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—No ploris, Alejandrito, que nosaltres
si t'aconsoles.

a veure
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no

rabandonarem

mai.

Pi-en, noiet

Marg

ib 1914

de la mare, aquest bobó

178

L' HEREU

5—\51

c,c`.4z‘.ie

tot lo món, perqué si aixó fessiu
saben ni'n volen saber rés.

diaris de Madrid s'han enfurismat per

qué a Barcelona ha triomfat la candidatura
regionalista. Estaven creguts, pobre gent,
que'l catalanisme era mort i que aquí ningú's pre
ocupava ja dels problemes que afecten a Catalunya.
La gent de Madrid sois pensa en nosaltres i 'ns
combat furiosament, quan esterioritzem el nostre
catalanisme. Per çó en els primers temps d.actuació
en la política general espanyola, eren
tan violents
els atacs que'ns dirigfen, perqué'l nostre entusias
me i 'Is desitjos que teníem de reconquerir la nostra

personalitat,

ens

feien

els més emotius i Is més humans d'Espanya, els
nostres músics tan personals i tan catalans, els
nostres homes de ciencia coneguts molts de ells en

recorrer

a

la violencia i

a

les

exageracions.
Mes ara que hem lograt !a que al menys els de
casa'ns respectin i no s'avergonyeixin, com succeía
abans, de parlar i escriurer en catalá, la Iluita per
rassoliment deis nostres ideals ha esdevingut més
i no hem de fer us de les estridencies.
Vol dir aixó que el nostre patriotisme ha minvat,

serena

i que ja no sentim fretura de que'ns síen donades
lotes les concessions que necessitem per a que sía
gran i poderosa nostra dolça Catalunya? No; sig
nifica tollo contrari.

Com que tenim raó i lo que demanem és just, no
hem de demanar que'ns ho concedeixin gesticulant
airadament, i aixecant els punys closos amb un gest

d'amenaça, sino procurant demostrar que quan un
poble demana una cosa justa pels camins de la le
galitat, és molt perillós arriscar-se a desoir la seva
veu i a befar-se de les seves aspiracions.
Catalunya avui sortosament, progressa i treballa.
Si en els primers temps del catalanisme, que cada

us

diríen que

non

A Madrid están creguts que aquí sois tením xe
meneies que fumegen constantment, i comerciants
que pensen no més en enriquir-se, i que estem ma
terialitzats com pobres usurers, que no'ls alegra
altre só que'l dring de l'or.
De la nostra cultura, repetim, non saben rés.
Per aixó no han comprés com ha pogut ésser,
quels regionalistes triomfessin a Barcelona. Esta
ven creguts quel partit radical, lograría tart o d'hora
anorrear

el catalanisme; i 'I catalanisme ni

en

Le

ni tots els polítics de Madrid lograrán ma
tar-lo. Desgraciats de nosaltres que morís l'amor que
tots sentim per Catalunya. Pensem que] catalanisme
és el que'n3 ha fet adonar que teníem una 'lengua i
rroux

una

personalitat propies, que'ns

ha fet conéixer el

nostre gloriós passat, que'ns ha dit que Catalunya
era un poble que tenía dret a viurer i que no haviem
de tolerar que s'estrafés la seva historia i que's per
dessin les seves costúms i tradicions que la carac
teritzen entrels demés pobles de la terra.
Avui que l'esquerra ha claudicat vergonyosament,
i sha unit amb els enemics

eterns

de

Catalunya,

la

actuació deu sser ben marcadament catala
na, procurant no's descatalanitzin les masses repu
blicanes de nostra terra, de les quals astutament
vol ensenyorir-se] bon amic den Dato i en Roma
nostra

nones.

Avui la bandera catalana está enlairada per
que és el nostre, i hem de procurar que]

braç,
nostre braç
un

sol

rar

nos

fatigui, doncs si deixessim d'arbo
patria, l'indiferencia s'apodera
i Catalunya ne sofriría les conse

la senyera de la

ría de nosaltres

qüencies.
Recordem-nos que

cordança.
dada la

en

seva

en

aquells temps de Insta

re

aquells segles que'l poble
historia i

nos

tenía obli
recordava del seu pas

gloriós,

solzament feia servir la dolça 'lengua
catalana per exterioritzar els pensaments més íntims
i no la creia apropiada per al conreu de la ciencia

ha de nosaltres se pensava valía per cent, i en tota
ocasió vitorejavem a Catalunya i posavem arrán de
!Ovo] el prestigi deis nostres homes, haguessim

sat

pensat

i de les lletres, Catalunya era un poble mort.
No permetem pas, catalans, que s'aturi la nostra
renaixença, i que retornin aquells temps de mort i
de tristesa. Siguem reflexius, estimem a tots els ho

ser

no

lo que erem i lo que valfem, pot
haudem trobat una justificació deis nostres
serenament

veements

entusiasmes. Avui ja és altra
la nostra cultura era encara

aquella epoca

cosa.

