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ELS ARTISTES EN; LA 1NTIMITAT
Avui es posa aquest trajo; ?quin :trajo' posarb denla?
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polftic no té cultura i's veu obli
parlar sobre una materia que no

domina ni entén, recurreix a les estri
dencies i a les paraules groixudes. I
aixó precisament és lo que ha fet en Pau Igle
sias al pendre part en el debat del Marroc. No
escatirem nosaltres si lo que ha dit és cert o
no és cert, peró sí farem constar que ha
pre
tengut desviar el curs del debat, portant-lo per
camins perillosos, i mostrant-se, com sempre,
inhábil i inoportú. En Pau Iglesias no té apti
tuts per a donar orientacions al problema del
Marroc, ni suficient criteri per a cercar solu
ciona dignes i honroses per a Espanya.
Comprenem perfectament quels socialistes
que no aspiren a governar, sien radicals i
combatin tota obra de govern, peró no'ns es
pliquem que imiti 'la seus procediments el par
tit republicá, que pretén destruir Factual re
gisme i entronitzar els ideals, que, segons els
admiradora de les doctrines democrátiques que
sustenten els repLblicans, són la panacea
anyorada i volguda per tots els mortals, que
ha de remeiar els mala que afligeixen a l'hu
manitat agitada i adolorida. I diem que no sa
bem explicar-nos la irreflexió i la pruija d'ama
rar de radicalisme la inteligencia deis obrers,
perque demá que logressin arrivar a la fita de
les seves aspiracions i veiessin triomfar els
ideals que persegueixen, forçosament se V2L1ríen obligats a parlar a l'obrer d'una manera
totalment °posta, i haurfen d'imposar-se per a
fer lespectar les Ileis, perque un poble .5ense
lleis, es una nau sense tímó. Si els republi
cana triomfessin, totes les multituts que avul
segueixen les seves petjades, i magnanima
ment els hi ofereixen la sang de les seves
yenes i la força del seu
braç, se revoltarien
folies d'indignació contra d'ella, i clamarlen
venjanca. Si's logrés a Espanya implantar-ne
la república, els seus primera enemics serien
els que avui més treballen per la seva implan
tació. La historia dels pobles ens ho demostra.
Els republicana han explotat sempre l'igno
rancia i la bona fé del poble, i han pretingut
triomfar valent-se de la violencia. Per obtenir
popularitat se valen de tots els media. sense
tenir en compte que'l radicalisme exagerat no
porta mal a la victoria, i si arriva a triomfar,
el seu triomf és efimer. Els republicana poden
facilment captar-se les simpatfes del poble,
perqué parteixen sempre de bases falsea, i'ls
hi prometen coses irrealitzables, que ells ja
saben mai podrán assolir. Una mediocritat,
un home mitjanament instruit, pot ésser con
vertit en ídol de les masses radicals. El radi
cal fomenta odia, adula a l'obrer, i procura
ter-li veure les injusticies que comet la socie

oprimits amb els desheredats de
Qué té d'estrany, doncs, que logrin
que'l poble 'I segueixi cegamentt Que penetri
tat amb els

la fortuna.

el interior d'una presó tenebrosa, l'home
més humil i petít de la terra, i que digui a tots
els desgraciats que viue tristement reixes en
dins, desitjant que ben tost arrivi el día de la
seva llibertat, que ell podrá ilibertar-los i tor
nar-los-hi la alegría perduda, i ja veureu com
obrirán desmesuradament els ulls, i un som
rís florirá en els seus l'avis, i exclamarán en
tusiasticament, folla d'alegría: Iliberteu-nos,
senyor, que nosaltres creiem que tú!,..
I aixó, precisament, és lo que fan i han fet
sempre,'Is homes que pomposament s'anome
nen avençats. Ella saben que
l'obr er pateix i
que per ells podría ésser la vida més amable i
exploten ignominiosament la seva desgracia.
Sí, senyors republicana, quels obrera són
dignes de obtenir concessions, quels permetin
atendre a les necessitats més ineludibles de la
vida, peró no pels camina que vosaltres els
porteu, sino per una altres totalment oposats.
En Pau Iglesias, vol erigir-se en represen
tant de l'obrer, i per a captar-se les seves sim
patíes, ha volgut demostrar-se extremadament
radical. Llástima que'l poble sempre adori un
ídol!... Pobre gent!... Fina els més exaltats,
els més indómita, els que més aversió senten
per tot lo que significa tiranía i esclavatge, te
nen un ídol. Quan a les darreríes del segle
xvin esclatá la revolució francesa, digueren els
ciutadans lliures que rebutjaven tota tiranía; i
després de cometre un seguit de crims abomi
nables, de satisfer totes les baixes passions i
tots els odis que cobejaven dintre el cor, Na
poleón, el geni de la guerra, arborá la bande
ra francesa, i fent-los recorrer Ilunyes terres
ab l'arma a la tná, els feu cridar obedients
sumisos: Visca l'Emperador!...
Quan el poble pensi i mediti i tingui suficient
cultura per a obtenir el seu millorament sense
imposicions ni violencies de cap mena, caurán
els vells ídols i no serán escoltats els falsos
en

redemptors.
En Petu Iglesias enganya al poble, i amb el
violent i extemporani discurs, ha demos
trat palesament, no voler que'l problema del
Marroc se discuteixi patrióticament i des d'un
punt de vista enlairat. En Pau Iglesias i la ma
joría deis republicana prefereixen l'escandol i
les discussions apassionades. Quina diferen
cia més gran existeix entre ella i nosaltres!...
L'illustre Cambó ha sapigut donar lliçons de
patriotisme a tots els diputats baladrers que
sempre tenen el sant nom de patria als l'avis i
la profanen constantment. El triomf d'en Gam
bó ha sigut el triomf de la Escola de la «Lliga».
Aquest és el nostre catalanisme. La nostra ac
tuació és constructiva. Algú potser creurá que
perque no fem os
no existeix el catalanisme,
tentació dels nostres ideals en les places pú
bliques, i jnocurem evitar tota estridencia. Ah!
an els que aixó penseu, us direm que tota idea
nova que comença a germinar, motiva grana
convulsiona socials; peró quan aquesta arriva
seu
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la seva plenitut, no necessita estridencies
per al seu espandiment.
Avui el nostre catalanisme consisteix en lo
grar que sia més sólida la nostra cultura; en
conéixer el nostre passat per a arrivar a la re
constitució de la nacionalitat catalana; en fo
ragitar del nostre idioma totes les corrupteles
de Ilenguatge que l'enlletgeixen: en enaltir,
com se mereixen, el nostre art i la nostra glo
riosa literatura, en servar les costums i tradi
cions que's caracteritzen i'ns dona fesomfa
a

