a ésser famós en tota la amplitud
de la terra catalana. I la fama no fou pas gua-
nyada de manera injusta o sigui per trucs men-
tiders, sinó ben merescuda, tota vegada que ací
les ve1•Ieïtats í beneíteríes del Rei de la carn í del
most, ens sortien verament dels díntres, així com
si fossín cosa comú o consubstancial amb l'àni-
ma vilanovína. Ara podem assegurar que ja ha
passat la dona dels raves; però com que ja diu
la dita popular que allà on n'hi ha estat, sempre
n'hí queda, encara donem, en vigilia de Quares-
ma, una nota que sobressurt, comparada amb les
demés festes anyals.

Pot ésser que nosaltres, els que ja portem
penjades a l'esquena sís creus í mitja de l'escala
de la vida, i per allò de «¡siempre tiempo pasado
fue mejor!», se'ns figurín naps el que sempre han
estat xírívíes, per més que, així í tot, seguirem
creient que el nostre reí Carnestoltes és ara
un reí tronat, per haver perdut aquella mena
de cosa tan esbojarrada que semblava una he-
rència dels Déus pagans.

Sí fos possible tornar una cinquantena
d'anys enrera, els escèptics o mal creients que
no volen saber res d'antigalles perquè se'ls fi-
gura que tot són vuits í nous í cartes que no
lliguen, provarien la qualitat de l'escudella ba-

rrejada que condimentaven els nostres avis,
en homenatge al Reí de la broma. A vegades
fins en feien un gra massa. La Cort era esco-
Ilidíssíma : els Quel, Corretgers, Butxaques,
Catòlic í un reguitzell de personatges menys
carregats de pergamíns, eren els encarregats
de ventar el foc de la bulla í de la poca- Tatxa,
omplint 1'ambíent d'una mena de mícrobí de
l'alegria, que a tots ens feia riure í menjar gra



5	 PRISMA	 5

fort, vulguis no vulguis. AIIò sí que era bro-
ma! Recordo com si fos ara, el pas entre mar-
cial í esbojarrat de la comparsa dels boters,
que, després de recórrer la vila al so d'un ai-
rós pas doble, feien la bota í la cremaven a
imitació	 d'aquells herois que
calaren foc a l'Arbós.

Com disfrutaven la mai- gaS m
nada í els grans que tenen la No me dej
sort d'ésser	 sempre joves! I ir al baile en
les	 colles d' encamisats	 que porque dice q

feien «La figa quí l'heu» o el un mal paso

«Jo	 te l'encendré»?	 AIIò sí ¡Qué sí

que	 constítuia 1'alcaloíde 	 de Malos pasos

la broma de bon gènere í. de
caro A

se dan en Ca
la	 ingenuïtat!	 Ara,	 aquests y en Semana
jocs es fan tot l'any í amb un A mí finad

xiquet	 més	 de malicia; per el bullicio y 1

això algunes vegades, en lloc porque teme

de fer riure, fan plorar. L'u- entre el confí
¡Qué a

nica cosa que quasi passava Se niega V.
de mida era 1' excés de les sin raz'
mascarades, amb música de si yo quisiera

cornetes, tabals i satrots. Mas- no sería en e

sa esquellots a 1'engrós. Tot Al ponerm

el demés era una delícia. EI me quiso Ped

dijous	 gras	 era	 un	 día	 de
si no es por 1;
en la boca m,

gala... i de gana : les sales de ¡Qué te
ball	 feien	 fragància d' aigua es Perico y q
de la Florida, de patxolí í de ¡Voto í

pomes beneïdes el día de Sant mas yo reneg

Blai:, í a la majoria de les tau- del maldito t

les de la menestralia no hi
FRANCISCi

mancava l'oloreta de la clàs-
sica í saborosa coca amb ceba, pebrots í bu-
tífarra.

A més de tot ço descrit, que no crec jo sí-
guí cosa menyspreable, tractant -se d'un temps
en què la gent es prepara per a soportar l'è-
poca de les	 coses	 tristes i del bacallà, amb
tota la seva gama diferencial, però que sem-
pre és bacallà, el Carnaval de Vilanova tenía

coses més remarcables í on s'hí notava la sa
-Jabror dels artistes vílanovíns. La Cavalcada,

en aquells temps, no era una còrrua de cot
-xes guarnits amb flors de paper, sinó que, a

l'estil de les Falles valencianes, es construïen
carrosses on 1'íngeni í l'art
s' hi jugaven la munyeca.

s ca ras	 Però, la festa més clàssica-

marido	 ment vílanovína í que de tanni 
irnaval	 escaienta í popular quasi arrí-
en el baile	 bava a emocionar-nos, era la
fácil dar.	 reunió de les comparses a la
11 'n 	 Plaça de la Verdura, amb
enmiendas,	 aquella espeterrant competèn-

>stolendas	 cía musical entre les cobles

: Pasión.	 «EIs VelIs», «EIs Joves» í
no le agrada	 «EIs Vius». Allí es vessava
3o aquel,	 l'entusiasme í s' hi consu-
me pierda	 míen les ametlles í caramels
tropel.	 de totes les botigues.

nsion!
nsión!)mplacerme	 Hem deixat per a última

hora fer menció de la nota
arderme,	 més important de la nostra
filón,	 festa carnavalesca, í aquesta
a careta	 si que podem dír amb ver
besar: goig que no ha minvat : Es
zascarilla
> da.	 la seva característica benèfí-

án	 ca, ja que ella per si sola la
indiscreto!	 deslliura d'alguna llicèncía í
an!...	 banalitat que, com a cosa
en secreto	 d'homes, podría conrear.
tan.	 El Carnaval de Vilanova
)E S. VIDAL '¡

ha tingut sempre el fi primor-
dial de recollir almoina per

als desvalguts í desemparats. Això féu, fa una
trentena d'anys, que un íntim amic meu, que
tenía í té la fal •lera d'escriure ratlles curtes,
l'hi dedíqués aquesta quarteta :

¡Carnaval de Vílanova!

vas molt ben acompanyat...
Duus darrera, l'alegria,

í en el front, [a CARITA T.
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SERMONS DE CARNESTOLTES.
-De tot el nostre Carnaval — magnífíc

í popularíssím — aquest moment es-
pectacular í teatral del sermó de Carnestoltes
és el que em fricciona el cor amb unes pessí-
golles més adorables.