En

incipient.

avui ja és bastant sólida.
Es més temible, doncs, el catalanisme d'ara sense
estridencies, que 'I moviment apassionat de ahir.
Peró la gent de Madrid no'n sab rés de la nostra
cultura. Segurament si'ls preguntessim lo que és

l'Institut d'Estudis Catalans, ensrespondríen que és
un casino, compost d'elements separatistes. Per les
eminencies oficials, tot lo que tendeixi al resurgi
ment de les diferentes cultures ibériques, és separa
tisme. No els hi pregunteu pas si coneixen els nos
tres artistes, els eminents arquitectes qu'han sapigut
crear-se una personalitat, els nostres poetes qu'han
lograt que el gran Menéndez Pelayo afirmés que són

rnea

de la

terra

vinguin, s:guem
oposades a les

pensin

com pensin, vinguin de on
tolerans amb el que professa idees
nostres, peró siguem per damunt

de tots catalans.
Tots els partits

polítics d'Espanya, están en de
cadencia i van a la ruina. El regionalisme s'imposa,
i així com avui triomfa esplendorosament a Cata
lunya, derna triomfará en toles les nacionalitats
ibériques.
El centralisme és la mort, el regionalisme és la
vida, i no creiem que cap poble's resigni a morir
sapiguent que pot redimir-se i salvar-se.
CIVERETTA.
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La victoria de la Lliga
immensa, transcendental,

sigut el cop de maça
an el partit radical;
més ben dit, al lerrouxisme;
(puix, ben mirat, no és tot hú:
aquí'l partit de les masses
és el partit d'en Lerrú).
ha

L'entusiasme lerrouxiá
cada iorn més se refreda,

d'ença que'l

dia vuit van
ficá'Is peus a la galleda.

ell que eslava tip de dir
que en Cataluna él era
el único redentor
de la mártir clase obrera;
ell que sois sab retornar
(diu) favores por agravios,
i en política i en tot
va con el alma en los labios;
ell que, si vol, té la Re
volución en todos grados,
i ardería Barcelo
na por sus cuatro costados...

L'aliança republicana
de tristíssima memoria
ha motivat que'ls aliats

hagin passat

a

l'historia.

Un lerrouxista d'altura
(de quint pis) está abatut
al pensar que SOLS guanyaven;
i ACOMPANYATS han perdut.
Lo qual un cop més demostra
que aquell adagi es vritat:
<Val molt més anar sol sempre,
(diu) que mal acompanyat».
No quels aliats millor siguin
l'un que l'abre... !ni pensar-ho!
perque U. F. i L. RR. U.,
si m'embrutes... t'emmascaro.
Está bé que sels hi apliqui
lambe aixb an els derrotats:
que varen anar per llana,
i n'han tornat esquilats.
Amb tantes combinacions,
pactes i tractes i embulls,
ells deuen dir, penedint-se'n,
que s'han tirat terra als ulls.
I s'estiren els cabells
maleint la coalició;
perque ha sortit Don Perico,
i Don Alacandro, no.

En Lerroux deu exclamar
tot sol:—€De fbra vingueren
(de fbra Casa... del Pueblo)
i de les Corts em tragueren»;
puix

encar que a les Corts torni
que l'en tragueren cert és:
no sent diputat per casa,
és igual que no'n sigues.

Sbrt de l'acta que li ha dat
seu poble algún cor noble...
Ara si que podrá dir
que és el diputat del poble.
!Quina vergonya al Congrés
quan hi torni, tart o d'hora!
!De diputat de ciutat
al

a

diputadet de

fbra!

Ehl que fa fraases arreu
i de genial se les dóna;
ell que, a Madrit, diu que té
en el puno a Barcelona;

—'en s

en

va

un

polific

d'altura.

?Cbm:podrá`justificar
la reventada del vuit?
!Ai, Lerroux, que ets a la postal
!Ara si que estás ben culi!
*

No

Telegrama de la RAMBLA:
busquéis a Lerroux, no,

desde elecciones pasadas,
en Fondas ni Restaurants...
Sólo se hospeda en POSADAS.
PEPET DEL CARRIL.
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BECQUERIANA
En el carretó deis goços
lo passaron por aquí
llevaba el barreta sobre
por eso le conocí

S'ens fa

justicia!

La tauleta deis periódics de la barbería no es pas
de lo que més m'interessa.
I molt menys m'interessa encara els setmanaris
illustrats destinals a recrear la vista deis dieras
mentres esperen tanda. Per agradar-me m'hauría
de tornar taurófil.
Per?) amb tot i aixb l'altre día vaig passar-me un
moment davant la tauleta i vaig agafar rápid el
Nuevo Mundo. M'havía semblat veurer el retrat del
immortal Maragall en el mateix lloc que altres ve
gades hi havía vist el d'un periodista ilustre, d'un
notable ingeniero o d'una aplaudida coupletista.
Aixó haguera sigut poc per a que ho cregués un
brutal sarcasme al poeta i en eh l a la rala lota. Lo
que més m'indigná fou les paraules que al retrat
acompanyen. Diu textualment: «El insigne poeta
D. Juan Maragall, cuyas obras acaban de ser edi
tadas en dialecto catalán y en idioma espanol>.
Nos pot assessinar mes barbrement la Filología
amb tan poques paraules. Es a dir que encara es
tem en lo del <dialecto catalán» i el «idioma único»
a Espanya! Si no íes indignar, faría riure.
Peró té raó La Veu de Catalunya. Els redactors
de Nuevo Mundo són tots, segurament, majors de
edat i resulten ia durs per a quels hi poguem fer
compendre una qiiestió per a ella tan intrincada.