Are sí que a Mossén Cinto
Ii farán el Monument...
Per més, que tantes vegades
s'ha dit des de fá tant temps,
que amb primera pedra, o sense,
no hi tinc encara gran fé...
Jo, fina que vegi l'estatua,
(que'm perdonin) no ho creuré.
!Ha tingut sort malestruga,
mort i tot, En Verdaguer!
El monument talment sembla
que no'l mereixi; al revés
de tanta política i sabis
d'Ateneu o de Congrés
que en vida jala monumenten

placa,

de la terra.
nostra mire
sia donat ço
Eduquem el
pedra sobre
pedra, mentres els nostres enemics política
s'entretenen discutint quina forma de govern
es la millor, sense tenir en compte quels únics
que poden lograr que un poble sía gran, ric i
poderós, són els bons governants,
C1VERETTA.

la primera...
Nostra Patria ha somrigut
recordant lo que ha sigut;
fent semblances de lo que era...

Quan en les CORTS ESPANYOLES
hi han escándols i taboles,
l'amor propi disputant;
aquí en les CORTS CATALANES
hi han abraçades germanes,
!J'AMOR PATRI defensant!!

o a

1 molts han de

Era indigne, trist, ridícol
i vergonyós en extrem
que al Geni de la Poesía,
Mestre deis mestres, l'excels
glosador deis més puríssims
divinals sentiments;
al trovaire de la Patria
més sublim de nostres temps;
al Dant de la nostra terra;
al gran Virgili modern,
tant regatejat fina ara
Ii hagi estat el Monument,
com si d'una mitjanía
o d'un rimaire's tractés
autor de versots d'encarrec
per' romancos o couplets.
Mossén Cinto!
!Hossanna, immens Verdaguer!
Ja está la primera pedra
posada del monument...
Empró, per un d'aquells cassos
que fós obra com la Su
o la Sagrada Familia
que ningú !testes veurém,
eta que tant us venerávem
com si fóssiu un santet,
ta tenim dina del cor nostre
el vostre monument fet,
de quan el vol emprenguéreu
des de Vallvidrera al Cel.

Els túnels de la Reforma
diu que ara s'acabarán;
la Gran-Via C molt p-ompte
diu que's tirará endevant;
diti que enllestirán les obres

pobles

Nostra Mancomunitat
Assamblea ha celebrat;

un passeig,
preguntar-li
a l'urbá o a algún agent:
—e,Qui era aquestque está tant tiesso?;
puix molta gent diu: —!No ho s!
una

entre els demés

Estimem per damunt de tot a
Catalunya; peró no volem que'ns
que demanem, per la violencia.
poble, catalanitzem-lo, edifiquem

de la Placa de Tetuan
i a la Plaga de les Glories
un gran impuls donarán!...
d'altres minores urbanes
diu que !la mar se'n veurán!...
—Pró qui ho diu?—Es diu que hodiuen
a dintre la Casa Gran...
!Ai, tant-de-bó que tinguéssim
tots un pa que durés tant!

De cop i volta

a

propia

PEPET

CARRIL.

d'avui!:. que porta el discurs en
pronunciado, pel gran Corominas, sobre la guerra

—El Poble Calalá
tero i

DEL

del Marroc!..
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Volanderes
Figuretes d'avui dia

!Oh quarteto de botiga adotzenada, que les teves
ambicions i petulancies son sentides a pleret a pe
sar de la gran diferencia d'anys que't separal...
Familia admirable, calculadora i freda, que no
copsa ideals ni

perfeccions,

i que sois sacrifica ad
correr Ilestament
la mitja cana o desnivellar en gran manera la ba
lança del comerç.
Quan per primer cop aquestos mitjos-senyors
cursis i insignificants, pretenen passar una tempo
rada a fora, escarrasant-se per a fer creure que

versitats i petiteses, quan pot fer

El bon burgés barceloní, l'apacible botigueret
ciutadá, ja &ha preocupat de buscar torreta. Ha
sentit les primeres angunies de la calor, s'ha ado
nat de que ja érem a principis de juny, i ha compres
fatxanderíes i ambicions de col
no hi havía
més remei que començar a fer correr entre les se
ves amistats, la nova de que's preparaven per anar
a estiuejar a fora.
—Es la moda que'ns hi obliga—ha dit la senyora
Tuies o Paula o Sinforosa—verdader prototipo de
la dtma xavacana, quina doble qualitat de ridícula i
que per les

seves

zejar-se amb acabalats i poderosos,

van

a

l'hisenda propia

o

a

Pheretat somniada,

se

tornen molt més intractables i superbiosos, i posen
més de relleu, generalment, la seva banalitat i
corruptela que comença amb una serie de petites
ambicions i vanitats facilmeaut comprometedores, a
no ser que runitat i convivencia familiar, ja's cuida
les més de les vegades de formular un rictus d'idio
tisme deplorable, da
munt la seva fanfarria
de betes-i-fils de barri
de la Reforma, o car
nicers de placeta amb
acacies i sortidor.
1 no és que al dir
aixto, prenguem patró
de cap familia determi
nada. Cada any poc
més o menys, sorpre
idéntiques cobe
nem
!anees i somnis per

