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benemérita «Lliga del Bon mol» acaba
de publicar un inieressant opúscol, que
deurfen Ilegir tots els que tenen la cos
tum d'usar paraules de gust duptós i de
proferir horribles blasfemies.
Es trist confessar-ho; el poble catalá, és el
poble més mal panal de la terna.
Tant que estimem la Ilengua catalana, tant
que'ns esforcem per a honorar-la degudament,
i tant poc que'ns preocupa bandejar toles les
paraules que la degraden i envileixen. Ens en
fadem quan ens diuen que'l catalá és ordinari,
i sembla que tots procurem que efectivament
ho sia. Un foraster que desconegui la nostra
parla, que no hagi Ilegit cap llibre catalá, i
hagi de emetre judici per la manera grollera
que'ns expressem, segurament no li prodigará
cap elogi i parlará despectivament de ella.
No volem significar amb lo dit, que hem d'i
mitar a certs pobles d'Espanya, que tenen la
manía de fer frases i d'usar paraules buides
que repugnen an els que són partidaris de la
sobrietat i la concisió.
Peró haurfem, amics meus, de parlar més
bellament i esforear-nos en desterrar de la nos
ira !lengua toles les paraules que la estrafán i

J

enlletgeixen.
La majoría deis catalans tenfm un léxic molt
limitat, i usem sempre de les mateixes paran
les per exterioritzar els nostres pensaments.
Pern massa abús deis da/loases i'ls daixonses
i especialment del verb fer.
Direm per exemple: fa calor; aquesta flor fa
olor; fa bonic; fa un article; fa un dibuix; fa
un discurs, etc. I no podrfem
usar altres pa
raules que donguessin una idea més clara de
lo que'ns proposem demostrar o espressar?
Peró aquets defectes serien perdonables, si
ademés de parlar pobrement, no uséssim pa
raules baixes i repugnants. I tan hermosa que
és la paraulat. Si abans de parlar penséssim
que la paraula, com diu l'eximi Maragall, és
la cosa més maravellosa d'aqueseittótjperqué
en ella s'abracen i's confonen tota.la maravella
corporal i tota la maravella espiritual de la na
turalesa, els nostres Ilavis no pronunciarien ni
una sola paraula que no hagués nascut, com
també diu en Maragall, en una llum d'inspi
ració.
Fem tan abús de la paraula, partem tan in
utilment, que pronunciem les paraufes sense
maravellar-nos. I voleu un misteni més gran
que la paraulat. I pensar que són tants i tants
els que'n fan mal ús, i nols encisa i corprén
la seva grandesal..

El nostre poble parla malament, blasfema,
renega, diu paraules irreverentes, peró les diu

Jo sempre he sentir una pietat i commisera
ció per als nostres pobres obrers, que parlen
tan grollerament. Perqué dieu-me: qui s' ha
preocupat de educar-los? Ho han fet els par
tits de extrema esquerra que s'han ensenyorit
de les seves conciencies i 'Is porten per ca
mins de radicalisme i violencia?
Els falsos redemptors del poble, han explo
tat ignominiosament la seva incultura, i no
han sapigut esmenar els seus vicis.
El poble té un concepte equivocar de la de
mocracia, i creu que per ésser bon demócrata
s'ha de recurrir a la irreverencia i a la blasfe
mia. Si triomfés la democracia, tal com la en
tenen els radicals, triomfaría la lletgesa i la
barbarie. No són descendents deis ciutadans
de la amiga Grecia, sinó deis barbres que sa
quejaren el Capitoli.
Quan un gran esperit, com en Maragall, ha
fustigat durament la blasfemia, homes que
passen per cultes s'han atrevit a ter publica
ment la seva apología. Tots recordem que
quan el nostre gran poeta, dirigí una alocució,
en nom de la «Lliga del Bon mor', a toles les
associacions polítiques, socials, cientffiques,
relligioses, recreatives, etc., etc. de Catalu
nya, explicant la significació de la mateixa, i
fent constar que, ja fa temps que tct bon ca
tal s'ha de avergonyir d'esser-ho no més
per una cosa: perqué la seva llengua sembla
!'hostal de la mala paraula; sembla feta ex
pressa per a din baixeses, i la seva forea ex
pressiva es manifesta principalment pel renec
i la torpesa; foren molts els que no estigueren
d'acord amb les apreciacions de l'illustre Ma
ragall. Fins hi hagué un eminent escriptor,
que s'atreví a dir que la blasfemia tenía certa
grandiositat que no la feia repugnant. Com
voleu, doncs, que el poble par-li bellament.
si'ls seus concellers Ii diuen que desobeiexi la
veu dels homes cultes que voldrien deslliurar
lo de la esclavitut de la blasfemia.?
Com voleu quels obrers s'esforcin en par
lar bé, si están creguts quels que no diuen
paraules baixes i repugnants, son gent reac
cionaria? mes al que no són no més els
obrers els que parlen malament!... Són molts
els catalans que's consideren cultes, i ocupen
alts fiocs socials, i parlen d'una faisó tan gro
Ilera que's posen al nivel] de la gent més in
culta i baixa. Coneixem un autor dramátic ca
talá, que si en les obres hi intercalés toles les
paraules quels seus Ilavis pronuncien, no hi
haurfa cap persona educada que s'atrevfs a
veure-les representar.
L'obrer, com hem dit abans, a voltes no és
responsable deis seus actes, perqué no té prou
cultura per a compendre que obra malament,
pero l'home que sab lo que diu i s'espressa
grollerament, profanant així la santetat de la
paraula, mereixería que hagués nascut mut.
Es intolerable que parlin malament, els que
venen obligats a parlar bé 1 a donar bon exem
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pie al poble. Per dignitat, per patriotisme, i per
decencia, hem d'esforçar-nos tots en parlar-lo
més bellament possible. Hem de bandejar to
les les paraules que enlletgeixen el nostre
idioma, contribuint tots a la seva depu
ració.
Si continuern pel mateix cerní, eslrafent i
envilint la dolça Ilengua catalana; si persis
tim parlant com els homes vulgars i materials;
si seguim barrejant en les nostres converses
paraules repugnanfs, no'ns estranyem que'ls

