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L'Assemblea de

La sessilé muntelpal (Mudada a hendid d' "El Be
Ne#re" ha fingid un «N superior a lob els chlculs

la Generalifal es
molí cual de
reunir-se
La
rers

inquietud

L'escena

aquests dar
dies havia planat al volt
que

de la Generalitat s'ha esvait
finalment en fer-se públic que
s'havia deeidit convocar en
principi l'Assemblea. L'absen
eia del senyor Carner, presi
dent de l'Assemblea de la Ge
neralitat i diputat a les Corts
Constituents, chrrees, segons
«L'Opinió», de tant coinpromls
com la Presidencia del Consell
d'Administracitó de la casa Su
cres, Esports i Ciutadanies, ha
via ajornat tota decisió i els
senyors Bofill i Mates i Albert
en -la inmensa-llanura- del-mar
Bastardas havien hafrut de sor
tir de la Generalitate)de la ana
teixa manera que hi havien en
trat,, perb, naturalment, a l'in
revés.
L'actitud del senyor Carner
i re
en l'entrevista fou serena
posada, sense deixar d'ésser e
nérgica. A les insinuacions me
limatbflues del senyor Bofill, i
Mates, plenes de rnatís, i ams
esbufees del senyor Bastardes
contesté el senyor Carner apa
ciblement :
—Em fan grácia les vostres
presses! Sembla que no com.
prenguin que altra feina hi 'ha
que convocar l'Asseccnblea. Si
tots els diputats de la Genera
litat fossin tan. derrotats com
vosaltres podrien tenir raó; pe
rb fixeu-vos : sou ele únies que
nornés sou diputats de la Ge
neralitat! Si tinguéssiu tanta
feina eom riosaltres no estarieu

buna, els periodistes; a l'altra,
tot. el poble, tot; a baix, tapant
els vomitoria, tot el poble, tot.
El Secretan (amb veu fúne
bre).
Llegeixo un dictamen
que proposa suprimir els cape
llans dels cementirie (el llegeix).
—

El Sr.

Ulled.
Es tracta
d'aplicar el decret Azafia sobre
el retirmilitar a les brees de
la reacció que guarneixen els
cementiris. D'aquesta manera,
previne al públie que als cemen
continuará havent-hi tota
mena de serveis menys el de ca

carregats de.

—Es

Barjau
diputat.

romansos.

que també hi ha en
que no és res més que

en Baxjau? Calla!
calla? Perque com.
nrén que els homes de molts
chrrecs no poden atendrels
tots a la vegada! Sou uns im
pacients. Vetan', ?qué voklrieu
tractar a l'Assemblea?
—Concretament, la qiiestió
de la crisi plantejada i resolta
i la de la crisi no plantejacla
ni resolta : ara, sense concre

—I
1 •per

que fa

que

•

tar...

--Ui, ui, ui! Més val que ho
deixem concretat. Referint-nos
a en Giralt.
?Que, no ho' sabeu,
que no es pot matar tot el
qué és gres?
—No?—pregunth sorprés el se
nyor Bofill i Mates,
—No?—pregunté, més sorprés
el senyor Bastardas—; qué cris
dieu ara! No es pot matar?
—No ho diguéssiu pas a nin
gú. Us ho die confidencialment :
no-es-pot-matar.
—Nosaltres que

cris

podria

pensé

matar! No
havien declarat la rnatanea lliu
re, aquí davant?
•—Bi !. Amb eertes restrie
cions, matança lliure, si ; per?)
matarna lliure ben entesa!
—Ah!
vem

que

es

--

sa

-

tan

represento el eire

El Sr. Saga,rra.
Jo &mano
la presidencia que sin digui
qué vol el poble. Li oferim un
Brasó i fa el desmenjat. ?Vol
que Ji digui que és el poble?
Es un llepafils,• ve-li
aquí
—

rozné de Casa la Ciutat. Da
munt l'ara del sacrifici .dormi
ta la figura del President; a les
grades, els actors; en una tri

El Sr. Pellicena.

va

tan

—Veura:

d'aigua,

carregat?

No vull

gas

1

que

vaga
m'agafi

una

electricitat

que

Atetó Catalana es
prepara achva
men1 a perdreles
properes clec
cions
Fas d'Acció Catalana, que no
han tingut,• precisament, °cosió
d'adormir-se sobre els llorers de
llurs victbries electorals, empre
nen
afrib un délit impropi d'a
quella casa 'una activíssima cam
panya de mítings. Així ho anun
cia, almenys, La Publicita,t, que
cada ciia és.més poc brgan ofi
cial d'Acció Catalana.
En. vista d'aquest rebombori,
liem eregut eonvenient celebrar
una
entrevista amb el president
del Parta Catalanista Republi
eh (Avis als lectors : pronunci's
Acci6 ,Catalana), senyor Lluís
Nicolau d'Olwer. El váxem tro
bar en una botiga de modes lliu
rat de pie a la seva afieió pre
dilecta : corn.prar les darreres no
vetats de la temporada en ma
teria de eorbates.
—I dones,' senyer Nicolau
várem ter en un dir Jesús,
?qué és aquest gran revifament
d'Acoló Catalana?
—No sé pas de qué ern par
leu—féu el ministre, amb un ai
re distret.
—Sí, home—vérem insistir—,
aquesta campanya de, mitings.

blés en els quals el difunt s'hi•
haura de portar el capellé. D'a

questa

manera
podré< triar él
que més Ii. agradi. Jo pue assa:
,gurar-li que és molt més prite

tic.
El Sr. Pellicena.
Ja he dit
que en aix6 de morts no-hi som
teenics, i voldrIem esperar l'o
pinió d'un metge, que per la
nostra part és el Dr. Alomar.
El Dr. Aiguo,der.
Ja sap el
senyor Pellicena que nosaltres,
semprei gespectuosos amb elo
més petits desigs de les mino
ries, no podriem pas desmentir
aquesta vegada la postra nor
ma
de conducta. Queda sobre
la •taula. (Posa el dictamen da
munt la Jaula i s'hi iosseu a

—Mítings? Ah,

?fan

mítings?

.

El Sr. Sola.

No hi. ha pre

sideneial

Santamaria,

Massa!
El Sr. Sola.
Fixi-s'hi el
senyor Casanoves i veurh qué
no n'hi ha.
(El Sr. Casanoves fa un bot,
—

mira i,
hi ha

efectivament, veu que
presidéneia, i corre per
a
ocupar-la. Perá el Dr. Aigua
der, que Maya aj,upit cordant
se la. sabata,
surt altre. cop em
punyant amb una .ma
cam
paneta i amb l'altra la vara.)
El Dr. Aiguader.
Qae te
tú eso! Jo sempre he cofa

plert amb el

meu

deure! (Ova.'

El Sr. Santamaria.
Jo us
amparo, i,, el reglament. Que es
llegeixi el reglament1
El Sr. Casanoves.
Aquí no
hi ha reglaments! Hem fet la
revolució i ens ho farem tot!
El Sr. Sola.
Per?), senyor
alcalde! Vosté deia que havia
complert sempre amb el seu
—

—

ció del poble.)
El Sr. Casanoves(al redactor
de «L'Opinió»).
Fixeu-vos-hi
bé; el públie pertorbador per
tany a la Lliga! Feu-ne un; títol
—

gros! (Es dirigeix a l'alcalde.)
ara s'ha
acabat la diseussió,
parqué jo presento una proposi
ció incidental!
El poble.
Visca!
El Sr. Sagarra.
El regla
—

—

delire!

El Dr. Aiguader.
Aix6 és
intolerable!! Esbraveu-vos, fills
meus! Salveu el prestigi de la
revolució1
El poble (salva el prestigi de
la revoluciól. (L'escándol és d'u
na noblesa
imponent i discipli
nada.)
Mateu-los1 Rostiu-los!
No, amb samfaina I No! Bullits!
(En l'únic que no esta d'acord
—

és

el

en

cid.)

referent

la prepara

a

El Sr. Giralt.
Quin espec
tecle més preciós!
Un periodista (a uva aitrá).
?Qui són aquests que criden tan
bé?
L'altre periodista.--Són guhr
dies °lirios!
Un periodista.
Bufa!
El Sr. Vachier.
Els farem
pujar aquí dalt, els gub.rdies oí
—

•

—

—

vics !

•
•

—

perqué

puguin
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•

•

•

treu

re'l.)
El. Secretan.