L' expectació que precedeix l'arribada del
grotesc personatge, amb tota la serpentina de
versos satírics que porta entortolligats a la
gargamella, crea, a 1' entorn d' aquest espec-
tacle gratuít de barrila a I'aíre lliure, un pres

-tígí gairebé desproporcí.onat.
Els oients, quan el Carnestoltes declama el

seu sermó des de dalt de la trona, escolten
emocionats, acceleren la respíracíó í amenitzen
tc,.3 els polsets de pebre amb la més estrepito-
sa de les rialles.

De tant en tant, d' entremig d' aquests
versets estripa-contes, en surt una sàtira que
fibla com una tralla de domador de circ í que
promou un avalot de mil diables entre I'audí-
torí del sermó.

Quan això succeeix, sí el Carnestoltes té
una mica — només una mica — d'imagina-
ció, deu pressentir una pila de rostres femenins
ruborítzats, í aquesta abundor de galtes ence-
ses Ií deu fer veure la Plaça de la Constitució
tota engalanada de fanalets de sortija. Uns
fanalets únics, graciosos, absolutament inimi-
tables.,,

Abans — i ara encara podrien cercar-se
tot un enfilall d'exemples — els pares de fa-
mília més percatats dels seus deures í nobilis-
símes obligacions, posaven tina cura tota es-
pecial en evitar que els seus fílls gaudíssín de
la poesía balíga-balaga dels sermons del Car-
nestoltes.

Aquesta prohíbícíó augmentava de tal
manera la suposada pecamínosítat dels ser-
mons que, molts xicots, quan es velen obli-
gats a fer una frase definitiva sobre l'eman-
cipació d'algun dels seus amics, es confíden-
cíaven amb el més gran misten:

—Saps «fulano»? A casa seva ja el dei-
xen anar a sentir els sermons de Carnestoltes!

Era, tanmateix, una alternativa força pue-
ril í origínalíssíma.

Durant molts anys el que ha encarnat el
paper, ímportantíssím, dels Carnestoltes, ha
estat 1' enterrador del nostre fossar.

Hom no atina a comprendre per quines
íntríncades raons un home que es passa les
hores catalogant números de panteons 1 men-
jant cols que creixen ufanoses a l'ínflux de
les Ilàgrímes de múltiples vídues inconsolables,
quan arriba el Carnaval, platxeríós í esboja-
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rrat, té la dosi de sang freda sufícíent per a
representar, amb tota la ceremoníositat del
cas, aquest paper tan àcid í eixelebrat del Car-
nestoltes .

Hom Ii costa de comprendre-ho al primer
moment; però, tanmateix sí és dels que els hi
plau endinsar -se dins l'oasi de les profundes
fílosofíes acaba deduint de tot aquest contrast
una veritat definitiva í, com a tal, vulgaríssima:
que en aquest món hi hem vingut per a repre-
sentar els papers més inesperats de l'auca.

I quí diu de L'auca, diu d'aquest Carnaval
— tot cli una ínestroncable desfilada de para-
doxes — de la vida.

«Am tenía bastant ofès
cuan us miro ¡bon buñol!
deixá lo ball español
per ballá lo ball francès.
Al fandango? ni per xansa;
al minuet? s'ha olvídat
y ni un tan sols ha quedat
per ser cap de contradansa.»

Aquestes eren les exclamacions del Car
-nestoltes durant el Carnaval de 1864, davant

la favorable acollida que es dispensava als balls
francesos, acabats d'arribar de fresc a la nos-
tra vila.

En l'època de la radítelegrafía, el cinema,
el «black - botton», I'aeríplà com a vehicle de
primera necessitat, í tota la llista admirable
d'invents í innovacions d'úítíma hora, la lec-
tura d'aquests versos sempre esdevé un tonifi-
cant de màxima qualitat: ens permetem, sí
més no, evocar aquella altra època meravello-
sam e nt ensucrada dels mirinyacs, els baila

-dors lluint un dije impossible, els salzes plora-
miques, el so esquerdat d'un plano que toca el
Sueño de un ángel, í uns enamorats que bas-
teixen totes les seves i1 • lusíons tot anant su-
cant í menjant melindros en col-laboraci6,
dins una xicra de xocolata...

Manuel RMRT

Cartell inèdit d 6n glaoeries

L''Ç4r,bO
Ço és «el que més í1 • lusíó feia» al nostre

díbuíxant intèrpret de les festes carnavales-
ques, per ell viscudes, quan el màxim enlaira-
ment del Carnestoltes, i aquí plasma mestrívo-
lament 1' avançada de les festes tan bon punt
el reí de la gresca saluda, barret en mà, als
seus vassalls en començar — de temps que
ja ningú recorda — el seu tradicional discurs
satíric -humorístic, revista de fets i facècies de
la vila ocorreguts en el transcurs d' un any
a l'altre, í altres additaments, on el públíc xa-
farder, sempre amatent a clavar la mortificant
dentellada, hí vol veure la víctíma plaent-se
en escampar la suposícíó tal com e11 L'ha pen-
sat corregida í augmentada.
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Recull de versos enfei nidors que en conf>nasf amb l'alegria es firaven a/ pas
de les antigues Cavalcades i per mifjà dels quals els escripfons vilafanfs vuif-
cenfisfes confribuïen a l' augmenf de rrecapfació que segueix fen/ se encara a
pro /7/ de les cases benèfiques, i que reproduïm respecfanf les caracterisfiquces

gramoticals de l'època.

¡Quin burgit! ¡Quina gatsara!
¡Cuanta gresca se sent ara!