l'istil.
El marit s'en

va a la
torre, primerament,
perque la familia ho
mana, i després, per
qué podrá fruir de la
pruija de fer creure que
deis seus estalvis i
suors, n'heu el repós
que desitjava, perme
tent-se de tant en tant
el luxe de cambiar la
nit de la torre per una
juerga a l'Akazar; la
senyora perque espera
un bon festeig per la
filla a qui veu promesa
ja amb un noble de cas
tell i pergamins, i ade
a
Marruecos
i
tot
—No ho comprenc. Tan atrassats que diuen que están
més poguer fer la sesta
sovint Ilegeixo que los moros avanzan.
ben tranquila dessota
la figuera com si tos
al Paradís; i el noi, el
anys, con
egoista, ha fet sempre un bon pendant a l'estupidés noi estudiant barbamec i corrido de vintdiesd'escas
sent anar a la torre per tenir uns quants
í pretensió de son madi, que brega tota la vida per
sa vigilancia, poguer concórrer al ball de la Bohe
a ser un regidor tot eh l neutral, única ambició que,
minyona nova a
després de la deis quartos, ha lograt trasbalsarli mia i festejar, si pot la tan dalida mig
trastocat; i la
qui l'ara un bon regalo perque'l té
tot el seu ostracisme.
filla, anémica poncella que tecleja toles hores un
I com qui compleix un deure de religió i benefi
piano de lloguer desafinat, tindrá a la torre forces
ci, després d'espolsar la neftalina de les robes del
papers risats per a les flors d'estufa, un !ardí de tes
diumenge, han emprés l'extravagant parella, pre
tos i plansons que ja van néixer sense vida, un co
cedits del noi i la noia una passejada tranquila 1
lomar petit, petit, que cuidará a ratos amb el pare, i
sanitosa cap a Sant Gervasi, Horta, o encontorns
en les hores d'esplai i d'ilusions, un cosinet entre
la
torreta
de
llo
Josepets,
per
veure
i
admirar
deis
maliat que com a princep blau deis seus amors, li fa
guer quels han atraçat com a niu inevitable de ses
rá un peló d'amagat tot cantant-li tendres romances.
quimeres i cursileríes.
són les
Vesteig molt, no hi ha dubte, tot
Tots están conformes de que la torre es apropó
grans ambicions que aquests dies hem notat en al
sit; tots tenen els mateixos gustos i pretensions;
gunes families divertides—la diversió Ii veiem nos
tots hi especulen l'acomodatici benestar quels hi
altres—que sospiren per una torreta d'arrabal, uns
espera aquella sumtuositat de vida burgesa i dis
fingida, que'ls hi reportará, sois sía per una curta cupons que mai s'acabin, les accions d'un banc fa
mós, i sobretot, una gran vida de reis, una gran
temporada, l'acompliment generós d'un somni fala
vida regaladal...
guer que de tan temps festeja i persegueix el seu

esperit raquftic i migrat.2
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es Xirgrl, con acento, o sin d?.
Huya de aquí... hombre. Yo soy Xirgu

—Listad senora,
—Y ahora!

Rims de Manea
Amb cosa de quatre díes
a vergonya deis nats

per

construí una plaza
les curses de braus
com si no n'hi haguessen massa
amb les que teníem ja,
mes, es una flor exótica
vam veurer

per

a

pels quins son bons catalans.
Eixos palaus de barbarie

de flamenquisme importat,
que per a desgracia nostra
arrelen com el agrám,
podrán caure el mellor día
per l'esclat deis dilettants

l'entusiasme d'unlora
's crega enganyat
i la tire feta estelles
i'ls maons vage arrencant
i'ls aboque al mig del ruedo
1 s'en vage dalt a baix
per una pica mal dada
o un pase mal senyalat.
en

que'! poble

El pobre que té conciencia,
el pobre noble i Ileal,

qui porta dintre les

yenes

la sang deis bons catalana

sin asiento.

que fulmina el anatema
contra les curses de braus,
se sent are plé de joia
la setmana qu'hem passat.
Poble qui als seus sab honrar- ne
i a sa llengua sab honrar
és poble qui va a la testa
deis pobres adelantats.
Membrant la vinticinquena
del Concurs Universal
que'l vuitanta vuit va fer-se
en nostra hermosa Ciutat
obrint, amorosa, els braços
a tot el progrés mondiaI
al honrar al gran patrici
qui la feu hermosa i gran,
al home de més empenta
en Rius i Taulet, l'honrar,
se va ennobli a si mateixa

pagant un deute sagrat.
Altre deute quí tenía
Barcelona la Comtal,
també acaba de pagar-ne
el primer carreu colgant
del monument que ha de alçar-se
al poeta nacional,
al qui va cantar «La Atlántida»,
el qui escrigué els mellors«Cants»,

qui

del «Canigó» les aures
feu baixar a Ciutat,
qui endreça a nostra urbs magna
l'«Oda» més sentida i gran,
al anyorat Mossén Cinto,
la nostra :Miga capdal.
nos

L'obra magna catalana
de la Mancomunitat,
amb les sessions que celebra
el fonament va posant,
fonament incommovible
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d'aquest

monument gegant
que ha d'aixecar Catalunya
al cim de gloria més ah,
i si's preocupa de ciencies
fent escotes especials,
també sublima la Ilengua
els «Estudis Catalans»
si ahir depurant el léxic
savies normes decretant,
avui obrint amb gran pompa
les portes de bat a bat
de la seva Biblioteca
goig i orgull deis catalans,
amb sos tinells plens de llibres
de ciencies, lletres i arts
com un rusc de mel puríssima
pels que hi van assedegats
de nodriment de cultura
que es lo qui fa els pobles grans.
Estes obres amb seny fetes,
poc a poc i pas a pas
son els temples qui perduren
segles i segles enllá,
no son plazas on el poble
foll hi corre a emborratxar's,
son palaus on la cultura
fa torna els pobles, gegants.