•

Ara hi ha
que diu que s'ha
de tirar a terra la paret que'
separa el cementiri lliure del.
catblic parqué no estiguin sepa
rats.
una

—

proposició

El Sr.
oposo

Sagarra.

per

Jo m'hi

antiliberal,

perque

els lliurepen
sadors que no volen tractes amb
els catblies, hauran d'estar en
terrats amb ella. .Es per aixb
que faré un disetirs de dues
hores. (El fa.)
El Sr. Ulled.
Les divisions
qeu divideixen el homes vius
no
'han de dividir 'sis morts!
El .Sr. Sagarra.
Demano

d'aquesta

manera

•

—

que

ens

digueu

El Sr: Velilla.
Aixb és ha
bilitat!
El Sr. Sagarra.
Una habi
litat noble. Demano al seiayor
Casanoves que deixi la propo
sició damunt la taula.
El Sr. Casanoves.
Ca bar
ret! Es urgentíssima!
El Sr Sagarra.
?Que ame
naea rublo, la paret?
El Sr. Casanoves.
La Re
—

—

—Ja ho cree! I bons!
—I per qué els fan?
—Áixb és el que us volíem
preguntar..., Com que v6s sou
•

president.:.
—Al, ai! Jo sóc el president?
—Si, home! D'Aceió

—

—

—

Japonesos
Mukden,

i xinesos

80.
Ens
ratifi
quen de Tsi-Tsi-Kar que no és
cert que hagi comeinat la guer
ra; la cosa es limita a un cor
dial eanvi de °anonades i dis
pars, sense naés trascendencia.
que la d'un assaig general. Per
ara els generals no es saben el
PaPer; cosa que no té res d'es
trany, tenint present la difi
cultat de l'eseriptura, tant xi
nesa cora japonesa.
Pis morts
ferits ho són d'uzaa manera
extra-oficial. En fi, 110 hi ha,
per ara, tal guerra.
El senyor Aiguader (don jau
me), ha rebut de Tien-Tsin un
telegrama xifrat que fa ajad:
«H. 2. B. B. T. M. X. P.
R.»
Desxifrat diu :
«Japoneses aprietan. Incerti
dumbre. Remitan Artemio.»

Xun-Fu-Xien.

—

•

—Ah! sí... la

paraula

cm

so

na...
Dones no sé ,per qué fan
mítings... Que jo sápiga, no s'a
costen pas eleecions. A més, no
sé quina pressa Unen per per

dre-les...
—Es a dir, ?que

penseu

guanyar?

?Per qué voleu
guanyi d'eleccions, Accié,

—I ara!
en

pública!

El Sr. Sagarra.
Voleu fer
patita Convenció!
El Sr. Cosanoves.
Una
gran Convenció!
El poble.
Fem-la!
El Sr. Casanova.
una

—

—

no

que
Ca

talana?
—A mi m'és igual; sabeu...
Jo s6e imparcial. 1 com que
vós ja sou ministre...
—Jo sóc ministre?
—Sí, home! D'Ecónomia...
—D'Economia, dieu ? Té...
aquesta paraula no in'és deseo
neguda... J'a me'n record° :
Oiconomia, que ve de Oicos
(casa) i de nomos (regla)... De
manera que jo sóc ministre de
Oicdnomia.-.
Várem deixar eórrer l'interro
gatori, perque no hi havia ma
nera de treure'n res en dar.

—

(S'hi posen.)
El Sr. Sagarra.
glamentari
'El poble.
Brut!

antirre

—

—

El Sr. Santamaria.

—

an

tirreglamentario!

El poble.
Molt bél
El Sr. Casanoves.
Demano
al poble que escolti els «Miste
rios de la Inquisición», que li
—

—

explicaré. (Eta explica.)
El poble (ele' escolta).

El Sr. Brasd.
Jo també
demano que se m'eseolti, par
qué vull fer professió de fe ea
—

tbliea, apostblica

i

romana,

i

espero que am tindran l'aterició
de tirar-me a les feres.
El poble.
Aixb vcláries!
—

se

'u

va).

El Sr. Vachier.
Aneu a la
merda!
Solo de periodi8ta.
Vés-hi
—

tu, poro!

El Sr. Vachier.
Ja en tino
els... (pantalons?) plena!
El Sr. Casanoves (als perio
diales que se 'si va).
-yQué
bu germans? Torneu, torneu,
—

—

quedareu

que
.

eontents.

La Premsa (a cor, sitenciosa

ment

torna).

El Dr. Aiguader.
Jo no he
sentit com insultaven la prern
sa

i• no pue

Ciuladá primer.—Aixó acabaril malamenli
Ciutadá segon.—No, home, que eh empara la Presiciéncia!
Gutadá primer.—I a la PresIdéncia, qul l'empara?

'•"

que

ereure

lliagin

insultada. Si algun regidor té
aquesta intenció alguna vegada,
será rnillor que la insulti per
mediació meya, i aixi jo :podré

oposar-m'hi.

•

El Sr. Vachier.
la merda! Jo ja

Que vagin

—

(pantalons?) plena!

.tine els...

-en

El Sr. Casanoves.
l proposició

Ara vo
incidental.

—

tarem

(La voten.)
El Sr. Sagarra.

Sou una
de Danton i no arri
de Lenín, i feu una
de Convenció.
Casanoves.I en
Cambó, ?que és una caricatura
de Paulen?
El Poble.
Apa, Casanoves,
caricatura
beu a la
caricatura
El Sr.

—

—

sobre

La Premsa (a cor, silenciosa
ment

—

El Sr. Casanoves,

crees

,ni'empara!
empareu-me1
ment

•

,

earam,

(Gran escándol.)

—

—

desprevingut.

el

quedi

damunt la taula
perque. el Dr. Alomar, que és
lora, no s'hi ha pogut °posar
eorrespon, i •nosaltres no
com
en sabem res, de difunta.
El Sr.. Heredia.
Jo cm per
metria de fer observar' al senyor
Pellieena que la cosa nó té cap
dificultat per eomprendre-la. Es
tracta senzillament de fer dels
cementiris una mena de meu
no

—On

Jo dema

—

a

—

Negre»
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mosega-li
tura d'en

Una manxeta de

carica

Una

ull!

un

Passarell!?FI°

sents,

«L'Opinió»:

Pellicena?

«Pena de mort al
lladre».

mossega

(El Sr. Casanoves
un. u/1.)

Després de
El Sr. Giralt.
d'una hora,
diseurs
curt
un
fer
estem
diré que nosaltres sempre
divorciats de l'Església percona
unir-nos amb coses Inés en
sonáncia amb la nostra cona
—

ciéneia
El Poble.
Uneix-t'hil

Un periodista (a un altre).
Amb qui vol dir?
L'altre periodista (a l'un).
Já t'ho pots pensar.
A la mor
El Sr. Vachier.
els... (?panta
da! Ja en tine

nera

—

El Sr.

(al

Sr.

So

Ja no us recordeu del
la).
programa del Comité revolucio
naril
Si vósno n'é
El Sr. Soia.
reul
Callen, burro 1
El Poble.
—

•

—

—

Que es
El Sr. Casanoves.
voti la proposició. (s .vota.)
Ara el
El Dr. Aiguader:
senyor Sagarra volia presentar
l'alcal
un vot de censura contra
de, i jo me'n yaig. (Se'n va i
la presidén
el Sr. Ventós Ocupa
--

cia.)

—

podem votar el que presenta el
Sr. Sagarra, i ens retirem. (Es
retira la majoria.)
Ara que
El Sr. Sagarra.
s'ha retirat la majoria i és re
—

•

segona

de

convocatbria,

podríem votar el nostre vot de
censura', no? Els de la majoria
ja votaran el .seu.
Com que
El Sr. Ventós.
falta mitja hora per a transeór
les hores reglamentáries i
rer
passem els regla
menta per allá on calgui, em
nosaltres

ens

que aixequi la
sió. (L'aixeca.)
cap
El Sr. Vachier (traient el
triomfal
per la; cprtina, anuncia
ment)..1L. Ja en tina els... (pan.

permetreu

ses

talons?) plena!
El Poble.

—

Aleshore.s, l'esperava
recepció organitzada a cui
•

Diputació pro
ta corrents a la
vincial. El ministre fou copio
recepcionat. Amb a
sament
questes, va adonar-se deis ciu
tadans que l'havien descobert.

o

mor—Per
—No,

els

ren

senor ministro
«cuencuenses»,

som

Visea

conspiració
una
Hl veuen
contra llur negoci. Oh! i ara
que les «nenes» c,omeneaven de
dur higa-carnes amb les quatre
barres.
es
Fa uns quanta anys que
doná a Barcelona el cae invers.
pro
Es planyia un bon home,
pietari, per més senyes, de dos
perqué els hi haa
vien clausurat per abusos en la
d'ense.nyament. Era
llibertat

I
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LAVVIDA
COTITZACIONS

Espectacles municipals.
Cementiris

??!!

secularitzats

Amén
(Secula seculorum)
.101
Campalans ratificats
0'01
Companys ministrables.
Váchier de la Lliga (Lli
ga del bon mot). A la merda!
Barbey, Ragasol i altres
víbores
Artemios de Asalto

.

