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retrunyi'l

canó que despietadament troceja
humans i esfondra edificis. Quants
homes horriblement mutilats, guantes families
desolades que fugen cercant sopluig en terres
hospitalaries; guantes mares perderán per a
sempre més el fruit de les seves entranyes;
guantes esposes plorarán lluny de l'espós
absent que potser agonitza voltat de cadavres
horriblement trocejats; guantes privacions,
quanta miseria, quanta barbarie i selvatgisme!
I encara hi han homes dintre casa que acon
sellen la guerral.. Quins beneficis reportaría a
Espana, l'immiscuirse en l'actual conflagració
cossos

)

d'Europa
que's congriava una

OBRE.L cel

feia ja temps
gran tempesta

i per fi ha esclatat.
Sembla mentida que en els
temps actuals que tant se parla de
progrés i de cultura, l'home se deixi
portar per les passions i pels odis
i no's recordi que devém estimar
nos
com
germans que som. La
vanitat i l'orgull arruinen els po
bles. Pel desig insá de exercir una
y
hegemonía sobre un altra nació,
se cometen les més
grans vile
ses. Molts son els que
encara creuen que una
nacionalitat no és res més que un conjunt
d'homes i un aplegament de cases; i no saben
compendre que cada poble té una ánima, unes

europea? Oh!

no; desgraciadament som po
pagariem molt car el nostre quixotisme.
Espanya deu cercar el progrés en la pau i no
en la guerra. Desgraciats de nosaltres que les
complicacions que poden esdevenir ens obli
guessin a guerrejar al costat de alguna de les
nacions beligerants!.. La guerra porta la mi
seria als pobles forts i la destrucció i aniqui

bres i

lament als pobles febles. Nosaltres hem pujar
l'escala del progrés de esglaó en esglaó, men
tres els demés pobles hi pujaven a grans gam
bades, i seria ben sensible que tornessim a
recular tots els anys que hem avençat i a reco
costums propies, una tradició, una historia,
mençar el camí emprés. Els que parlen altra
una Ilengua, i que no pot fer-se
desapareixer ment no són patriotes. La guerra aturaria
la
oprimint-la i esclavitzant-la.
nostra marxa ascendent, matarla la nostra
Un poble fort pot de moment imposar-se a
riquesa i anularia la nostra cultura. Si es trac
un altre poble, peró no arrivará a matar-lo,
tés duna guerra defensiva, egoista i miserable
perque per lograr-ho hauría de llevar la vida
serial que per temor de morir o de perdre'ls
a tots els seus dominats.
seus bens s'entregués a l'enemic.
Lo que succeeix ara, inevitablement havia de
La nostra raça indómita, proves ha donat del
succeir. Quan més s'engrandeix un Estat, més
seu valor quant algú ha intentat arrebassar-li
perillós és. El desig deis que governen és en
la seva llibertat.
grandir la seva extensió territorial, adhuc va
Peró cal tenir serenitat i reflexionar bé.
lent-se de medis ilicits i reprobables. Hi ha qui
No'ns deixem portar per sentimentalismes
suposa que les guerres existirán sempre, i que
morbosos, i per apassionaments i lirismes.
mai la pau regnará a la terra. Tindrien rahó
Pensem que una imprudencia nostra, podria
els que aixó suposen, si aquests grans estats
ésser la nostra ruina. Som neutrals i no hem
absorvents i destructors de petites nacionalitats
de decantar-nos a favor de cap de les nacions
existissin sempre. Peró nosaltres tenim el
beligerants. Es molt natural que sentim sim
convenciment que vindrá un dia que tots els
per una nació determinada, i que les
pobles que tenen personalitat propia i aptituts patía
seves victories ens ocasionin grans alegríes,
per a governar-se, recobrarán les seves anti
pero devem abstenir-nos de exterioritzar-la.
gues llibertats. Quan cada poble constitueixi
Hem de procurar també no s'apoderi de nos
una gran familia, respectará els demés
pobles altres el pessimisme, i no deixar-nos im
i no s'atrevirá a esgrimir les seves armes
pressionar per les noticies novelesques que
contra d'elles.
publiquen certs diaris, que exploten ignomi
Podem arribar a concebre que un bon pare
que sent un gran amor pels seus fills, que són niosament la guerra actual, per a vendre unes
troços de la seva ánima, i per la seva esposa guantes mans més de paper. Es indigne el
procedir de certa premsa que inventa noticies
que li ha embellit la vida, intenti trucar la porta
alarmants, per a obtenir grans beneficis, i's
del veí i arbitrariament imposar-li'l seu criteri
obligant-lo a pensar i a sentir igualment que disculpa de lo dit amb un «se dice».
La situació actual es gravíssima. No perdem
ell? Oh no; veureu quels homes que han
la
serenitat; a grans mals grans remeis.
constituit una familia, consideren també sa
Si'ls homes d'altres terres, manejen aira
grades les demés Ilars. Actualment unes guan
dament les armes, i assedegats d'odis i ven
tes races s'imposen e tot Europa, i com
que
jances intenten destruir-se, planyem-los i
la mar quant més té més brama, cada día aug
preguém per ells, peró no volguem imitar-los.
menta els desitjos de apoderar-se de nous
Serém grans 1 serém forts, treballant i perfec
pobles.
cionant-nos; serém insignificants si odiem i
Europa actualment está donant un trist i de- sentim
desitjos de destrucció.
priment espectacle. Sembla increible que na
Mentres la guerra duri, posém en totes les
cions, o millor dit estats, tant poderosos, tant
portes un ram d'olivera.
cultes i tant progressius, s'escometin folls
d'ira i fassin brillejar les SeVeS espases i
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Deixem-se de bromes
que estem