Aspiracions d'una bella
nena com

n'hi ha tantes

La torre de la senyora Antonia semblava aquell
día iota un'altra.
tui havía de visita la senyora Engracia—la Gra
ciela com Ii deia la senyora Antonia—i la seva nena
i era qUestió de celebrar-ho.
L'amistat de les dugues senyores era comparable
a la d'Horaci i Virgili i es que, com aquests poetes,
també les dugues dames eren dos genis a la seva
tipes d'anar a
manera. Totes dugues estaven
plaça pels altres i totes dugues, havien esdevingut
grans senyores. I d'un modo semblant, per cert;
medi que'm permetereu que me'l calli.
A les nenes seis hi havía permés jugar al tennis
al jardí mentres les mamás teníen una interessant
conferencia sobre'ls temes d'actualitat: els mals de
cap d'una casa, els encostipats deis nena 1 la ma
lacriança de les minyones.
De cara la reixa una nuesa infantil de terriça, feta
posar pel difunt espós de la senyora Antonia, amb
gran escándol d'aquesta, en mig d'un estany de tres
metres de diámetre, deixava anar d'un canti que
tenía entre mans un rajolí d'aigua que al catire mo
nbtonament semblava entonar una constant alegría,
d'aquella «Villa Juanita»
un cant a la prosa eterna
(nom de la nena gran); lo qual sigui
ficava un gran aconteixement, perque
d'ordinari ni una gota n'eixfa del broc
minúscul de aquell canti.
Al minvar la claror del día, havía
anal minvant de la mateixa manera
l'interés del joc del tennis i el de la
conversa de les mamás.
Reunits, aleshores, els dos elements
!ove i reposat en l'interior de la torre i
després de les reglamentarles frases:
«que heu disfrutat, eh», (pareu compte,
que esteu molt suades» i Mires no
menys oportunes, acordaren dedicar
una estona a les deleetacions
de l'art
(la senyora Antonia i la senyora En
gracia a l'enriquir-se s'havfen anal
tornan! artistes). La Juanita va netejar
ben bé'l gramofón i sentint un desig de
contrariar aquell dicten i que'l poeta
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italiá Ilença contra nosaltres—l'avara
povertá dei catalani—obrí de bat a bat
les vidrieres de la tribuna per a quels
veins gaudissin amb elles del sublim
Ixtasi d'una audició gramofónica.
Varen estrenar

—1 vols dir que
tan

—Oh,
res

en

Juanito

es

bon metje, havent acabat la

carrera

jove.
hi fa pas res; are com are, només visita
i aixls va fent práctica.

no

a

les criatu

un

disc del

tango!...

peró quin tango!... A l'Adelina, la filfa
de la Gracieta, se li havía gravat per
sempre més a la memoria.
Els rellotges deis innombrables con
vents de Sarriá deixaven caure solem
nialment vuit batallades, quan les du
gues families es despedíen al peu de
la reixa.
—Que vinguin sovint, deja la senyo
ra Antonia.
—Al fila, una está tan ocupada, res
ponía la Graciela, per mes que en el
fons lo que li dolía no era el temps
que perdía sino els vuitanta céntims
de tramvía, aquells céntims que havía
regatejat tan heróicament quan com
prava verdures en la seva jovenesa.
Van anar a peu fina a la Bonanova;
en part pels deu céntims que estalvía
ven i en part, val a dir-ho, per t'airar
aquella perfuma aensuala que tan poc
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abondaven en el seu pis del carrer del Carme.
En el tramvía, l'Adelina, la bella figureta,
va pensar per primera vegada a la vida, i
aixó que tenía complerts els divuit. I el seu
primer pensament va ser com d'enveja: per
que ells no'n podíen tenir de torre? qui hi
tenia més dret, el difunt espós de la senyora
Antonia que havía estat manyá i havía fet la
fortuna fabricant portes de ferro, o he el seu
pare que havía estudiat, que si no havía arri
bat a advocat, com ehl aspirava, al fi era pro
curador dels tribunals?
Va recordar lo que havía senlit a dir una
vegada a un cosí seu sobre les injusticies
humanes, i va sentir-se gaire be socialista,
peró li van mancar forces tins per a sostenir
la protesta interna i va tornar a ser la vícti
ma resignada, gaire be inconscient; el símbol
de la classe neutra. De torre no que non te
nim, penó tenim gramofón, pensava, tot bus
cant un consol i un engany per a ella matei
xa. Peró altra volta sorgien les seves aspira
cions, encara que ja més moderades: al
menos tinguessim la peca del tango! aquel!
tango que tant Ii havía agradat!
A l'endemá, tot sopant, s'havía atrevit a in
sinuar la compra del disc al seu papá.
—Si fos molt barato!—va respóndre-li, i
ademes, bé'n 1enim prou, per lo poc que les
toquem, de peces!
—Es que fins ara ha fet fret, objectá l'Ade
lina.
Aquella nit, ni'l cosí de les injusticies hu
manes, que vivía al costal, va poguer estu
diar gens, ni'ls veins toca-sons o matiners
van poguer fer el seu fet.
L'Adelina, després d'obrir el baleó que
dava a la galería va posar a la plataforma
del gramofón toles les peces que terden. Tro
ços d'ópera, com «II Trovatore», «La Sonám
bula», «11 Barbieri»; de sarçueles com «La
Tempestad», d'operetes, couplets, tot ho aná
vomitant desesperadament aquell terrible

or-11,0"

914

—Jo'm vaig
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istiu molt xafagós
d'aquells temps del rojo gualdo
un

de les colles de l'arrós,
i pasteu-ne un secretani
o bé feu-ne el que vulgueu
i si no us dic re en contrari
feu-ne un don Santiago Andreu,
bon xicot i dormidor
i tindreu un regidor.
PEP os L'Oil.

salvar del

naufragi

del «Titánic».

—Eslava vosté a bordo?
—No, capita; per alzó dic que vaig salvar-me del

gramofón.
La pobre bella figureta volía resignar-se de nou,
peró no podía. No'n trobava cap, cap! com el
tango!...