102
0'03

Aquesta setmana els «Espee
tacles munieipals» han superat
el coeficient acordat en la dar
junta de l'Olimpe d'Or.
rera
L'éxit ha superat, etc., etc...
En vista de l'éxit, la setmana
repartiran «dividen
dos», els quals seran deáuda
ment repartits pela Artemis de
que

la

ve

es

casa.

NOVETAT

Remarcable disposició del

cándol, engegará

una

.marxa

o

será igual
que als cabarets apatxes de Pa
rís, quan maten un hame, que,
aleshores, toca la música.

un

ball ben «salan»

:

arreu

mig d'Ain temporal des

nyorS.»
La concurréncia, va donar-hi
el seo assentiment; de seguida
s'alearen oradors arborats—per
exemple Boronats i Recasen
sos—proposant cadascú la se-va
Uns volien crear un fei
xiarne ; els altres demanaven la
prévia censura de la premsa;

recepto,.

d'altres proposaven l'erecció de

prendria.

guillotinés

l'hora de fg el farcell,
i amb més bosses que un camell
plenes de pinso 'Joven,
que ens hi porta en el cistell?

EL POBLE EN.S, ESTIMA

anguniós s'afeixugava

de «L'Opinió»
tenen l'exclusiva de l'amor del
poble. També nosaltres, de tant
tant, sabem el pa que s'hi
en
dóna.
En la segona funeió de diu
menge a la tarda, al Novetats
representaven «La Priora Bien»
i «Gente del Roser» (ai! perdo
nin : «La Priora del Roser» i
«Gente Bien»). EL BE NEGRE
fou objecte d'un homenatge pú
blic que no volern deixar pas

la

i

bell,

?Oue farol' aquests prohoms,
corregut

sar

tants tocoms,
que saben els «ques» i els «coms)),
i coneixen tots els noms?
que han

dos polítics,
moments tan crítics,

?Que diran els
aquests

en

que tremolen els levítIcs,
i es rebutgen per raquítics

proCediments jesuítics?

!aran els dos senyors?

Oue

Tocaran els tres tambors?

-

?Seguiran tirant del troS,
com a socis fundadors
de. la colla de l'arras?
?Posaran un bar ben gros,
per caçá,' els atracadors,
o

una

al

casa

1

,tornaran

Vet
vet

en

els

por

tota

conseilncia

a

Brasons, Brasés

suca

no

silenci.

El senyor Antoni Alarma, que
feia un deis cronistes de socie
tat que surten a «Gente Bien»,
permetre fer una lleu
es
va
gera modificaeió en el text de
robra i va dir que era redactor
d'EL BE NEGRE.
Aquesta morcilla fou rebuda
pel públie amb anostres de tan
ta
simpatia, que encara n'es
tem emocionats.
Per correspondre a ratenció,
npsaltres direm que el Teatro
Novetats és el mes céntrie i el
més confortable de Barcelona;
el predilecta de les families i
dais programes més escollits.
I si d'aix6 no se'n diu a
gráits, ni mai.

ve

al

cas,

va

Perb el .seriyor Ventalló sena
que no está disposat
baixat el diapasó deis seus ar
ticles. EU només sap que fer
que,
de perseguit. De manera
si no el tornen a deixar esga
ripar, podria ésser que es rein
tegrés a les rengleres de l'inte

grisme.

'

leo
noMilca de la
Cornamusa
Dejen que el senyor Ca.mbó
tornaria per Nadal. Errada,. La
veritat és que deixará passar
els Reis.

D'aquí 100 anys... en
cara es parlará de
l'ALMA NAC D'64EL
BE NEGRE"
que está
so rtir.

un

nyap!

Cabrés,

i

que

qui

ve

no

l'exPrés,

hi 'és!

Diu que vindra tan mudat,
amb, abric de pell de gat,
i quan eh l haura arribat
ja el tindrem a la ciutat!
I darrera la parta hi ha un llus,
que és en Vidal i Guardiola. Amén

no

Jesús!
EL DARRER TEMPORAL

que poi

sóc radica 1

:

bla

el gec millor,
i aneu's-en a ,l'estació,
que arriba el .senyor Cambó!

En Lerroux.—Mal si
ser la sóc una mica massa

fer

«L'Opinió» (diari d'Esquerra).

poseu-vos

ts dar

reunas.

«Amb penrnís deis presenta,
els vol! fer observar una sola
majo
cosa : que nosaltres som
tenim els 'loes de govern :
ria
per qué, dones, aquest terror?
Jo sóc del parar que féssim
de partit de govern.
Tothom estava boca-badat.
Encara no hi ha.vien caigut, els
capda
de l'Esquerra, que, al Govern.
vall, eren un partit de
Tot seguit hom trameté les
oportunes ordres a l'almogáver
Ventalló. Calia renunciar a fer
campanyes d'oposició des de

Panteres de reocció,

mal si no parles...
gran per dir-los que

divol
damunt

reaccionaria?
d'aspec
A l'últim, un homo
te modest, d'una comarca que

Pellicenes i éls demás,
no

deis

fo

que manessin els

Puig i Cadafalcs, Valles
i Pujals, Valls Tabernés,
Codolars, Bularts, Maynés,

i

un

manera,

?Corn impedir

L'Exposició

Lliga,
obliga?
botiga
fer liga?

que surti

Irrepareu's,

perb

Rússia;

a

aquí el que ningú sapl
aquí el gran mal de cap!
aquí el neguit al pap

i la

aconsellaven

porucs

xiulats.

De

d'Espolsadors?

carrer

vet

,més
d'emigrar

de menor,s

?Oue faran, que no faran,
que diran, que no diran,
com el cas enfocaran,
quines mesures prendran,
quin posat adoptaran?

o

les
Els

ren

L'actuació de la
a quin acord els
?Enllustraran la

parles,

calguessin.

que

aquest Ventosa i Calvell,
tan esmolat de clatell,
tan primorós de cervell,

No sois

ata

ens

directiu—ens

un

hem de retirar de l'Ajuntament;
hem de coaccionar amb un pú
hlic tot a la nostra devoció
les negrea pant eres reaccionh
ries ; els nostres diaris han de
tocar contínuament el bembo i
els platerets, perqué no se'ns
abra,onin damunt. La cosa no
pot durar ni un dia més, se

més. Miren si no hi tornará.,
que m'ha dit que Cada vegada
que no deanani la paraula es
compromet a pagar una mula
de cent pessetes.
que no la demana!
—Bé, ell volia dir que no la

.

.

en

defensar.
—Per tot

quen—digué

Váchier está, desolo,t i
volia dir-ho. Per
doneu-lo que no hi tornará mai

nos

tre alcalde, que si nó ho saben
és don Jaume Aiguader (no
confondre'l amb el germá Arte
ini , que hi ha perill de mort).
Des de la setrnana vinent, do
rant les sessions hi haurl al
centre de l'hemicicle, la banda
municipal, dirigida pel. mestre
Grignote de Lamen : al cada es

de

l'eselo,tant victbria

arrepentit. No

i ninots d'en Passarell?
?o ens hi du un bram de veden,
o els elastics i el capen
que es va deixa en un bordell
el senyor Vidal Rosse,t(

,MUNICIPAL

BADIS I

fet.
—En

amb musica d'en Pedrell

.

.

for

pessetes?
—I donará cent
Noi, quina vinya C per l'Eufe
mio!

?Un programa ardii

en
temps de la Dictadura.
—Saben qué és tot aixb?—
acabá dient.
—Homo, no.
—Dones, odi á Catalutiya
Entre poc i massa I

dissabie,

car

a

.

*al

cosa;

1

moral qué els

publi

havia deixat aclaparats els
gidora de l'Esquerra. En Ca
sanelles, per bé que no havia
dit una parau:a, esbufegava su
S'agafá als primera pe
riodistes que trobá corn a una
taula de salvació de multipli

el barret d'en Casabó?
bacó
o bé «El Tenorio» en
i el Jaume el Conqueridor?

vedava de bailar.

,NO

L'Esquerra Catalana s'havia
reunit : tot de Directoria, comi
tés comarcals, semi-comarcals,
inter-comareals, etc., etc., es
trobaven aplegats dins una sa
la del local social. L'afér no
per menys : el partit es
era
veia amennat, agredit, s'havia

nos

tan

que

manen!

re

o

CREU

d'imperatiu

del'

felicitació?

una

de

Resulta

En sortir de la sessió heroica

gall dindi i el capó,
'qué ens hi porta en el sarró?