en

ha extés ja ses ales
d'un al altre extrem
de la vella Europa,
dut per el mal vent

d'ambicions, venjánces
I odis a preu fet.
El pánic fa vía;
no pot corre més

sembrant malifetes
pel món financier
que porta l'engoixa
als pobres (!) banquers
i ignocents (?) borsistes;
la gent del diner...
*

de grat

mal temps...

L'Angel de la Guarda
(que és l'Angel dolent)

*

Deixemzse

de bromes
que vé més mal temps
cracs que amenaça
l'estat tant dolent
del crédit en pugna
amb l'estat guerrer

o

no'ns

per força
van

empenyent

aná amb un o altre
dels Estats guerrers...
per' ter... d'esqueneta
(no pas per rts més)
al que sigui '1 pinxo;
es dir, més valent.
a

No hem de gastar bromes,
que estem en mal temps...

Si Deu no'ns ajuda
i ah(?) 's va extenent,
i

va

fins

fent sa via
nacions a través,
an

en
veurem

aquí

a

Espanya

últim extrem
els efectes

Deu fassi no vinga
un temps més dolent

d'aqueix moviment
amb les subsistencies
pujant fins al ce!,
les robes pels núvols
i tot pujant mis!
Aixó si'ls successos
que anirán corrent,
o les circumstancies
que portin els fets,

i la

renaixi
el món enter:
perque no'ns entedin
(que no'ns convé gens)...
Deixeu-se de bromes...
No cridem mal temps!
pau
en

PEPET

DEL

resultessin quieb-as
dels establiments
de més importancia
del vell Continent.

Es

veu

quels Congressos

de la Pau no han fet
amb tot son empenyo
més que perdre'l temps;
puig mentres tractaven
de que rés passés
entre nacions béliques
i s'ho creien bé.
Alemanya i França
Russia i Austria ensemps.
Inglaterra, Italia
i altres nacions més
&laven fent barcos
i nous armaments
sens ter cas de La Haya
ni dels seus Concells;
puix tots els paissos

d'aquests temps moderns,
están per la guerra
ver a anar cretxent
tots els seus dominis,

conquerir-ne més,
fent

'1s navilis:
fent servir també
Ilurs canons deis monstres
que són imponents,
tant com pels estragos

EL NOM FA LA COSA

corre

com

pels espatecs...

—Noi, quin
—No

sac

de serradures!
que és moll ordinari!

diguis serradures,

Has de dir: puré de fusta.

CARRIL.

IEREU

LA GUERRA AUSTRO-SERVIA

Franga, Italia, Anglaterra, Alemanya
A

veure

i Russia a chor:
si s'haurá de modificar la geografía europea

Visto de visions
Mentres m'estava enterant del munt de les con
tradictories noticies del conflicte europeu, que té
espavordida a mitja humanitat, m'ha semblat sentir
distintament un enrenou extrany, com si cent mil
timbres toquessin fatidicament per tot arreu de
casa; tot esverat m'he aixecat per a efiterar-me de
lo que succeía; a n'el primer que se m'ha presental
al davant li he demanat esplicacions de l'esmentat
brugit. i tot extranyat me contesta que no ha sentit
que ningú truqués, que cap timbre ha sonat: entre
atontat i avergonyit me'n torno al escritori, mes al
entrar-hi el meu-pasme aumenta considerablement
per quan el trobo convertit en una immensa plaga
porticada i sexagonal quins ánguls están seccio
nats per grans avingudes a les que hi fan cantona
da &tres tants soberbis edificis en quiscuns frontis
s'hi Ilegeix amb Iletres brocejades una senzilla
inscripció: Cancillería de... Alemanya, Austria,

Italia, Anglaterra, Russia, Franga.