Agafeu un advocat
d'una empresa carroçera,
pró que sigui ben trempat,
car si és tonto de carrera,
no serveix pel meu cuinat.
Afegiu-hi un oncle, nat
casi dins d'una cotxera,
començada a tall de saldo,

r-(

nau

fragi...

Tots

a

l'Aplec

de la Sardana

Diumenge vínent dia 7, tindrá
l'Aplec de la Sardana.

lloc

a

Vallvidrera

Catalans! Barcelonins tots, no hi manqueu! Es
la festa nostra, una de les poques que resten on els
cors poden esplaiar-se en catala, on les imagina
cions poden transportar-se a jorns llunyans on els
catalans trovarem a cada pas motiu per a delectar
els nostres sentiments més patriótics.
No hi manqueu! Allá en la bella muntanya de
Vallvidrera, tindrá !loe la xamosa festa, embauma
da per la sentordels pins,dessota un cel ben nostre.
Sentireu les suaus melodíes de les tonades de la
Patria, i veureu en la vall, voltada de verdor, la
casa on Ilença el darrer sospir el gran poeta Verda
guer.
1 el Montserrat desde Iluny vos parlará de nos
tres gestes glorioses i oblidareu la Huila quotidiana
per la vida i sereu tots uns altres perque el senil
ment de patria vos haurá acaronat dolçament.
Aneu-hi tots! Aneu-hi, que no hi manqui cap ca
talál La nostra dança nacional es bella 1 cal con
reuar-la. Ja en Maragall ho digué:
«... Es la clanga més bella
de lotes les dançes que's fan i's desfán».
No hi manqueu a la nostra J'esta! A la onada in
vasora d'impureses que amenaça constantment a la
ciutat oposem-hi nosaltres el nostre esforg. Demos
trem una vegada més que'l nostre: poble té plena

L' HEREII

Z60
conciencia del seu dever i sab
la nostra clanga.

conreuar

dignament
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accidental,

de simpatías uniInimes.—Francisco
nombre de Asociación propietarios de Pueblo Nuevo».
No poso els altres, perque m'han enternit tant,
quels meus ulls ploren com si m'els hagués fregat
amb ceba crua.
kfal~
Perque, en vernal, són molt cebes.
Sols afegiré que van firmats per en Comas d'Ar
gemir, en Morató Reig i el Marqués de Barbará, i
que están redactats amb l'armonium...
Vui dir, amb l'armoniosa Ilengua d'oro i grana...
Que és la 'lengua deis Marquesos,
segons diu un !libre antic,
que ara gasten els burgesos.
que voldríen fer de Pich.

La dança més bella
de lotes les clanes que's fan i's desfán».
t...

SECIIPRET.

***

1 creieu que no puc resistir la tentació de copiar
el telegrama del susdit bárbaro, vui dir, Marqués
de Barbará. Diu aixfs:
.Excino. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.—
Actual alcalde accidental conviene prosperidad Barce
lona continúe frente Alcaldía, cambio produciría per
turbación profunda.—Marqués de Barbará».
!Deus del Olimpo teatrálic
del carrer de Mercader&
ans que tal canvi animálic
ens faci perdrels papers,
al Marqués de Barbarálic
convettiu-lo en un camálic
o en Marqués deis Carreters.
I si en Pich no s'estarrufa
!oh Deust poseu-li la Ilufa.

la

hem arribat al nombre 31, que és el fixat de plaç
per a arreglar comptes amb els corresponsals
que no volen pagar els que deuen a L'Hnueu.
Sia dit en honor de la venial que nostre Villa
verde, ha vingut a retirar-me 7 liquidacions d'altres
tants corresponsals que, plens d'excuses, aixó si,
han vingut a pagar.
1 justament se mla endut, entre elles, les dues
amb que pensava fer el debut, d'aquel modo nou de

cobrar.

***

De més

més he

tingut

d'anar al meu maset,
escriurer que se m'havía
mort la vaca més hetera del remat, i els meu Ilegi
gidors, ja compendrán que la vaca valía més, per a
mi quels corresponsals de L'HnuEu que no volen
pagar.
1 aixó m'ha ocupat temps, peró tot se fará si Deu
vol.
I si alguns carters de pobles s'empenyen en fer
el gata maula.
?He dit alguna cosa? Dones es que m'ha es

perque'l

a

masover

cm va

4.4>:

Ho veieu que té tant ençalsar

an en Pich?
En la darrera sessió municipal, ja's va per
metre encarar-se amb l'Abadal i renyar-lo perque
defensava un dictárnen de Governació, no sent de
la comissió.
Peró l'Abadal primer, i en Bofill i Matas després
varen actuar de Maura 'tic aixafant-li moralment els

capat.

:111>
Madrid.
1 per nassos aixafats en Soriano.
!Renoi! I com les gasta el ojalatero.
Jo no puc menys que cel'lebrar-ho, i us asseguro
que m'agradaría veure la cara den Soriano feta un
plat soper girat del revés.
1 que en Maura xic no va pas badar, ho prova
l'estropici fet.
Es veu que té un braç de repetició que va més

per

a

pinyes

nassos.

I fent-li

a

rápit que'l meu rellotge.
Que avença mitja hora

cada

l'aturi.

día, i

no

no
es

aprovaré de

del

art

Si quant

era

xement

que contorna

banda amb

una

una

Pich?
fadrí... No, ja

an en

us

ho diré

un

altre

día.
I

us

una

diré d'en Pich artista

historia verdadera,

quan fou el

protagonista

d'una pluja patatera.

hi ha qui

Res,

que la meva dóna está entusiasmada amb
els veins de la plaça del Molí de Girona.
1 que si hi tenen un piset per a Hogar, que me'l
guardin, perque la meya dóna s'ha ficat al cap que
amb una plaga aixís s'hi deu estar eom a la gloria.
La vernal es que anc que no més sía pel bolet
que han donat a l'Ajuniament, amb lo de la Man
comunitat, mereixen ja l'immortalitat.
Que'l Municipi no vol ajudar a pagar els gastos
deis demés pobles de Catalunya?
Dones ells no comportarán
que la plaga del Molí,
pagui els gastos que's farán
a la placeta del VI.