Entre els propietaria i perso
produit
nal deis «dancings» ha
artiele de Car
péssim efeete
lea Capdevila, a la Publi on re
treia que, fa. trenta anys, els
una
bons catalaniates sentien
mena

empescar-se alguna

a

agrada
noticies

EUFEMIO,

el

fe

rient—; por la corbatita....
CARA I

aquestes
mala!).

aquest don Francesc Cambó,
trempat, tan bou senyor,,
que arriba just pel turró,
que ensuma sense por,

amb cara de malhu
la. fotografia?
—

tres visitants.
(! 1 que ens

tan

—Amb qué m'han conegut?

—preanntá

Queden complaguts els

i el bigoti de rabosa,
la clena sinuosa,
que no se sap que es proposa,
ni se sap si ve a fer nosa,

Sí, sil
una

multa de cinc centes pes
setés per jugar als prohibits,
a veure amb la «Ca
no té res
sa
de Catalunya», de Madrid,
ni o,mb el «Club Guerrita» ni
amb la «Sociedad de Transpun
tes».
una

i aquest don Joan Ventosa,
que ens arriba de Tolosa,
amb la cara enganyifosa,
i amb •la 'lengua inig rasposa,
i amb la vista tremolosa,

—Ara sí que ane'n vaig—féu
Nicolau un eop .terminat el
diseurs.

nat».

d.'haver-se-li imposat

causa

al

car

en

Aixb és
El Sr. Casanoves.
Aquests vots de
intolerable
censura només els podem pre
Nosaltres no
sentar nosaltres!

unió

mament la presIncia del
ministre a la població. El se
nyor Nicolau digné que no s'hi
enfundessin, perqué eh l se n'a
nava. Perb, de moment, no fou
de, sortir al
possible : hagué de
baleó de la fonda a un dis
curset al Poble que l'aelamava.

aquell

ésser qui
primer fou guilloti

llotina,

per' demanar a EL BE NE
ORE
que faci constar que el
«Centro Catalán» del qual s'ha
ocupat la prensa aquests dies,

vió,

A quell don Francesc d'A ssís
'ens arriba de París,
i ara diu que obrira el pis,
amb garlopa i tornavís,
per vigilar-se el panís,
i per parla amb don Lluís,
i fins i tot si és pirecís,
Portar la pau al país,
o asseure's en un pedrís,
i adoptar l'aire postís
d'un senyor de compromís;

quanta diumenges
Fa uns
que el ministre volguó pasmar
un
dia tranquil i se n'aná a
Cuenca, de rigorós incógnita
Montre estava dina.nt, va notar
amb" esverament que un paren
de ciutadans el contemplaven,
bo i fent comparacions amb una
l'evista gráfica que tenien ale
dite. Den minuta després com.
pareixien les aujoritats•
desolados d'haver ignorat fins
•

•

Casanoves

La tornada deis Titons

d'amagatotis.

passar

—

lons?) plena!

TRANQUIL

un
En Nicolair d'Olwer és
deis ministres que aprecien més
del
poc la pompa i el fanste
ma
cárree i li agrada de mala

Molt bé, Giralt:1

—

DIUMENGE

UN

Una manxeta de
«La Vett»:
«Mr. Guillotine,
l'inventor de la gui

LES COSES ALLA ON SI
GUIN
Una comissió de catalana re
sidents 'a Madrid hán vingut ex
pressament a Barcelona' en a

—Ha

pedregal, perh hem

conserval la vinya.

a

punt de
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131 Be Negre»

4C

fa
unes declaracions exclusa,
síves í res ervades

M. Lazare Bloch

El «4'vaudeville" de la
Uníversítat
Farsa

tres actes i

en

ACTE I

representa

porta.

L'escena
la Universitat. El pro
t de
de Dret 'internacional,
Issor
la classe per causa
domina
ue
,una tarima que l'eleva un
nivell deis que l'escol
am del
la seva lliçó. En
9n, explica
I primer b(tnc, els alumnes
etnpollons». Els altres, en els

o

Trias.
comprene

exp'iqui

ue

wa

(Tothom

com

«empollons».

a!
Dr.

Trias.

Jai

—

ja!

diguin,

Perb

—

rancament : ?Aquests llibres
cap cátedra?
ian seryit mai en
Si se
Empollon primer.
iyor. El doctor AlgaiTa, exhi

aquells volums deis
la Iliçó del dia.
inals parlem
palpa
en

:imitant)

Els aixeca, els
i diu : Esta es la céle

Economía de Adam Smith.
ven?
Se hacen cargo? De
La
;eguida, ele torna a posar a
'armani i els tanca hermética
nent.
Bé. Perb aixb
Dr. Trias.
passar
per un curs d'en
not
1
rre

—

phtedra

rnai

per

una

(Baixet

d'Universitat.

del primer banc) Decidida
rnent, encara s'ha d'escriure el
vaudeville de la Universitat!
Jo el ta
Empolla?. primer.
ls

—

pel

ré. I

BE N

EGRE

!

ACTE II
La nialeixa decoració de rae
el proles
te anterior. Can que
triga a venir, els. alum
sor
diverteixen omplint la
nes
es
pissarra, de cartells allusius a
la situació actual.

(Escri
Un del tercer. bane.
la total Xirau
palauització de la Universitp.t».
(Escri
Un altre del seté.
La Universitat
vint tamb é).
está Xiraupalauitzada, qui la
desenxiraupalauitzarh, el des
—

vint.) «Volem

—

enxiranpalauitzador

ElSr. Braullo Sol
sona Ita pro hri
llanliudili pos
scssió del Goma
civil de Burgos
del
La nota
ha estat la pre

Burgos, 26.
a Burgos,

dia,
sa

—

possessió del cárree,
governador, l'eminent

de

nou

pel
po

litio senyor Braulio• Solsona.
les
A l'estació l'esperaven
autoritats locals' tots els apun
tadors francs de servei i una

representació deis
go
tors de petit dret. El
vernador ha estat obsequiat,
su

brillant

nou

a.

l'arribada, amb un café amb
delicada allusió
llet d'honor
a
la seva professió de periodis
que ha tingut
ta noctámbul
lloc a anateix bar de l'estació.
—

nou

governador

de
les

amb
an mad ament
autoritats i amb el crític taurf
ban
de La Voz de Burgos, una
da ha interpretat els trossos
més escollits de les revistes
Yes yes i Oui oui, que el senyor
Braulio, emocionat per l'aten
ció, ha eseoltat aanb les llágri
mes ala ulls.
—Son recuerdos de mi ju
har confiat a
ventud azarosa!
l'amo del bar. Aquesta prova
de sentit• democrktie ha estat

partia

banc.

segon

Un del
que té ccl

—

(Al

costat.) Escolta, ?per

i dius que
has estat tu qui feces el «po
tin» de Mirador que ha mogut
tant rebombori?
?Et penses que no
L'altre.
vull aprovar mai més? Coni es
que tu ja tens la papereta
ven

qué

la

nq treus

signada!

Sí, perb en
El del segon.
han d'aprovar els meus
cara
fills, si és que n'arribo a te
nis. .Aleshores, explicará Dret
internacional, el nét Trias, i di
rá : Jo que pue vanar-me de
tenir en el meu poder, tres
erutes de Canalejas adreçades
al meu avi (A. C. S.) i dotze
cartes d'Alcalá Zamora adreça
des al men pare (A. C. S.)...
—

L'altre.—«Tout compris»!

ACTE III
de Facultat. Ele
professors es batallen. Resulta
Tríes
que els catalans (Xirau,
Una

junta

volen parlar
castellit., i que ele
en
lana ho voten fer en

Algarra)

i

classe
no
cata
Catalet, i
a

acaben de posar-se d'acord.
Campillo.
Jo des de
demá parlaré en catalá, pel gran
afecte que santo per Catalunya
i perqué tots els rneus clients
són catalans.
Usted, como
Dr. Xirau.
yo, desde manana, hablará en
castellano. ?Cómo iba a mani
no

Dr.

pular conceptos en una lengua
que no es la suya?-.

Jo parlaré
Dr. Castillo.
des. de demá en catalá, per pa
triotisme. Com per patriotisme
taré reimprimir pel meu eomp
te tots aquells volums que l'A
juntament de la Dictadura va
sser
regi
cremar, mentre vaig
dor i de la comissió de Cultu
escrits en
ra, pel sol fet d'ésser
—

catalá,.
Dr.

partir

Algarra.
de

manana,

Pues yo,

hablaré

en

sil. Porque
«La Acunu
Passeta» en, caste

Porque
mejor decir

castellano.
suena

—

mía», «la
llano que

no

en

catalán.