Creieu-me, que si

no

més fós per aquests bons

n'haguera ocupat d'aquest assumpte.
Mes, desseguida m'he recordat que encara molts
senyors ni

me

catalans s'embadaleixen davant els gravats de to
reros, coupletistas, i demás notas de actualidad de
Nuevo Mundo. No és extrany. Aquí indicix es Ile
gelx el Papitu i el K D T.
No us cregueu que pretengui declarar el boicot
an aquestes revistes illustrades.
I ara! Pobre de
mf!
Vui no més que sápiguen els catalanistes de bona
fé que's gasten vint céntims setmanals, que aquests
periódics madrilenys consideren a Catalunya com
a
provincies, quels nos_tres genis (no hi haurá
ningú que m'els negui) són tot lo més calificats de
notables i si an en Maragall aquest cop Ii diuen
insigne, és degut. tal vegada, a que va escriure
també en «idioma espanol».
Es que nols preocupa lo que aquí passa que hi
donguin tan poca importancia? Potser si que des
coneixíen an en Maragell fins gneis hi revelá
l'Unamuno (mercés l'hi en m'en dades), peró en
canvi recordo que en unes eleccions parcials dedi
caren la primera plana, la primera plana entera,
senyors! al polític funest enviat pels governs cen
tralistes a Catalunya, el déspota Lerroux. I una
Mira vegada la plana central sencera a un miting
radical de poca importancia!
Que té d'estrany, dones, que al catalá Ji neguin

l'atribut d'idioma.

CHEREll
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Si visqués el Poeta! Com s'en penediría d'haver
dit tantes i tan belles coses en dialecto!
Peró quan mes podríen penedir-se molts catala
nistes d'haver comprat aquests periódics que tant
ens estimen!
Agraim-los, no obstant, l'atenció de considerar
al cantor de la nostra raga com una «gloria espa
nola»
L'HEREU ESCAMPA.

Plats de Crema
Com que som a San Josep,
per seguir la tradició,
cree que el parlar-vos de crema
podrá sé el tema millor.
No vos diré la reeepta
d'aquest postre ric i groc,
ni vos diré si per ter-lo
s'hi han d'emplear-hi tants ous,
tants porrons de Ilet de vaca,
una mica de midó,
un canonet de canyella
o una escorsa de Ilimó,
ni'l temps que a la cacerola
té d'estar damunt del foc

vagi

fort el fogó,
tot era tarregada
seis hi apagava molts cops-;:
del covador de la esquerra
diu que varen treure els ous
i va resultar-los que eren
al trencar-los, covats tots,
i del corral de la Caza
com que era la Ilet !ai noisl
va resultar bon xic agre
i els ho va malmetrer tot,
i diuen els que ho van veurer
que'l reposter, un hom gros
que fuma habano a tothora
i du uns lentes montats d'or,
tot remenant-ne la pasta
d'eixa extranya conjunció,
va cremar-se els dits, i amb rabia
va llensar un renec gros,
contra aquesta terra nostra
i els que ventaven el foc.
En canvi en una altra casa
la cosa va anar millor,
puig la pasta, era una !liga
de ingredients superiors;
amb una Ilet Iota nata,
amb ous del dia, tots bons
damunt d'un foc que escalfava
i encenía el rostre i tot,
que

com

remenant sense cansar-se

fassi grumolls,
II& en estes coses
que pertanyen als fogons.
Are, si'm porten la crema
curullant un plat rodó
acompanyant-hi una copa
d'aquell vinet generós,
no tardaré gaire estona
a constatar-vos si és bó,
puig soc Ileminer de mena
i és plat que m'agrada molt.
Lo que no'm cap a la clepsa
i he preguntat a tothom
és perqué s'ha de dir crema
lo que ben fret menjen tots.
perque

puig

no

so

Diumenge

passat que's tejen,
sabeu, les eleccions,
de la cuina de la Caza
van sortir reposters nous
per servir un plat de postres
com

també

an

els

seus

electors

pensant amb aquella

crema

que van servir-nos l'any nou,
i agafant una recepta
quels va dar l'Emperador,
conjuminaren la cosa
sens tenir en compte sois
deis seus components la classe
ni molt menys les proporcions,
i, !está clarl com ah-oh
seis hi va negar del tot.
No era pas per menys la cosa,
puig en lloc d'un bon perol,
varen provar-ho de ter-la
amb un tupí gros. molt gros.
Mes com la cosa precisa

—No ho sento per mi, sino per la patria.
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que

sortir una crema
que si (os or fós,
que en vritat, val a dir-ho
hi cantaven rossinyols,
i arreu del món escampava
una aroma i un olor
que tothom amb entusiasme
cridava ftns tornar ronc:
!Visca, visca Catalunya
que sab fer eix plat tan? bó!
va

igual

1

ara com

puig

a

L'apóstol de la muntanya

cortesía,

de modos ne tinc prous,
deixeu-me que feliciti
amb la efusió de mon cor,
als Joseps i a les Pepetes
que tinga per Ilegidors
i que amb més carinyo ho fasse
al Pep que'ns fa aquells ninots
tant curullats d'art i gracia
i picaresca intenció,
al Pep de !'Oil que encanta
quan parla deis regidors,
i an el Pepet del Carril
que us dedica aquea de cop
i volta, cada setmana
amb aquell estil jocós
i amb versos sonors i fácils
que agraden tant a tothom.

No era pas precís ésser ungit profeta per a ende
vinar la sórt que havía de cabre a l'indigest i puti
ner ranxo cuinat barroerament pels cimalts de les
colles lerrouxistes i de la U. F. N. R.
Lo que no era sospitable és la distribució entrels
coaligats de la torna que quedá. Ja'ns imaginávem
recullir, cuidadosament, amb uns molls, la pellerin
ga de la córpora atapaida del predicador de moral
cívica des de les planes de <La Vida Austera», peró
ens hem equivocat.
El famós politicaire, posat a perdre escrúpols,
no'n deixa ni per mostra. Es diu Pere I, amb l'afany
de somiar grandeses, ja pensava que li diden tu
est Petrus i que damunt de la seva obra s'hi aixe
caría el temple de la democracia, de la disbauxa,
que encara que no ho sembli són paraules sinóni
mes, dones, :en política, no regeixen les mateixes
lleis que en la gramática ni en les
matemátiques: ja havem vist com
dos i dos no fan quatre en política,
sino tres.
A Sant Pere, l'aludit Pere no més
se li sembla en una cosa. L'Apóstol
de Crist negá el seu mestre tres
vegades; en Pere Corominas ha
negat, per are, dugues vegades el
mínim d'ética que deu posseir tot
home públic.
Primerament Ilensá les seves con
viccions nacionalistes per un mise
rable plat de Ilentíes concentrádes
en un acta de diputat;
posat en la
penden?, traiciona an els seus aliats
fent-se votar eh l sol. Oh l'austeritat
de l'home de la muntanya!
Aquesta calificació no és arbitra
ria. El que per males arts ha sigui
elegit diputa' per la massa bona
ciutat de Barcelona, té deliris de
grandeses. Li és poc voler ser un
Céssar, un Napoleó...; Ii plau més
fer d'apóstol, de conductor de mul
tituts com el pastor condueix les

