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Intentant de fer mérits per la al col

t9er

1 per

ulge

aconseguir l'estat de grácil

quatre senyores de l'aristocrácia
han tocat el dulet al Paralelel.
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Barcelona,

22 de desembre de 1951

20 céntims

Preu:

NO ES POT FER RES DAVANT DE CRIATURES?

Després de l'estrena de "La Co
rona", els nosires polífics ens
confíen llurs projectes teatrals

Tot
Barcelona, corpresa i
emocionada, ha vist amb gran
interés el gest del senyor Aza

na, President del nostre Con
sell de Ministres, el qual, da
munt de les responsabilitats del
seu cárree,
no ha dubtat a
afe
gir el pes de la «corona» dra
mática.
De moment, semblava que la
cosa
no
tindria més transeen
déncia ; perb, com dina molt
bé l'Ambrosi Carrion, «Els ac
tes deis grans homes generen

conseqüéncies fecundes a la fal
da jocunda dels déus». Metáfo
traduida, significa que
ra que,
molts d'altres polítics de Bar
celona, de sobte, s'han adonat
que posselen magnifiques con
dicions per a enutjar més o
menys el públic a través d'uns
quants actos poc o molt diver
I

tits.

llum

cadascun

una

ha

donat

a

obra.

Per a assegurar-nos del cas,
hem visitat personalment alguns
polítics de tots els sectors, i
després de fer-se pregar poc
molt, tots ho han confessat
o
tot.

L'obra del Sr. Giralt
La primera autoritat

visitada

és el senyor Giralt. L'interviu
no ens ha eostat gaire feina, pel
bon acudit que hem tingut de

proporcionar-nos,
nostre

per vies del
amic el músie

dilecta

Fontbernat,

una

presentació del
tan aviat ho

batlle de Tolosa :
hem posat en coneixement del
senyor Giralt,. que ha desapa
regut tota reserva, hdhue la més
elemental :
—Que qué preparo? Dones.
ja veuran, una obra bancária en
tres actes

o

sigui operacions.

En

castellh,, naturalment; el catallt
sois l'empro quan es tracta de
vodevils del Paral•el. Aquesta
.me

l'escriuen

Capdevilá

i

un

entre en
xicot de

Lluís

L'Opi

ara no em recordo com
«Por
s'anomena.
Se'n dirá
Oriente sale el ragasol», i será
d'allb que en diuen 'ladres i se
renos. Entre altres trucs es veu
rá un gran bloc tot d'or, en mig
d'una coya de pirates; un caba

nió que

Olimpo del Oro»,
tanguistes auténtiques, i
ret, «El

amb
un-a

submarina que sap navegar
entre dues aigües.
En aquest moment, amb un
gest natural, el senyor Giralt
ens tren el rellotge de la nostra
butxaca, i exclama :
—Me n'haig d'anar al meu
despatx de Finances; torni un
altre dia, que parlarem més : i
tingui el rellotge, que és ben
seu... Vaja! no faei aquesta ca
ra! ?Que es pensa que quan un
hom és ministre no pot fer al
guna que altra brometa?
nau

El drama de

rEsquerra

Volíem veure en Companys;
perb desistírem. Ens van jurar
que es limitava a fer un plagi
d'en Giralt, i no ons va semblar
que tingués gaire interés.
En cerca d'emocions fortes
acudirem a en Lluhí. No és,
zlquest jove i ja diputat, allb
que en diuen un «toro» fácil de
torejar. La primera paradla que

adreear-nos va ésser «ore
Ilut», per acabar amb «rue i
béstia». Després, per?), canviant
rhpidament de táctica, va seu
re's plegat en quatre o cinc i
somrient, encengué un cigarret
va

i

va

declarar-nos

:

-Mis

proyectos
perdoni, és que

teatrales.Ai
!
tino Ma

drid al cap; els

teatrals
un

es

meus

projectes

redueixen per

ara

a

melodrama titulat «Los mi

nisterios

de

Madrid,

o
sea
el
hi haurá de tot :
van
i que vénen,
discursos, membries i carteras
que treuen el nas per l'horitzó,
després, pel romántic ideal d'un
jovineel que gosa proclamar-se

libre»;
diputats que
amor

planes Constituents la seva
fe en l'amor lliure, fugan i s'es
vaieixen com la primavera : que
en

hármós ser romántic I
La veu tremola : dos fils de
llágrimes; una encaixada, i un
«Passi-ho bé; l'acompanyo en el
és

sentiment.»

A la Lliga cultiven el vodevil

—Ai,
aquesta

al! Don
cara

de

Lluís,

?com és
li

Pasqües? Jo,

ho asseguro, llegint les jeremia
des d'en Pla, me'l feia ben pes
..

Fumista.

—De portes enfora, joya ; de
portes enfora--ens diu, tot mal,
en Duran i Ventosa—, perb, per
dins hi ha la gran rifada; desde
luego, aix6 queda entre nosal
tres. Maquiavel, ?que se l'ima
gina plorant per l'expulsió deis

jesuites?

Amb el cap li fem que no.
—Per distreure'm preparo un
vodevil alegre del génere fran
cés : «Camb6 marit». No hi
mancará, res : ni dues querides
ni un armad i vuit portes. Tan
aviat manem nosaltres s'estre
nará, i no dubtem que Alfons
XIII en persona honrará amb
la seva preséncia l'estrena.
Ha sentía Criden «Muera el

Drama en espiral del senyor
Bofill I Mates
l'entenc : el meu dra
la trajeetbria d'una
barrina, d'un cargol, d'un fila
berquí ; adés amb el soc, adés
amb el eoturn, emprará les pa
raules més camperoles en bo
na
harmonia amb les més sa
berudes; tan lluny meu i d'Ac
ció Catalana és perdre's per
un
paller com les agulles, com

—

—

gobernador!»

Yo habla entendido «Viva el gobernador!»
Bufa! Ara no més mancaría que s'haguessin equivocan

—Ja

ma

seguirá

perdre's pels núvols
polsaguera irrisbria,

a
o

tall de

d'aque

Iles candorosas i delicades vol
que en diuen ángels;
ves
dina el títol del drama; perb
no
pas per ara; jo anateix el
sé i no el sé; am consta i no
am
consta; a estones, fins i
tot, am desplau sense, per ai

xb, de deixar .de plaure'm amb
tota
l'hnima; si vós, amie,

gentil entenedor i destre
Migues subtileses del
«trobar ciar» .Ausias-marqua,
ja sabreu per on navega la
sou
en

les

llanxeta de la meya fantasia.
De totes manares, us regracio
inefablement
d'haver
pensat
en la
meya
humil persona. Va
ja, adéu-siau.
Ens allunyem de mestre Bo
fill esbalaits
tot el que ens
ha explieat és com si ens di
gués Llúcia.

Joaquín

El Sr.

Montaner no
perd el temps
No hi ha dubte que el senyor

Joaquim Montaner detenta

el

«record» mundial de la lleialtat.
a la
Dictadura, en temps
l'Exposició; després va ésser

Lleial
de

al Govern Berenguer; per
sistí sota el Govern de l'almirall
Aznar i, darrerament, ha trans

ho

portat la
i

seva

lleialtat, amb

bagatges,

ar

la naixent Re
pública. No es pot demanar una
més universal lleialtat que la
del senyor Joaquim Montaner.
Ara, que el, per a recompen
sar-se
la seva virtut, ha ideat
procurar-se el cárree de secre
tad del Port Franc, cárree que,
mes

malgrat
sinó

un

a

el nom, no és de franc,
xic ben retribuit.

Per Madrid

s'acompanya

sem

pre de l'Emiliano i en Com
panys, per tal d'obtenir aquesta

miséria;

veient-los, algú,
versat en ciéncia evangélica, ha
dit que hom no sabia qui deis
tres

era

en

el Jesús de la colla.