EPILEG
Els alumnes en les respecti
Medres esperen l'arribada
ves
deis professors, que no acaben
d'arribar. Com que ja passa de
la
cor

hora reglamentetria, el
hi comenga a cantar :

mitja

Ai l'Empordh, dels verds suaus,
de la tenora i de la gralla;
ai dels Xiraus Palaus,

TED6 RAPID

-

-

-

-

-

-

-

-

dent, etcétera, etc., no slagi
anat a trobar l'home que ,per
ésser Vesca del pecat era el més
indicat per a parlar-no, aconsellat
el nostre director senyor Pociello
Forradellas pel d'E/ Diluvio, se
nyor Claramunt, ens posh un
bitllet de tercera en una mh i
tres einquanta en plata a l'altra,

LA TRANQUIL1TAT A L'ORIENT
—No podem barallar-nos fin: que la S: N. erra dongui

opor
i d'un cop de peu certer i
tunament aplicat al darrera, ens

permis.

féssim
a Tolosa, perque
interviu a M. Lazare 13loch.
Gairebé no tinguérem ni necee

engegh,

—Mentrestant, fem

un

d'agafar

sitat

ara

Aqeustes

paraules,

escrites

damunt de la porta del des
patx de l'Ambaixador de la Re
pública Espanyola a Roma (hem
anamenat el senyor Gabriel A
lomar), no deixaren de sorpren
dre'ns. Advertim, per acabar de
precisar, que l'escena tenia lloc
dins una modesta dispesa de la
vila i cort de Madrid.
El mig-seeretari que ens a
companyava degué notar algu
cosa, de la nostra sorpresa;
na
i ens féu
—Sa, ExcellIncia el ciutadá
Alomar, des del seu nomena
ment, vol estar voltat només de
per
coses
italianes : monja,
exemple, macarrons a la italiana
o
arrbs a la milanesa tots els
ápats;
tot el dia, té a má
«Buro fresco de Milano»...
—?Aquest «burro fresco». és
de S. E.?
un c,orreligionari
gosem demanar.
—Calli sant cristib.: no es
refil de 'les aparences; «burro»
—

italiá,, significa mantega.

en

—Grácies, i dissimuli.
—No és mereixen; está dis
siniulat; hem de dissimular
tan sovint...

I, amb aquestes

secretani

aixeca

un

paraules,

«portier»

el
i

introdueix prop del propi
don. Grabiel.
Amb un pic de tremolor a la
ven, gairebé a mitja ven, diem
ens

una

salutació confusa que ens
«bones tardes» i

surt entre
b21,C nas.

Perb el senyor Alomar no ens
ha sentit. Amb una atenció fe
bril está acotat damunt la seva•
ministre (plenipotencia
taula
ri), comptant i recomptant u
de «calderilla». Quan
nes piles
ha finit, exclama :
—Ido!
manquen deu tsén
titrns.

Altre cop mirem el mig-se
cretari, un xic intranquils, i a
quest ens tranquillitza :
—És que S. E., cap? és un

que
: moneda
moneda que collec
ciona. I ara está desolat perqué
cap qué s'ha fet d'uns deu
no
gran ,numismátic

arreplega,

céntims.
El soroll de la conversa cri
da l'atenció del senyor Ambaixa
dor; en adonar-se de la nostra
presbicia, amaga rápidarnent
les anonedes, amb aquell gest

dels grans colleccionistes.
fa .aquest home?...—

—Qué

a

ningú—gemega

nar

res

yeti

patética.

tinguérem la sort de matar dos
pardals d'un tret. Cercant taula
lliure

amb

peccadiiles

d'elles

en

gest

internacional

enca

més
segurament aquell del qual
Josep Pla havia aprés el
empren
Mentre pensávern
pre
drfem el gran financer,
preguntar-nos
senth, el garçon
un

ra,

seu.

en

com

es

a

—Cassoulet, naturalment! (M.
Bloeh ens mirá per da,munt del
número de Forces que esta,va lle

-

gint.

Tornh el cambrer i, una mica
esverat, ens preguntá
—?No tindrfeu pas un obre
llaunes?
perb
No el poguérem servir
seu.
el
oferí
amable
Bloch,
M.
una
_agafá
cambrer
el
Aleshores
portava a la
llama fumejant que
safata, l'obrí en un tres i no res,
n'abocá el contingut en un plat
davant. Era el
i ens el posá al
eassoulet.
—Aixb és el cassoulet?—pre
com
guntárem amb uns ulls ama
M. Bloch,
unes taronges. I
ble, féu el pas que no ens atre
víem a fer nosaltres.
•

—Jeune homme—digué—, com
uqe sou estranger Ca
ven
m'estranya
talá, peut-étre? No
es

esgarips rítmies.
enut

que us estranyeu. Evidentment,
aixb és cassoulet toulousain; el
grácies al
que hi ha és que,
tractat comercial amb Espanya,
tenirn l'atenció de fer-lo fer
us
prop de
al Prat de Llobregat,
Barcelona, tanmateix!
—El tractat comercial?
M. Bloch mirá al cambrer,
rigué i exclamá : Hippolyte, no
—No ho cap,
ho sap. El vostre país, jeune
homme, no s'acaba, cVentendre;
necessita al
no cap el que vol i
gú que li faci costat. Té la
mania que no li baixi la pesse
ta, i aixb són prejudicis. Mi

josa; mirem per les parets, per
fer alguna cosa : una reproduc
ció de la Venus del. Giorgione
una

armilla. de

granate i capitonée,
Campalans, amb dedicatb

fantasia

d'en
ria :
A Gabriel Alomar il

suo

Raf

fael Campalans, fervidamente.
Segueix tronant i el senyor
Alomar continuant sota la tau
la fent el ploricó : plena d'an
gúnia, de puntetes, ens retirem
en
arribar a la porta obrim
-d'una revolada i, amb rise de
trencar-nos el nas, ens enge
guem escala avall.'
,

poc jo era a Es
ara .fa
panya i ho veia. Volien fer un
tractat comercial al seu gust.
Perb aixb no pot ésser, jeune
homme! En els temps que cor
rem les coses-s'han de fer a gust
deis altres! Jo que sóc amic
de M. Laval, els ho vaig fer
dir
és qüestió de prendre o
deixar; si no seguiu aquest trae
tat, adéu taronges i adéu vi
i ación cassoulet de Toulouse i
totes aque,stes altres coses bo
reu :

molt ben vista pele subscrip
tors del quinzenal, Burgos lai
co.

A la tarda, .al govern civil,
s'ha eelebrat una festa íntima
que ha reunit totes les tor
senyor
ees vives de, Burgos. El
Braulio ha absequiat els assis
tents arrnb unes galetes que ha
Ivia recollit distretament al va
gó restaurant. Després, les ar
tistes del café Las alegres bur
galesae han fet tres passos de
xarleston en honor del nou go

que feu a Espanyal Siguen
bons minyons i ja veurem el
que podem fer per vosaltres.
Aci el que .cal és que vingui
força or francés i, si ene deixen
fer, aixb será l'Olympe. de l'or.
Perb„ mon Dieu, ?qué falta por
qué l'or vulgui venir a Espa
nya? La cosa és ben clara : que
no
tingui competéneies; que la
pesseta s'ajupi. L'or és aixf,
qué hi farem I
—Sí que 'és bandarra.
—Miren : un meu client, ja
us
ho diré, el duc de Toledo,
va
fer-ho aixi : ell era rei i
anava comprant or; vinga
com
prar or. I• mireu, quan les co
dades, el van
anar mal
ses van
treure de rei, perb el duc, sal
vat. I ara volia salvar els seus
ex-súbdits porqué el fessin tor
nar.
Ern va dir : Vds allá baix
nes

vernador.
.;S'han rebut telegrames d'ad
hesió del mestre Ciará, d'en
Pae Madrid, de les senyores

Miguel Angel, Rosita Rodrigo i
Lydia Frances. En acabar, un
desagradable ineident ha des

•

paret

de

separació

per

a

nos

ta.

ja! ja! jal

—Ah!

Parqué

heu estat

a

le

gosse!

la cangrl?

Una estafada?
—•••

heu estat pistoler?
maje ce sont des
de jeunesse!
—Veurh, és que un servidor
és pe...
—Mais n'achevez pas le mot,
jeune... hommel A bon ente' n
deur... eh, mon petit, nous le
somrnes tonal

—Perqué

Ah!

jal ja!

—Ah! son periodistes1
—Ah, sale cochon, foutez-moi
le camp d'ici, si non... j'appelle

police!

la

qué volíem.