***

Lo que
Maura xic

veure

orquestra.
Peró, senyor, de qué li ha de venir aquel conei

cap

modo,

es

que

en

desafii.

No, Tonet, no; si en Soriano torna a fer el burro,
vina'm a veure i jo l'ensenyaré un cop de puny que
vaig apendrer al Japó en el meu primer viatje i que
no falla mai.
No será qfiestió més que d'una estirada de braç
una arronsada d'espafiles d'ell que caurfa com si
digués.

Ahí me las han dado todas.
no>:
1 anem an en Pich, que és un bon Jan a qui jo es
'
timo molt, car cm dona sempre materia prima
per a les bastonades.
Durant la setmana passada s'han cursat a Ma
drid qualre telegrames, per l'istil del segtlent:
«Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.—
Prosperidad Barcelona y éxito Exposición Industrias
Eléctricas piden continuación en Alcaldía de alcalde

Z41.:
"Ulled,

—Mercés, bon amic: quan

me

retiri del negoici ja

premiaré

encara es

pitjor. Verament

es un

ullet de

poli del partir radical.
!Quin castellá més enfarfegat el seut
Després no s'asseia, s'ajassava en 1Iur seient,
com s'ajassen aquells que no s'asseuen perque
els teus bons serveis...

natura

non

dat...
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I tot se li tornava mirar al públic, com
qui pre
gunta ?per qué no m'aplaudiu?
El catastrbfic Valentf també es d'aquells que
s'ajassen, que per quelcom es de la mateixa espe
cie, i en quelcom s'han de distingir deis demés di
pulats.
Els quins servan la compostura que exigeix la
bona criarlas.
I es que aquets tres carcamals
quan están a l'Assambleia,
més Penen la taleia
de mostrar-se radicals.
no

***

Alzó sí, a cada paragraf hi ha l'acotament de
(mormolls)... (ovació als bancs de les esquerres).-..
(aplaudiments). (Protestes de la major(a)... (Per la
cambra corra una esgarrifansa d'esglai)...
Que'l discurs ha causat sensació és una veritat
com un temple, car fins les
Cancilleríes estrangeres
s'en han ocupat.
Are lo que ro és vritat
és que en Pere Corominas
tant sois l'hagi pronuncia',
que ningú menja sardines
si primer no s'han pescat.
*Al*

Perb qui més m'admira és en Prat de la Riba.
Amb aquella bonhomfe tant seva; son rostre
plácit, sempre somrient; aquella infantívola ma
gestat, amb que indulgentment escolta tantes raons
o inconveniencies com allí s'etziven, sembla
talment
l'angel custodi que va acompanyant a Catalunya a
cercar el fetge del peix que ha de tornar-li, amb la
vista, de l'avenir, la grandesa passada.

Mes en eanví el discurs d'en Cambó,
ha sigui un discurs fins allí,
aplaudit pela qui han dit !Maura, no!
com per quants han cridat
!Maura, sí!

***,

Perb miri, senyor President, digui als ordenan
ces que quan reparteixin els carmet-los, en
guardin
alguna pels pobrissons que'ns estern al públic, aga
fant

de tan tenir la boca tancada.
es terrible no poguer dir un
Piu ni sisque
cau d'orella al del costal, sobre tot si hom hi
l'altre un Moeo de l'Esquadra com el que vaig
set

Perque
ra

a

té a

tenir-hi.
Aixís que jo girava'l cap vers la dreta per mor
molar un !está bé! si parlava en Durán o un !qué
animal! si parlava el Rio de la Guerra, ja ho sabía,
un copo a l'espafila esquerra
i una veu del Moeo
que'm deis: no's pot «enraonar›.
En canvi, a la taula de lz premsa, i ala sillons
deis reformistes i radicals, no'n volgueu més de
gatzara i picar de tabas remenament de cadires.
Allí no hi havía Moeos de l'Esquadra, perol) s'hi
necessitava tota

una

Esquadra

de

Mocos.

Fa fástic Ilegir El Poble Catalá de aquets dies.
No

menys que cinc columnes de prosa es
pesas i menuda, dedica a comentar el discurs d'en
Peret, al Congrés, sobre'l Marroc.
res

D'ALGA
El Real Club Marítim ha fet la gran festa anyal,
les regates internacionals, protegit per a aquell
temps tant infernal que ja estem acostumats de
cada any.
Hi havía trángul gros i un vent que esperverava,
aquest últim com pot-ser mai Ilaviern sentit. Sont
que la companyía d'un estbl de noies que dava goig
veure, ens feia oblidar lotes les
intemperancies que
sofríem. Cregueu que hi haurán refredats per dar i
per vendre i gneis metjes tindrán que treballar.
A les cinc surtiren els canots de dos rems patró,
prenent-hi pan t tres bols del Real i tres del Club de
mar. El primer lloc el guanyaren expléndidament
es nois del Centre amb la tripulació
Boronat-Rigol

Santamaría.
Es corregueren

tot

seguit

mariners de guerra. Allb sí que
trebailar les cent peles.

unes
era

de

canoes

estirar

pels

amb fe i

Després se celebraren les
regates de iols. Quatre em
barcacions en linia, dos deis
nostres, Lyon i Valencia.
Rouan no va poguer venir.
La tripulació d'En Marga
rit, Iluitáren amb En Camps
de patrb, per no poguer-ho
fer el

primer,

que

no

sé per

quines raons, encare que les
cree molt possibles, i es ciar,
el canvi de capitá fou per En
Bonet com si l'hi hagués sor
lit

un

grál

nas.