Ja diuen: Per l'Ascensió,
les cortines al baleó...
Els que estem sota terrat
per viure amb comoditat;
i, portant vida model,
estem més aprop del cel,
alzó de tenir balcó
trobem fa massa senyó
i, a mes, non gastem per punt;
perque, vivint tant amunt,
encar que sigues de preu
la cortina ja no's veu;
i, no veient-se, és igual
que si no ho fos... natural!
No més tenim finestretes
per posar-hi cortinetes
i quan les hem de renta
hi posem
—

L'Ascensió es una diada
pot dir-se —que és senyalada

pera anunciar la calor
(encar que fassi frescor).
Tant si's vol, com si no's vol,
hem de guardar-nos del sol
encar que no'n tinguem ganes
amb cortines o persianes...
Que vol dir que és massa aviat?
Es costum... i s'ha acabat,
qui no'n posa prova bé
que coi-fines ell no té.
*

Per més que siguin pamplines.

alegren,

oi? les cortines.

Al istiu, un balcó vist
sense cortines, és trist.
En carrer llarg o bé curt,
si de cada balcó surt
una cortina amb serrell
o sense, sembla més bell
més alegre, més cofoi;
s'hi passa més a gust, oi?

que

desconeixen la nostra Ilengua la trobin

desagradable.

Si'ls castellans parlessin tan malament com
nosaltres, seriem els primerrs en censurar
los; doncs no 1rovem estrany que justament
ens

censurin.

Recordem-nos que la nostra Ilengua ha si
gut parlada per reis de gloriosa nieaga, per
nobles cavallers, per eminents homes de cien
cia i de Iletres, í que és un mal catalá el que
s'atreveix profanar-la.
CIVERETTA.

*

Amb les

*

cortines,

molts

pisos

de molts compromisos;
perqué aixís els del davant
no poden veure'l que fan,
(siguent familia decenta;
no parlem de gent dolenta...)
Com que la tafanería
s'extén molt més cada dia!
Amb la cortina posada,
l'está a casa més agrada;
surten

un

está amb més Ilibertat

mig vestit, mig despullat...
I

anant con]

vols dins de
basa...

ningú t'empeta la

casa,

No veuen si al menjadó
hi teniu bufet o no;
ni si mengeu costelletes
o us atipeu de mongetes;
ni si el !lit está guarnit
amb bánova o cobrellit.
*

*

Amb cortines els piséis
fins resulten més grandets;
no són tant encofornats
com sent tancats i barrals;
de manera que als istius
els pisets no semblen nius;
i entrant-hi l'aire o el veút
són més higiénics talment,
puix tots els microbis ireu
de l'aiguera i del correu...
*

Per totes—no cal dir quines
aqueixes raons, cortines
ha de posar-ne bol bitxo.
(quin tingui). Ja diu el ditxo
molt antic: —Per l'Ascensió
les cortines al baleó.
PEPET

DEL

CARRIL.
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LA MANÍA FERRER1STA
•

—Aon

vas,

—Fins al

noi?

carrer Misserferrer.
Ferreecer!!

Caritat, altruisme,
beneficencia!
El Teatre Catalá está de crisi; ho comprenem. Hi
haver un temps que interessés la ficció, avui
parts;
no, avui no's fa rés més que comedia en toles
perqué hem d'anar, doncs, al teatre?
D'aquestes comedies a l'aire !Hure se n'ha repre
sentat a Barcelona, darrerament, una, de la que
vaig a parlar-vos; jo cree, per aixó, que es una

podía

adaptació perqué
'lengua que no és

conserva encara el títol en una
nostra.
Es una obra de tésis: Una dama sense entranyes,
la Corrupció, ja disfrelada amb mantons de Mani
la, ja manifestant-se amb iota sa impúdica nuesa,
innombrables víctimes. Aquestes queden
causa
recloses unes vegades, d'altres mostren llurs mise
ries pels carrers i als ulls de tothom, pero els seus
gérmens sin orbs i no hi volen veure. Pero ve un
moment que aquella dama sens entranyes s'adona
deis seus sacrificats, desperta als seas germans,
que esdevenen, tot d'una miseriosos, i el producte
tan
del saerifiei deis causants actius i passius de
tes víctimes s'és ofert als descendents d'aquestes,
ignocents reus, mollas vegades deis crims deis

abres. Veus-aquí la télis.
Analitzem, ara, la significació d'aquesta tragi
comedia (amb més propietat pot aplicar-se aquí
aquest calificatiu que en «Patria>, del terrible Pous)
anomenada «La fiesta de la Flor de la Caridad>.
Barcelona está corrompuda des de les altes es
teres fins als baixos fondos. Alguna plapa isolada
brilla, pub, en mig de tanta bruticia. A baix, les

passions brutals; mirant enlaire, edificis enderro
cats, per?) coberts hipócritament amb els Ilampants
colors de la beneficencia, amb els de les vanes in
clinacions cortisanes o bé coronats per un misil
cisme sensual o romántic. A dins, per la gran bui
dor ressona una pianola i se sent xiular una tona
da de cal-concert. Oh! el pecat de fescandol!...
Causes d'aquesta deg-adació? Són molt com

—Senyoret, aquí li duc l'oU
—!!!Visca Ferreill!

ferrat.

-

Les bones mamás, peró, no deixen d'amo
nestar als seus fills, aconsellant-los que no vagin
als music-halls a veure tal o qual coupletista per
qué diuen que és molt escandalosa! serse que aixó
sigui obstacle per a que elles mateixes hi portin les
filies quan la mateixa coupletista, tan escandalosa!
canti en un teatre decent.
Pero nols fem retret de les seves flaqueses; en el
primer cas tenen tota la raó. El coupletisme i el
génerochiquisme (formules unamunistes) són dos
factors importantíssims en el problema de la degra
dacio social. Barcelona n'está empestada. Els
obrers, per molts pocs cIntims, poden fruir d'aquest
espectacle, protegit per gent. moltes vegades, de
ateneu, de círcols literaris i fins religiosos.
Mes, a la degeneració de l'esperit segueix la del
cós, i es aquesta iota la herencia que al morir po
den deixar a Ilurs fills.
Quils socorrerá an aquests desgraciats? La nos

plexes.

tra aristocracia.