Ell assenteix amb una ganyo
ta dolorosa.
—I
qué—li preguntem, a
l'últim—, quan va a Roma?
—Aquests deis trens són una
barres : no sé quan hi podré a
nat; sapigués com n'és de car
fer viatges, just sia de terce
ra.; ara per ara no em volen•
fer rebaixa; molt me tem que
hi arribaré a anar rnai de
no
la vida.
Durant al conversa es veu
que s'ha girat mal temps; de
sobte es sent ploure; llampega
i al cap d'uns segons, un tro fa
tremolar els mobles de la cam
bra.' D'un bot S. E. s'amaga,
esfereit, sota la taula ministre
(plenipotenciari) i desapareix
de davant dels nostres ulls; tan
solament sentim una menuts

Lis cadáver: laica 1 els reaccionad:, esperen l'enderrocament de la
convertir el cementirl en un Consistorl.

assegut

un

ai
Ens atansh,rem a M. Bloch,
xecárem el nostre bombí en un
Josep
gest internacional aprésM.de Bloch
Pla, i vh.rem seure.
contestá, amabilíssim, amb
ens

aquests sacrificis—li fem.

mere,

més, podria sentir
a
algun bandarra de periodis
Quan hágiu acabat el cas

sona.

casaca.

és

—Perdonen; espero que el
que acabo de dir quedará entre
nosaltres; no m'agraden les xa

Ballet, si voleu venir, us pre
sentaré l'alcalde, en Billiéres;
hi ha una recepció oficial que..
—És que jo... cap?...

—L'he comprada a El Ras
tro : amb tots els guarniments,
capell i espasí m'ha costat virrt
,11•05 O
sis cent pessetes o, si
vol deu mil céntims; m'ha
deixat a ea
*—La República els val, tots

La riostra situació

—Qui?

senyor rodonet,
bigoti retallat que
nas ea.igut i
la carica
responia exactament a Publicitat
tura publicada per La
dissimu
el dia 15 i corregida i
lada tres dios després pel mateix
diari. No podia haver-hi cap me
ens trobilvem da
na de dubte
per
vant de M, Lazare Bloch en

arqueolbgic del teatre que
s'arronsa d'espatlles al respat
ller d'una cadira.
—No; no en duean, i a fe
que ens sap greu; perqué és u

un

cassou

mia, sacrebleu!

farderies ;

seu

en

d'Espa

•

i tu mateix; fas baixar la pasee.
ta. Pote enredar a tal i tal i tal,
que eón une babaus, i hi cau
porqué ets amic d'en Bi
ran
llibres.
—I hi vhreu anar?
—Sí; perb, noi, m'havien pro
més. uns babaus; perb no pee
tan babaus Res; que m'ho va
ren esbombar tot : ele dono una
pauta i cm copien la pauta;
Ilenço el borrador, un imbecil el
troba i descobreix la mare deis
1 ele •altres, ni negar sa
ous.
ben! Quin poble, mon Dieu,
quin poblel Ja us die jo... I
encara, si no fos que sóc dis
cret, us en eontaria de coses!...
Amb un poble on la premsa es
tá ventida ale jesuites suissos,
per una part, i ale tirolesos per
l'altra, no es poden tenir trae
tes. Ja m'ho deia la Marthe
«Lazare, t'hi agatarás ele dite!»
bo que teniu és un ada
gi que diu que qui dorm amb
criatures en surt... I com dor

spécia
let toulousain, légitime,
lité de la maison», «On parle
una

em posaria so casaca.—I amb la
ml éns signa una peça de mu

i

un

français», veiérem

—

gran

en

café als vidres del

de blanc
qual en Iletres«Mengez
le
nya hi deia :

—Potser S. E. no cap que
sóe un anodest periodista; gai
rebé tan modest com els de
amatents
L'Opinió
som
dir.
—Aleshores és diferent. Qué;
fotbgraf? I do tindríeu
no dueu
d'esperar-se un moment parqué

na

a

i

inquireix bruscament--. Jo sóc
pobre; molt pobre; no puc do

ogni speranza, voi
ch'intrate.

Lasciate

el tren.

Toulouse, que diu
el senyor Companys, a l'hora de
dinar, que a les ciutats france
d'estiu,
ses
és compre a l'hora

el Sr. Alomar no
prendra possessió de la
seva Ambaixada
Per

Arribárem

—

Iluit una mica la festa, que
fins aquí havia, anat com .una
seda. En ésser obert el despatx
del governador, perqué aquest
en
prengués possessió, s'han
trobat amb qué ja hi esteva
insta•lat un altre senyor.
No cal dir que es tractava
del nostre ántic eonegut se
nyor J. A. (ah!) Trabal.

Campalans

-

avar

que...

-

-

—

—

Companys
-

cara

—

—

Mentre el

(Llegint

—

-

Laval
Vaittellier
13illibres
L'Opinió Jus
La Humanitat
EL
La. Publicitat
ticia Social
S. A.
13E N EGRE Forces
Occi
Orient
HAMERICA

explicar.)

a

amb can
tarella) «Los derechos y debe
res
de familia, los relativos al
estado, condición...»
Diera.

)eix tots

padernació, perb

—

xi'l.

—

:ho fa)

-

-

Giralt

En
els

Jo tine l'honor
de poder dir, que qua,n Canale
jas es va trobar amb qué no
tenia ningú a Madrid, que fos
capaz; de redactar-li l'artiele 15
del Codi civil, va escriure tres
cartes, tres!, que conservo, 8,1
meu
pare (A. C. S.) demanant
li que el redactes. El meu pa
accedir al pre,c del pre
re va
sident, i va redactar l'article
tal com apareix en el codi. (A
Diem) senyor Biern : Llegei

ional

Els

lloc)
(Entra.

a

(Contença

Dret interna

un

Justament estranyats i conve
nientment alarmats que en un
Bloch
Hanau
afer com

Dr. 'frias.

modern, un Dret amlo
ulls, i en canvi m'acla
e ara i
mort d'aques
aren amb el pes
biblioteca;
amb
de
calamitat
a
pes d'aquesta Enciclopédia
e 1
o

la
en

THas.
veure
els cántala es posa
«quevedos» amb aire tot diplo
mhtic. Als del primer banc,
paternalment.) Compte amb la
Ilei de Defensa de la Repúbli
ea!
Dr.

carregós.
pretenen

És

—

—

fa de sentinelia a
En Triasl Que .ve

Trias!

restants.

anos

Dr.

una

epíleg

un

El que

ens

frlomf
del medre MI
bernal

Un alfre

Nosaltres Sois
nota en la
qual deja que no els estranya
Font
va gens que los el senyor
bernat el que havia introduit
M. Bloch a Barcelona, perqué
etc.,
el senyor Fontbernat,...
El setmanari

publicar

va

una

etc.

Aleshores, el senyor Fontber
article a La
va escriure un
Humanitat dient que el que li
adrecava aquella insídia tra
gués la cara.
«Si ningú treu la cara—acabava
afirmant—és que el que insi
veritat».
no és
nuen
El cop d'efecte era magnífic.
El mestre Fontbernat rebia fe
licitacions i saluda.va a dreta i
esquerra com després de diri
gir L'Emigrant. Perb mentre
l'ovació .encare durava, heus
ad que surt el senyor Daniel
Cardona que diu que es fa
responsable del que ha escrit
'Nosaitres Sois i que, si el se
nyor Fontbernat ho desitja,, es
tá disposat a aelarir i a, am
pliar les seves ananifestacions.
Perb pel que es Yeti, .el se
nyor Fontbernat no cenit cap
curiositat pea- conlixer els de
talle de la seva biografia que
cap el senyor Daniel Cardona.
s'exclama el
—Quin país!
venerable mestre canta-iré
Quin país! Quina, manca d'edu
caeió, de finura, de modos!
Eh?
nat

—

—.

—Be, sí... perb,

no

li

con

testareu a en Cardona?
—I ara! Per qué? Eh no ha
complert les regles del joc. El
anide de La Humanitat
amen
veure,
es basa,va, ,com poguéreu

anécdota de Ciernen
Eh? Al Parlament fran
cés, li cridaren un dia: «trai
dor!» Clemenceau salta al mig
de l'hemicicle i digné : «?Qui
m'ha dit traidor?» Repetí la
en

una.

ceau.

dues vegades, sense
obtenir resposta. Eh? Alesho
Clemenceau
pogué din:
res
«A ixí resulta que ningú m'ha
dit traidor».
-De totes manares...
—Jo em proposava fer el ana
teix. Eh? Havia preparat la
mateixa mise en scene. L'es
pectacle era bonic. Eh? Perb si
resulta que el personatge que
havia de fer el boca-tancat
dóna per enramar, ja compren
dreu que no hi ha comédia pos
sible... Entesos?
—Ui! I tant...

pregunta

11111111E"

11%

fehe?P
ja

Aneu a veure Calles de la
eiudacl, el film Pararnount que
deis redactors de les
seccions tea.trals deis diaris de
Barcelona, sempre tan ben do
eumentats, han publicat amb
tots sis honors la noticia de la
.recent estrena a París de la co
média de Pirandello, L'Hotne,
la Béstia i la Virtut.
I han fet els consegüents oh!,
ah!, uhl, d'admira,ció. I han
descobert l'obra i n'han contat
el seu argument al públic...
...Sense recordar-se que a
questa gran novetat ja fou es
trenada a Barcelona, fa quatre
anys, per la companyia
o cinc
Rivera-De Rosas.