¿Qué será?
Sento'1 drinch d'una safata...
—¡Es la alegre Cabalgata

Que ve já!
De content lo cor me salta;
Y es que avuv me feya falta

Lo consol,
D'aixugar la llagrimeta
D'un pobret ó una pobreta

Plens de dol.
¡Festa hermosa d'aqueix día
Jo't saludo ab tot lo cor!
Ja que als uns dons alegría
Calmant d'altres la tristor.

ISIDRE SALA BORDAS

Vestir al despullat; al malalt cura,

y al horfe desvalgut pares donarli;
al jayo, á qui sa malestruga estrella
sens alberch ha deixat, llar ¡lit y taula,
y al famolench lo pa que necessita;
del Home - Deu la veu nos recomana.

Escoltemla, germans, qu'es sabi fvlestre

lo Mestre que'ns deixá tais ensenyansas,
y, com Ell, ningu més als grans problemas
solució sab donar tan acertada:
escoltemlo avuy més, y fins benehida
será pe'l que pateix, nostra gatzara.

THE0D0R CREUS

Rebomboris, musicadas
esbarjo dins vostre cor,
ab joguinas del Amor,
ó de Momo ab las gatadas;

de Terpsícore ab las festas,
ó de Baco ab los plahers:
avuy vostres goigs sancers,
vostras ditxas son aquestas.

Més l'aplech de tants embulls,
qu'al més exigent conhorta,
també á fitxarhi vos porta,
vostres piadosos ulls,

al més trist y amargant plor
del desvalgut, que suspira
no més perque orfe's mira
del goig que fa riure al cor.

¡Benehida la ocurrencia
que d'agermanar, teníu,
ab lo Carnaval festíu
la santa Beneficencia!

FRANCISCO TOLDRÁ

Oh noble dama que al balcó contemplas
passar la Cavalcada!

deixa que caigui de tas mans l'almoyna
sobre aquesta safata:

que'l drinch que fa al caurer sobre d'ella,
es la dolça complanta

que las portas del cel fan al obrirse
á la caritat santa.

F. FERRER FERRET

La pobresa de Jesús	 No serveix als reis del mon,
no té graners ni té bossa,	 sinó al gran rey de la gloria,
mes assisteix als malalts	 y lo que recull aquí
y als afligits aconsola.	 allá dalt tot ho atresora.

JACINTO VERDAGUER, PVRE.

Poesia obtinguda y escrita expresament pera la Cabalgata benéfica de
Vilanova y Geltrú.

Los llits del Hospital son plens de gent nafrada;
de gent qu'en busca vá de la salut preuada;
de vells ja xeixantons qu'esperan l'hora trista
per fer l'últim badall, per aclucar la vista
y anar d'una volada á la mansió de Dèu;
de jovens ab miseria que'ls mira de malgreu
la esbojarrada sort qu'escampa las riquesas
y á ells sols los hi don angunias y tristesas;
de sers qu'en eixa vida sols venen per patí,
que sembla que sols naixen per pensar en morí.

Donchs ja qu'el Carnaval nos brinda ab bogerías
y'ns dona tant de goix y tantas alegrías
dem á los que sufreixen alivio á lo seu mal;
¡donémlos una almoyna; fem que lo Carnaval
ab tot y sas disbauxas serveixi per fer bé;
lliurémlos de sas penas; lémlos gosar també!

J. A. MILÁ MARTÍ

Ab la caritat
si en vida n'heu feta,
lo cel heu comprat
ab paga bestreta.

Lo que us quedaréu
ho tindrán los altres
lo que al pobre deu
ho t¡ndréu vosaltres.

JACINTO VERDAGUER, PVRE.

Los que en calles, ventanas y balcones
viendo estais esta alegre cabalgata,
que de gente os preciais buena y sensata
y os sobran caridad y... patacones;

Desceñid de la bolsa los cordones,
ya que el dinero la miseria mata,
y mostrad, dando al pobre vuestra plata,
que teneis nobles, sensibles corazones.

Con ello alcanzará vuestra largueza,
en cambio de un benéfico consuelo,
la eterna bendición de la pobreza.

Y entre tanto, bajará del cielo

1 á alentar vuestros pechos la esperanza
de un porvenir de gloria y bienandanza,

ANTONI CERDÁ

Si del bosc les floretes qu'el home olvida
el cel que tan les aima no'ls hi des vida,

¡ai qué tristeses
pobres floretes!

Si al orfanet al náixer'l deixan sol,
si del caliu de mare no te consol,

¡Verge, quin fret
pobre orfanet!

Y el bon bellet que porta deis anys el pes
y els desvalguts que vihuen sofrint no més,

¡abandonats,
qué desgraciats!

Del jardí de la vida, rega les flors,
de les punxants espines calma els dolors,
y en el mantell que porta la Ilumanitat,
brodemhi el dolç emblema de «Caritat».

JOAN BISCAMPS

Tinch molta miseria, tinch molta tristesa,
Tinch gana y no tinch ni un petit rosegó,
No tinch ni un sol cuarto, es molt gran ma pobresa,
¡Y encara'm dirán germanet Déu ni dó!

Per falta de llenya no puch escalfarme,
Per falta de roba tremolo de fret,
Si pie d'amargura pretench esplicarme,
Que Déu lo consoli, dirán, germanet.

La terra cuberta de palla asquerosa
Es tot lo que tinch per poder descansó:
Me gelo dormin... es ma vida anguniosa,
¡Y dirme podrán: Déu l'ampari, germá!

No tinch ré pél cap, ni calsat de cap mena,
Me dona neguit lo vestit esquinsat,
Y hauré qui'm respongui'l contarli ma pena
¡Qué Déu lo socorri y li dó caritat!

Donaume limosna, mirau ab ternura,
A un pobre qu'está sumament afligit,
Y Déu vos dará molta sort y ventura,
Y jo quedaré molt content y agrahit.