De les overtures deis susdits sis monumentals

edificis ne surten grosses glopades de llum inter
mitent i oscilant per efecte, sens dubte, de que es
pavordida corrua de gent s'interposa entre 'Is focus

que produeixen, anant i creuant-se d'una pan t a l'al
tre dintre d'aquelles habitacions,:talment com si allí
se debatís la transformació mondial.
En tota la sexagonal plaga solament hi destaca
la figura d'un espectre embolcallada amb un man
tell endolat que la cenyeix desde arrant de la nuca

fins els peus i encara n'hi queda per a formar qua,
de la mateixa
una qua tan !larga que no té fí, que
manera
se pot endinzar fins lo més pregó deis
abims com enlairar-se per medi d'evolucions en
vers les incommensurables regions del infinit.
Aquella figura, l'espectre auell amb espasmódic
semblant i tremolós pas va trucant a toles les por
tes d'aquelles Cancilleríes; té que complir amb una
obligada i dolorosa missió; oferir sos respectes i
despedir-se per un sempre més.
I, al sortir d'una porta entra a l'altra sempre aba
tuda, cada volta amb un aire més marcat d'immensa
desolació, com si li raqués punyentment el no poder
declinar la cerimonia que li imposa la bona crian
ga. Quina tortura més greu, quin rosec més tre
mendo té de causar el veure's forgat a despedir
se, donar-se l'últim adeu amb aquells que l'ofuscada
imaginació ens fá concebre l'idea de que jamai ens
ne teníem de separar!
Aquella figura, l'espectre aquell s'és anal atan
sant; ja ha fet l'última visita de bona crianga, sem
bla que no pugui trascamar, que'l defalliment Fa
tueixi. Un suprem esforg li dona nous alés, i, algant
el cap, redressant son cos, amb Iota l'efusió de
son esperit, dirigeix una postrera invocació a la
que hi respón un sobtat, formidable i ronc soroll
que retruny més enllá de la conciencia humana.

Crits, lamentacions, plors, sospirs...
De les lluisors deis susdits sis palaus non reb
la sexagonal plaga el més petit vesllum; s'és fet la
fosca. L'espectre s'és difumat: era la pau ar
mada.

L'HEPEU

501

_

Colossals forgons curulls de carn i ossamenta
humana, amb velocitat vertiginosa aflueixen a la

exagonal plaça de per tots els indrets de ses sis
grans avingudes; automáticament, Puig no's veu
cap ser animat que actuii, són descarregats de son
bagatje. Mes rapidament de lo que la ment pot ima
ginar reprenen aquells velkuls Ilur camí inicial, i,
altra i altres voltes tornen depressa com el Ilamp,
sempre plens a vessar.
La sexagonal placa s'és convertida en una in
commensurable muntanya de desferres humanes;

l'espaventable conglomerat va creixent, creixent;
la seva alçaria és tan gran que fins sembla que ja
ha foradat la volta blava.
*

Per fi, foc

*

purificador

consumeix instantaniament
aquelles deposicions del monstre de la guerra. Un
branquilló de ven t fullatje neix de les cendres de
la grandiosa fogarada. El branquilló &es metamor
fosiat amb un frondós arbre quines branques s'ex
tenen a lo més Iluny de la terra. Tots els pobles
del món, ara tantsols habitat per homes de bona
voluntat, fan en senyal de germanor una sardana
al entorn de la pau desarmada, simbolitzat pel
novell arbre esmentat.
B. BARRIS BISBAI

Estrategies de café
Amb tct aquel rebombori
i tot aquest bativull,
el pobre senyor Libori
no hi veu, l'home, de cap ull.
Amb tot aix6 de la guerra
té un cap com uns tres quartans,
i la previsió ti esguerra
tots els seus fmanciers plans.
Puig que sos designis torça
que l'home havía de fer
amb la baixa que a la borsa
ha tingut ara el paper.
Diu que ha de fé econorníes
i gasta en canvi un caudal.
puix que compra tots els dies
«El Clero» i <El Liberal»,
«El Correo», <La Tribuna»,

<Progreso», <Diluvio», «Veu»,
que li costa una fortuna
i'ls llegeix del cap al peu.
I tot buscant comentaris
l'home s'encaua al café
amb tot el feix de diaris
per la verbal saber.
Allí alguns amics hi trova
de diverses opinions
comenten cada nova
de quiscun parer segons.
Tothom té allí la paraula
i un d'ells entre copa i copa

—Ara fa calor, ara fa fret; amb aquests canvis
de temperatura, Deu sab quan podré empenyar
l'abric!..,
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dibuixa sobre la taula
tot

un

gran mapa

d'Europa.