CABALBR.

remades.
Quan jovincel

NX.N.,te

—Ai, caratsus de Quimet! 1 dones, qué teu per allá
—Sí, mira... anem tiran?...

a

Melilla?

se sentí inspirat
per a una vocació evangélica; pro
nunciava discursos estranys, davant
d'un auditori de carreters del carrer
d'en Jupí.
Una contrarietat o una equivoca
ció el dugueren a sofrir captiveri, i
al sortir-ne, l'etern retóric escrigué
unes Presons imaginarles, ell que
les havía patides reials!
Les seves conviccions donaren
un tom i amb la ploma darrera l'o
rella feu bescambi de les idees !li
bertadores que professava per la
plaga de burócrata. Entre sumes i
restes el seu magí ballava i l'afany
de ser gran, ja que de gros ja ho
era, no'l deixava viure.

4
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Esdevingué que l'esquerra, que no &ha mogut
mai que no fos amb la má esquerra, se loba a fal
tar un capdill. El no Ienir-lo no feia partit democrá
tic. Els prohoms de la causa semblaven plantes de
estufa que l'aire les esmortuía i no podíen sufrir el
contacte del poble, ells, els lliberals!
Ah si tinguéssim un Lerroux! pensaven, i els seus
desitjos s'encaballaren amb les illusions del incom
mensurable don Pere, i l'esquerra Iingué un cap i
l'Apóstol unes masses. L'home es prengué en serio
el seu apostolat: es rodejá de deixebles i fou el di
vertit progectador de les forades nacionalistes re
publicanes en les que s'hi predicava democracia,
patria i república en forma de paráboles. Aixís, a
Santa Coloma, hi anaren a menjar maduixes, i so
bre aquest fruit, l'apóstol Pere aixecit disquisicions
sobre les seves doctrines; a La Garriga hi aniríen
a menjar butifarres, borregos a Cardedeu,
pressecs
a Molins de Rei, beurfen vi negre al Priorat i clar al
Penadés... tot amb sentit i amb molta serietat.
Mentres tant, el partit es decandía i ehl s'engrei
xava. Feu l'invent deis termómetres electorals quan
el fret en el entusiasme feia encongir el fervor par
tidista de la seva colla. Baix la seva direcció, l'or
gue en la premsa desafinava i Ii quejen teclea. Era
precís un va-i-tot, i vacilant entre decantar-se a una
aliança o a una aura, els concells del perínclit Pere
decidiren, és ciar! tirar-se pel cantó pitjor, i heus
aquí f aliança extravagant, ridícula i monstruosa,
que ha servil no més per a que en Pere es mengés
els pinyons i llencés la pinya an els seus aliats. I
aquesta és la millor parábola que ha fet l'auster
patrici, sobrels fruits de la terra.
Ara en Lerroux socjo! dirá altanerament l'após
tol, i's disposará a prescindir de l'eterna xelina i
del bolet, que eren la característica de la seva in
dumentaria quan no més era aspirant a jerarca. I
l'home que anava a peu ja somía ara, en aquestos
moments, amb l'auto de l'Emperador.
En Lerroux copiá del jacobí Marat el títol d'amk
de/poble, que ti ha estat més productiu que an
aqueli revolucionani francés. En Corominas es limi
tá a sser l'amk del noble... catalá... i amb aixó i
lacta de diputat per Barcelona, s'acontenta.
Peró vindrá un dia que'l teorista i retóric, conver
lit ara en vilipendi polític, será Ilençat, com una pi
lota, del parlament espanyol, per anar a caure altra
volta en el silló de la casa comunal, des don, amb
la ploma a forella, cuidará de quels contribuients
prenguin la cédula, els propietaris paguin els drets
sobre clavegueres i vagin a demanar-li concell els
que volen arreglar quelcom...
VITELILIS.

(1

—Mai més passo per la Rambla. !lei'm servirá
d'excrement.
Envieu-lo a cercar a bestreta
O!ie que sía ben Iluny en Serrat;
el? es sempre el Doctor de pesseta,
regidor duna esquerra ben dreta,
protector de son barri estimat.
Com més mal el malalt, més se'l mira,
com més pobre més hores hi fon,
hi ha en casa de pobres cadira
que no senti a en Serrat com sospira
per les penes que corren pel món.
no

El qui té algún malalt de respecte
s'empeny en volguer-lo guari,
ja nos torba ni muda d'aspecte;
per atényer, si vol, son objecte
i

no mes

passa

a

habitá

a

Sant Martí.

Cap al vell Camp de l'Arpa s'atança
per cercar-hi una casa d'abric,
i amb l'esprit curullat d'esperança
pot la dóna infantar sena frisança,
l'orfe

o

pobre trobar-hi l'amic.