Córn? Home, per medi de roperos, juntes de
dames, testes patriótiques, de beneficencia, sois
cripcions en les que els donants corren pels diaris

D'inslitu
amb el nom i els dos cognoms, etc., etc.
cions d'aquestes en patim a dotzenes, peró en man
de la
cava una altra: la organitzadora de «La fiesta
Flor de la Caridad».
1 ara ve lo que us deja al comeneament. Saben
aquelles coblejadores, tan escandaloses! que deien
seny
les bones mamás, aquelles tiples Ileugeres (de
i de roba)? doncs es revesteixen d'altruisme i van
d'una manera nova a exhibir-se, tot demanant cari
toles
tat per les propies víctimes. Es ciar que no
d'aquelles
les postulantes eren estrelles, peró fins
que no ho eren, guantes n'haguérem trobat que ho
fessin d'un modo completament desinteressat?...
La nostra gent és frévola, quan fa cantal vol que
Quan menys un
se li pagui d'una manera o altra.
clavell per a posar al trau!
Si no hagués estat pel clavel!, o per les senyo
vaia, caritatives) o
retes caritatives (ja está escrit,
(diguem-les-hi,
per la cara bonica de les artistes
també, artistes), quí se n'haguera recordat deis

pobres nens lisies?
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—D'aon veniu?
—La

qüestió

es no

fer

re...

uVisca

En Ferreee

1!

Ara comprenem perqué el nostre Temple, la su
perba creació d'En Gaudí brota tot jtát. Fins que
s'organitzi una resta d'aquestes!
Pero si ha d'ésser aixís, més val que us estalvieu
la pesseta, senyors aristócrates, senyors patriotes,
senyors devots, senyors artistes.
1 vosaltres, senyoretes, als peus de les quals me
poso (em penso que's diu aix(s) no tinguessiu pas
la mala pensada d'organitzar per l'obra magna un
festival d'aquests!
Potser exigiríeu an en Gaudí que us posés les
inicials en les valentes punxes del seu poema de

pedra!

L'HEREll ESCAMPA.

—De ferrar el matxo.
—Heu dit ferrar...? i'VIV3 Ferrer!

CUCA-LLUM

Quan jovenet vestía de parrac
plens d'esquinsos i sets, calces i

gec,
i ara el veureu anar a cada téc
vestint corbata blanca, guants i frac.
Té un posat d'un noiet manyac, manyac
sembla un capellá per barba mec,
i té una exposició en el pap jo crec
i de progectes en dú pié un bon sac.
Tot fent d'electricista s'és fet ric
i si és calvo en el cap hi dú com floc
una bombeta que li dona Iluc.
Aquest és lectors meus el senyor Pich
actual Batlle esquirol del nostre 'loc.
Dir-vos més d'ell en un sonet no puc.

CABALER.

Aplec
L'EX-EMPERADOR
Té tot l'aire i l'aspecte d'un bastaix,
del cos Ii reboteix el greix,
d'un enriquit burgés té tot el deix
que amb la suor del pobre omplí el calaix.
Allá on se fica s'hi arma un daltabaix
i predicant mai se li atura el bleix;
i sos ullets rodons com ulls de peix
vos miren rera els vidres de biaix.
No tot lo que's proposa Ii re'ix
i si a volles perdent se queda moix
se trova més pansit que un vell marduix.
L'orgull per tot arreu se li sobrix
?no sabeu qui és aquet, lectors? jai coixl
cree que'l coneixeu bis, és en Lcrroux.
arreu

de la Sardana

Per a ésser estrenades a n'aquesta patriótica
resta. que ha de tenir lloc a Vallvidrera el diumenge
día 7 de juny, ha rebut la Comissió Executiva les
següents sardanes escribes per al acte: «Serenata»
Morera, «Foc-Follet> Pujol, «Princeseta Bruna>
Font, 'Cap al Aplec» Lleonsí, «Devallant del Aplec»

Serra i «Raída> Quintana. Ademés i com de cos
tura en altres anys, será executada en la festa del
matí, la bella sardana del mestre Guiteras «L'Aplec
de la sardana» primera composició escrita expre
sament per a la l'esta de la nostra Urna.
En la festa de la nit, que tindrá lloc al Teatre del
Bosc, representant-se la forta tragedia d'Angel
Guimerá «L'Anima morta>, s'hi estrenará una sar
dana que'l mestre Morera ha escrit amb el retol de
«Ells i nosaltres> i per els qui coneixen l'altíssim

ambient patriótic de «Catalonia, és aixo una bella
esrerança de que sentirern aquella musica del gran
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que sab posar en revolta els nostres sen
timents.
La festa del Aplec, aquesta (esta cada any més
nostra, cada any amb nova saya i amb nou dalit,
s'está preparant rica i plena.
Les més importants entitats de Barcelona hi
assistirán amb bandera içada i les més Mies per
sonalitats han promés fer-hi acte de presencia.
Dintre de poc se fará públic el programa deflnitiu,
que naturalment, no se sortirá de 10 típic deis nos
tres Aplecs En eh l entre abres elements hi figura
rarán l'«Orfeó de Sans, i l'Esbart Folk-lore Ca
mestre

talunya».

d'ara> i adressant-se a les nostres senyores i se
nyoretes els hi diu no sé guantes coses sobrels
indecents majos de moda que són, segons eh, un
atentat a Deu i un escarni a la raça.
En Pol sha avançat al meu desig. ja feia temps
que volía parlar d'aixó als nostres Ilegidors, fent
los-hi veure la necessitat imminent d' influir en
l'ánim de les seves esposes, filies germanes per
qué suprimissin en absolut l'ús deis trajos de
moda importats de paisos on la immoralitat está
a l'ordre del día, on les costums están a un baix
nivel!, on la més elemental moralitat és escarnida

vilipendiada.
NOS compren,

i

no's pot concebir com una dama
damisela que estimi la seva honorabilitat passegi
per nostres carrers i passeigs el seu cós dins d'un
trajo que, apart d'ésser antiestétic, pot fer posar en
dubte la seva honorabilitat.
Les nostres dónes (i consti que al dir alzó par
o