No'n mouen poca de brega,
d'escándol i d'avalot,
tothom se creu estratega
per poguer-ho arreglar tot.
Que si els d'Austria al primé enduvi
dintre Servia slan ficat
atravessant el Danubi
que ha quedat de roig tacar.
Que si Russia té tants homes
que si la Franca en té tals,
que si Anglaterra vol bromes
puig té grans forces navals.
Que si Italia es poderosa,
que si Alemanya ho es més,
que si l'un fará tal cosa,
si l'altre no fiará rés.
Fent cálculs i calendaris
sobre el mapa,.tots plegats,
dibuixen itineraris
d'enemics i d'aliats.
L'un idea plans de guerra
per acabar tot M'o),
l'abre a son parer s'aferra
sostenint l'sfaiu quo.
1'1

Ilapis

mai para, i corra
a tort i a dret
i'l mapa casi s'esborra
sota del reixat que han fet.

fent ratiles

L'un, l'exercit d'Alemanya

fa entrar ja dins de París;
el de més entla s'estranya
de que'l primer pensi aixís.
Un altre amb els ulls encesos
se plany del que está sentint,
pren el Ilapis i als francesos
els fa entrar fins a Berlin.
Tot el mapa és una reixa
ja no's veu cap detall;
lEuropa, d'una madeixa
embullada, és l'encetall.
I entorn de tanta cridoria
com

aixeca

tant

babau,

ni's veslluma una victoria
ni's veu un rastre de pau.
En mig de tanta gent táctica
que ho prenen amb tanta fé
no surt mai cap cosa práctica
de la taula d'un café.
I ara clic jo, i no és faula,
que aquests homes de braó
han deixat sobre la taula
proves de llur convicció.
Ja que fent anar la tropa
amb el Ilapis ça i enllá
han deixat la pobre Europa
baix un embolic d'estopa
que ajut Deu,
desfará.

CABALER,

JOGUINES ,D'ACTUALITAT
—Sabres, bombes...

are

aixo 's despatXa COM od
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La societat moderna no ha de permetre aquesta
iniquitat. Volem la Justicia per tothom i per igual,

Per les obreres

l'agulla

de

!El jornal de la farn!!
Aixís s'ha nomenat el de les obreres de l'agulla i
més just, res més en son lloc que aquesta trá
gica expressió, clara i concisa de la explotació
de que són objecte les infelices obreres de l'agulla.
Potser vosaltres, els qui Ilegireu aquestes mal
forjades frases, desconeixereu les injusticies que's
cometen amb aquestes pobres noies dignes per tots
conceptes d'una millor son. Perx(3 nosaltres vol
dríem fer-vos arrivar tota la veritat que la expressió
que encapsala aquestes ratlles enclou, voldríem
dir-vos com són de planyer i com la Justicia está de
la seva part.
Jornal de la fam! I com pot sser nomenat el que
no excedeix de dos pessetes requerint al menys
Jrdotze llores de ireball diaries?
L'agiotatge que's fá amb el treball de la dona
—diu una de nostres escriptores—és una iniquilat
que clama a Deu. I com no ha d'ésser aixís—diem
nosaltres—si per a conseguir el miser jornal de
que parlavem suara, cal a les pobres obreres de
l'agulla, treballar desesperadament amb els ulls fits
a
la reina, malmetent-se la major part de les vega
des la salut, una salut de la quina depén en moltes
ocasions el manteniment deis fills, o d'un pare o
res

impossibilitats?

mare

El mal és greu i cal arrencar-lo de soca-arrel.
Mentres els diaris que més gallejen de dembcra
tes, obliden totalment aquesta qüestió altament so
cial, altament de Justicia. Mentres els qui's titilen
descaradament de defensors del obrer s'ocupen
únicament en defensar als homes obrers, es a dir,
als únics que en un moment donat poden servir per
la seva força, a la consecució deis seus fins polí
tics. Mentres aquests vividors sens ánima deixen
morir en l' isolament
més trist an aquestes

pobres obreres,

nos

altres els

irre

seus

que per alguna cosa fou instituida.
En nostre afany hem anal en recerca de detalls
que poguessin ilustrar-nos en nostra tasca. I a fe
que'ls hem trobat i ben punyents. Hem pogut com
probar veritables enormitats que clamen justicia i
que'ns han fet pensar en el temps de l'esclavatge
que créiem desaparescut. S'ens ha parlat duna
casa que's trova en el carrer de les Corts Catala
nes, vora'l monument a En Güell, on s'obliga a
les obreres a treballar en cenes époques tina a les
10 de la nit exceptuant les vigilies de festa en que's
plega a les 12 o a hores més avençades.
Ademés, ens ha sigut mostrada una estadística
del jornal de la fam on es pot comprovar lo poc
retribuit que resulta el treball de la obrera de l'a
gulla i que publicarem si nos posa remei immediat
al mal.
Dies enrera una comissió de obreres de l'agulla
aná a visitar al senyor Governador, per a expo
sar-li la situació de la seva classe i sembla que
aquest, que estigué amb elles deferentíssim, s'en
condolgué i deixá veure el seu desig de posar-hi
remei. Ara sois manca veur: lo que's fará en aquel
sentit. Deu vulgui que sigui molt enérgic, i im
mediat.
Interinament, vosaltres, obreres de l'agulla, no
oblideu ni un moment la vostra organització, aneu
engroixint els rengles del vostre Sindical, feu-lo po
tent; penseu que l'esforç de cada una de vosaltres
ha de portar la salvació de toles i a l'ensems que
conseguireu la redempció social de la vostra classe
esborrareu per sempre més als ulls del món aques
ta trágica Ilegenda del jornal de la fam!