Regidor i Doctor furga i furga
per sortir de sos cárrecs més bé:
i fent via tot sol, sense murga,
lo mateix us recepta una purga
que vos posa una font al carré.
PeP

31!

DE

L'OLI.

--!Caratsual... ?Encara s'ha eseapat

el

gosset?... !Ja l'atraparé

quan torni

a

passarl...

•
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L'esmentada senyora exposa en els salons de la
Reig, un reguitzell de quadros que són ben dig
nes de esser admirats amb simpatía.
casa

Lo que no trovem que li escaigui es el nom, puig
diu Dolors, i haiiría de dir-se Alegría, ja
que
algunes de les seves obres pictóriques están ama
rades de Ilum i mostra molta predilecció per les
flors, i'ls jardins bellament ordenats jis efectes de
Iluna i per la mar eternament agitada.
Naturalment que si fessim un estudi detingut de
les obres exposades podríem senyalar qualques de
[celes que's 'roben en totes les obres deis artistes
que convencen, peró no volem fer-ho perqué ai! es
una
dama, i perqué regoneixem que té condicions
sobreres per arrivar a fer quelcom definitiu.
Esperem una nova exposició de la novella artista,
per a que quedin confirmades les nostres aspira
cions.
se

Certament que no tenim sutragistes que gesticu
len airadament en la placa pública
demanant inter
venir en les Unes polítiques, ni &mes
mascles de
aquelles que han Ilegit Ibsen, (encara que algunes
n'hi ha que ja saben el soroll que produeix una má
al posar-se en contacte amb una gaita),
pero en
canyi tenim dónes-artistes com la senyora Prats de
Presas, que saben manejar destrament els pinzells
i rendir culte a la Bellesa.

COLORA1NA.

Jo

sé com no seis acut un gran remei que tinc
aixó del Marroc.
Que hi enviin an en Lerroux del temps del moca
doret vermell i sería joc de poques taules.
1 si al darrera hi facturaven an en Peret Coromi
nas deis temps moderns, cap i qúa.
Va en Lerroux allí: Un articlet com «El alma en
los labios», un altre com el de «Robad, Violad, Ma
tad», la tela a la má a punt d'encendre el Riff per
sos quatre costats i ja la tenim armada.
Ni arriva en Peret per a :salvar-los i defensar el
no

Per

a

terrer; els Ilegeix «La Vida Austera», i quan els
té a punt de carmetlo, els pasta un pacte com el de
Sant Gervasi
ja está.
No queda ni un kabileny per una mandonguilla.
Que en Lerroux an el Marroc,
i en Peret amb en Lerroux,
hi [arfen tan bon joc,
que deixaven aquell lloc
com un mar de cotó fluix.
seu

Diuen que l'Estapé

o

sia el

qui

paga els

plats trencats, está que bufa per ha

TONT©

quedat en terra.
Perqué ell ja s'aconsolava

ver-se

de pagar els

gastos de fonda i barber d'en Peret, peró
era comptant sortir elegit.
1 sembla que are ji raca pagar els gas
de gran senyor de l'auster Coromi
nas, mentres eh l sha de quedar a la Iluna
de Valencia.
I no més vol pagar-li el gasto de boga
dera i de la pipa.
1 ha de ser la bogadera,
de la classe més austera;
i el tabac será quan menys,
de la marca ckalikenys»..
tos

se

Qui.rm

pot
No's
hom els hi té

per cap diner. Tot
el dit a l'ull.
Ara a Madrid en tenen un que s'ha vol
gut enfilar a un tamboret, perqué tothom
veiés que arribava per tot, i ha fet una
tamborella que encara li dura el nyanyo
que sha dat.
Perqué el cas és que no pot sortir de
ser nano

mAric»11,11

rs

pe,

casa.

—jAve María Purhasimal... En Weyler ha dimitit,

que haurem de

plegar!...

Car perteneix
ara

si

an

aquella

mena

11 diuen a un,—no't
voten dir que s'astigui quiet.
que quan

de gent

moguia
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I que

no

s'enflli més de puntetes.

!Pobre nano, pobre nano,
pobre nano patarrell!
les ta via xino-xano
que per nen... ja ets

vell.

massa

Diu El Progreso de diumenge:
derrota
<E1 eco atronador de la
sonado como cien carionaus en Espana

de

Lerroux,

h

entera».

!Mosca! digues que si arriva a guanyar, hauría
sonat com un terratrémol.
1 afegeix:
una afirmación rotun
.E1 caudillo quizá uaya hecho
da

recogida en su espíritu».
Si, la de que us ha posat la 'Ida
I acaba:

<Acaso

haya

Forjado

el

último

bis.

a

y definitivo p'an..

a pendre banys
Sens dubte, el de
aquest istiu.
la cansalada.
Mentres el que escribía aix() suará

veure aon

aniría

141+1¦

Sdel tronc caigut
fá llenya,
1/4-Jtothom

ne

del pobre Lerroux
[arfen estelles.
Diu que estelles, no,
no'n farán per are,
sino escuradents
per unes... posades.

11W:
que en Corominas, a la
Madrid
diu
diari de
no
hi
será sino un xino més.
Pueblo,
Caza del
requetebé!
noi,
!Requeté,
La Gazeta de la Xina
ja fá dies que examina,
revés,

Un

tnnt pel dret com pel
si pot ser un desatino
que en Peret vulgui sé
xino, xino, xino més.

un

—Ha sortit per Arenys?
—He sortit per... miracle.

xino,

141.:
dinar amb el «Gallito».
mentres parlaven de recor
I segons cm diuen,
verónicas i sobre tot de monos sabios, varen

Dissabteel

GoVernador va

tes i
esmentar an en Sagnier.
Andrade va tornar-se
I el bon senyor
gentileza
del nostre Baffle.
la
recordant
Qui des de que és diputat

a

enternir,

diari burgés, d'aquells que s'han enriquit

que l'arreglar les taules de les
La Publi odemanaposin
taules pels ocells.
a

floristes, s'hi

4+.1
no més D. R.
1P. U. F. N, R.
vingut a menys.
Rés, que's veu ben bé que haper
la causa, s'ha
sacrificis fets
I entrels molts
lletrero.