Sobre la

pornografía
Els

trajos de moda

En Pol, l'eminent cronista de La Vez, de Cata
sens dubte el millor de Catalunya, en un
brillant article en el susdit diari parlá de «La moda

lunya,

lem en general) han perdut
com
vulgarment es
diu
l'oremus en qikestió de vestir. flan acceptat
toles aquelles modes que tendeixen a atraure les
mirades lúbriques deis homes impurs sense tenir
en compte que les primeres dónes que les hau pas
sejades per la nostra ciutat, la major part de les
vegades no pertanyen a cap categoría honorable,
sinó molt al contrari, són flors de vici, que fadiga
des d'arrocegar-se pels paisos que les vegeren
náixer han vingut a cercar en nos
tre sol lo que'l seu els hi negava.
Díes enrera em passejava per la
Rambla. Era al cap tard, çó és,
quan la nostra vía barcelonina's
troba més concorreguda.
Passava una senyora amb la seva
filia habillada a la moda. Veníen
un joves rient i bogejant. A l'ésser
al costal de la noia, Ii digueren
quelcom, i un, sens dubte el més
atrevit d'entre chis, es permeté gro
Ilerament propassar-se d'obra i na
turalment (clic naturalment perqué
es tractava duna noia decenta amb
tots els eis i uts) la noia s'exaltá i
la mare a l'enterar-se'n lambe,
jove fou increpar pel seu atreviment
i's formá un gran rotllo que contem
playa, ávida d'impresions, el nou
espectacle. Peró veus-aquí que quan
tothom es creia que'l jove impru
dent es retiraría confessant la seva
culpa, aquest es redreçá i adre
çant-se a la mare de la ofesa i cri
dant, perqué a més d'ella els sen
tíssin els altres, Ii digné poc més,
poc menys:
—Senyora; si el trajo de la seva
filla no hagués donat iloc a dubtes,
jo hauría pogut distingir i no
—

—

m'haurfa equivocal.

El jove, naturalment, era un in
decent; peró la noia pagá ben car
el seu desig insá de voler anar ves

—Permetim que li digni; no puc pendre pan t a una (esta ont hi
intervenen coupletistes.
—Peró no ven que recaudarán diners pels pobres...
—Es verbal?... La cantal ho purifica foil...

tida a la moda.
I ara, amics llegidors, digueu-me
si En Pol té o no raó i si'n fine jo
al dir-vos que procureu en be de la
raça que les vostres esposes, filies,
germanes, i conegudes desterrin
per sempre
d'aquests trajos

indecents fills de la moda d'ara.

SEGIFRET.
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Amb motiu d'haver passat
Ilor vida la mare (a. C. s.) de l'emi
nent catalá En Joaquim Cabot, el
primer padrí de l'€0-feó Catalá›,
L'HEREU l'acompanya en llur greu
dolor, desitjant que nostre sincer
condol siga un lenitiu al sentiment
que l'afligeix.

RF,GIDORENOUES
Segura, Segura;
?qui t'atura
si a fondrer et poses?
?qué són per tu, noses,
a

tu

tractant de metalls?
Val més la botiga
que't tanca i abriga
que tots els treballs,

Allá al Consistori
tot crits i desori
?l'hi trobes prou be?
tu

regionalista,

sabut metailista,
valent i seré,
?no fomplen la testa
les veus de tempesta
que torben

?no't plau

ta

pau?

molt més,

ara,

que tanta gatzara,
la suor que t'amera
quan fas una clau?
pEpDE L'OLI.

—Está

en

vaga la marina ?qué fará, dones, l'Utor?

Epigrarnes
El pintor

Josep Caeala,

que's vanta de gran artista,
emblanquinava una escala
del carrer de Bonavista.
Veu baixar al senyor Endrapes,
que és lamo, i Ii diu:—Snyor,
li donaré dues capes
i aixís anirá millor.—
1 en aquest precfs instant
pel davant passa un ceguet
i's sent que diu tot baixant:
—Jo cap, i etn pelo de frett

JoAN TomÁs,

El senyor Jaume Reguant
que és amo d'un restaurant
deja ahir tot cap-ficat
que ans d'un mes l'haurá tancat.
—1 ?per qué?—li pregunta
tot seguit el set' germá.

—Veurás, noi—contestál pobre
és que mhi

moro

de (din
sobre.

perqué tul el menjá'm

FUEL
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El ministre.—Como puede ver, HEREU, he tomado mis precauciones.

Volanderes
Espectacle gratis
'

Decididament, lo més divertit are com are pel bon
barceloní desvagat i campetxano, és arribar-se un
rato cada día i matar l'estona, a la Rambla de Ca
naletes mirant les obres d'asfaltat que'l nostre be
nemérit Ajuntament fa construir en aquella via tant

popular.

Es un espectacle d'alió més capritxós; un s'hi
encanta i no s'en mouría d'en tot el día; alió talment
está eonvertit en una Riera de Magoria. o en un
troç de fabricació de cán Busquets i Pradera.
1 és que la delectació i el goig espiritual del bon
espectador, no está en les obres de reparació, sinó
en la manera amb que's fan aquestes obres; puix
allb és art, i art veritable, d'artista ignorat si voleu,
perb no per xb menys sabi i honorífic.
Es un troç de paisatge—i si's vol, tot un pai
satge enter—de colors i activitat, de febre exo
tisme.
Carros que transporten material interceptant a
tort i a dret; munts de fustes i cabaços a manera
de bastides primitives o enginyoses barricades;
pales, ganxos, botes, banderes, empostiçats i ferra
menta, com si fos fet a posta per a donar idea de
l'implacable febre que s'ha apoderat del nostre Mu
nicipi en prb del modem capgirament a que han

sotmés Barcelona.