A. M. D. G.

Las

a mazollas
la feina deis már
molt penosa; calla, per

Antigament,
tirs

era

exemple,

deixar-se posar nuu i
creu; permetre que
amb unes devanadores et cab

clavat

en

dellessin els budells, o, simple
ment, exposar-se a ésser devo
rat per les feres al «colosseum),
que era una mena de plaga de
braus o «espectáculo nacional»
deis romans. Tot aixb era pe
rillós, i més d'un hi havia dei

pell.
Perb, el que

xat la

és ara,

?qui

no

n'és, de mártir? Es fa a les mi
llors famílies, i costa ben poca
cosa; per a fer-ho més divertit
i assequible, fins i toti us poden
donar la palma al Parallel.
Aquesta idea singular de gua
nyar la santedat a la mateixa
sala d'espectaeles de l'«Apolo»,
sens dubte va seduir algunas se
nyoretes de la nostra semi-aris
tocrácial, les quals, tonfonent
una
representació teatral amb
un partit de futbol, hl assistiren
provistes de sengles i robustos
xiulets de llauna, decididas a
fer triomfar la Santa Causa i
a
xiular per amor de Déu i
deis santa.
Joana d'Are no hauria fet
menys; per a acabar de com
pletar l'aire guerrer de l'em
presa, Las amazonas de Cristo
Rey, com elles mateixes es ti
tulen, anaven vestidas amb una
indumentária d'alpinistes, com
si es tractés de pujar les mun
tanyes de l'Ilimalaia.
Perb, aquí ve la part ;poe
edificant : aquestes castas don
zelles oblidaren que, en reali
tat, el que feien elles era sortir
de nits totes soles, aeompanya

de Cristo Rey
des d'homenots, algun d'ells ca
sats (ben segur que si alguna

amiga seva s'hagués comportat
igualment, s'hauria vist molt

bescantada d'elles); on anaven?
Al Parallel! Soles i amb ho
mes, al Parallel!
A més, com que «A. M. D.
G.» está excomunicat i elles hi
assistiren, ara es troben exco
municades; de manera que el
biaba les ha d'absoldre, com a
premi de llur gesta.
Paré, amb tot, ?qué compon
aixb amb veure's exposades ala
lleons, com hauria passat en
temps de Roma?
Avui en dia, decididament, el
martini és ben poca cosa.

Sempre, naturalment, que
barregin qüestions del por;

no

s'hi

perqué hom diu que un ben
plantat guárdia d'assalt s'ha
enamorat d'una d'aquestes ama
zonas, i el podreu veure tot so
vint fent Pós davant
d'ella.
No dubtem que ens
*ele confita.

de

casa

regalaran

Un Xírau Palau
de l'India ens
visita
La

nissaga gloriosa

raus-Palaus,

tingué

de Visvamitra

qual s'estengué

una

per

deis Xi

en

tempa

branea la
terres

in

dostániques. Llur nom, indosta
nitzat, esdevingué «Shiva Bao
Palco».

?Sera 'chillada la
míssa del gall?

"MONARQUIA? REPÚBLICA? MONARQUIA?
—

Ja sabia

que la Lliga era

indiferent davant les formes de govern, per?)

no cm

creta que ho fos tant.

«El grop laie i conseient del
districte III» (ho sabem de bo
na tinta : Watermann de la mi
llor qualitat) sembla que pre
para una xiulada a la missa del
gall, com a resposta a la que
«Las amazonas de Cristo-Rey»
proporcionaren a l'estrena de
«A. M. D. G.»
Per tal d'evitar-ho, les esglé
sies, aquella dies, es veuran ple
nes de guárdies d'assalt disfres
sats de reverenda
llurs tran
ques aniran camuflades de ciris.
Els rectors de les parrbquies,
també, han encomanat a les qua
tre «senyoretes d'assalt» que es
tiguin a punt per a tot alié que
pugui oferir-se.

ens
ve
molt de non que
l'eminent senyor Carreras Can
di en els seus artielassos de
«La Vanguardia» no hagi par
lat d'aquest afer d'erudicié. I,
a
propbsit de Carreras Candi,
hem de fer anenció d'una par
ticularitat : «Candi» correspon
a «Ghandi»; de manera que, per
aquest cantó, també ens trobem
en plena India.
•

Res; que, per tot arreu,
tera voltats d'«indis».

es

Nora& ens estranya la sin
gular desatenci6 del nostre
Ajunta.ment que no es va pre
ocupar que no els faltés, du.rant llur estada entre nosaltres,
llum de

Bengala.

«El Be

Negre» desitja

bon estiu als

seus

un

lectora

«131 Be

"La_Rambla" (cs

seguelx
cánl-se pels seus
Regidor§
:La

setmana

passada,

una

«CON ORO, NADA HAY
FALLE»

no

Aplicant-nos la

drida comissió de llegidors de
La Rambla (esport i ciutada
ni•.) va personar-se a la redae
ció
va

gica protesta porqué ja feia més
de vuit dies que no havien pu
blicat cap interviu amb el se

Macil.

No hi havia ni el director ni
el senyor Sunyol i Ciutadania,
perb els comissionats van ésser
molt ben rebuts i van sortir

inagnífica.ment impressionats.
A l'hora de farrear

aquesta

e

dició, ens hem assabentat que
La Rambla (esport i ciutadania)
sa.crificant-se una vegada més

s'atrevís

seus

L'aparició

a

tota

de les declaracions
Lerroux, declarant
seva

carn

el

•

en

terpretar degudament les seves
paraules, ni localitzar-les.
—Si dije lo que dije—mani
festá tot seguit de rebre el nos
tre enviat especial—, lo! dije
para los amigos de Pontevedra.
Ellos sabían lo _que quería de
cir al decirles- que Emiliano era

comprendieron, como
prendió. seguramente

me

Ha solieitat l'ingrés

a

«Bo

xing-Pera», de l'Institut d'Es
tudis Catalans, el coniegut bo
xador (pes rnitjá) Jim Folki
torres.
El eonsell dIrbitres, perb,
ha
denegat l'ingrés allegant
que
l'esmentat esportman és
considerat amateur; i
«Bo
xing-Pera» només volen piafes

_sionals.
En canvi acordá
del pes pesat Joe Pugicada
faleh. (Aixb de pesat va per les
seves
llaunes sobre l'art romá

nic).

El desembre

congelat

(Calicó popular nadalenca)

de

surt

ens

LES INSIDIES DE «LA VEU»

Catalana, a conseqiiIncia de la
crisi, La Veu de Cata/unya re
produia la nota facilitada ala pe
riodistes de la manera següent

«Reunida la minoria d'Es
guerra Catalana i Unió Socia
lista de Catalunya a instáncia
del senyor Carner, etc., etc., se
gueix la nota, que acaba : con
siderant que la finalitat del fu
tur Govern encaixa plenament
dintre les manifestacions tetes
ahir pel senyor Companys.
La concurréncia fou extraor
dinaria. Hi assistiren senyores.
Oficia l'acte religiós el sacer
dot senyor Garcia Vilches, aju
dat per l'ex-diputat liberal don
Joan Bofill.»

penes,

Companys•
polleguera,

parat cent mil paranys
per pescar cartera,
i per 'tia de l'afer Bloch
ti han tirat un cop de roc,
i l'Aza, za, za,
i
na, na,
i l'Aza, i l'Afta, l'Azana, amb traça,
diu que prou rabassa.