Per?) encare els ha quedat R.
D.
sada, que consolidará lamónstruo
als que
un banquet
1 és donar

humor per

a

una

no

pen

diuen és qui pagará, perqué lo que és
de segur.
paga,
l'Estapé no
pagar el beure.
Aixb si que lora cornut i
no

1411¦1

Llegim:

hambrientos que
‹Andan por ahí unos miserables
nosotros».
diente en
hincar
el
tratan de
algún
creurbn que aixO ho ha secrit

Vostés

es

!Al,

han

triomfat.

Lo que

pro.
va el meu vol en
Flors i ocells a banda i banda,
una amb altra ocells i flors
fent, plegals, una garlanda
de perfums i cants, o randa
d'armoníes i colors,
sent la Rambla una miranda
de ninetes i aimadors.
si!

!Magnífic! Aquí

are es

lins les Iletres del

la

441>:

d'Arenys,
per al districte
posat,
va tan pulcre i ben
que sembla una polla prenys
d'allí'l Prat de Llobregat.

empenyat

con

sangre del obrero.
Doncs, no senyors; aixti és de l'estimat confrare
ElProgreso.
d'El pobk Catah i company de causa un
jorn foren
I va dirigit an aquells infeliços que
Lerroux.
l'Emperador
negra
de
guardia
la

el meeting que celebrá la
Cambó,
JaLliga
ho deia
gran
tenía
al Tívoli, que l'Esquerra
en

en

una

força disolvent.

Per ara ja ha lograt fer anar a
derrotar
tura de la Conjunció y

Algo es algo.
Aquesta volta

en

la candida
D. Lacandru.

l'aigua
a

Cambó ha eetat profeta.
MIS¦
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—Li vine

—!Ah! ja

dur el resultat de l'escrutini.
l'acta.
a

Jaque's
és fora el
que

Que no semblava patarrell, peró
Madrid vol fer el farruco.
Perqué hi ha gent que no saben ensenyar la faixa
sense treure'l ganivet.
nano.

veu

per

sessió

a

magna

la

l'Ajuntament

de

respondre a l'Andreu respecte de
haver perdut les eleccions.
Pich i Pon primer Tinent,

dimars

major.

14+»:

Grafié,

estreta de má de L'Hnvinu.
un
horne confessa noblement,
cqram populo, una antiga falta política de la qual
se declara penedit i nét, mereix un premi.
I en Graiié en mereix dos per haver afirma! devant
de la taifa lerrouxina, lo quels regionalistes diem
des del primer día.
Ço es; que en Lerroux va venir a sou d'en Moret
per aturar al Catalanisme.
I de pas reventar a Barcelona.
Peró ja ho veuen, are, tot té fi en aquel món.
Fina l'imperi del Paralelo.

Vala,Perque

una

quan

:4•11>:

pn Cuca-llum,
una

s'ho

prou va excusar-se dient que era
denuncia comprobada i tot, peró qualsevol

creu.

Perqué

mireu si s'en

varen

fer de

coses

en

24

hores.

Llogar el local, dur-hi les cabres, emes i demés
xirimbolos, matar-les i esquarterar-les, endur-se'n
part de la carn, sapiguer-se !a cosa, assegurar
se'n, fer la denuncia, enterar-se'n en Pich, fer-la
comprovar pel seu compte, avisar als funcionaris,
movilitzar tot el cos d'exércit que havía de fer la
sorpresa i...
i fer-la.
Res, una rifada en tota regla.
Per l'istil de la que li preparaven amb alió deis
rovells d'ou conservats amb ácit boric.
Perqué no hi ha més. O s'ho va arreglar eh, o

s'el

varen

Arreu

de Barcelona se senten paraules de joia
per el triomf electoral de diumenge.
110 més hermós és que tothom reconeix que fou
degut a una expontánia solidaritat deis estola cata
lans amb la Lliga.
I la millor part se l'enduen els esquerrans nacio
nalistes de debó que diumenge sapigueren dignifi
car-se, dignifican! e. Catalunya.
Apa, treves a la guerra,
tots som una, tots som germana,
quan torneu a fer l'Esquerra,
penseu sola en nostra terra,
i que tots som catalans.
:441¦I

rifar.

La

Trii.
4.1

Pn Pich i Pon

va

volguer

la f.'

vara,

perb ja

la

suará.