Alguns

* *

*

Sembla que aquesta setmana
a

Romea la

primera

vytáll
rt,1`4,‹
(5,..10.stor,
Vistes les .concomitáncies del
Manén-Lescaut amb les

mestre

panteres negres del carrer de
Casp durant els dedrers temps
de la monarquia, la direccid ge
neral de Seguretat ordena un
al domicili de l'esmen
tat mestre, per si pogués tenir
alguna relació amb 1 darrer

registre

complot.

,

El resultat del registre ha es
tat nega.tiu.
Tanínateix, hom troba. diver
princesas i infan
sos retrats de
tes de la casa ex-reial; amb
sengles dedicatbries : «a mi ado
rado Joan», •«a mi idolatrad()
Manén», etc., etc., i les sig
natures corresponents. Interro
gat pe]. mesire Fontbernat, que
dirigia (naturalment i amb l'en
cert de costum) el registre, l'il
lustre mestre confessá que les
esmentades dedicatbries eren es
entes per eh l mateix, i que no
•més
ho havia fet per a donar
se to de. «corrido», que és el seu
to major i preferit.
Així mateix crida fortament
ratenció deis agents de l'auto
ritat un retrat de Pau Casals
que hi bavia penjat cap per
avall i amb agulles clavades als
ulls. El Mestre se'n declara au
tor i digué que ho havia fet per
consell d'una gitana que el din
abans li havia that les cartes.
Retrát i agulles han estat
tramesos al jutjat.

Una bomba
l'Ateneu
Una bomba veritable. El cm'
tingué lloc durant una confe
réncia sobre feminisme, a cár
ree
del senyor Rovira i Virgi
li. El eonferenciant, en mig de.
Pastorament general, hi va sos
tenir que els homes
les do
nes són
igusis. Perb aixb, en
cara que éS gros, no arriba a és
ser
cap bomba.
La bomba la duia un nen
que seia al primer rengle, al
costat de la seva mama. Era
una
de les que regalen a Can
J'orbe, i arnb el seu esclatant
color verme'', detonava verita
blement dins la sala.
El conferenciant no va ado
nar-se
d'aqueskes detonacions :
es.
ec>mprén; 'don Antoni és
força curt de. vista.
•

de la temporada del gl
nere
sensacional. Es un melo
drama que es desenrotlla en u
na
emisora de radio.
L'obra és, naturalment, de
lladres i. serenos. Com a nove
tat, hi ha la installació d'uns al
taveus que cantaran fins a la
'Rambla els números musicals
de la suposada emisora de T.
S. F.
obra

Per nasaltres rai, ja poden

a

fent...
El que fará bonie de veure,
sera la cara que hi posaran els
senyors Ambrosi Carrion, Im
prudenci Bertrana i Brenant i
Sopant i Duran.
Ës com si ja els sentíssim :
Mentre en els calaixos deis des
patxos de les empreses resten
sense
veure
la llum obres inte
ressantíssimes
d'autors
cata
nar

Les obres interessantíssimes
deis autors eatalans són, no cal
dir-ho, del senyor Ambrosi Car
rion, del senyor Imprudenci
Bertrana i del senyor Brenant
i Sopant i Duran. I, ta.mbé,
del senyor Ramon Vinyes, un
altre illustre autor incom.prés,
el qual, ava,nçanIt-se als esdeve
niments, ja ha inaugurat una
impressionant série de marra
maus
des de 'les pagines de

L'Esquella.,
** *.

Alguns dala nostres lectors es
recordaran, segurament; de la
'lastimosa. aparició que féu el
Dissabte
de Glbria d.'aquest
any-, a l'eseenari de l'Apolo,
la

internacionalíssima Misstin

guett.

Dones bé : després de recór
tot Europa amb aquella
companyia de lladres que tin
guérem l'honor d'admirar, la
.venerable octogenaria ha tinmit
reri

de presentar

l'original pensada

novament al Casino de Pa
rís, amb. la revista de gran es
se

pectacle, Paris qui brille.
Perb sembla que nini.,ú va a
veure-la, com no sigui algun re
gidor barceloní en viatge d'es
tudis.
—Qué hi farem!—s'ha dit--.
En aquesta revista, París
sobretot per la
•

seva

absén

cia.
*

*

*

No aflulxial Ja és leva!
No! No! No empenyeu, que ýo em reflava de la vaga de
barbeis.

Apa valent!

-

—

Lis sociables 1 radical-ídem anun
cien Ilur propésif de no albandonar
mal la República; n1 ells ni Ilurs
ntis ni besnds, lío a la Cillffilella

generad()
Ja sabíem que se'n prepara
una
de grossa : els diaris
reproduiren unes allusions prou
ciares del senyor Llarg Cava
ller, que a Madrid li diuen
Llargo Caballero; per?) aixb era
poc i fragmentan i : ?qué voleu
que digurn els diaris quan no
hi ha censura? La manca d'es
forç els afebleix i, per últim,
els mata.
No ignoravem que, amb mo
tiu d'aquests incidents, corria
per Madrid un rumor insistent
i significatiu; més ben dit, sig
nificatiu i insistent : deien uns
certs subjectes misteriosos que
els anomenen allá dalt /os in
teresados : La cosa va para «lar
go».
I nosaltres, guiats per aques
ta brama, anarem a trobar el
senyor Largo i Caballero. De
moment, ja sabríem si és més
Caballero o més Largo. Després
veríamos a ver.
va

*

*

*

?Que

si n'és de largo el se
Largo? :
Si n'és largo el senyor Largo,
si n'és largo no n'és tant;
si n'és largo el senyor Largo
no n'és molt; pró
n'és bastant.
que didem, parodiant les can
çons del p.oble.
nyor

.

Valeriano Leon és
actor.
Aurora Redondo és
.

un

gran

una

bona

actriu.
Un gran actor i una gran ac
triu que han trobat la mane
ra de
ficar-se el públic a la
butxaca fent unes comédies po
sitivament imbécils.
Perb la gent va a veure-les.
I de quina manera!
Per qué? Perqué Valeriana
Leon és un gran actor?... ?Per
qué Aurora Redondo és una
bona actriu?...
Potser sí... Perb, sobretot, hi
perqué les comédies són
van
imbécils. O si no, que provin
de fer alguna obra deeent, i
veurem
el qué passa.

—I «Caballero»?

Caballero,
defended esta mujer:
—Soy socialista; no puede ser.
A.questa senzilla imitació del
teatre .castella és més eloqüent
que les descripcions més pro
Caballero,

lixes i acurades.
Heus aquí resumides, d'una
manera
sintética, segons els
principia de l'art modern, la fi
gura del senyor Largo Caballe
ro, actualment ministre del Tre

ball,

ministeri que,

en

una

Re

de treballadors, com
és de suma importan
cia, i hauria de dur aparellada
la presidénéia del Consell i, gai
rebé, la de la República.
De la conversa que tingué
rem, n'hi
ha part que no pot
revelar-se i part que, sense cap
escrúpol, podem fer saber als
nostres lectors : la part secreta
consistí en mútues preguntes
sobre la nostra salut, així com
de la familia i coneguts més ín
tims; la publicable es refereix
al pla quinquenal del partit so
cialista per no haver d'abando
nar
mai el poder.
—?De manera que usted y

amigos no quieren «largar
se»?—goshrem insinuar.
—Qua! De ningún modo;
nuestro amor a la República, en
este punto, está completamen

sus

te de acuerdo

con

nuestras

con

veniencias.
L'en felicitarem coralment

afegírem :
—Pero,
quieren?

?y

si

los

Aleshores el senyor

otros

Largo

i
no

ens

mostrar un paraigüer pie de
bastons i replica:
—Pues ?para qué sirve este
mueblecito?
Además, tenemos
mayoría en las Cortes; de ma
que votaremos, si nos da
nera
la gana, nuestra eternidad.
Realment, el pla és magnífic
i no té ni una objecció. Perb,
férem present que, amb els
anys la gent es mor, i, si tant
dura el Parlament, anem a ris
cos
de trobar-nos que s'hagin'
mort més socialistes que deis
altres, i llavors, bona nit Par
lament socialista!
—Tenemos .un proyectito de
ley estupendo, para este caso.
Como que la suprema aspira
ción del socialismo es la des
aparición de la propiedad pri
va

"Mi

auessió.

guerra catalana.

poden entrar.
—Ah! víbora, També anexa
—No

t

cos, 1 deixen-me entrar.

comissions,

contra

l'Estaba', vosaltres?