conciliables enemics,
(perque jamai hem vol
gut traficar amb la sort
deis obrera) sortím
en defensa de la pant
més feble; nosaltres,
empesos per un desig
de Justicia que'ns es
perona cridem ben alt
i ben fort que cal aca
bar d'una vegada amb
aquesta explotació in
digne de que són ob
jecte les obreres de

l'agulla.
Si, aiiób volem! 1 no
defallirem per a con

seguir-ho.
No podem permetre
que en pié sigle XX
i

en

una

nació civilit

zada, es califiqui de
«jornal de la Mal> al
de molla milers de
obreres que no han
comés altre delicte que
és ser febles per la

Huila.

no intervé en el conflicte europeu?
aquests moments els banquers no estem per.rés,

—I voste, senyor Lerroux,

—No me'n parli;

en

SEG1FRET.
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Equivocació.
Cada dia de festa d'aquel] estiu per
allá a les set de la tarde, anávem con
vidats tot xano xano quatre o cinc

L'HEREL1

trobava l'hora prou apropiada per a
demostrar-li prácticament els graus
d'estimado que li tenía, fins que l'úl
tim dia que'ns reunirem en el ditxós

1

xalet i amparat per la confusió que
s'arma a l'inflamar-se '1 gas, quedant
breus instants completament a les ros
ques, corrent uns per aquí i altres per
allá. vaig aprofitar focasió buscan!
amb febrós esverament la meya María
per a executar lo que covava ja de
temps, fins que a l'últim, creient-me
topar amb ella, en un dir Jesús impri
meixo en sa cara el primer ósculo, tot
dient-li en veu baixa i tremolosa; €dis
pensa'm que no sé'l que'm faig!» 1 ella
desfent-se de mi a Iota máquina, digué
coses que no vareig entendre clara
ment; únicament es comprenía que
eren
bastant picantes; perd bé—pen
saya jo--una cosa
o altra ha de dir;
no dirá pas fes-m'en un altra, per més
que li agradi. Veritat?

amics cap al xalet o mas que un altre
amic. en Ramón, posseía a mig quart
de la ciutat, ont hi passava la tempo
rada de calor, acompanyat de la seva
aixerida peró molt seriosa esposa; no
dic i demés familia, perque total feia
uns
divuit mesos que eslava casal,
sense cap classe d'ascendents ni des
cendents; pero de coneguts i conegu
des, amics i amigues, fillets de Deu!
sobre tot d'aquestes últimes en tenía
un

carrer.

En aquella mateixa hora de les set,
poc més o menys, feien cap, com de
costum, altres families conegudes,
compostes, regularment, de mamás,
algún que altre papá amb ses corres
ponents una, dues, tres adhuc... filies,
que's portaven cada una de diles fami
lies, el seu sopar, després del qua] ba
Ilávem a desdir, félem jocs de prendes
i per fí de resta, aixís com també per a
major satisfacció de la senyora den
Ramón, car hi tenía una déria, canta
vem
alió tan divertit de I'Alcalde de
Zalamea, que diu que és molt indicat
per a fer una bona digestió: «Despier
ta Isabel, despierta Isabel.... segueix
aixís mateix !antes vegades com un
vol, va continuant igual i acaba d'idén
tica manera; en fi, senyors, la mar de
barrita que durava fins a les dotze o la
una
de la nit que tornávem a casa.
Conteu sin Mi-real de gatzara tractant
se de gent !ove com tots nosaltres i els
propietaris del xalet, solters tots, ex
cepció feta d'aquests, deis papás i de
les graves mamás que a tothora teníen
la boca plena de grandeses, pero aria
nosaltres per
ven sempre a peu com
donam.
Una moreneta sensparell, molt refe
teta, de cara rodona, cabe!i negre, ulls
bellugadiços del mateix color, d'aquells
tan pillastres capaços de fer caure a la
ratera al mortal més pintat, de movi
ments suaus i acompassats, era la
meya predilecta, la víctima deis meus
amors, la que m'aguantava amb heroi
ca abnegació les trepitjades que li do
nava, rendint culto a TerpsIcore; era
la meya illusió; la coneguda per la
meva xicota entrels contertulis; la ín
tima amiga de la senyora den Ramón,
dones no hi havía entre elles cap cosa,
per delicada que fos, que no la sapi
gués l'altra. Sempre anaven juntes,
essent tanta la semblança entre amb
dues, que molts les prenfen per ger