ROSALIA SERRA I MIRÓ

Bellas niñas que ornáis la carrera
Que recorre gozosa y ufana,
Porque en pró de los pobres se afana,
Mascarada de vario disfraz:
Al clamor que confiada os dirige,
Dad, cual siempre, acogida bondadosa,
Demostrad que vuestra alma es hermosa,
Tan hermosa como es vuestra faz.

ANONIM

¿Ois como gime el pobre
Revolcándose en el lecho?
Tal vez lacerado el pecho,
Sin que la salud recobre:
Dád algo de lo que os sobre
Para templar su quebranto
Dádnoslo, que el cielo santo
Os colmará de ventura:
Es de Dios perfecta hechura
¡Pobrecito, sufre tanto...

SALVADOR ROIG ' SERRA

Los que rialletes de mes
	

la q ue fa'l pobre, després
cercán en aquet jorn grat,	 de rebre la Caritat.
pensáu que la millor es	 J. VERDÚ

(Arxiu J. Carbonell)
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facècies nilanoninesE tots
els balls
del Car-

nestoltes d aquell	 Tel Carnes/o
temps, el de més
lluiment era el del
«dijous gras».	 N• P UJ 0 L,

El jovent de
1' Artesà, però, aquell any volgué donar el
cop, essent de remarcar que hi reeixiren de
debò, car semblava un
ball del Líceu. Les damí-
sel . les, totes vestides de
setí de seda blanc, amb els
adítaments, ventalls, etc.,
d'una albura nacarina; els
joves, tots de frac o smo-

king, armilla blanca, pola-
cra de xarol...

La sala era ja ben ple-
na, però el ball no co-
mençava.

Què serà, què no
serà: el motiu era que de
l'orquestra no havia vin -
gut níngú. I el que varen
tardar!

Perduda ja la pacièn-
cia dels concurrents, per
fi apareix el mestre Sans
í tots els seus músics amb
trajo d' etiqueta també,
sens oblidar Llurs corres-
ponents barrets de copa.
Saludaren als badocs í...	 Car/e/( iuèdi

comentaren llur tasca
amb la mestria proverbial, satisfets i inspirats
com mai.

Pel què es veu, aquel! any els sastres fe-
ren el seu agost en el mes dels gats.

Havien posat «una pica en Flandes»!

El pare i pa-
drí de la comparsa
d' En Vidalot tot-

eS oiiztc'ntzsfa	 hom el coneíxía
pla be — díguem-
ho una altra vega-

3 E R N H D O	 da pels d'avui en
dia —; n' era En

Vídal (el criat de Can F., tina de les cases
més acabalades i de renom d' aquesta vila),

que per «motiu» 1' hi es-
-'—^' 	 trafeien el cognom, dient -

lí Vidalot, en premí d'és-
ser tan tarambana, segu-
rament.

Cal fer constar que la
comparsa d' En Vidalot,
d'aquell temps, en res es
pot comparar amb les del
nostre segle. Les parelles
les conjuminava el propi
Vídal; ço és, anaven des-
pariats o per sexes, vers
el punt de reunió tots els
comparsers, í allí es troba-
ven aparellats de la faisó
més estrafolària. Més d'u-
na vegada, un dels més
presumits senyorassos
arribava a escatír que ha-
via anat de bracet, ballat
i estat obsequiat esplèndi-
dament per una de les
pròpies «menegíldes».

' Err 2(aoeries	 Bé; un dels anys a
què al •ludím, ja acabava

d'eixir la comparsa, quan compareix un dels
«americanos» de l'última tramesa, demanant
al Vidalot que l'hi dongués parella. Aquest,
atrafegat, no sabia ja d'on treure-la, quan s'a-
donà d'una màscara que restava boj abando-
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nada en un banc de per allí, í Ií díu al «cu-
rrutacu» : Vés, pren aquella «marmota»! per
voluminosa í ja refeta que a cop d' ull s' en-
devinava.

I el bo del cas és que aquella «marmota»
era la pròpia mestressa d' En Vidalot, la dís-
tingída dama de Can F., donya L.

Això que s'en díu «confetti», ní s'en par-
lava, ní s'hauria consentit de tirar-ne, Ilavors.
Molt menys «guíxots» í
d' altres projectils que da-
rrerament s' han emprat,
del tot indignes; fins al
Vidalot no s'empraven al-
tres municions que les
ametlles ensucrades de
Cal Caba.

A la Plaça de les Cols,
i e1 dícnars de Carnestol-
tes, ha estat sempre on
hi han hagut en més
abundor els dispars d' a-
quests dolços projectils; í
en l'any a què ens refe-
rim, es pot dir que tots
els comparsers del Portu-
gal, Artesà, la Prima-
vera, la Cuina, etc., s'ha-
vien conjurat a fer retirar
els fatxenders «america-
nos» del balcó del Círcol
dels senyors.

La Placa havia asso-
lit aquell punt culminant 	 Cartell inèdit d'

que el llapis d' En Lla-
veríes, primer, í la genial paleta d'En Mir,
ens han plasmat. L'abigarrament de les robes
multicolors, dels gallarets, diries que brilleja-
ven a 1' esclat dels raigs del sol, ço que feia
més fantàstica la visió d' aquella plaça, amb

ses forts clarobscurs, matisant, però, tot
el quadre, el polsim blanc del doll d' amet-
lles que entrecreuaven 1' espaí en les direccions
més diverses.

Les orquestres no paraven, i mentres una
comparsa dansava, l'altra, o altres, es relleva-
ven per a hostílítzar als anomenats «ame-
rícanos».

Les blanques í dolces «municions» s' ha-
vien acabat a totes les confiteries; d' un bàn-
dol i altre es prenien freqüents armisticis; els

de dalt, semblava que ja
es donaven, la qual cosa
va fer que els comparsers,
que ja havien deixat les
dames plaça enllà, reata-
caren briosament, apro-
pant-se fins sota la ma-
teixa balconada. Un «ame-
ricano>> sol aguantava la
Iluita; i aquest, aíxí que
vegé els comparsers ben
bé sota la balconada, co-
mençà a tirar grapats de
monedes de dos o més
«quartos» entorn els com

-parsers—algunes senalles
s'en varen buidar —; ja
no són solament xavals
els que corren a «arreple-
gar dolços», embutxacant
els -quartos-; una allau
de gent enrondà als com

-parsers tenint-tos mate-
ríalment presoners, lligats

6n glaveries	 de cames, ímmòvíls, com
estaquirots.