Per culpa d'un barco els
francesos es vegeren obli
gats a fer una gran volta,
donant lloc a que la Huila
quedés sois en les dues tri

—No tenen gust de res, aquestes sardines.
—Miri... son sardines al oli.
—Donca, a mi en fan l'efecte com si fossin

pulacions d'En Camps i Bo
net, quedant atrassals els
nois de les taronjes i ells.
A l'acabar els dos mil me
tres queden proclamats cam
pions internacionals i nacio
nals l'equip Camp,

a

la acuarela.

format

Ranzini, Barnola, Reig i
Mari. A segon lloc la tripu
per

L'HEUEU
lació Bonet. 1 bastant després Lyon
i Valencia.

Ovació

an

en

Camps

i

an en

Bo

net.
acte i últirn 'número. Ca
dotze rema i patró Campio
nat de Barcelona.
Sensació abans de sortir, expec
tació durant la Iluita i desillusió a
l'acabar, de tots els socis del Club
de pedra. La Ligera, eta havía tel
la llesca.
La tripulació de cán Joanet, en
saben molí i ho fan be. Confesso
que m'agradaren més quels de la
Lola. De toles maneres la palliça ha
sigut per poca cosa.
Acabades les regates fugirem
com
un
llamp a reaccionar-nos un
xic dina l'edifici amb penes i do
lora pogueren recobrar l'estat nor

Quart

noes

a

mal
A l'abandonar el moll observá
per dissort nostre, que'l vent
parava per moments i que la mar
quedava com un Ilac, peró tot havía
acabat.
Sempre passa aixís i estic segur
que les regates a vela que tenen
de ter-se, molts dies es fastiguei
xarán per falta de bús. Sempre tant
rem

oportú.
El Club de Natació Barcelona ha
tel cfbrrer el Gran Premi de Pasqua,
disputant-se la copa Wertheim. Ca
nadadors sortiren a Iluitar
torze

corresponent a tres categorfes.
En Cuadrada ha guanyat nova
ment, que si no m'erro de comptes

n'és detentor 58 vegades !les que
pensa guanyar-la si Deu Ii dóna
vida i salut.
El Quintana queda primera de
segona categoría í a tercera sigué
primer Verdemás, el noi del con
serge.
Molí bé, per?) que molt be. Salut
a n'en Cuadrada; a ell aixó de gua
nyar ja se ti ha tel com un mal
Mulle. Procura conservar-lo i que
mal arribi a curar-se aqueix mal
que pateixes i que tant nom té

dóna.

Diuen que la sórt que té d'enamorar
labia... jo també fine l'avia no'n fan cas.
—

a

les noies

es

perque té

DE LA COSA
El diumenge va jugar-se'l primer
partit entre el Barcelona n Notts-County, equip
professional angla.
La vinguda deis professionals havía portal revol
tat tot l'element deportiu i s'esperava el partit com

candeletes creient-se veure un resultat de deu o
dotze goals contra'Is de casa. Al finalitzar el match,
sois havien entrat dos goals i cap el d'aquí.
Aquest resultat sembla que ha desencoratjat a
molts, per?) eta que pensen com cal llenen un xic
més de criteri, várem compendre quia anglesets,
ter
son senzillament colossals i que si no varen
més goals, és perque no varen volguer.
Varen ter-nos una demostració de que són mes
tres en el fut-bol i que eren capaços de no deixar
tocar pilota a l'equip local.
En Brú, no les tenía pes lotes 1 aixt, que li tenten

compassió.
Esperem que

en

ele perdis segtients,

notares

hostes sabrán oferir-nos
de son Joc maravellós.
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volta més les delicies
CARLITUS.
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Acudits
—?Qué té, senyor Ferrán?
—!Al, senyor; ?Qué no ho sap?
—Air me vaig trencar una cama.
—Ha d'anar amb cuidado,
—No, senyor, no; amb croases fine cremar.

JOAN Tomkr.

1364

CHERCLI
din de «Terra baixa., I a fe
que hi está ben malament.
Aixf com representant-la en
catalá no hi ha cap actor
que pugui an ell igualar-se,
quan la representa en castellá
ens fa l'efecte que és un ba
turro. La traducció castella
na no té intensitat
dramática,
i sembla més aviat que l'ac
ció's desenrotlli en un poble

••••••••
Tcs\
•

-

gla

de

zçj

Aragó,

que

no en

un

po

ble de Catalunya. Quan en
Manche ve de casar-se, sem
bla que vagin a apareixer
darrera de eh, uns quants
tocadors de guitarra i la gent
del poble ballant la jota. No
sabem perqué en Manelic ha

(14

de dir foos en lloc de dir to
dos, i paece en lloc de pare
ce. Ventura que en Guirnerá
és un sant varó, que si tin
gués l'orgull que tenen certs
autora, no voldría que en
Borrás anés pel món, fent la
parodia de la seva magnífica
obra.
Els crítics provincians que

patim

a

Barce!ona deuen ia

leí voleiar les campanes al
vol!..
Xirgu és a Barcelona!!
Oh! quin honra per la fa

milial... Aquesta pobra noia,

está creguda que no existeix
cap actriu al món, que pos
seexi les aptituts que ella té
per a dedicar-se al teatre.
Peró que no veus, orgulloseta
Xirgu, que si féssim compa
racions quedarles molí peti
la? Voldrás comparar-te a la
Lyda Borelli, a la Vitaliani, a
la Tina di Lorenzo, i a la
gran trágica Mimf Aguglia?
Ja sé que les comparacions
són odioses, peró quan se
tracia d'una actriu que's creu
superior a lotes les altres,

11.111.r.

deuen fer-se
lla mateixa.

—Com anirán vestides aquest istiu les senyores?
—Ah, no sé si será moda anar vestides...

en

Desprecies

benefici d'e

el nostre po

ble, i ell precisament és qui
1 ha donat un nom i 1' ha
aplaudit més de lo que devfa

aplaudir-te.