Si fins l'altre día un viatjant inglés, de pas en
nostra ciutat, va preguntar maravellat, si és que
amb tals obres començaven ja les primicies de la
futura Exposició Internacional!...
Lo més sensible de tot és veure aquells pobres
individuus encarregats d'aitals obres, que com a
perfectes empleiats municipals. tenen totes les tra
ces de portar-ho a
cap lo més tard possible. Són
brigades naturals, brigades de naixensa; com si
diguéssem, propis per l'ofici, estilistes consumats,
que s'hi gronxen amb la tema, i aixís, sornaguers i
fent l'orni, fan més duradera la magna visió arqui
tectónica que amb l'ajada dels segles portarán a
cap. 1 que no és poca la bella vista que ofereixen
en plena urb ciutadana. Als dematins, amb les ren
gleres de gabies dels aucellistes sempiterns—altre
visió truculenta que és una barbaritat d'atractiva i
privilegiada—s'hi pot fruir ademés, de les rítmlques
cadenciositats deis aucells engabiats que deixen
gosar gratis el amore d'un troç de concert cotidiá
com sis tos en plena Naturalesa. Per xb és que ja
tant d'hora hi compareixin tants badocs, joves i
vells, que mai porten pressa, i que sempre en tenen
una per dir 1 contemplant pas a pas els treballs de
traçant
reparació, s'esforcen en ter
plans i comentant ordres amb el company per ter
los suposar que alternen amb un Gaudí o un Puig
Cadafalch de l'avenir.Alguns n'hi hem vist que fina
s'hi porten l'esmorzar i una cadireta coixa per a
millor comoditat de sea distraccions.
Les dides 1 mainaderes la han començat

a

deser

tar de la

Plaga

Catalunya

de

i totes fan

cap

a

la

Rambla de Canaletes perque s'entretinguin els me
nuts, i elles puguen més reposadament festejar i
ter-se pessigolles amb els caloius respectius que
també hi compareixen com s'hi anessen convidats
a testa major.
Es deliciós en bona té. No més falta que arrivi

altra caravana de turistes per a que pugui
el nostre A!untament acompanyar-los pomposament
com a nova atracció
a admirar les obres d'asfaltat
despampanant. Que ho és de veres, per vida deis
sants. No més hi ha que ser allá quan aboquen uns
quants sacs de ciment o guix i comencen a espolsar
los fortament, entre galledes d'aigua i paletades de
sorra; us assegurem que tombareu la cantonada fets
uns Adonis galants o un s dandys ben fastuosos.
Ens han assegurat quels bars i hotels d'aquell
troç de Rambla s'han dirigit al Municipi agraint-li
la durada d'aquelles obres, puix en aixb atribuei
xen la gran afluencia de clients que omplen cada
día els bars i hotels... de bastant troç apartats de
aquestes ditxoses obres.
Som o no som. Barcelona té fama de divertida, i
és per xb que sovint s'organitzen espectacles gra
tuits per a quels ciutadans passin la vida lo més

tiu d'unes no concedides vagacions, exterioritzen
la seva disconformitat, armant una serracina en
plena Rambla: i entre palets de riera, aixades i ga
'tetes, surten els foners de l'antiguitat distribuint
se la tema de divertir al públic.
Sería un espectacle a quin el nostre Ajuntament
no creieu pas que concedís subvencions.

alguna

tranquila possible.

ens teman que's compliqui la diversió
acte adicional are que s'apropen les va
gances estudiantils. Tots sabem lo molt aficionats
que són els nostres estudiants a les bullangues i

Perb, molt

tingue

un

manlfestacions; 1

a veure

si

qualsevol

día amb

rno

AMALI BERNAL.

FIs simpátics

nois i noies de Barcelona han en
dressat al senyor Alcalde per medi de l'encar
més simpátic setmanari En Patufet un atent mani
fest demanant-li la reposició del «Avi, del Park,
obrint una sotscripció per a ajudar a pagar un nou
elefant, puix diuen que no poden estar sense «Avi».
Ara. si tos Avia ja sé de molts que'n protesta
ríen, puix per rés la necessiten. Exempli gratia.
els de la societat d'elogis mutuus.
Els noiets prometen trencar la guardiola per a
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cooperar a la compra d'un «Avi nou=, per
puguen dir que l'elefant será seu.
Molí be, molt bé, patufistes,
que no n'hi falti cap, no,
a figurar en les Distes

d'eixa

nova

a

que

sotscripcio.

JDía

Gráfico que en forma de diati patim els
barcelonins, en la seva secció de Ecos, que
sernbla una visita de senyores cursis, puix que
11—•

sempre comerlo parlant del temps i acaba parlant
de tot, fins de lo que no entén, hi trovem en l'edició
del divendres lo segiient:
»Bajo el mágico encanto de una noche de luna visita
mos
con
un extranjero el rincón de la
Plaza Nueva,
donde se yergue altiva como un recuerdo poderosa la
columna de Hércules. El extranjero quedóse admirado.
Anos hace que está en Barcelona y nadie le había ha
blado de rincón tan magnífico. Rincón que evoca figu
ras de reyes y de monjes, de sacerdotes paganos y de pa
lomis que hacen su nido en la techumbre del templo».

Que

ho sab, sant
a la Plaga No
va no hi ha estar mai
la
columna d'Hércules? 1 ont
es el templo de que vos
té parla? La columna de
Hércules, se yergue alti
va en
la Placa del Rei.
Qué dirán els extrangers
si'ls hi ensenya l'ecoista
coses que
no existeixen?
!Así se escribe la his
no

cristiá, que

.

torial.
Si fa aixís de cicerone

l'extranger que'ns visita
quan acompanyi un anglés
Ii ensenyará al millor día
el monument de Colón
al Plá de la oquería.
a

Y44114

FI Progreso s'escarra
a—,

sa criticant a tothom,
perque. diu que al Con
grés no més fan oposició
de comedia.
Vet-aquí perque encare
retrunyen-els espais amb
el terribilíssim discurs den

Lerroux.
1 el den .Peret, perque
mireu que aquel parell
d'homes han parlar allí
fins pels colzes.
L'Alomar i en Martí i
JulD. ja hO deien que eren
dos trunfos.
Millor hauden dit dos
trurnfas.