S'encengueren espelmes dessegui

da;

ja

lar!, decidírem
cap a casa, no
sense
que abans la María s'hagués
despedit parlicularment de la senyora
den Ramón, sostenint ambdues una
molt interessant conversa, com si al
gún leí recent les hagués contrariades.
Jo, pretextan! no trobar-me gaire bé,
vaig adelantar-me de la comitiva en
companyía d'un amic, en evitació del
tris! papen i vergonya que me n'hauría
donar al rependre la conversa amb la
María, després del fet de marras. Ja
mes

marxar

com

era

seguidament

est&—deia pels meus adintres.—;Quin
plaer senyors i quin modo de quedar
descarregat!Ni el Cid Campeador amb
ses
vint i pico de batalles campals
guanyades, eslava tan cofoi com jo
després de realitzar aital hazana. Era
tan gran l'emoció rebuda que no vaig
dormir en tota la nit, pensant amb la
meya Dulcinea,
i la oportunitat del

acetilé que no parava de beneir.
A l'endemá quan me llevo em trobo
amb dugues caries: luna de la meya
María en la que, després de dir-me in
fiel, ingrato, traidor i déu o dotze
floretes més per l'istil, m'enviá les di
missories; labra, era del fins allavors
molt amic meu Ramón. concebuda en
aquests termes: «No s'acosti més a
mentres no s'hagi reparat
degudament !ofensa, amb les agra
vants de fosquetat i confusió,
inferida
al bell mig duna de les galtes de la
casa meya

senyora que en aquest moment
no
puc precisar. Li faig
gracia del joc de bofetades que l'indig
na i repugnan! acció (per ell sí que era
repugnan!, és clan) de vosté mereix,
per creure-la filia duna equivocació
lamentabilíssima, de lo contrari, ja
tindría els padrins llogats per a flete
jan l'assumte en el campo del honor.
meya

d'exaltado

manes.

Forses vegades després de sopar,
al raralet del mas, al só de l'acordeó,
aprofitant les oscilacions de l'acetill,

vente!' vives ansies de depositar
en les grassonetes galtes de la María,
que aixís es deja la meya estimada,
tot el foc del meu intens amor; mes
eom soc una mica curt de génit, mai
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Quina planxa—vaig dir-me—vatúa]

món dolent'P

em

és aixe), compans. que s'ovira des
—Me sambla que és un dinar de duro.

—Qué

u

aulug
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que'! President de
5'assegura
cesa, ha escrit secretament

la

República kan

en Lerroux de
manant-li tots els selvatges de la
per a utilitzar els seus serveis, si setmana trágica,
les necessitats bo
an

partir lliberal trobaría
representar

amb

dical.

reclamessin.

I es diu que'l caudillo li ha
contestat, no podía
complaure'l perquéls héroes d'aquella revolta
me
morable, no més se senten valents, quan
saben que
hí han poques forces per a
reprimir els seus desfo
gaments bestials. De lotes maneres ha
invitat al
seu ordenanza Emiliano
Iglesias per a que assistís
a la guerra en
representació de tats, i és fama que
li ha entrat un dallonses tan
espantós, que s'ha
vist obligat a canviar-se tot seguit
els pantalons
interiors.
En vista d'aquest fracas hi volía anar
en Lerroux,
per?) tampoc hi anirá, perque en
Romanones li ha
dit que si desgraciadament moría,
difícilment el

un

tanta

altre cómic que sapigués
fidditat el paper de ra

:4•1¦

Si la

guerra europea s'allarga molt,
s'apujarán els preus dels queviuressegurament
i deis de
més articles en general. Un panel
de Viena costará
un ull de la cara.
L'únic que s'abaixará será"! preu de les
carteres
de pell de Russia.

egons els diaris de Madrid, en
molt preocupat per les
males
reben de tot Europa.

Romanones está
impresions que's

Diuen que's disposava

ge i que l'ha

aplacat

a empendre
un Ilarg viat
fins que's solucioni l'actual

conflicte.

Lo que més l'espanta an en
és que penetrés
a
Espanya un exércit inva
sor, perqué l'olor de
la pól
vora'l mareja
brill de les
espases li fa rodar el cap.
I pensar que's deixa sable
jar tant pel senyoret!...

Romanones

En Pau

Iglesias, el revolu
donar! de doublé, al sa
piguer que en jaurés, havía
siguta ssassinat, exclama:—
Carambes, veig que també
hi han francesos que són
partidaris de l'atentat per
sonal!...
Ah>

propósit d'en Pau Igle

sias. Desseguida que
s'entera de la mort d'en jau
rés, envia una carta a la re
dacció de L'Humanité, ofe
rint els seus serveis.
I el redactor en cap de dit
diari Ii contesta que podía
posar-se en camí, doncs,
precisament els mancava un..
repartidor.
41.1

L'escriptor

castella senyor
Gómez Carrillo, com gai

rebé tots els escriptors
cas
tellans, té la manía de dir
mal de Barcelona. Ha publi

cat uns

—L'Alcalde ha publicat un bando' regularitzant la velocitat
deis
autombbils.
—La !lástima és que no més el Ilegirem els que anem a peu.

articles denigrants

a

La Nación, de Buenos Ai
res, que posen de relleu l'odi
que sent per tot lo catalá.