La companyía que acluava al Tívoli, ha passat a
Millor vida. Deu l'hagi perdonada. No recordem
mai que hagi actual a Barcelona, una
companyfa
més dolenta, que la que dirigía en Borrás. No com
prenem com el públic tenía tanta paciencia, i s'abs
tenía de protestar en una forma ben ostensible.
Deu nteul 1 quins actoral... No servfen ni per re
presentar en societals recreatives.
en Son% lenta la deria de representar la paro

T'has pres en serio lo que t'han dit quatre autora
fracassats que fan de crítica, i no has sapigut com
pendre que eren adulacions per a que tu, agrafda,
els hi representessis les seves detestables
1raduc
cions.
Síes més modesta, Margarida, que per gran que
síes, i per molí que't mimi la fortuna i la gloria,
morirás sense deixar rastre, perqué durant la vida
no haurás fet altra cosa
que repetir davant del pú
blic, lo quels autors, que són els únics que viuen
en les seves obres,
haurdn volgut que diguessis.
CANTACLAP.
*

ELS CONCERTS DE LA
SCHOLA ORPHEÓNICA
Ja sabfern nosaltres que'ls simpática cantaires, lo
mateix que'l mestre Maree/ Rucia dirigeix lIs por

L'HERELI.
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ver camina que condtiefxen a lá popularitat i a
gloria, obtindnen un triomf esclatant. Si en el pri
mer concert no obtingueren ja l'aprobació unánim
del públic. fou degut a que la secció de senyoretes
es excessivament bumil i modesta, i té cena por in
justificada de cantar en públic. I, diem injustificada,
perqué totes tenen una veu molt dolo i ben timbra

ta

da i la cara bonica com un pom de flors, i essent
tant simpátiques, és impossible que ho fassin ma

lament.
En els dos concerts restants, la por ha disminuit;
com que les obres estaven molt més ensajades,
l'éxit ha sigut molt més gran.
Cap Orfeó de Catalunya, Ilevat del gloriós cOr
feó Catalá», s'havía atrevit a cantar obres de tanta
empenta i que continguin tantes dificultats, com les
que han sigui interpretades per la «Schola Orpheb
nica». Després d'aquests concerts, podem afirmar,
que a no trigar gaire, el notable mestre Marcet,
haura lograt quels simpátics cantaires que dirigeix,
sien reconeguts com els millors de Catalunya.
El segón concert era molt més interessant que'!

el «Credo» que es aon més se manifesta la inspira
ció genial ji gran talent musical del sublim autor
de la Novena Sinfonía, demostraren tots els execu
tants, lo que's pot arrivar a fer quan se té bona vo
luntat, i's disposa de un director com en Marcet,
que no l'espanten les contrarietats i'ls obstacles,
per grans i poderosos que aquests sfen.

Felicitem coralment

guir pels camina

a

tots, jis encoratgem

a se

que han emprés, ja que són els
única que condueixen a la celebritat i a la gloria.
El mestre Marcet, se proposá posar ben alta la
senyera de Schola i ho ha lograt.
Després de celebrats aquests concerts, al con
templar-la, podrem dir: Heus-aquí una Senyera,
que simbolitza la fortitut i la fe de una !oyes can
taires, que s'han atrevít a retre homenatge a les
obres d'inspiració suprema, i han sapigut fer volar
l'esperit pela cela més blaus de la idealitat.

BEMOL.

primer.
La senyoreta Balbina Selga, que és una bona
contralt, canta Melangía de l'Esquerrá, i ho feu
molt bé, encara que s abaixa de tó. Si estadía arri
bará a ésser una bona cantatriu, dones té una veu
moll entesa i ben timbrada. En fvfarcet ens feu co
neixer una bella composició, titulada «La Moré»,

que agrada moltíssim. Está molt ben armonitzada,
i revela un gran talent musical. Tingué de repetir
se. L'orquestra 'ns dona a conéixer dues composi
cions de la senyora Narcisa Freixas, bastant flui
xetes. Aquestes dues composicions porten per títul
«Decandiment» i «Flora de la terra», essent aquesta

superior a aquella.
El «Gloria» de la Missa Solemnis de Beethoven,
fou magistralment cantat, obtenint un gran triomf
la «Schola» i 'I seu notable director. Aquesta obra
és diflcilíssima, i tal com están tractades les veus
és molt difícil d'interpretar, per?) en Marcet sapigué
vencer totes les dificultats,
El iove violinista A. Quer, obtingué també un
gros éxit. Es lacte de
un artista de veritable
mérit, que té sobreres
condiciona per a arri
var al cimall de la glo
ria. En el concert de

Debe y Haber
—Patri! paml—Qui hi ha?—
—Un servidor.
—Qui demana?—El senyor Pf.
—Qué vol?—Vinc a cobral vi.

—Esperis... Diu el senyor
Que ara acaba de sorti.
—Pm! paml—han trucat, Mercé.
—Qué volía?—Soc el manyá
que vine a paga el llogué.
—Senyora, hi hal llogaté,
—Obra, faya; bes-lo entra.
Joixtg TOMÁS.

Tartini estigué inimi
table, essent aplaudit
unánimement per tot
l'auditori. Si continúa
estudiant

arrivará

com

a r a.

ésser

a

virtud., entinent.

un

Es

deixeble del mes tre
Bordas, el qual dirigí
a m b
justesa 1 acert

l'orquesto,

de corda.
*

El darrerconcert que
estava senyalat per el
dijous de la setmana
passada, bu un acon

teixenient. Se dona
una audició íntegra de
la magistral Missa So
lemnis de Beethoven.
La «Schola»
mestre

Marcet, obtingueren

un

gran triomf.
En el «Gloria» i

en

EL DIR DE LA GENT
—A n'aixb l'anomena un sonet, de un vers de quatre ratlles? No sab
vosté que fins la gent diu: Catorce versos dicen forman un soneto-,
—?Per& vosté fa cás del dir de la gent?...
__ni fu

AlL'HERELI

En

DELIRI DE GRANDESES
ne yola de les patines?

Pich.--?Quant