és

bo,

que fins i
Solsona va trobar que no po
dia anar ni arrib rodes : «Més
.digué
que un Govern civil
aixb sembla un govern incivil».
La bona opinió que l'«Exce
lentísimo Braulio», com allí li
diuen, té del govern civil i de
la ciuta.t, ccrrespbn exaetament
al que la ciutat té d'ell; tot
en

una

—

compenetra

ció amb el seu governador: als
cafés donen el sucre ea-nbolicat
amb papera embellits anib
matges d'.Alfons XIII; les or
questres toquen la marxa reial,
etc., etc. : en fi : un éxit.
J. A. Trabal, amb motiu de
tot aixó, está esperangadísqim
i no desconfia d'arribar algun
dia a fracassar també a Bur
gos.

un

i

--

-

comprima, nosaltres podem

Recentment Gil Robles ha
passat uns dies a Barcelona i
ha donat conferéncies a Santa
Anna; després, ha passat a Vic,
amb éxit falaguer; val a dir
que parlava a eonvençuts.
La nota més remarcable de
tota la saya estada, són aquells
aplaudiments del públic piadós
barceloní, congregat dins l'es
glésia de Santa Anna.
Amb motiu d'aixb, algú feia
notar a un deis assistents la
impropietat que representa d'a
plaudir dina un temple.
—Ja veurá--respongué el «ca
vernícola»—, com que enguany
no anem al Liceu, bé ens hern
de poder esbravar allit on sigui.

ro.

Enemics nobles
Las amazonas de Cristo Rey,
entre les felicitacions del «pa,
dre» Sarabia i el general Des
pujol, n'han rebuda una de
e,mai
molt curiosa, signada
no dirien per qui? Per l'Artemi
A iguader.
Está en castellh i fa així :
«A fuer de enemigo noble, fe
licito por su denuedo a; las Ama
zonas
de Cristo-Rey, aun no
—

compartiendo
el fondo nos

sus

o

Lerroux, per cent
per fé el gitano,'

no

sap que s'empesca,

i al diari, don Lluís
fa el senvor de ccrm,pronvís,
i per la Lii, Lli,
i per la ga, ga,
per la Lli, per la ga, per la
don Pere Rahola.

Lliga udola

en

parecemos más de
Artemio.»
lo que parece.

raons,

ha donat tres rosegons
al pobre Miliano,
i després, com que és tan llarg,
dira «prenda» al senyor March,
perque en Le, Le, Le,
perque en roux, roux, roux,
perque en Le, perquI en roux, en Lerraux és un
que va pel negoci.
[soci

opiniones.;
•

en L1i1U, Lluhí vol ienir-la
'Carner l'hi birla.

En

as

segurar que el líder de la Lli
ga prepara un viatge a l'estrato
esfera.
A bord d'un esféric que s'a
nomenarh «La Ven de Catalu
nya»,
l'eminent
ex-eminéncia
pensa assolir aviat la Huna i,
allí, provarh de tocar de peus
a la Huna, ja que no li ha estat
concedit per la sort de tocar mai
de peus a terra.
El Sr. Duran i Ventosa, con
vidat a l'excursió, s'ha excusat
d'anar-hi, pretextant que ,és
.rnolt propens a eostipar-se.
Sembla que a la barqueta no
Inés s'embarquetaran ami) en.
Cambó, en Casabó i un Os
d'aigiies anomenat Juan Terce

Llullú,

en

a

París, 21.
Contra el que es
din que el senyor Cambó arriba
a Barcelona a convidar els seus
amies a menjar un gall de suro

estan jets un eriló,
perquI en Llú, Llú, Lid,
perqul en Llí, Llí, Llí,
en

vía*

l'Esiralo-Esfera

El senyoli Carné i Rumeu
té la de Finances,
i fara que baixi el preu
de ligues i panses ;
pera els nois de «L'Opinió»

En Combó no els ha arribat,
diu que tren la fresca,
i en Ventosa, atabalat,

—No II interessa paz ralmanac d'EIZBE NEGRE?
—I ara! Que potzer faig cara d'afeneista?

eacions. Al cap i a la fi resul
tava que aquel! senyor havia °o
negut a estudi, ja feia einquan
ta anys, un altre Manuel Aza
fía, que Déri sap on den Parar,'"
si és que. viu.

jala

si

ROBLES

i ha

tranquilo, la

cinquanta anys. ?,Corri
podia ésser, dones, veritat?
I llavors vingueren les expli
només té

•

El senyor Lluís

•

la pe

mejores

va obrir una ulls com
taronges; en afecte., oil

L'Azafia

L'edifici del govern civil de

Burgos viu

i l'Angué, gué, gué,
i l'A nga, ga, ga,
i l'Angué, i l'Anga, i l'Anguera amb
els hi diu : «bue... buenas!»

L'endemá de les famosos re
unions de la minoria d'Esquerra

pugilística paleolítica

nya

las

ha fet la pantera;
per poder dormir tranquil,
no el vol al Govern civil,

—Ara que estem

•

en

L'esquerra de morro fort
diu mal de l'Anguera,
perque amb la vaga del port

po dem fer retratar.

juntos

LA

LES AVENTURES DE

•

1.

hace

com

a,mb eintetes deis
i gualdo» (Codolá.
troballa és comentadíssima
per tot Madrid : tothom la rela
ciona amb .1a imminent arriba
da del senyor Camb6 a Espanya,
que diuen que ve a proclamar
la República.

CF

se

familias.

diría

En Cambé pro

—

A. M. D. G.
—Silbad, ninas, silbad, que ahora esto

quien lo

—Caramba;

—teja l'intrús—verte en. •en lu
gar tan elevado.
—Si, chico, ya lo vés—respo
nia ama,blement el ministre.
Perb vingué un punt que no
es posaren
d'acord, quan el vi
sitant exelarná:
—Por lo menos hace cincuen
ta anos que 7L0 te había visto;
desde que íbamos a la escuela

L'«EXCELEN
1.PISIMO 13RAULIO»
DE

tot l'inclit Braulio

el amigo
Giralt. El revuelo que tuvieron
mis
manifestaciones
estaba,
pues, completamente injustifi
cado.

lli
colors

•

FELIQ SOTA

Burgos, afigureu-vos

carne
de mi carne. Ellos tam
bién tienen carne de su carne
y la envían para el consumo a
todos los 'lugares de Espana.
Para ellos hablaba y ellós me

anaven

""«."

BURGOS
EGIDA

l'ex-ministre d'Estat, profund
dolor, en veure com els peno
distes provincials no sabien in

per uns
de Vallecas, han trobat un cae
dáver en estat de deseomposi
ció, embolicat amb exemplars
de La Veu de Cata/unya i El
Debate; es tractava d'una dona
vella, grossa i mutilada sense
cap ni peus.
Conduit a la comissaria de
policia de més a prop, el cadá
declarat anomenar-se
ver
ha
Donya Lliga Regionalista : pre
guntada per l'edat, ha manifes
tat tenir la que representa; de,
gudament eseorcollada, li han
trobat damunt uns articles de
Josep Pla, amb un llonguet amb
botifarra enclbs en ells; unes
cartes de don Lluís; sis carteres
de ministre de la monarquia i
targeter amb uns paperets
un
fins que contenien péls de les
barbes de don Josep Puig i Ca
dafalch i don Francese (d'Assís
vuit) Camb6; i deis bigotis
a
d'en Ventosa i Calvell i de les
trenes d'una núvia tagala del
Sr: Pellicena i eamacho quan
era
jovincel, als seus anys de

IIN.0111 IBIE

senyora del cap del go
l'está enamorada d'EL BE
NEGRE i enearregh cuita-cor
rents mitja dotzena d'exemplars
del n.ostre darrer número.
Com es pot veure, dia per
dia EL BE NEGRE avança amb
un
pas més segur vers els seus
destins gloriosos.
La

vern

el president de l'Alsociació de
la Premsa de Madrid, cárree al
qual acabava de reintegrar-se