?Qué no ho veus, home, que no més serveixes
per a Ilum?
No tens més remei que ficar-te en Torner a la but
xaca i que] fassi d'apuntador, sino el primer día
te'n passará una de més grossa.
Pela riure sentir els embolics que va armar-se, al

dimissió per

Cuca-llum en tot moment,
creume a mi que tinc conciencia,
ni ets pronom d'in tel'ligencia,
ni eta res més que un pobre fan
de qui es riuen i es riurán.

passat.
!Pobre Cuca-lluml
La revolcada que li va donar en Nolla, fou de
primera classe.
Mireu que alló de preparar un escorxador clan
destí per a donar-se el bombo de sorprende] l'en
demá dematí, és d'una facundia maravellosa.
I que a Barcelona no s'havía fe! mal.
Ni sisquera quan en Morales trobava bombes
amagades allá al Carmelo, en aquell temps en que
la Cuca-llum feia encare d'aprenent.
S'entén d'aprenent d'aquestes entremaliadures
polítiques, perqué de les eléctriques ja n'era fadrí

sa

Vanguardia,

sembla l'orgue de la Cuca-llum.
No podeu pas Ilegir dos minuts seguits que
no us atipeu de: el senor Alcalde accidental... el
senor Pich... el primer Teniente Alcalde.
Estic esperant Ilegir-hi algún día, nuestro queri
do consocio.., o nuestro protector... O... o... el
meu consogre.
Veiam si en Sagnier agafa gelosía i tenim un
conflicte.
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—n!Caram.., quin
I

mico!!!

proposit d'en Sagnier. Amb motiu de son triomf
d'Arenys, i al visitar al Governador per a donar

a

II
per l'ajuda que li havía donat, trobá an en
Pich en el despatx, abraçant-se els dos tan efusiva
ment, que'l senyor Andrade plorava... plorava tot
emocionat.
Si nihi arribo a trovar jo
?qué no hauría succeit?

pot

ser

m'hauría enternit,
pot ser no.
MIAIM

Te

lo diré

en

castellano

para que mejor lo entiendas.
!Alejandro de mi vida!
!Lerroux de mis entretelas!

Cuando lleguen elecciones
y tú dos actas pretendas
te pasará lo que ahora,
que entrambas a dos te llevas;
dante la una en Posadas
y la otra en... las posaderas.
:4+1¦1

En Liautey i

en Marina nos separen un momen t.
Jo ho deja dies passats que s'acostaven greus

aconteixements.
Llástima que, segons diuen, han tancat an en
Weyler al quarto fose de casa seva, sino l'hauden
pogut cridat i formar un triumvirat com el de Roma.
I... ja ho diu el refrá: «Junta de rabadans, pobres
ovelles».
Tinc por que d'aquesta feta s'apuiarán els dátils.
I s'abaixarán les sapatilles.
144111

Nuestro querido colega El Poble Catalá».
Vostés es pensarán que soc jo qui el tracto
aixís ?no és veritat?
Doncs, no senyors, es El Progreso de divendres
que está fet un arrop quan parla del co-firmant del
Pacte de San Gervasi.
Sens perjudici de que, per sota má, Ii fassi la ca
malleta explicant, en secret, a tothom que en Peret
és qui feia esborrar el nom den Lerroux de laZpape
reta coalicionista.

1,1
v.:
-

1/4

1
1

Es veu ben bé que l'art de Taifa va de baixa. Si
continúa accentuant-se tant la decadencia que ara
s'observa, dintre poc temps, será més difícil trobar
un bon actor,
que un ministre que sápiga gover
nar bé.
El teatre va morint lentament, i si mort a per
culpa nostra. Tots som molt patriotes i fem constar
que'ns agrada el teatre catalá, pero quan tenim
ocasió d'ajudar an els que s'arrisquen a fer d'em
presaris, que avui dia a una cosa més exposada
que jugar a la bolsa, ens quedem a casa o bé anem
a augmentar el benefici que obtenen els que s'enri
queixen pel procediment de la pellícula.
Be és veritat que no donem facilitats"per-a 'que.'
nostre públic assisteixi al teatre. Actualment en el
gran teatre Espanyol, hi actúa una companyía ca
talana, perb es necessita sser molt entusiasta de
nostra escena, per anar-hi a passar la vetlla. Ade
més de trobar-se situat en una barriada molt poc
apropiada per a que hi assisteixin les nostres ele
gants, la sala d'espectacles és molt deficient.
Hauríen de construir un teatre ad hoc, en un punt
ben céntric de Barcelona. Si molta golf no va al
teatre i freqUenta els cines, és perqué aquests són
néts i bonics, sobretot bonics, que és la qualitat
que més entusiasma el públic.
Si s'han trobat diners per a construir un palau
per la música catalana, ?per qué no se n'han de
trobar per a construir un gran teatre, on la gent
s'hi trobi be i es pugui degudament honrar la esce
na catalana?
Fins que no haguem lograt tenir teatre propi, és
inútil que intentem que'l poble hi assisteini. Es ve
ritat que tenim l'Auditorium, que és una taceta de
plata, per?) és massa Iluny. Si poguéssim traslla
dar-lo a la plaga de Catalunya i fer-hi actuar una
bona companyía, lograrfem el resorgiment de la
nostra escena.
Ditxós será el dia que comptarem amb medís pro
pis, i veurem triomfar novament el teatre catalá.
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ALTRES NOVES
—Ja ho vareig dir que lo del Catalá Sería un glo
riús pervindre; en Massana ha tel el paperot uns
quants dies, i no ha passat rés.
Ara diuen que

Reguera

en

Barcelona. 1 dones, aixb és

gadors.

jugará amb el
acaparadora de ju

tarnbé

una

!Prou, tanqueu de cop!
Si segueixen aixís, haurán d'obrir

una sucursal.
molestat amb el Barcelona i
seu ressentiment. Diu que's re
serva el dret de tornar-li la pilota, si aixís ho creu
oportú, per a correspondre a la manera de procedir