Compara

Buenos Aires

_
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Correm

a

de fensar la

amb Barcelona, i per a fer resaltar les belleses
d'aquella ciutat, posa la nostra com un drap de
cuina. D'aixó se'n diu patriotisme, senyors caste
!taus. Segurament no trobaríen ni un sol escriptor
de París, que tingués el mal gust de publicar un
article en un diari de Madrid malparlant de Lyon o
de Marsella o de qualsevol ciutat de Franca.
E1 senyor Gómez Carrillo déu haver anal a Bue
nos Aires a mercadejar amb llibres, i no sab com
fer-ho per captar-se les simpatíes dels fills d'aquella

capital.
Sembla mentida les coses que s'han de ter per
obtenir un plat de sopal...
Si és aquest el teu intent, perqué no ho deies,
home, quan ens vares visitar.
Nosaltres per pocs diners Ilaurfem atipat, pre
cisament aquest any hi hagut molt bona cullita de

cibada.
14+»:

per

un

Fer
cianos.

madrileny qué vol
elogis de Madrid

dir estimar Espanya?
i dir mal deis provin

1<W

En els bancs

francesos diuen que hi escasseja
l'or i que fins la plata i que les transaccions se
fan amb dificultat per manca de metálic.
Aqui Barcelona no tenim que apurar-nos per l'or.
Sabem el nom de l'afortunat banquer i la suma que

posseeix.

banquer es

diu Lerroux,
francs en or;
aquells cent francs que van dar-li
amb el rétol (Maura. no>.
El

la

suma, cent

El Liberal

en Barcelona, está content lo mateix
que si hagués logral matar la hidra separa
tista.
L'actual confiicte europeu, li dona facilitats per a
escriure noveles terrorífiques, i per a dedicar-se a
la conquista... dels cinc céntims.
Estaven ja a punt d'inventar una secuestrada
més o menys auténtica, quan de sobte esclata la

guerra gula hi permet publicar noticies espeluz
nantes que tant agraden al públic amic de fortea
sensaciona.

patria

ElLiberal surt a les cinc de la tarde, i té una in
formació tan rápida que publica noticies que succei
rán l'endemá.
Sembla mentida els miracles que pot arribar a
ter l'adoració als cine céntims!...

Cada

dia els diaris

venen

plens

dels accidents

ocorreguts per mossegades de gossos i cada
dia els diaris venen plens de que la senyora Cate
rina

la senyora Paula sha abraonat an els Ila
que l'Ajuntament sosté per a recullir als gos
sos vagabonds que circulen sense morrió. Nosal
tres que aplaudim tollo que creiem en profit de la
ciutat, hem d'aprovar la recullida de gossos per
medi del Ilac, ja que en aquesta estació canicular
creiem perillosa la Iliure circulació dels cans, pro
pensos a tornar-se folls.
Lo que proposadem a l'Aiuntament que quan els
Ilacers, en ús de son justíssim dret, al tirar el Ilaç
a un
quisso duna senyora Paula o una senyora
Caterina, es vegessin abordats per la mestressa
del ca, els hi tiressia el Ilac an elles i les portessin
al laboratori per a inocular-los-hi el virus rabie, ja
que moltes vegades han provat necessitar-lo, puix
que alguns deis pobres empleats del Ilaç, han vist
malmeses les fesomíes, per les mossegades de les
valentes dónes.
I allí, dintre duna gavia
tancades, el temps que tos,
per a curar-los la rabia
que és un mal molt rabiós;
més en la dóna que el gos,
o

cers

Esenyor Governador ha prohibit

que s'exhibis
sin les picarres en les redaccions deis diaris,
que converffen les Rambles en una classe de cali
grafía i produia l'alarma entrels bocabadats que
s'hi aturen.
Nosaltres que voldríem que'l nostre públic con
servés la serenital que tant necessaria és en aques
Ies circumstancies, aplaudim l'obra del senyor An
drade, sense cap reserva.
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obra de Beaumarchais, per
posar-hi música, n'hagués es
cullit una de Tirso o Lope hau
una

a

—Llangonices

rescent

»J.

pintades?