Uns nens que
marges prop

Aquesta anécdota és histbri
ea. El dio rnateix de l'arribada
de l'Azar-je., en arribar el tren
al parador del Passeig de Grk
cia, va pujar al vagó presiden
cial un senyor ja d'a.nys i d'as
pecte venerable. Tant, que nin
gú no va gosar barrar-li el pas;
aqueat bou senyor, emoc.,ionat,
va repetidament abraçar el Pre
sident del Govern n'entre as-ab
commoguda retreia Ilur an
veu
tiga amistat i els anys que feia
que no es veien. L'Azana cor
respongué a l'entusiasta peluda
del ser] vell amic

unes

la premsa
del senyor
carn
de la

Milianu, produí

a

-

S'EXPLICA

LERRROUX

nalísta"

gats
«rojo

aqueste,

•

Llaga R.egío

aquests péls

la. tarda, a l'Ho
tel Colom, un illustre admira
dor d'EL BE NEGRE va fer pre
sent a la senyora Azana, d'un
exemplar del número passat del
nostre setmanari, en el quel,
com
el lector recordará, hi ha
vis una caricatura d'en Gas
tanys que presentava el senyor
Alcalá 'Zamora escollint entre
cinc Azanas posats de rengle el
del consell de m inis
tres.
president

suseeptibilitat

la

ALTRE EXIT—NOSTRE
NATURALMENT

Diumenge

l'Ateneu de Ma
drid. Perqué si de. la seva casa
no
n'ha sortit cap BE NEGRE,
aixb no és motiu suficient per
tirar-los encara la superioritat
de l'Ateneu de Barcelona.
Perb... el que poden els di
ners!

Ha esta! fro
bai el cada
ver de "La

jugaven

4an

UN

dels socia de

Generalitat.
Felicitem efusiva,ment a la
comissió per l'éxit obtingut.

—

tarifa

seva

publicar

a

fondament

mana

Madrid, 22.

Catalunya

moments de máxima cordiali
tat un text que pot ferir tan

llegidors, aquesta set
ha représ els intervius
amb el senyor President de la

pels

de
Insidiosament,
La Veu
havia posat al final
missa dita a
unes ratlles de la
Palau. Afortunadament, aques
tes maniobres no fan cap mal
l'Esquerra, ja que La Veu
a
no
és 'ligada a cap deis ele
ments de la F. A. I.

QUE

mínima de publicitat (els a
mies són per les ocasions). L'O
pinió de diumenge publicava u
de primera plana
na caricatura
que
en la qual els personatges
dialogaven arribaven a la con
clusió que si bé de l'Ateneu de
Madrid n'ha sortit l'Azafia, de
l'Ateneu de Barcelona n'ha sor
tit EL BE NEGRE.
Mai hauriem cregut, i ai
xb que hem pagat el reclam
pesseta sobre pesseta, que un
diari tan governamental, seriós
i entenimentat com L'Opinió,

de l'esmentat setmanari, i
fer constar la seva més enbr

nyor

El colman' d'un
Mire Azaita

tt

port1cluladanta)

Negre»

Apa,
mur% 9

má l'arpg
milla 1 no
VIII pensin
mes!

L)

,

1

-
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01 Be Negre»
Escenes de la darrera crisi

Jous episodís de la guerra
VachLrfaxista
mateix—ens havia dit
director, ensenyant-t

nostre

el

la

116rós

gest negligent
porta ferrissa

i ge
de la
tireu de
Pintor

amb

nes

feien més que calderilla... ?No
ha escrit mai, vosté?
—No.
—Dones, jo em vaig posar a
eseriure. •Vaig fer una novella
que es titulava «Flirt». Perb
no la vaig
volar firmar amb el
meu
nom.
Váchier escrit ami)
lletres majúscules, no fa bonie;
hi manea l'accent.
—Perb, no és el seu lema?
perb que l'usi jo és una
cosa, i una altra que s'hi enge
guin els altras.
—Ah!
—La vaig firmar amb el nom

Vós mateix;
b1.3ta, pe:rb ported-me
ylu, En un afer com aquest,

possible

és

no

que

limi

ens

retallar la premsa nord
americana ; Er í3E N EGRE
diari avui tan important
un
The New York Times i
corn
dema passat ho será, més. Pot
pagar-se, dones, els enviats es
tem

a

pecial

que

convingui.

li

S'Ira

abat la feina de retallar.
Vull original original, i del
8C1

deWatxer.

original.

'38

petita em
perita, ens posé, al mig del cm
un paquet
de quarti
rer amb
lles sota el brae.
donant-nos

una

Pel que ens havia dit el di
rector, comprenguérem al cap
de
meditar-ho
d 'una estona
que acabávern d'ésser nome
ts enviats especials d'aquells
que el nostre gran diari es pot
pagar. El .fet que no ens ha
,

.

gués pagat
.a

rem

ho atribuí
simple distracció

encara

una

del director.

El nostre magnífie
ea
St. Josep de la

24,

mar

Muntanya,

deixá a quatre passes de
la residé-ncia. No n'haviem fet

—Bona!
-N'entre l'escrivia vaig tenir
una revelació.
Si hi hagués un
aparell que marqués a tant l'ho
ra el treball que hi has passat!,
pensava. 1 aixb ho pensava un
dia que vaig agafar un taxi.
Un taxi! Aix6 sí que és un apa
rell!
Marca_ marca...
quina
manera de marcar!' Ja us ha di
ré; mireu si am va agradar, que
em
vaig fer xofer. Vaig entrar
a la easa
David (que Dios con
funda), i d'aquí ve tot. Em sem
bla--afegí que entrem a la se
gona zona.
1 canviá la tarifa.

en.s

que

tres,

plantats.
—Quién
—La

crit

un

ens,

deixh,

—Quina

vive?

República

—contestárem

Espanyola

decidits.

—Qué gente?
-EL BE N EGRE.
--Santo y sena?
:2A la merda1
----Pase usted, caballero.
1 passárem.

riiing! Ring riri
ring ring, ring ring!
1 esperárem davant la porta
tancadr, de la Villa Taxita.

Vachier?—pre
senyor
quan la criada obrí.
—El no hi és, per() si li és
igual rebrá el seu germá.
—Perdoni; no és pel putxing
ball que ving jo.
din? Miri que és bo!...
li agradará molt! Es de can
Bricall!--digué la raspa amb pi
cardia.
—No; no venim pel putxing
ball; venim a parlar, només que
per parlar i solament per parlar
amb el regidor. Apa, bojota! Si
—El

guntárent

volguéssssim alguna

cosa
més,
?et penses que demanariem per

ell?—li contestárem plantant-li
natxada i fent-li l'ullet.
—S'esperará un moment?—

pregunta, coqueta.

ens

I

amb
les

les

contestant-nos aquell ullet
un
altre que ens confirma
sospites que ja teníem de
connivéneies dels radieals

amb l'Esquerra, ens deixa plan
tats al rebedor. Ací, pensárem,
és on el germa de l'amo rep.
Ves quina varietat de germans
hi ha, al món! La criada trigava
a tornar i com
més trigava més
perills véient en l'empresa que
ens proposávem.
?Com ho fa
riern perqué nostre intervivat
no ens engegués al. seu indret
favorit? Ah!
•
•

•

•

•

•

•

El cami de Damasc

•

—Senyor

V achier—diguérem
resoltament en entrar al despatx
del President de la Comissió de
Circulació—, venim de la mer
da, som a la merda i sortint
d'aquí anirem a la merda. Men
trestant, veníem a len-li un in
terviu sobre la seva intervenció
en la
qüesti6 deis taxis.
Ens rnirá, i en la mirada que
ens
dirigí comprenguérem que
haviern guanyat el seu eor, tot
el seu con i res més que el seu
con.
Ens senyalá una butaca i
ell en prengué una altra.
—Li comptaré per la primera
tarifa—digué, ami) bonhomia. I

tan bonica és un
taxi !--continua,—. Feia poe que
en
tenia un, quan un día (allb
va ésser un miracle de Sant Cris
tbfol, no en dubteu; jo sóc ateu,
peró que no am toquin Sant Cris
tbfol) un dia anava contra di
reccie Rambla aval!, i en ésser
a les Drassanes jo no sé qué de
via passar que barrabum l• se'm
presenten un per davant i l'altre
pel darrera, dos tramvies, i ens
deixen sols jo i el taxímetre. La
resta havia desaparegut.
I no es va matar?
cosa

-

--Qui, jo?
Sí, vosté.
-

-

-No.