Que posar en femení
em

sembla que fa més

Cada vegada que passo

per la Plaga de Cata
lunya, pel costar del car
rer de Fontanella, tinc un

—

}a

que

no

podem menlar, sabs

morirem santament.

susto.
I m'estimo més tenir-lo
are, per a no haver-lo de
tenir quan en Pich ens
hagi deixat arreglada
l'ampliació del correr.
1 és allo, com que ca
dascú es recorda dels
seus, l'alcalde accidental
sha recordar no més de
les comoditats deis ani
mals i autos que han de
tranzitar per allí.
als pobres vianants
que

podem fer,

posem-nos

esquírols

j aixfs

quels parteixi un Ilamp.
.

ti*
„
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Perque escolti, senyor Pich, o sía Cuca-Ruin, ja
sería hora de que's bellugués menys i íes reina més
positiva que la «empedrar un carrer per a que l'ha
gin de desempedrar de nou en nou, aixís que esti
gui llest, per ter el canvi de les víes.
1 aquel joc de fa i desfá
em resulta tan bonic
que l'haurem de nomená
amb el nom de joc de'n Pich.
«4«

Perqué

la

és que si no's pensa seriament
amb la desviació deis tramvíes de Iota la pina i
especialment al carrer de Fontanella, allí té d'haver
hi una carnicería que ni la de Mukden, a la guerra
japonesa, o la de Kirkilise a la balkánica.
Perque an els barcelonins
que tindrán de passejar-hi
milló els fora sé a Scutari
en temps dels montenegrins.
venial

«4«

Es precfs que nostre
hi ha coses que no
unen espera,
i que
és un bon xic fas
tigós sentir sempre
la mateixa cantare
Ha de que hem de
ter lo que fan a Pa
ris o a Berlin o a
Londres.
Ja és hora de que

dei
qúa,

xe

m

com

d'anar

Municipi

es

gent

no

passen

més
un

hagi de vigilar

un

cantó quan tras

carrer.

D'aquel modo, pel carrer de Fontanella no més
hi passarfen els tramvfes ascendents, perque els
que baixen de Gracia podrfen trencar per la Gran
via a buscar la dreta de la Rambla, i als de Sarriá
i Sant Gervasi nols deixaría aturar on fan ara,
sino quels faría girar pel pus que are militzen els
de Ronda i ter la parada entre Rambla i Pina.
Recordo una disposició per l'istil a la «Piazza dil
Duomo», a Milán, aon un no's té de moure per a
pujar al tramvía que necessita.
Peró és verbal que allí no disfruten d'un Pich
com nosaltres.
I ja veureu
Com en Pich amb en Tornen
qué es son aulle conseller,
s'entén conseller d'en Pich
no fará ni fará ter
res d'aixó de lo que us díc.

convenci de que

nrorír
,./4

a

estu

un

desaplicat,

diant

posem

ens

a

propies.
!'arreglo

i
ter

coses

1

del

tránzit rodal per les

places deCatalunya
i de l'Universitat és
urgentíssim, 1 sem
bla mentida que al

Consistori

gi alçat
de

veu

no

s'ha

encara

tants

una

sabis,

que proposés sis
quera el nomena
ment d'una comis
sió per a estudiar
lo.
«4*

L'encreuament de
tramvfes, autos,
coIxes i carros que
hi ha pels quatre
costats de la plaça
de Catalunya és un
absurde, compren
sible no més en un
país, aon la cose
pública no interes
sa

I

a

ningú.

LES OBRES DE LA RAMBLA
—Uns diuen que empleiarán llosetes, altres asseguren que empleiarán cimera?...
A mi em sembla que essent cosa de l'Ajuntament serán tarugos.

si encara tóssim en els temps de la tracció
animal, tots els tramvíes tenen d'anar i tornar pel
mateix carrer, i aixó si tots tenen d'anar Rambles
com

aval!.
Está bé que'ls tramvíes de Ronda vagin 1 tornin
pel mateix lloc, pero !o no sé per quins set sous,
al ser a la Plaga de Catalunya, han de deixar la
Ronda per a anar per Pelai complicant el tráfec de
aquell costal de Plaga.
14*

Es hora ja de que'ls tramvíes baxin per una ma
teixa direeció i pugIn per un'altra de modo que la

Res més graciós

que aquets demócrates que

are

s'estilen.

Al parlar el comte de Romanones, al Congrés,
sobre la cillestió del Marroc, va fer notar que les
baixes de les tropes franceses foren sois de Sene

galencs.
«Peró
«Per?)

son
son

interrompé un diputat.
senegalencs» replicá un'altre diputat.

homes»

Ja ho saben els africans;
segons els romanonencs,

els homes senegalencs
són homs que no són humana.

L'HERELI

—El ministre d'Instrucció:pública ha sortit de Madrid
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Peró, ai!... qui pensa
un

nom.

i

no

en castellá. La companyía és molt dolenta,
hi ha cap actor, Ilevat d'En Borrás, que sia
manca de patriotisme, es va
planta assedegada. Tots som

El nostre teatre, per

Ccfl)#V,

en aquell oblidat teatre que
I pensar que si En Borrás ha
triomfat arreu del món, és, precisament, amb obres
catalanes!... En Borrás es un actor genuinament
catalá, i s'imposará sempre, mentres se concreti a
encarnar personatges creats per autors de la seva
raca, i se'l discutirá si pretén únicament adaptar-se
a les costums d'altres pobles.
[Jauría, doncs, de sentir un gran afecte pels nos
tres autors, doncs ells, amb les seves obres, li han
esbrossat el camí de la gloria.
Actualment treballa al teatre Tívoli, amb la com
panyfa que actuava a Novelats, 1, naturalment, re

li ha donar

toros de Navalcarnero.

presenta

decandint

Ara que l'Enric Borrás se disposa anar a Madrid,
s'enrecorda de nosaltres. Ha passat una Ilarga
temporada a Barcelona, i no ha dedicat ni un sol
dia al teatre catalá. Hauría pogut aplegar a tots
aquests desgraciats artistes que actúen en teatres
de tercera categoría, i, obligats per la necessitat,
representen obres embrutidores, formant, amb
aquests elements dispersos, una excePlent compa

nyía catalana.

inaugurar la quinta placa de

acceptable.