Lila

podeu estar

us

veure

**

.

l oclnuiveorXstre

*

aviat,

veurem

Tabú

:

una,veurem
de?Ill°gr.
quat'

i

Tra

L'opera

a

sons, l'obra mestra de
El film és a Barcelona

,Pabst?
Suposem quá

s'atreviran

no

escarnotejar-nas-el.

querido 1 IN 1f*t"

a

Llegiu el darrer número de Va
: publica un assaig de Rafael
Campalans intitulat : «Les me
gue

cent millors armilles de far
tasia de pell de cocodril i altres
metalls». Aquest títol, és ciar
que está en francés; perb El
traduim perqué pugui enten.
dre'l el senyor Companys, assi
du lector nostre.
ves

o

**

a)

Alçament de partides pia
al Maestral.

***

b) Organització
da1gunes
aparicions miraculoses pels vol
tants d'Alcora, amb combinació
amb una companyia d'autobu

El senyor J. A. Traba'
l'actualitat un sense feina

Rastiment de

director de mercad* i defensor

deis ideal*

de l'es

(en
com

qualsevol altre) ens ha tram?s
una delicada
lletra, desmentiM
ja sia tardanament, la noticia

,

sos.

c)

*

Ha ,produit sensació a tot Es
panya el cas d'un socialista ma
drileny que ha sollicitat un cal
rec.
Un socialista, demanani
ne
només un! Hi ha qui no
s'ho vol creure; s'hi han fet
moltes juguesques.

-

doso-trabricaires,

e

fÉNTO.1
.400,

a El
Debate, es yeti
és un personatge fan
tastie, ni tan solament semi
fantastic, com el vetust Alfons
Garles de Borbó i Austria Este,
el qual mig no és d'aquest món,
sinó una persona de debb, de
cara
i ossos.
Un dia d'aquests se'n va anar
a
Castelló de la Plana i allí
convoca, una quantitat de can
lins d'ambdós sexes, per tal de
donar cap a dues feines :

Futuro
que no

•

S Ag. ni

que donárem que no presenta
va
la seva candidatura per a
president de la República. Dé
na com a motiu de
la seva dE
eisió de presentar-se,' l'actual
crisi que fa que hom no pugt
renunciar, així com així,
les gangues quan es presenten.

republiea

i d'altres heretges.
Llastima que la guardia civil,
alarmada pel tuf de sagristia
que s'escampava del centre tra
dicionalista estant, va envair el
local : beates i beats caimieren
en poder deis guardians de l'or
dre ; només, 'lastima ! , s 'havia
pogut escapar, borne que hi té
practica, mi querido Villores!
nots

*

*

*

Vina.ter ha
rebut moltes proposieions de d:
El senyor Artemi

repúbliques sud i cer
tre-americanes, per si vol figt
rar-hi en política. De .momer t
el farien doctor i general, ,amb
dret d'apallissar els seus‘ 'ene
mies políties. Després, un so
verses

vado, consideraremos que las
actas no son viera propiedad de
cada diputado, sino de todo el
partido socialista;. y entonces,
?que se nos muere un diputa,do? pues, zas!, ponemos otro
del partido, que no tenga usted
miedo, no nos faltarán.
—Pero, ?y los restantes di
putados?
—Esos no son socialistes; por
lo tanto creen en la propiedad
privada: no hay problema.
Aleshores, per saber més co
ses, l.i preguntarem el seu pro

d'homenatge cada setmar a
Can «Cucharitas», de Puer
to-Cabello.
par
a

*

A

Perb,

per

malament!

*

l'últim

ciple municipal.

* * *

D'interés per ala antiquaris :
D. Joan Pich i Pon es desi á
de la seva collecció de 'libres
vells i diaria endarrerits. Días
Gráficos i Noches amb articles
fent «bombos» al Directori i a
la monarquia; algunes peces no
estan encara en venda. Perb ,a
es
vendran. Es particularment
curiós, i no costa gaires pesse
tes, el barret que duia M. A.

de la pro

—Bese! (en castella).
Nosaltres responguérem
—Beee! (en catala).

*

s'ha esbrinat el
nom
i cognoms del nen extra
viat pels earrers de Madrid, 'la
fotografia del qual ha sortit a
la premsa gráfica madrilenya :
el seu nom és Joaquim Venta
116 i Esquerra, d'ofici escampa
tinters; solter i regidor de Bar
celona; per mal nom li diuen
el «Don Tancredo» de Phemi

(Mariano Aguilar) el dia de
proclamació de la República.
*

*

la

*

No confongueu l'Opinió anb
sovint, és
* * *

a

Tenim noticies que han robat
la casa en construcció del se
Ce

Sant
Giralt, situada
loenven
ii?Déessqer
quineis ndes partit
nyor
d

Ens acomiadarem; per l'es
cala ens creuarem amb el se
nyor Cordero. Hi hagué mú
tues salutacions. Ell féu :

vida?
de den

a

si

que,
.dos grans filias

GRE.

—Diputat, regidor, conseller, presiden'

canvi,

ligiembla

hayan disponibles, si no los ne
cesita Cordero, serán para su.
tocayo barcelonés EL BE NE

separada del

é;3

seguits.

deturá :
—Usted comprende que, con
los anos de vida parlamentaria
que nos quedan, tiempo habrá
para pensar en ello. En fin,
adiós, digo, agur. Me ha resul
tado usted muy simpático; la
primera docena de cargos que

tenin l'anima

no

espanyol.

* * *

ens

Tal cana prevhiem en el nos
tre número de la setmana pas
sada, el Director d'E/ Diluvio,
sen3ror Claramunt ha estat ob

Aquí

ho explica
que el film

No hem vist La ley del ha
rent, film d'en José Mojica.
Ni el veurern.
Encara que el facin tres anys

grama de govern i el dels seus
amies; perb el senyor' Largo

Diluvio"•

en

feia

amvborae/

tica).

éren vas

ens

els admiradors d'en Moji
i fots els carrinclons que
ea
plorar dos mesos seguits
varen
mismo
La
X té
un
gran €,xit de palie.
Pitjor pel públic I

paganda cinemato
gráfica en la polí

—Qué

ir,

tots

«Entremalaterce
de l'afer
BLOCH».

-Holatintada Pere!

no

*

En
d'anar

El Marqués de Villores, per
son:atge solament conegut per
la frase «Mi querido Villores»
que encapçala tots els somnis
de somiatruites, en forma de
propaganda monhrquica pubili
cats a El Correo, a El Siglo

sió contra el
director d'"El

premsa.
Els brámuls de la pobre. víc
tima varen sentir-se en tot el
barri.
Nosaltres també ho sentim.

en

ra setmana

El fet no ha tingut loe ni
a la galeria gótica del
Palau de
la Generalitat ni a la vía pú
blica. Perb més estrany que
aixb és, encara, le, curiosa ma
nera cana va p.erpretar-se la co
yarda aoressió. Una senyora,
eseaientnient vestida de doma,
dora de lleons, va apallissar
senas pietat, a
colas de fuet, el
n.ostre estimat company en la

a

gairebé tot,

Villores"!

La segona agres

nova

Val

que

Blisdte

pública
Espa,nya,

(Efectes

je.ete d'una

temps

faja

iiiiie

passen al Coliseum. lis agrada
rit.
Es una histbria• de ganysters
de Xicago presentada amb la
millor gracia d'aquest món.
Després de Le Million, és la
primera pellícula cine veiem que
inventa rnés coses en mat&ia
Des
del
técnica sonora.
de
punt de vista cientific, és el
xnillor film sonor que s'ha pre
sen!tat a Barcelona. Una ven
tabla mera,vella de mecánica. I
de fotografia.
Gary Cooper, que comença
a
ésser el predilecte de les se
nyores, hi fa un borandl molt
reeixit. Molt interessant, tam
bé, la seva parella: Silvia Bid
ney, una jove artista d'una be
Ilesa inquietant.
Fixeu-vos, també, amb l'ac
tor que fa el pare de la prota
gonista—ignoreim el seu nom—.
Es un artista de tot primer or
dre..
Finalment, un bon film Para
mount !
Un altre film excéllent : Po
bre Tenorio!, de Buster Kea
ton.
Fa riure, fa riure molt. Com

koke

454

.

estrenaran

Negre»
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paleolítica
«Bo

dintre, pensávem:

—

NAGSÁ

:

Casanova,

212

-

214

:

Barcelot a