Perb

va

ser

com

una

Ilum que m'illuminés—afegí amb
ulls d'illuminat—. Si els tram
vies

—Ah, ?voste

va

estar

Una cartera, per l'amor
de Déu!

La

a

Nau?

—Sí, perb no ho digui;
importancia : va ésser
a,prendre de nedar.
cap

—Sí

que...

no

per

té

La manifesta actitud de re
beldia en qtn',, en produir-se la
erisi es colloch el representant
de Catalunya en el ministeri
el senyor Nicolau d'Olwer, di
mitint aanb els altres quan tot
hom creia que les seves maní
festaeions de ganes de dimitir
era
per embarcar els altres i
quedar-se sol, donant a Cata
lunya l'avinentesa de tenir un
Consell de ministres complot,
va produir,
en
ésser coneguda,

a

:

—Oh, és que em vaig trabar
que ja en sabia.
—I va organitzar la indústria?
—Vaig organitzar la indústria.
?No hi havia una productora ci
nematográfica titulada «Artistes
Associats»? Dones, jo vaig fer
«Taxistas Assoeiats». ?Els Artis
tes Associats no havien sortit de
les nitres
cases
productores?
Dones, els taxistes associats han
sortit de la David com jo mateix.
?Els Artistas Associa,ts no tenien
Dones, nosaltres te
un estudi?
nim un garatge i una soeietat i
i une taxis. De la societat en
diuen «Electrie-Motor-Transport»
—Nom bon fe!
---I un director técnic, ?qué li
sembla?
—I del director tlenic, ?eom
en

fianea.

gat

Vhchier!

estudiar.
--A meditar?
----No, a meditar no; jo

l'encauce de

Govern

a

In'haguessin

—Ball nom!
i enérgic. Els ai
--Pot
xafarem; sí, senyor, els aixafa

de

for

caste1113,1

Si

consultar

a

un

rern!
1 mirant sobtadament el taxi

metre, digué :
—Són set deu. No tina canvi.
Com que no portávem més que
duros, ens dispensa de tomar a
la merda, i tornhrem, en tram
via, a la redaeció.

Ventosa.—E1

que él

lo,

bé penso

posar la sabida al baleó.

Cambó.—Que no ho veus, ximple,
que aquest any no n'hi ha de Reís?

consultaren; perb, per
delicadesa, no podia pas dema
nar
la presidéncia; aquestes
coses no es demanen, perb s'en
tenen. I, com tots,
aconsellé.
l'Azafia.
I fou l'Azafia
corn
que a tout

honneur,

l'encarregat.
deja

com

I
tout

seigneur,

senyor

el

Companys en sortir de la casa
Berlitz, estava segur que el se
Azana es recordaria deis
afavoridors.

nyor

Floretes del MI catalallesc
El Casal d'Esquerra Republi
cana del districte II és deis Ca
sals més eixerits que mai hagi

conegut Barcelona, després dels
Planes i Casals; no content amb
mantenir entre els seus asso
ciats el més gran escalf esquer

ra-republica possible, mirava
d'augmentar-ne el nombre, mit

janc:unt un proeediment
ria injust de qualificar
enginyós.

que se
de poc

efecte

El repartiment de
carteres
home...

:

N

Companys

deia el

—

preocupat

tot

pel hall del Palace al

seu

com

pany en Grau Jansans—. Vols
dir que a Economia? si no fos
perqué vaig dir allb, encara; pe
rb vaig dir que no en sabia un

borran!

—Nada, nada! I en
?que no havia dit que
sabia de Finances?
—Es

elar...

Prieto,
no

en

perb... preferei

Economia.
—On ens eonvindria un mi
nistre és a Comunicacions—in
tervingué l'Aragai—. Cóm que
heu d'anar i venir constantment
i escriure i telegrafiar, aixb en
Companys ho podria portar
xo

no

anar

a

molt bé.
—Veus? tens ra6; i
la part de carreteras

no me-,

jo,

per

digué

Grau
perqué en qüestió
de carreteres i d'autos no cm
en

—

negarás

que hi entengui, jo po
ésser el sotsecretari.
—Per(?), i els altres, ?qué hi
diran? Jo prou cm saerificaria.
dria

Ara,

que nosaltres opinem que
la verita,t, els que havien •d'a
nar
a
estudi són els redactors

d'aques•a

i pensa, tant per Nadal com
sempre, anar per aquests mons
esbrinant el que hi passa i el
que cal fer.
Les peripécies d'EL BE NE
GRE amb el !red d'aquests
dies,
descrites, tanen més impressid
que les que, en poetiques *estro
fes, retreuen vigilants i serenos
i escombriaires.. Perb, nosaltres,
que som humils com les viole
-

S'II() ben

neees

Es reuneix l'Esquerra
En vista que només hi ha
una
cartera a la vista es
reuní l'Esquerra per adjudicar
la. La reunió, com a reunió de

(en prosa)

boscanes, no en volem tren
profit. Aguantem i tre
ballem ferms sempre en profit
de la causa de la Veritat, la In
telligéncia, l'Ordre i el Pociello.
La nostra filantropia i l'amor
tes
re

cap

que

tenim a les bones besties
com el B. O. C. i el P. O. R. C.,
no
els fem extensius als galls
dindi ni capons del Prat; si te
nim diners, fine i tot declararem
la guerra a les «poulardes» de,
la Bresse.
EL BE NEGRE

ciutadans d'una república de
treballadors de botes clásses,
fou laboriosa.
—Amb l'Aragai i en Grau,
digué el senyor Companys—ha
viem pensat en Comunieacions.
—Noo!
fou el crit unáni
—

me.

—Es que Economia...
—No, no; ni Economia ni
Comunicacions.
—Voleu din, dones, que amb
la coneixença de l'Alcalde de
Tolosa n'hi hauria prou par de
manar Estat?—insinua
modas
tament el senyor Companys. I
afegí més modestament enca
ra— : En francés faig bastante
progressos : Le chapean de 'mon

pére
ma

baixé, la bandera d'un taxi-baby
de plata que tenia en lloe, d'es
crivania.

n'est

pas la serviette de
El sembrero de mi
eh? no es la servilleta

niece

padre,

:

de mi nieta.
—Paré
pregunté, aleshores
el senyor Lluhí
que no vh,reu llegir
El Diluvio parlant
de l'afea' Bloch-Brunet-Ragas
sol? La mujer del César no sólo
debe ser honrada sino que debe
—

—

Uná vida de sant
---Jo, jove—digné—,

coro

tots

parecer/o.

els savis vaig tenir una joven-.
tut molt incerta, fins que vaig
trobar la meya veritable voca
ció. Vosté no sap ni sabrá mai
el que s6n aquestes lluites in
ternes quan han) va d'una car
rera a l'altra sense encertar-ne
cap. A l'últim, bé n'havia d'a
gafar alguna o...
ella agafar-lo a vosté, no?
La vida és plena de perills.
--Plena de perills...—digué
rneditatiu el nostre interlocu
tor—, perb de vegades, deis pe
rdis en surt la llum—afegí amb
cara
d'illuminat—. Vaig ésser
enginyer industrial.
—Ah!
—Sí. I en vaig veure, de ma
quinas! En vaig veure! N'hi ha
que tirant-hi deu céntims
una pastilla de xocolata.;
d'altres que ensenyen senyores
en
camisa. Perb, ?vol que li di
No m'interessaven. No

El senyor Companys es tan
el tot seguit en un mutisme obs
tinat i el senyor Lluhí demaná,
que es posés a votació qui hau
ria d'ésser el designat per ocu
par una cartera, és a dir, per

portar-la.
—Que passi

a

decidit

muré

votaeió
mur
senyor Com
—

al

panys.
I passé, a votació
com
era
d'esperar tingué majoria Nico
lau d'Olwer.
—Com que

cord

—

no ens

—

ens

Una reunió
tancada

unes

surt

tiguem, més &vial irlomfara

el

partil radical!

posem d'a

digué aleshores el

nyor Lluhí
altre dia.