_ I així vingué 1a revanja de 1' «america-
no»; quí, havent fet d'antuvi reserva d'unes
quantes arroves d'ametlles, les propinà ara als
atacants, els qui, demanant clemència, aban-
donaren el lloc que creien assolír triomfants,
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D  carnanal
per

P. 5ERRH NO 12f75

Q
UAN els Jocs Florals eren una cosa

perfectament seriosa i els poetes
feíen flaire de càmfora í portaven
la cabellera rebregada com una

vulgar trínxera... En aquells temps confitats
que les senyores sabien ru-
boritzar-se en passar per da-
vant d'un bar o d' un cafè í
encara s' amagaven les ca-
mes, amb cert to d'encongi-
ment en conserva... el
Carnaval era una cosa per-
fectament capíble.

Recordant les èpoques
musicades amb ritme de mi-
nuet, en què totes les noíes
es deien, poc més o menys,
Elionor o Margarida, í que
tan sols coneíxíen les parau-
les ensucrades del jove som-
niat a una dístàncía pruden-
cial,,, Quan Pierrot neccssí-
tava forçosament ésser romàntic, tenir un pul-
mó delícadet í improvisar poesíes tot contem-
plant la lluna, í Colombina ignorava encara les
aventatges del cold-creara en el seu rostre es-
crostonat i era considerada com una dona ne-
fasta í desvergonyídament pecadora en com-
partír equitativament el seu amor entre Arle-
quí í Pierrot... Quan els moralístes suaven
penellons d'angúnia en veure poc més amunt
del deliciós turmell d'una damísel •la ingènua í
s'esgarrifaven profundament si la veien sola
amb un galan de comèdia atrotinada.., lla-
vors el Carnestoltes era del tot comprensible.

Era completament lògic que en un temps
tan farcit de prejudicis, d'etiquetes í de formu-
lismes, el poble es busqués uns dies de follia es-
trepítosa í es mofés, escarnís í parodiés tot el
que havia respectat durant un any.

El que ens costa de comprendre és 1' ac-
tual Carnaval, en una època on tant s' ha
prescindit de tota aquesta sèrie d'hipocresies,
en aquest temps en què el Carnaval d' abans
és una cosa absolutament normal. Avuí, a que-
lles senyores que es ruboritzaven en pas-
sar per enfront d' un cafè, organitzen un the

dansant, amb una despreo-
cupació esbojarradament en-
cantadora. S'omplen els ulls
de rímrnel í s' estoquen el
rostre ainb la fòrmula més
ben trobada de quincallería
japonesa.

Avuí que una conversa
entre una tanagra deliciosa-
ment bonica í un jove, és
una cosa corrent í vulgar;
avui que les cames de les
noies no són cap secret per
a ningú í que els moralístes
tan sols s'exalten en iniciar-
se concursos de bellesa amb
un simplíssím mallot; avui

que empès pel dínamísme de la nostra era, fins
í tot Pierrot pot deixar d'ésser romàntic i d'im-
provisar poesies; avui que ja es conformaría
que Colombina fos una prosaica mecanògra-
fa, que tan sols tíngués mitja dotzeneta de
pretendents.. , avui és com no podem com-
prendre la finalitat del nostre Carnaval.

I deu ésser sens cap dubte que encara es-
tem rodejats d'una colla de formulismes, més o
menys transparents, que ens repugnen.

El día que el món fos brutalment sincer,
no tindríem cap necessitat de les follies carna-
valesques...
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^a causa de l ' agonia del Carnanal
per

v. R.

(EL)

ES d'una certesa que no es fa escàpol a
níngú que el Carnestoltes va de bai-
xa, àdhuc en les encontrades on s'a-

fanyen en fer-li manyacs per a eíxorivír-Io un
xic, creient fer un
bé	 a una tradícíó
falsa.

L' origen del
Carnestoltes dima-
na de la gran dosi de
vergonya que pos-
seïen	 els	 nostres
passats.	 EI	 caràc-
ter franquívol, obert
í bonàs dels	 ho-
mes	 de 1' antigor,
justificava la fretura
de posar-se careta
una vegada L'any
per a fer certes co-

w0

ses, que, fetes a la
Llum, hauríen enro- '1
git el rostre, 11

En plena pos- ^4
sessíó	 de	 la	 seva
personalitat, roba
de la	 que un es

No ens serà difícil de trobar les causes de
l'angoixa d'aquesta disbauxa. El termòmetre
de la vergonya humana assenyala zero. Perquè
amagar la cara, sí no hem d'enrogir -nos per res?

Avui l'esparpall
no té fre. La costum
del descomposta-
ment ha destenyit
la sang i fa que les
senyals colorídes
que abans sortien a
la cara en obrar en
contra la seva mo-
dalitat els nostres
antecessors, avuí no
hi surten.

En tots els or-
dres, la humanitat
obra amb un des-
vergonyíment tan
natural que ja nín-
gú no gosa qualifi-
car-lo així. Sí po-
dem comportar-nos
d' aquesta manera,
per què enyorar un
día l'any la careta?

 ibr«X d' E. C. í^tcart).	 No ca! tapar-
nos la cara perquè

no coneguin l'esbojarrament d'un día, quan do-
nem a conèixer el desvergonyíment tot l'any.