1
9<?pl

a

patriotes

com

una

1 molt catalans, peró no volem sacrificar
benelici de Catalunya. Bé és veritat que la
crisi que s'observa en el teatre catalá, també la
pateix l'escena castellana, com ho demostra el fet
d*haver-se de sospendre la representació de <La
Malquerida> per manca despectadors, peró aixb no
déu consolar-nos, i devem fer Iota mena d'esforcos
per a que torni a triomfar explendorosament el nos
tre teatre nacional.
Es una vergonya que fillustre Guimerá, no sa
piga on fer representar les seves obres, Es veg
obligat a recurrir a lea companyíes del Paralelo.
Els catalans som molt bons per a organitzar apa
ratosos homenatges, imponents manifestacions i
campanyes violentes, peró quan el sol sha post ja
hem oblidat tot lo que'ns proposávem realitzar du
rant el dia.
Si amb una hora es pogués edificar un teatre, no
n'hi hauría cap a la berra, que's pogués comparar
amb el nostre.
nos

en

CAN TACLAR
*

*

La Sinfónica de Madrid, donará tres grans con
certs al Palau de la Música_ Catalana. Els nostres
crftics provinclan3, novament tornarán a fer cons
.
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—Ditxós de tu, que

no tens

tar quels simpátics músics madrilenys, han vingut
al-1lb el sant intent d'educar el nostre gust musical.
Per lo que's ven, aquí ni hi há músics; íd tenim
gust. Nosaltres sorn grans admiradors de la Sin
fónica de Madrid, i regoneixem que formen un con
junt notabilissim, peró no creiem que Iti-.hagi cap
necessitat de rebaixar lo nostre per enaltir lo deis
altres. Tenim músics com En Nicolau, En Millet i
En Lamote, que treballen 1 yerren treballant des de
fa molts anys, per educar el gust musical del nostre
poble. Si no tenim una orquesta ben diciplinada és
per manca de protecció, pero no per manca d'ele
ments.
El Liceu ha tancat les seves portes, i si hem
d'ésser sincers, hem de fer constar, cruel nostre
públic no s'ha adonat que sien tancades. La tem
porada de primavera_ ha sigut un veritable fracs.
Veurem si qtián s'inauguri la nova temporada, veu
obres carrinclones del reper
rem arreconades les
tori haba.
Ventura que'l mestre Marcet, que afortunadament
té la
no té un cognorn que acabi amb ini, i sab on
má dreta, hi donará tres grans concerts, amb tota
aquella simpática jovenalla de la Schola Orpheóni
ca, que tan destrament dirigeix.
Els concerts són molt interessants. Se composen
d'obres chorals, obres instrumentals i obres vocals
i instrumentals. Ademes de figurar-hi un enfilall de
cançons catalanes ja coneg,udes, hi figuren una
composició de Beethoven, per a cant i orquestra,
que desconeixem; quatre cançons harmonitzades
per la coneguda compositora Na Narcisa Freixas,
Marcet, que, se
una altra harnionitzada pel mestre
gons noticies, és molt hermosa, i «La Creació., de

de pagar

lloguer!!

que és una obra plena de dificultats i de
gran volada. Se donará una audició íntegra de la
<Misa Solernnis», de Beethoven, que, sens dubte,
será a dou dels concerts.
Ja havíem tingut ocasió de contixer el talen' del
mestre Marcet, i salatem que tenía sulicients aptituts
per u dirigir obres d'empenta, pero en la direcció
d'aquests concerts, les ha demostrades plenarnent
posar
an els que encara les ignoraven, i ha lograt
se al costat deis mestres mes distingits de la nos

Haydn,

tra terna

Bemot..

TOT A 63
Tornem-hi que no ha estat res. Alga!
Quasi estic convençut que enguany, el mes de
Maig se sent anti-sportiu. Dos diumenges, dos,
que'l sport fa papers mullats.
La pluja que en tant mal hora va recordar-se de
caure, ens ha sospés una infinitat d'actes que han
reduit un dia de gran bullici, en un d'aquells més
morts. Tot ha quedat per a fer, o quasi tot; l'únic
celebrat ha acabat senti,nt la influencia del dia.
Tots sabeu que aviat se farán les regalas inter
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nacionals i que" nostre Peal, volfa presentar dos
equips de yol. Dones bé. Sapigueu que'l diumenge
terden de corrers les eliminatories, prenent-hi part
les tripulacions patronejades per en Margarit, Bo
net (Carlets i Balat (Don Camilo).
La primera prova va ter-se sense cap
arribani pel ordre abans dit, 1 a lanar a obstacle,
ter la se
gona, en Ranzini i algú altre no
del tot
bé, proposaren aplaear-la, peró entrobant-se
Bonet mes térc
que
un

baturro,

en

que's

tenía de correr.

Les reflexions no pogueren convéncer a l'intran
zigent timoner, devant quines proves de companye
risme, les dues tripulacions d'en Margarit i Balat,
determinaren retirar-se i no anar a cap regata.
Com és de suposar, els abres varen ter la sego
na prova i com es molt
natural en toles curses que
sois hi colri un de sol, varen arribar
primers,
guanyant la mateixa.
Aquesta qüestió portará mar de fondo, dins la
secció de rem, que crec tindrá arreglo, puix estic
segur que després d'una nit de repós i reflexions,
haurá calmat l'estat de l'amic Bonet i compendrá
que veritablement va ter el nen.
Celebrartem que aixís fos i que nostres repre
sentants no siguin altres quels den
Margarit, que
sens cap dubte, poden conquerir-nos
liorers que
no oblindn'en els altres.
Tib, noi, molla tila i no fenfadis. Les coses
clares.
—Diuen, segons rumors que han arribar fins a
nosaltres, que'l Barcelona, molestat pel telegrama
rebut d'Irún arnb motiu del campionat d'Espanya,
ha portal l'assumpte ab tribunals per injuria i ca
lumnia, contra'l firmant del mateix. També diuen
que hi enrederán els diaris que'l varen publicar,
i
no

sé guantes

coses

que guanyá al B per 3 goals a 1 i el D que guanyá
al C per 4 goals a 2.
Els nois s'ho prenen de bona fe.
El públic nombrós, entrels que recordem els
distingits sportments Borouat. que cstrenava
barren de palla, el gran Vidal el bueno, en Lopez i
altres que molt a pesar meu no dic, perque tinc sofí
i vui anar a dormir.
Fins a més veure. Mercés.