-Com més poc radical*

—No, Companys,

nir ningú.
L'emissari

torné.

veig

no

a

l'últim.

—Qué?

agafaria

—L'unie que l'Azafia
seria

ve-.

Xirau Palau.
—No s'hi val1 No s'hi val
eridaren en Companys i en
Lluhí. De sobte aquest mira en
totes d irece on s
com
cercant
un

algú.
kti

Efectivament,

Carner

en

Al cap de

era.

no

cinc minuta

tornava l'emissari :
—En Carner és ministre d'Hi
senda !
Tothom callé, i, com de co
mú acord i a cor, es posaren a
escriure la famosa nota oficio

«L'Esquerra Republicana
Catalunya renuncia a for
mar
part del Govern... etc.,
sa :

de

etc.».
—A

veure,

a

veure

qui, do

a

els alts cárrecs
deien
amb curiositat. I es feien apos
tes.
Filas que arriba la relació deis
alts cárrecs. Tot se,guit, després
de eornprovar amb satisfacci6
que, cm que tots havien per
dut tots havien guanyat, redac
taren la segona famosa i desin
teressa,da nota : «L'Esquerra
Republicana de Catalunya re
nuncia a tenir cap representa
ció en els alts arrees, etc.,
etc.».
—

Qüestions de familia
Aleshores anaren a felicitar
el senyor Carner i a din-li que
no
eta representava perqué ha
vien deeidit renunciar a tots els
cárrecs
no, naturalment els
que tenien, sha:, els que no te
nien
i el felicitaren també
perqué trobaria ben a punt el
seu
sotsecretari el senyor Ra
ventós
—No—digué tot seguit el
Carner—; no, parqué
senyor
ás el meu gendre.
—Mate de Déu, quines famí
.1ies tan Poe unides
comen
tava després el doctor Aiguader
—tenen aquests xieots deis Xi
raus
Palaus i no ter-ne eas!
—

—

via

La nostra "décima"
Diuçn que per Nadal cada ove
lla al seu corral; perb EL BE
NEGRE no és cap tímida ovella

carta.

siten.

desperté, i, nervio

—

—

a

es

sa, anava passejant per davant
la porta esperant noticies. De
tant en tant s'obria la porta i
sortia un diputat a saber noti
cies.
En Gassol sortí un moment
a la porta.
—No veus venir ningú, gen
anh Gassol?

naran

senyor

cada ciudatá, que
s'havia basquejat per fer entrar
un
fill seu a les colbnies esco
lars rabia una fulleta redactada
així (ha reprodnim amb gravat) :
En

seus

pectació

—On és Coamer?

mi...
I el

a

dito mai; és cosa de capellans,
aixt). A estudiar. Vaig veure tot
seguit que la culpa de tot la te
nia, la desorganitzaeió del servei.
Massa competéncia, ja li diré :
rnassa marques i
massa colors i
massa teléfons.
La culpa és del
carácter de la nostra gent. Només
s'ha de fixar en una cosa : aquí
hi ha catalans i castellans i ga
llees, i basco-navarresos. ?I a fo
ra d'Espanya? Ja pot buscar per
tot el món. que no hi trobará, cap
d'aquestes diversions. A fora
d'Espanya tothom és estranger!
tots són uns!
—Té ra,6; mai no ens hi ha
víem fixatl
—Si en tina? Per aixb vaiel'
propasar-me que ací els taxis tots
fossin uns. ?Per qué els jesui
tes són tan forts? Perqué tenen
un
sol Déu! Dones els taxistas
també.han de tenir un sol taxi!
Un sol taxi que vol din un sol
color, .un sol teléfen i una sola
Confederació. Amb áquest credo
laic cm vaia llanear la reforma
tot seguit de tornar, eseriure a
La Nau i ésser regidor de l'Es
querra

donar

a

mar

haguessin

l'estranger

con

Calla posar, perb, al mal
ternps bona cara i mirar com es
proveYa la cartera tan impru
dentment abandonada.
Tan aviat com es va saber la
defecció, el senyor Companys
exclamé, en altres termes :
—Ja l'hem feta bona! Ara
l'Alcalá Zamora es veurá obli

estat graos,
vaig pensar, no els hauria con
fós amb aquesta llum que m'il
lamina; i si el taxi hagués es
tat groc i no gris, els tramvies
l'hauríem vist. Vaig sentir una
veu
que deia : «Váchier, Vá
chier, ?perqué no em perse
gueixes?» i me'n vaig anar a
no

els

que en ell havien

diuen?

—Váchier, home,

estupefacció en
posat la

veritable

de earteres; la gent es reunia
per discutir la qualitat i el preu
del génere. L'Esquerra es reuní
per parlar. I tancá la porta.:
Una porta tancada 1 No hi ha
porta taneada per
res com
una
despertar l'expectació. I l'expec

reunirean

a

se
un

porta

El ministeri s'anava fent. El
senyor Azafta corria de l'un a
l'altre oferint el seu mostrari

El merescut ho.

menaige

al

se

nyor Giralt
El partit radical de Barcelo
na, el qual sempre ha tingut
per norma l'honorabilitat més.,
•

«acrisolada» dintre de la qües
tió municipal, no ha tingut més
rernei que dedicar un dinar

d'homenatge

al quasi-ministre
de Finances de la Generalitat,
senyor Casimir Giralt, amb reo
tiu del seu esclatant bcit en
l'afer «Bloeh»; car, ?qui no
dubta que la confessió d'una
ignoráneia palesa en matéria fi
nancera, posada en boca d'un

ministre de finances, eonstitueix
un
éxit «radical»? ?Qui, llevat
de «l'Emilianu» podria dispu
tar-li la palma del bon senyor
Casimir?
Al mateix Hotel Orient, on

comencé, l'infamia, comeneh,la
redempció; tot de radieals s'as
segueren al voltant de la taula
ben parada, i el senyor Giralt
entre ells; és de remarcar que
no desaparegué cap cullereta ni
van
llanear-se boletes de pa a
la presidéncia; la quantitat de
renees no passá d'un 50 per 100
de les paraules dites i el vi,
h.dhue consumint-se a tot drap,
no arriba més enllá d'una pru
dencial mesura. En fi.; tot es
descabdellá en mig de la (me
jor cordialitat. Cap comensal
caigué sota la taula.

Finalment,

el

doctor

Aigua

der trameté una lletra delicadis
sima ; bastará dir que tota ella
era escrita
damunt de papar fi.
No contenia ni un concepte in
juriós per al senyor Giralt; tot
hom respiré, tranquil.
A proposició del senyor Ulled

(don

Jesús que no torni) les
que hi havia damunt la
taula foren tramases a Madame

flors

Hanau.

?

Negre»

«B1 Be

Pág.