Vívím una època que per la manca de ver-
gonya no calen les caretes, í aquesta és la veni-
table causa de la crísí del Carnaval: el no ha-
ver d'amagar el rostre per obrar sense criteri
í contra la nostra naturalesa mantes vegades,

despulla en ama—	 Portada de programa.

gar la cara, níngú
era capaç de fer una malifeta; calla emmasca-
rar-se í així tapar l'ésser. L'ànima no s'enro-
gia Llavors, perquè el balcó, que és la cara,
restava encortinat. I això ho feien una vegada
l'any per a donar plaer a la bestíalítat que por-
tem cadascú, però amagant L'home sempre amb
parracs. Aquest és l'origen del Carnaval.
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'Zlna nit de Camanal a
per

	UAN a la com-	 C H N
tessa de Saínt-
Míchello, tota

	frívolítat í ele-	 Cr Ò n ¡ca
gància, varen proposar-lí
anar a passar la nit del
dissabte de Carnaval a Níca, va somriure, en-
cantada. Doblement encantada: primer, per-
què el seu marit feia tres dies l'havia deixada
sola a Paris, amb motiu d'anar al Píamonte a
malvendre una finca — la penúltima — plena
d'hipoteques; després, perquè un dels de la
colla era Luígí, el danseur mondaine del
«Clarídge °, un porteny autèntic que, des del
ball de fi d'any, era el seu flirt preferit...

Emprò, no es decidía a formar part de l'a-
legre caravana. I sí el comte arribava a assa-
bentar-se'n algun día? No podría perdonar-la
mai, ell, el pobre! que havia sacrificat les fes_
tes de Carnaval per anar a enterrar-se en mig
de les muntanyes d' Itàlia... No, no podía és-
ser. En va la seva amígueta Suzy insistía,
mig ageguda en la dormeuse davant d'una

taca de te. En va lí feia la reclame dels com-
panys que portarien:

— Pensa, Sílvia, que és una melange
deliciosa la que lograríem sí hi anéssím tots!
Un vertader cock-tall de gent del grand mon-
de í del demí monde. Per una part, tu, jo, lady
Davídson, el matrimoni peruà Alvarado í el
duc d' Hoz; per l'altra part Gaby í Dolly, les
sisters que han triomfat aquesta season a
I'KEmpíre», Píerre Dod, el boxejador, í el ba-
llarí Luígí... No t'engresca el programa? Ade-
més; el perill no exísteíx, ja que tan sols al-
ternarem una nit amb aquesta companyía. El
diumenge, al matí, retornarem sens falta a

I7 EL /N	 París. Paraula... I bé,
s^	 t'engresca o no?

És clar que 1' engres-

m u n da n a	 cava, í molt. Però seguía
negant obstinadament. Es
clar, també, que cada ve-

gada negava amb menys convícció. Amb tan
poca convíccíó, que quan catorze hores després
es trobava dins un auto, entrant a Níca pel
passeig dels Anglesos, a ella, la comtessa Sil-
vía de Saínt-Míchello, lí semblava un somni.
El seu cotxe, el precedien dos altres que ja
s' havien deturat davant de 1' hotel Negresco.
Eran les deu del vespre del dissabte de Car-
naval. Tenien el temps just per a pujar a una
cambra, rentar-se, canviar-se la toilette, ma-
quillar-se un xíc í posar -se novament en camí.

Deu minuts després entraven a I'hall del
Teatre Nacional. En tant deixaven els abrics,
un contre-marqueur els proveïa de caretes í
confettí. La primera ímpressíó que del ball va-
ren rebre, en ocupar la llotja de segon pis que
havíen adquirit, era d'una total bogeria. Abaíx,
al patí, una multitud disfressada es removía
posseïda d'un frenesí indescriptible. Quan el
duc d'Hoz, seguint l'exemple dels altres com-
panys, va oferir el braç a la comtessa Sílvia,
ella no va acceptar. Al contrari, va suplicar-li
s'assegués per uns moments al seu costat i Ií
servís de cicerone en aquell maremagnum de
cares somríentes que per arreu es velen.

El duc, home de món, fet a totes les gen-
tíleses, va dissimular les ganes que tenía de
ballar i va acceptar amb amabilitat. Després
de col-locar-se el monocle, va contemplar en
silenci, uns instants, I' enorme sala d' especta-
cles. Vertaderament, 1' aspecte que oferia no



15	 PRISMA	 15

podía ésser més brillant, ní la concurrència
més escollida. El tout París s'havia reunit allí.
Des d'una llotja de platea, Andrè de Fouquiè-
res, àrbitre de totes les elegàncies, saludava a
la Místínguett que, desapercebuda en mig de
les altres parelles, ballava amb el seu parte-
naíre Leslíe. Dins una llotja veïna, Cecíle So-
rel, L'eterna ingènua, conversava amb En Mau-
ríce Rostand. AI darrera, Rosemonde Gerard,
la seva mare, reía de les pochades que, amb
grans gestículacíons, Ií explicava Tiarko Rí-
chepin, fill del poeta dels «Gueux • . EI duc
Carles d'Hoz no va poder menys que excla-
mar, després de la breu contemplacíó :

— Es meravellós això. Aquí es troben
aquesta nit tots els còmics í vedettes boulevar-
díers, barrejats amb I' èlíte de L'alta societat
mundial. Tan sols Níça, amb el seu Carna-
val famós, pot lograr aquest miracle... S' ha
fixat, Silvia, en aquella senyora disfressada
de fado, del proscènic de l'esquerra? Es la du-
quessa de Noailles, la de la suprema distinció
femenina... 1 veu la parella de 1' altre proscè-
níc? Són el baró í la baronessa Robert de
Rothschíld... Aquella doneta menuda i ner-
viosa del costat, és Pearl Whíte, la ex estre-
lla cínematogràfíca, casada amb un lord an-
glès. Seguínt per les Llotges de la dreta, pot
veure els hereus dels cognoms més nobles de
França: els Chatel- Perron, els Montmoren-
cy, els Víel Castel, els Rohan Chabot... Més
enllà, aquell senyor de lentes í bígotet gris, és
Andrè Cítròen; ï aquella barba que es belluga
al seu darrera, és Trístan Bernard... EIs dos
smokings de 1' esquerra són Renè Benjamín,
el deliciós autor de «Gaspard», i Georges Du-
hamel, que acaba de publicar «Scenes de la víe
future»... No ha sentit mai parlar de la famosa
Emílíenne d'Alençon que, a començaments
de segle, triomfava al costat de la Otero i Lia-
na de Pouggy? Doncs aquí la té; és aquella
gítane espagnole que ara entra rodejada d' un

estol de noíetes. Són les vedettes acabades de
llençar pels musíc-halls parísíens : Germaíne
Auger, Lucette Desmoulíns, Rose Nivel, Peg-
gy Vere, Suzanne Berní, Clara Franconnay...