CARLITUS.

Acudits
—Amb que s'assembla

grés?

una

comedia amb el Con

—En que hi han actea.
*

—Quin

el comble d'un mariner?
—Atracar al moll... del os
es

A. A.

FUTURISTES

més.

Manoi, manoi. Ja havía sentit 513 azul-granas,
ernpipats, pero com are mai. A Barcelona
tothom

tremola.
Ens han dit que les cases de segura, fa dos &es
que no paren d'assegurar deportistes.
Les redaccions deis diarts, que sois han tel que
copiar un telegrama, han demanat forces al gover
nador en prevenció de lo quels pugui
succeir
En fí, que tot está en perspectives d'un conflicte
més gros que la vaga marítima.
--L'amic Canelles, té la ceva de constituir una
societat d'atietismes. N'ha panal ja dos vegades
des del Correo, exposant la necessitat de crear-la.
Molt bé, jo també soc del mateix parer peró lam
be cree que no l'aras rés. Mira—dic—Ilegeix:
Un cop volfen ter-ne una. Ja eslava tot a punt de
solfa. Sois faltava una reunió per a explicar els
propósits i quan anaren a !robar a un xicot molt
popular en curses que sempre deis, que'l Club on
perteneixía no'l protegía, va contestar que ell no'l
deixava; i'ls altres ja volíen camps cercats i pistes
construides.
De toles ~tetes, aneu sempre avant i si voleu
vos ajudaré—no a caure—peró a que vos conven
ceu de que no hi ha fé.
Formeu un grop i que de mica en mica creixi
aixís ho taren més ferm. Ai, amic Cafielles, quin
concepte més infantívol en tens de iota aqueixa
gent que fem sports.

DELS MUNICIPALS

—Estira, Pepa.
—Si que va fort aixó.
—Ja veurás, amb tant de ternps de Ter el malalt
hi ha més rovell, que en una dotzena d'ous.

—Vet-aquí que la secció de Belles Arts, del Cen
tre Moral de S. Francisco de Paula, testen anun
ciats una serie d'actes deportius, entre tir, foot-ball,
bicicletes atletisme, etc.. i l'aigua els ha negat la
primera jornada. Les testes prometen ésser impor
tanta de debó. En parlarem.
—Al

Catalunya Sporting Club,

/orneig fut-bulero

per

meneant abans d'ahir

a
a

han organitzat un
equip de set jugadors co
jugar, fent-ho els equips A

me'n dis d'aquest edifici?
—Oh! que será molt hermós per

—Que

a

la vellera.

L'HERELI
H. A., Mataró.—Rebut paquet.
B. H., Melilla —Rebut giro posta:.
R. R., Santa Cristina.—Pagat fi Març. Gracias

CaRTERIR

a

Detli

borne.

R. T., Sities —Rabat postal.Comp.ert encárrec.
P. S., Caidas.—Aumentat paquet. Envir diners.
G. R., Sarriá.—V. escriurá be, p I is fassiu en broma.
Lo que escriu és massa serio pel nostre setmanari.
A S., Peus.—Rebut dibutx Va bé.
S. B Tossa.—itebut c ,rta i sagells. Aniia algun

T. F.. La Girriga.—Rebut encárrec.
F. M., Pobia.—Enviat els dos números]
M. Cr, Vich.—Anirán. Escrigui rio mas duna

-

cara

les

quartiiie.s.

,

trevall.

T Sitjes —Rebut paquet.

Imp. CATA LONJA.

,

—

Passatge

del Pont de la

Parra, 6

Salmerón, 15

B ANYS SOLE

Teléfono

7902

CASA BASTIDA
Passeig

18-

de Gracia-18

SFISTRERIR NORC).':/lERICPINPI
Nostre colossal augment de venda és produit per la gran rebaixa de preus
La casa garantitza vestir-lo amb la millor perfecció amb teles de
gran chic i tall anglés, en trajos de Tos, 19, 29 39 pessetes els
més superiors
Continúen les grans rebaixes de preus
Armilles fantasía.
Pantalons amb gira
baix. usuals i per
tennis
.

des de

.

2'95

a
a

495

Impermeab. anglesos
els millors del món

»
25'00
5 per 500

Camisa M'ir fantasía,
coll, punys i corbata.
Barrets Canutier, palla.
Gorres angleses
Sabates forma ameri
.

.

5'95
2'95
1'95

.

.

SEMPRE

na piqué
Trajo interior

fantasía

Samarrctes
Elástics

Lliga-cames
Mocadors

4'95
195

,

295
2'93
095
015
050

mitja dot
250

zena

VENDES AL COMPTAT

perfuma de fran.c

LitIEREU

.

095

Mitjons fantasía, preti

9'95

cana

Se

Corbates pala garn, tot
seda
1 dotzena de colls ji
dotzena de punys
Mitjons, 6 parells.
.

Cam ises

.

totes les seccions

en

a

tothom amb essencies
:

d'Orsay

Setmanari humoristic

Surt cada climars

Administració: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS DE

SOTSCRIPCIÓ:

Un any, 6 pessetes;

Número eolt 1.0 céntims

Mitj

any, 3 pessetes

L'HERELI

326

—Que

no

—No,

an

va al Cor.grés a representar eltseu paper?
allí necessiten galans 1 aque_st no més fa de traidor.