4

En Gori Gori Martínez Sierra
ha parlat de la seca Mamá
de Hollywood. La Mamá de
Martínez Sierra resulta ésser la
Catalina Bb,rcena, i el seu avi
en
Perelló de Segurola., que té
aquella veu i aquell monocle tan
seus
i tan permanents. El papá
de la Mamá de Martínez Sierra
és un «corrido». La Mamá, ju
ga. El papá deis fills de la Ma
má está a punt a punt d'hacer
de portar banyes, perb el fill del
papá i la Mamá de Martínez
Sierra, que no és, precisament,
en
Martínez Sierra ni cap ger
mb, seu, ho salva tot. Qui ho
salva, perb, en realitat, és el
mateix Martínez Sierra, que és
el pare de la seca Mamá, a
menys que el veritable pare de
la seca Mamá no sigui la se
nyora del senyor Martínez Sier
ens

ra.

els parentius en
aquesta pellícula, són molt com
plicats. Per aixb Palestra, que
es
preocupa tant del millora
ment de la raça, ha patrocinat
el film.
Com

es

veu,

* * *

Senyores

i senyors : EL BE
NEGRE els invita a llevar-se el
barret (1) davant d'aquest mag
nífic film de Pabst que es ti
tula Camaradería, i que a Bar

(1) Les senyores, no
lio, n'estan excusades.

celona ens han servit amb el
nom de
Carbó.
Pabst és l'heme de Quatre
d'infanteria i de L'Opera a
quat' sons, que aquí encara no
hern tingut ocasió d'a,dmirar.
En la primera d'aquestes pel
líenles, Pabst ja se'ns presenta
un
borne que aprofita
va
com
les seves dots d'artista per a
posar-les al servei d'una obra
pacifista, de la més noble am
bició humanithria.
Perb, més que les bones in
tencions del seu creador, el que
apreciem en Camaraderia és el
gran art cinematográfic que la
vivifica. ns un film d'una emo
ció digníssima, ple de troballes,
de novetats, d'invents, a base
de la sonoritat. Tot un món
nou
de possibilitats emotivos
del cinema a la vista.
Potser Camaraderia no tindrá
un
gran éxit de públic. Ho pre
veiem.
--Per qué?
—Perqué el film és bo da
debb.

Quatre católics-monárquics,

monb,rquics-catblics,

espanyol. (,Ca

film

un

*

§uelx per sdona
ve§ada que no
donln el Preml

Crexells
En donar compte de la pre
paració i de l'adjudicació del
Premi Crexells 1931, exaltats
per l'éxit que prevliem, i més
exaltats després, encara, per
l'éxit eonfirmat, ens descuidá
rern de
remarcar amb la insis
téncia que mereixia el cas par
ticular del senyor Caries Solde
vila, que, també enguany, amb
una
tenacitat digna de tenir en
compte, ha aconseguit que no
l'afavorissin amb el Premi Cre
xells.
No sabem si el senyor Solde
vila es proposa renovar aquesta
gesta en anys successius. Si és
així, no el felieitem.

el cognom, pel qual mo
la seca distingi
que d'ara enda
vant Ii adreci la correspondln
cia a nom de Rvd. Mossen Fer
roc arrila
zar-se

el Pessebre del Foment de les
.Arts Decoratives. EL BE NEGRE,

paré,

que com els nostres lec
tora saben, es fica pertot ar
reu, i duna manera especial en
els pessebres místics, que és on
troba els pinsos més adequats
a la seca
salut delicada, ha a
eonseguit entrar abans d'hora
al local del Passeig de. Grácia.
Les obres estan ben avanea
des. Tanmateix a darrera, hora,
en
Bohigues, que dirigia la
part d'electrotécnia, i prepara
va
una
máquina que hacia de
fer núvols, pluja„, trons,, llamps,
etc., etc., ha tingut por de no
poder fer tronar i ploure com
en temps de l'exposició i els ho
ha deixat tot a mig fer.
No obstant, hom ha ideat un
sistema per a suplir la gestió
d'aquest sabiasso. Per exemple :
l'Adriá Gual hi anirá per estre
una
obra i, naturalment,
plourá. Presentaran a l'aprova
nar

ció

l'Estatut

de

Catalunya

naturalment, també,

fará

sol;

etc., etc.
El que cridará més l'atenció,
será la modernització de
tots els elements pessebrístics :
la degollació dels innocents será
.dirigida personalment pel doc
tor Martínez Vargas; en lloc de
Reis Mágics hi haurá Presi
.dents Mágics de la República,
els quals, arribaran muntats en
sengles motos (les motos de
.Grignon) i Sant Josep i la Ma
re de Déu
es divorciaran al da
vant del públic.
Finalment el reverend Mos
•én Trens, que ha dirigit la

perb,

part espiritual,

a

'd'hacer intervingut
tacle litúrgic tan

conseqüencia

un espec
moderníssira
ha decidit aixt mateix moderna
en

La

MOR

COTITZACIONS
Corones Azanas
Camera-

Companys
Angueres

3 actos
Ai, sí!
Ai, no!
Ai, las!

1VIinisteri de Comuni
cacions
No comunica
«Amazonas de Cristo
Rey»
500 pts., o...
0'2
Lerrouxos emilianats

una

Angueres soste
sorda; per part
Anguera sorda-tarta

i
lluita

del senyor
muda.
Lerroux no pot desempalle
gar-se d'«Emilianus»; diu que
són carn de la seca carn ; en
cara
que la carn de l'Emilianu

sigui frigorífica.

fa EL BE NEGRE.

proclamació de la República

La

tes

Totes les prediccions
sobre l'any 1932.

—

...

panys-Ragassol no es
podía frencar per
una cosa fan ludid
ficanf con' Valer

*

senyores de la nostra
en lloc
d'anar pels
teatrets del Parallel a fer escán

dol, haguessin preferit no anar
més enllá del Goya, en tal dia
com avui
la senyora Xirgu tin
dria obra 'fins al gener.

Qué hi farem! Els equips
propaganda republicana de

gloriosa del smoking del
nyor Companys

L'endemá del dia que el se
nyor Companys s'havia posses
sionat del seu cárrec de gover
nador de Barcelona, es va tro
bar que aquell mateix vespre
hacia d'assistir a una festa de
carácter
oficial, i no tenia
la solució mé.s
que va trobar fou la
d'anar-hi amb americana.
—?No som a l'hora de les
democrácies?
diuen que va
dir—. Dones
niré d'america
na
i llestos.
Un deis seus secretaris pro
vá de dissuadir-lo.
—Miri, don Lluís, que fará
mal papen Tingui present
un
que hi assistirb, el capith, gene
ral i molts altres distingits se
nyors que aniran mudats. Vos
te també hi ha d'anar. Pensi
senzilla

del senyor Manuel

aristocrácia,

111=11.11Z¦111

smbking.
De primer

que no hi ha mane
de fer-lo un smbking en vuit
o nou hores.
El secretan, mig desolat va
tornar al Govern civil amb la
cua entre
carnes.
—Don Lluís, vosté tenia raó
de voler-hi anar amb america
na.
El seu sastre diu que no
hi ha temps material de fer-li
l'ambkina.
Perb el senyor Companys es
veu que ja s'havia fet chrrec de
qué aquell vespre aniria d'eti
queta, porqué contestá al seu
secretari :
—Ah, no! Aquest vespre he
d'anar d'smbking c.osti el que
costi. Faci-s'ho com vulgui i
arregli-slo de la manera que
millor Ii sembli.
El secretani cavillh una es
tona. Després no se li ocorre
gué altra solució que dir
—Mirarern a can
«Pasea.
ra

blic.
Si les

exac

que costé és el ciutadá gover
nador de Barcelona...
—I aixb qué hi fa? Res, res.
D'americana i llestos. I enca
ra
grácies que 110 me n'hi va
gi amb anánigues de camisa.
Si que estaríem ben arreglats.
Que no s'hi ha de conéixer que
ja no tenim monarquia?
—Per?) senyor Campanys
que u
insistia, el secretani
na cosa és
la monarquia i una
altra portar sraking. Cregui'm
a
mi; s'estalviará un mal pa
per. 1 després que d'smbking
n'hauria de tenir totham. ?,No
veu
que si no és avui será
demh o si no demá passat que
l'haurá de menester i li farb,
falta? I el dia que hagi d'a
nar a sopar amb una
persona
litat illustre de l'estranger, al
Ritz o al Colon, ?s'avindrá
—