— ¡Ai Déu meul, Carles, calli, per favor
— va interrompre'! de prompte la comtessa.
Mirí allà dalt, aquella llotja de tercer pis... No,
no, més avall... Sí, on hi ha aquelles dugues
disfresses de derviche... Veu els dos homes del
darrera? Doncs el de la dreta em sembla que
és Víctor, el meu marit...

Vertaderament, era Victor, el seu marit.
La comtessa, passat el primer esglaí, va poder
cerciorar-se millor. Era Víctor, acompanyat
d'unes danseuses de Marígny. L'infame! La
pobre Sílvia, per tal d' aturdir-se, va ballar
desesperadament una hora, tres hores, no sa-
bía encara quantes hores.

Potser encara estaría ballant ara, sí no fos
que de prompte va sentir que l'estíraven í se
l'emportaven a la terrasse. I de la terrasse la
portaven díns un auto. I l'auto es posava en
marxa; í quan el xofer preguntava on tenía de
dirigir-se, una veu, no del tot desconeguda,
contestava :

— A Parísl
No va tenir temps ní de protestar. De díns

el dominó que l'havía raptada va sortír -ne un
home, í aquest home era Victor, compte de
Saínt-Míchello. I, Déu meul, no acusava. Més
aviat tractava de disculpar-se:

— Des del primer moment, vàreíg tenir
la sensacíó de que aquesta sortida em fallaría.
Em semblava que no acabaves de creure't del
tot la meva anada al Píamonte. I a11ò dels
pressentiments, ja veus... m'has seguit í... per-
dona'm, saps?

La comtessa Sílvia, tota frivolitat í elegàn-
cíà, no va poder menys que somriure sota
la seda de la careta. Somriure per la farsa del
ball que acabava de deixar í per la farsa de la
vida que llavors començava...
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Cinema

PRESENTACIÓ D' «EMAK BAKIA»,

FILM DE MAN RAY

S una temeritat etzívar un film sobre-
realista sense prevenir — preparar,
sería potser demanar massa — el pú-

blíc que acostuma omplir les nostres sales d'es-
pectacles cinematogràfics. I va passar el que
era de preveure. Si no hí va haver la xiula-
da h, aquella xiulada llençada amb la fúria
ondejant d'un grapat de serpentines, la pro-
testa, però, va ésser prou clara per a demos-
trar que el públic, pel sol fet d'haver anat a la
finestreta a pagar l'entrada, anava venut. Ca-
lía, repetim, evitar aquesta sorpresa amb qua-
tre mots explicatius a l'anunci del film. El que
encara no acabem de comprendre és la mane-
ra fàcil com el públíc sílencíós elimina tot pro-
blema í després recrimina a gratcient un film
títllant -10 d'atzagaiada, d'absurditat inútil, pel
sol fet de que no ha estat el que eh1 es creía o
està acostumat a veure. EI[ vol una explica-
ció normal per a cada escena í per al conjunt un
argument. El màxim de bellesa fotogràfica es
creu que no passa de l'ametller florit í no pas
per la força artístíca de la fotografía, sinó per
l'evocació del natural í perquè creu saber que
és una imatge poètica de primer ordre.

A aquesta mena de films — com ara fa
més de vint anys es ve dient de certa mena de
pintura — cal Ilíurar-s'hí sense cap nosa pre-
concebuda, sense els prejudícís que indefecti-
blement ens privaran de copsar I'íntent de
I'artísta creador. El públic, no prou encarrilat
per aquests films sobre-realistes (sobre-realista
Man Ray malgrat la disconformitat d'alguns
elements en incloure'l al seu grup), aquest pú-
blíc que hí vol trobar una fàcil explícacíó 1ò-
gíca, s'esforça endebades. En aquests films,

més que I'emocíó, més que l'accíó, la pedra
de toc és la sensació. Es sensacíó material, fí-
sica, la que encomana í vol encomanar. En
aquest de Man Ray, la sensació de vertigen,
de pesombre, de febre, del neguit que la sin-
copada estridència d'un gran parc d'atraccions
ens produeíx, és exacte. S'arriba, com aquell
qui diu, a perdre el món de vista. EIs ameri-
cans ens serveixen aquestes escenes de vertí-
gen en la fracció de minut precisa per a re-
sistir-les sense una sobreexcitació ni atabala-
ment. Passat aquest diem-ne punt dolç, la sen-
sació física es manifesta amb tots els morbo-
sos desgavells. Un coll emmidonat, per exem-
ple, ens dóna un turment parell tard o d'ho-
ra : la corbata, tan dòcil, ara no hí llisca fà-
cílment : el botonet que el tanca, malgrat la
seva ínsígníficàncía, ens dóna més brega que
els problemes més transcendentals. Desvari. El
serpentejar dels tobogans, els grinyols, la rat-
IIa melòdica d' aquell timbre que no para de
sonar, el fibló d'aquell anunci, els porquets í
cavallets que volten seguint el ritme d'un or-
gue tartamut, el cap parlant, el cap parlant.
El cap parlant la serena í tràgica expressió
del qual us impressiona: la visió d'uns objec-
tes ínsígnífícants (agulles de cap í un bocí de
lacre roig a terra) í la gràcil forma femenina
obsessionats repetint -se fins a I'ínfinít : calí