—L'Espanyol

DE LA COSSA

Barcelona 5 goals—Centre de Sport O goals
A pesar de la fenomenal corrida del diumenge,

foren molts els que's prengueren interés en veure
jugar als simpátics szbadellencs. Jo'l primer.
Es ciar que ja sabfem que perdríen i fins ells ma
teixos hi anaven convençuts, peró alzó no és obs
tacle per a quedar com uns homes i demostrar lo
que's val, com ho varen saber ter.
El Barcelona els va ter un cabacet de goals, perb
ells no van desanimar-se i toçuts en arrencar i do
nar reina a l'Amecha-Molins, que en molts cops
se'n
vegeren un bull.
En Massana—que ja torna a jugar amb el Barce
lona—s'entada i amenaça al yanki. Alto els nervis,
company, has de pendre til-la. Al veure'ls de costal
cm recordava al Quixot i en Sanxo. !Ai!
González;
sabs que saltes massa i fas molts fauts? Abans
m'agradaves mis.
El que ho va ter com un coloso, sígué en Fígols.
Vas molt a l'hora, noi maco; quan me fassi una
casa vindré a buscar-te. ?I en Monistrol? El
rosset
del Centre és un element bo i treballador, que sem
pre m'ha agradat veure'l jugar.
?I qué mis? Dones és un equip molt salau i que
si poden continuar un Ilarg temps jugant sempre
junts, farán tema. Tenen guanyat el campionat na
cional de segona categoría. ?Sabeu lo que no'm
resulta? és l'uniforme; qué voleu que us diga, no

s'ha

ha fet publicar el

d'aquell.

No'n feu cas, amics del Real, aixfs se críen amis
tats i's fomenta el sport.
A propbsit d'aquesta negativa, la Federació ha
multa! amb 200 pessetes, plata espanyola, al Bar

celona.
!Se vive!
—En Menee, el popular Menee, és l'home del dia.
Si esteu al seu cosjat no hi estareu tristos, és una
font de xistos que mai s'acaba, d'invents nous i de
trucos de creació expontania.

diumenge, després

El

repertori de

sa

cullita,

deón.

de ter-nos saber un nou
fer el truco de l'acor

ens va

Pocs són els xistos bons que l'he sentit a dir,
perb en els dolents n'és mestre. Sbrt que hi té
sombra.

Menec, sabs que se t'aprecía. Gracies, igualment.
—Dijous i diumenge l'azu/-grana Iluitará contra
requip francés, Club Lillois. Venen bombejats en
extrem, perb com tots els compatriotes del Lillois,
segurament

ens

demostrarán que

valguin la pena.
El dijous jugarán a
el matí. Dues pallisses

no

són rés que

la tarde, 1'1 diumenge's fará
més i tots contents.

;

CARLITUS.

m'agrada. Gasteu

masses quadros.
Deis nostres no cal que'n digui rés, puix tollo
que pugui dir ja ho tinc dit; sois hi tinc de ter cons
tar que en Greenwell, no tenía d'ésser acceptat com
a

jutge.

L'entrenador del Barcelona. en quelcunes oca
sions, va ter Iluiment duna petita parcialitat en prb
dels seus. D'aixb no teniu de queixar-vos, nois del
Centre. La burrada és vostra en acceptar-lo, sou
massa

ignocents.

—A Badalona

l'Espanyol i el primer equip del
jugar donant lloc a una lluita bo

Badalona varen
nica, en la qual els segons, varen fer-ho molt bé.
A rEspanyol Ii aná de tí com no li tocél rebre.
A l'acabar empataven a un goal.
El partil fou benéfic.

DE LA CURSA A PEU
S'ha corregut la Copa Catcura i en Pral ha gua
nyat una altra vegada. Dinou xicots varen ter la
sortida empaitant-se per a arribar primer.
Complint lo niarcat, la sortida sigue donada per
un tir. No tela un según, quan varen comparéixer

dos municipals tots desesperats. No tengueis por,
sanyors 0w/erres, que no ha sigudo nadie. Des
prés dirán que no compleixen.
Amb 21 minuts en Pere (Prat) va recórrer els sis
kilbmetres 250 m. Quan reparteix Ilet, encara hi va
més depressa.
En Fané i l'Alcalde (fem constar que no és en
Sagnier) arribaren junts, i en l'envalatge entré se
gún el primer.

En Prat duia

un

cui-de-got auténtic,

tel

a casa.

T., Sitges.—Rebut 6 ptes. Abonat retorn.
P., Ripoll.—Cobrat Gener. Falta Febrer.

R.
R.

11<okablanka.—No

va en !loe vosté. Fassi de ni
nyera.
M. B., Ciutat.—Están beis treballs. En cartera
per a son torn. Merces.
B. VI., Melilla.—Rebut conforme.
J. T., Ciutat.—Escrigui les quartelles duna sola
cara. Per a publicar les Cabories, déu posar-nos
la soluciú al peu.
P. B., Cervera.—Va el oaquet.
J. R., Centellas.—Rebut segells. Va aument.
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ADMINISTRACIÓ: Valencia, 235, pral. Barcelona
PREUS DE SOTSCRIPCIó
Un any, 6 pessetes.
Mig any, 3 pessetes.
Número solt 10 céntima
—

—

mp. CATALONIA.

—

Passarge

del Pont

de

la

Parra, 6.

o
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—D'ensh que als Magatzems d'en JUBA del carrer del Cali
venen a preus tant reveníais, que l'escurar
no'm dona cap diner. !Aquets magatzems si que m'han
reventat a mi!

butxaques

HEREU
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—Qursgeiitil,

corb estimat. Déixern sentir la teva
que déu esser dolça com bresques de mel. Cantal...
rossinyol
Cantal... goal
si't sent cantar morirá kren
veu

veja.

El corb, afalagat, cantá, i a l'obrir el bec deixa cauri'"
formatge, que és lo que volía la guineo. El corb segu
cantant, cantant, i la guineu fugf,a tnenjar-se'l formatge,
que no batuta obtingut si no s'hagués servit d'afalacs

J

pocresfa.