—

de
la

ojo»...
—Corn?
si no

se

El senyor

un

ací que

vet

mablement

i Des

Companys s'esgar

guardarropia?
El secretani va hacer de tor
a cal sastre,
i els va dir
que s'ho arreglessin corn millor
els semblés, peró que el senyor
Companys necessitava un smb
king per les set del vespre.
Davant
d'aquest confiicte,
l'encarregat de la sa.streria va
tenir una idea salvadora. A ca
sa seva
a
dispesa hi tenia un
xicot jove, redactor
de La
Rambla, per més senyes, que
precisament feia un mes es
cassament que se n'havia fet
un.
L'hacia dut un parell de
vegades, només. I les aoves
mides coincidien amb les del
senyor Companys... Ben segur
que tractant-se del senyor Com
panys, aquell xicot no es no
gana a deixar-lo.
—Les mides, don Lluís, són
iguals que les de costé. Potser
li será, una miqueta llarg de
mánigues, peró aixb rai que
s'arregla en cinc minuts.
El senyor Companys, davant
el cas de força major, accedí,
amb la condició que no se. set
di és, és ciar. Perb aleshores
el que es resistí fou el peno
dista.
—La meya roba no la deixc
a ningú—deia—.
Si no té smb
cap
pobre de mí, no hi
tino
A l'últim, perb, ho van arre
glar. De quina manera? Dones
comprant-li. No el colla, dei.
nar

—

•

-

oolpba.re

ye.

Companys, i bo
copet a l'espatlla

«Penja

can

-I ara! On s'és vist! ?Qué
dina la gen.t si sabia que tot
un
ciutadá governador de Bar
celona duia un smbking de

anar-Iii d'americana i fer el ri
dícul?
L'horne és feble i el senyor
Companys tumbé. I davant de
tals arguments va acabar clau
dicant.
—Transigeixo, perb que cons
ti que només és porqué costé
estigui content. ja pot donar
ordies al meu sastre que em
fa,ci I'smbking per aquest ves
pre.
El secretani va agafar l'auto,
es va plantar
a casa del
sastre
del senyor Companys i expo
sá els motius de la seca visita.
Els de cal sastre no se'n sabien
avenir.
—Perb que es pensen que ai
xó de fer un smbking és tan
senzill com proclamar la Re
pública?
féu astorat el talla
dor—. Miri, digui al senyor

Després de l'afer Bloch, eren
molts els que suposaren que en
Companys i en Ragassol eren
enemics mortals de necessitat i
que allá on es trobessin es ro
segarien el fetge sonso cap me
na de contemplació.
Dones no senyors. Res d'ai
xb, sinó tot el contrari, com ho
podra.n apreciar tal que expli
earem a continuació.
Amb motiu del viatge del se
nyor Azana a Barcelona, en
Companys i en Ragassol van
coincidir en el mateix tren. La
cara
que es feien no era per
engrescar a ningú, i en llagas
sol estaca més sério que un ra
Perb

a

penja».

Block

en

—

Campanys

Azana, s'Ita, ressentit de la man
d'avalotadors entre el pía
ca

I etc., etc., etc.

Hishiría

corona,

*

—

* * *

Barcelona.

—

L'aitilsial Cona

* *

que no parlem de «La
Morena de Coll-Blanc», aprofi
tarem l'ocasió per dir que el
senyor Gastó A. (ah I) Mantua,
ha escrit una obra
encara!
més imbecil que les seves an
teriors.
Amb aquest motiu, felicitem
efusiva.ment l'empresa de Ro
mea
i els admiradors de l'au
tor més analfabet de Catalunya.
ara

bra.
Si els aattors no poden comp
de les
tar amb la collaboració
damos i cavallers protestataris
(Viva Cristo-Rey!), no tindran
altre remei que escriure obres
bones.

tament.

LAVIDA

Companys

es

no

ni el seo marit, senyor Martí.
Ho sentim per en Folch
Torres.
I per ningtí mes.

Així, almenys, s'asseguren
cinquanta representaeions de l'o

coses:

Una visió ablucinant de l'Ajun

•

Poques són les persones que
poden dir, amb fonament de
causa, quelcom relacionat amb

•

zazwirjst
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El pessebre del
[(n'uní de les
Arls Decorativa

Com

a

LA

ja

catolicismo triomfant.

El Santoral del segon "team".

•

tiu, agrairá a
da clientela,

altres

companyia de Novetats
figuren la senyora Fornés

A la

En vista d'aixb, molts autors
proposen por
es
llurs obres,
tar a l'estrena de
encara
que sigui pagant-ho
preu d'or, uns quants interrup
tors de les brigades d'assalt del

L'Almanac d'EL NEGRE que será
posat a la venda un dia d'aquests,

* *

* * *

o

voleu,

d'aquest país

publicará entre

El Sr. Caries Sol
devila aCOIISC

si

aliar

.

jada.

--

dir-ho?)

*

xen

El senyor
Gastó A. (ah!)
Mantua ha pogut estrenar,
que ningú es cregués en el
se
deure de tirar les butaques a
l'escenari
Si no s'espavila a ter sortir
algun jesuita en escena, no sa
bem pa.s com acabarb, tot aixta
Coral no sigui que a darrera
hora aconsegueixi el concurs de
les dames d'estropajoaa...

esverats davant la possibilitat
que una obra de Ramon Pérez
de Ayala, aquesta legítima glb
ria de les lletres espanyoles, po
gués passar desapercebuda, han
considerat que llur patriótica
missió era la d'anar a prestar
un escalf nou al drama político
clerical. I grácies als propósits
d'escándol que generosament i
gratuita cultiven des del pati
de butaques, «A. M. 1). G.» és
obra d'exit, aplaudida i victore

-

ts

bona societat preferei
a
avalotar a l'Apol.

pre van de dos en dos.
«A. M. D. G.» ens presenta
novetat dramática n'oh in
una
teressant : la part truculenta de
l'espectacle es desenrotlla entre
el públic. I no us .creieu (oh!,
Bernat i Duran!) que es tracto
d'un plagi de Pirandello o de
Sugranyes. No.

Fermín Galan.
Direm, només
la trans
cenclIncia del tema ens hi obli
que la membria de
ga a dir
Fermín Galan es mereixia al
guna cosa més que aquest film

ha

republi

A l'Apol, «A. M. :D. G.», la
novella del senyor Pérez de Aya
la, escenificada per uns autors
de Madrid, d'aquells que sem

** *

deplorable.
cal dir

Als teatres, setmana
cana.

xar,

li acostá
i donant-li
li va dir a

se

a

vendre-se'l

mateioxu.a

:

D'aquesta manera el senyot
Companys va poder sortir d'a.
puros i aquell vespre compar6.
gué a la festa vestit d'etique

—Hola, amic Ragassol. Sean
bla que no em vulgueu dir res...
Em penso que no hi ha cap
motiu perqué vós i jo no ens

parlem...

ta.
I si no s'ho velen creure, e:
din que tinguin ocasió de veu•
re
el senyor Companys vestit
vea
m
fixin-s'hi bé,

clç ieng1

Enguany la missa
del gall la diran al
Liceu: potser no hi
haurá missa; peró
de galls rai...

pea?) accedí

arab la promesa de qué aquella
de n
setmana n'hi farien ur

r

nI

ni
a

nostres

les

paraules

preguntin-ho al jove Xavier Pi
de
canyol, primitiu propietari que
l'smbking de referIncia,

Carner.—Puivis erís et pulvis reverferís.
Nicolau.—Quí fe fecii fe desfecíf.

Company.s.—Liamp!

shav
.

si
crldit

Tofs dos saben el francés.

ens

NAGSA

:

guardará

Casanova,

212

de mentir.

-
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BarCelonl1