-grafía llampant, sonora, truculenta : uns por-
quets í uns cavalls que giren, GIREN, GIREN,
amb la serena majestat de les millors escultu-
res gregues : ull blau cobalt d'un porquet co-
lor de rosa, taló Iluísquinze, ull blau d' un
porquet rosa, taló...., OBSESSIÓ.
,	 ,	 ,	 ,	 ,	 .	 .	 ,	 .	 .	 ,	 ,	 .	 .	 ,

Man Ray — amb Mauríce Tabard — és
el màgic de la moderna fotografía. Sembla que
arriba a obtenir resultats d'ordre tècnic que
fins ara no s'havien resolt. Aquest film, sería,
sí més no, un meravellós àlbum fotogràfic que
es desenvolupa davant els vostres u11s. — X.
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Demaneu - lo en ca es i Lars

ELECTRICITAT , MECÁNICA

FRANCISCO FERRER PRATS

construcció i reparació

tota mena maq. Elèctrica

BOBINATGE de MOTORS, etc.

carrer de barcelona, 1 bis



Ideal Hotel
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11

A
L

L
E

R

D
E

;RIA de

SUAL

eu ferro

s classes

A, 22

a

BANCO DE VIZCAYA
SUCURSAL DE VILANOVA 1 GELTRÚ.

CASA CENTRAL EN BILBAO

Capital: Ptes. 100.000.000. — Reserves: 50.000.000. — Balanç: 2.095.836.825'32

48 SUCURSALS	 117 Agències en diferents províncies

Operacions que realitza aquest Establiment:

Comptes I A la vista.	 Gaixa Sèrie A	 I A 90 dies.

corrents ( Especials.	 d'Estal'vis i » B	 Imposicions { A 180 dies.
I A un any.

Cobros í pagamenís per c/c.— Descompte í negociació de lletres si Espanya í esiran.ger.— Gírs : Sobre
totes les places d'Espanya i de l'estranger. — Garles de crèdit sobre Espanya í estranger. — Dipòsits
en custòdia de títols. — Borsa: Les ordres de Borsa en les de Bilbao, Madrid i Barcelona.— Gonsígna-

cíons de mercaderíes.— Domícílíacíons en nostres Caixes.— Segurs de can'ví.

Acceptacions contra docu- i Simples. — A la vista.
ments í crèdits comercials 1 A 90 díes.

Prèstecs í crèdits sobre 'valors. — Informes comercials í sobre valors.



lomi§§ion§ i representacions

Aulomòhils, camions, Dicicleles, moíocicietes,

maquines per a cosir i Iroilar, maquines

C A 9escriure, ionògrais áes le 100 pessetes,

fiscs, aparells le ràJio i abres varis anides.
Vendas a fernoínis

iOI 1U I!
Anenf comercial matricula#

fiarnLla principal, 102
	

Vilanova i Lelíru

DL raJor le Joieria
Hollolgeria

1111111

J. UMAMPS .FILL

TreLll perlecle. Preus econòmics

„u"

1 A (	 À\ JI 
JIl) 

1

\HO)IIH ]'\À\

Ll;Lreria. Rjecles escriptori.

Maaerial escolar i pera diduix.

litres plans

PIaÇa Constitució, 14 i Í5

V ilanova i Geltrú
Santa Madrona, 13

VILAVIOVA 1 GELTRU



F. PUJOL =
AGÈNCIA CHEVROLET

laller de	 Lubrificants

reparacions	 Neuma#ic§
Heeamli§	 A.t., Je

Accessoris
	 Iloquer

Teleton 138 - Lrreiera áe [uLiles, h i 8 - Vilanova i Geliru

PESCA SALADA
Je

JOSEP M° FORADADA COLL

Procurador causídic

Plaça Riego	 Vilanova i Geltrú

1 Ja. Je Joan Sonantoni

Santa Anna, ih

Vilanova i

Geltrú



Tombs Uralíta
PER A CONDUCCIONS FORÇADES, EN DIÀMETRES DE
50 A 1.000 mfm I TIMBRATGE DE 5 A 20 ATMOSFERES

Els 4.000 suministres efectuats en tres anys acrediten 1'excei •iència d'aquest material.

En nostres referències figuren 200 Ajuntaments, més de 250 Companyíes d'Aígües í totes les
Companyíes de Ferrocarrils.

Els nostres tubs estan ínstal•Iats en els abastaments de 24 capitals de província.

Els resultats deis assaigs de Laboratori acrediten nostre mate-
rial com el de més aventatges per a tota classe de conduccions.

Per a pressupostos, catàlegs, referèncíes, certífícats i informacíons,

URALITA. $. A.
BARCELONA	 MADRID

Passeig de Colón, 1	 Plaça de les Saleses, 10
300 SUCURSALS I AGÈNCIES

Agència-dípòsít per a la comarca:

MagafzQms de 3aumg Pula BQnsach

Carrer Forn del Vidre, 5	 . -:	 Telèfon 147	 Vilanova í Geltrú

XAVIER DE ARENY
IIflI	 DENTISTA	 111111

Consulta: diumenges, le Jeu

a una i Lores convinqules.

Rambla Principal, 25 :-: Vilanova i Geltrú



ESPECTACLES

Teafra
Bosc

EI saló Jels grans

espectacles

Propera

íemporala

le Quaresma

Teatre
Arfesá
EI local dels

exdds

Llista de les

grans estrenes

de tiims sonors

f.	 I1 novenaü - en el trence

R oía Mentiras, en espanyol

Qn LomLre le suerte, 	 »

Cl valiente, en espanyol

El LomLre y el momento

Misterios ue Atrica

Duster lieaton en Eslrellalos

llaroM Lloyd en Que fenómeno!

Jose Mojica en LaIron le amor
en espanyol

La voluntat ilel muerto
en espanyol

segons 1 orara ri gato y ei canario

CINAES slgn *fica qualítaf

(inemafogrática Nacional [spanyola, S. A.
oficines : Laietana, núm. 53, i Comal, núm. 27. - BARCELONA

IMP. J. 8OLRR VILANOVA
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