ría també fracassat.
Lo que més ha contribuit a
que no agradés la darrera pro
ducció d'en Bretón, és que la
música no té carácter i no ha
sapigut compenetrar-ne amb l'a
nima deis personatjes creats per
Tirso. La música den Bretón,
lo mateix podría servir per «Don
Gil de las calzas verdes», que
per en Pep de la barretina ver
mella. Ademés els procediments
que usa en Bretón, avui dia
están ja en desús. L'acabament,
per exemple del primer acte, re
sulta un xic cursi, i l'efecte que
produeix al públic bon enfant,
ha sigui ja molt explotat per tots
els musics Ilepiçosos d'Italia.
Segurament l'obra den Bre
tón, cinquanta anys enrera quan
les nostres avies posaven els
ulls en blanc cantan t el «Canto
de Amor', hauría tingut un éxit
esclatant. Penó avui, sortosa
ment, els temps han canviat, i
aquella musica ja no és admi
sible.
Som respectuosos amb els
compositors de l'escola italiana
No sé pas que hi veuen...
del segle passat, perque pobrets,
non sabíen més, peró ens indig
na que encara existeixin musics
que adoptin aquells procedi
ments i que's dediquin a la fabricació de fideus fins.
No obstant, els defectes senyalats, el públic om
plía de gom a gom el teatre, aplaudí xardorosament
robra, i, després d'un seguit de cables, logra que
en Bretón, commogut. dongués les grades.
La obra agradá al públic, peró an a mí, la veritat,
lo que més m'agradá va ser.., el decorat que és ex

pléndit.

BEMOL

Don Gil de las calzas verdes
Divendres passat s'estrena al teatre del Tívoli
aquesta obra den Bretón, inspirada en el Ilibre de
Tirso.
Abans de la representació de dita obra, l'actor
Borrás Ilegf un próleg escrit per l'arranjador de la
mateixa, senyor Luceno, que dit sia de pas, no sa
bem per quin motiu va escriure'l.
En Bretón aquesta vegada, com tantes altres,
s'ha equivocat. Si l'obra esmentada fos la primera
que hagués escrit seríem indulgents, penó com se
tracia d'un music que ja ha tingut temps d'evolu
cionar i perfeccionar-se, hem de dir la veritat, en
cara que aquesta sia crua i dolorosa.
En Bretón, Ilevat de «La Verbena>, no ha fet res
que sia digne de passar a la posteritat.
Abans d'assistir a l'estrena de «Don Gil>, ja te
níem el pressentiment que sería un fracás. Es una
obra que per talent que tingui un compositor, no
pot de cap manera !luir les seves facultats.
To1s els musics que intentin exhumar obres del
segle XVII, per a posar-hi música, fracassarán. Les
obres clásiques castellanes, si algún valor tenen és
purament literari, i si una obra no es teatral, en el
bon sentit de la paraula, no s'hi pot posar música.
Els clásics castellans són molt diferents deis clásics

francesos. RossIni, si

en

comptes d'haver escullit

Enla

mar

vella. nostres

volguts

amics de l'Atlé

tic, s'esforcen en propagar en tot lo possible la na
tació, i en el temps que porten de vida, han mogut
ja molt soroll i estic convençut que encara en mou
rán més, puix els conec i sé que són xicots incan
sables.
Lo únic que al meu entendre no varen fer bé, si
gué el canvi d'hostaige, abandonant la platja deis
Orientals. A les hores d'ara quasi asseguraría que
ja han lligat nous tractes amb els amos de son pri

refugi on començaren els dies de sa actuació
deportiva. Molt me plauría veurels novament a
mitiu

l'establiment de la Barcelona petita.
El

diumenge

varen

fer

carrer

el

premi anyal,

en

recorregut de 500 metres, anomenat «Copa
Athletic». En Grano quedá detentor de !'hermosa
un

Copa.
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ALTRES NOVES
Denla divendres segurament podrem

presenciar

vetllada de cops de puny.
Ja que del boxe partem, també vui dir-vos que
probablement l'Armengol (F), anirá a disputar-se la
miserable cantitat de 20.000 ptes. Que aixís sía i
catala, que
que la sort acompanyi al Carpentier
torni amb els diners dits i amb molt de gust ho re
frescarem.
—Avui els nois de la penya, se reuneixen en fra
ternal banquete, en el aristócrata restaurant Royal.
Els xicots per lo que's veu són expléndits a tot ser
i voten festejar-se amb el maximum del luxe.

una

nova

M'agrada

per que saben tractar-se;

que

profiti,

companys.

qüestió deis professionals sembla que ha
expléndit resultat pels denunciants.
Són coses molt relliscoses, no poden dir-se aixís
hi han professio
com aixís. Que dins el foot-ball
nals, ne tením el convenciment moral, peró aixó no
és prou per a imposar una penalitat a un determi
convenciment moral i
nat jugador. Mentres sigui'l
—La

tingut

un

pogueu presentar proves prou fermes de pro
fessionalisme, més val que vos entorneu al lit.
Fillet, ho sento, peró no puc plorar. Un altre"dia.
no

CARLITUS.

EN PERE PRAT

Heus-aqui un deis xicots més populars. Qui no'l
coneix? Si seguissiu amb atenció tots els actes de

vida, sempre hi trovarieu una nova extravagant.
Té 'I caracter despreocupat, i posa en joc lo primer
que li passa pel cap. A lo millor el veureu amb ga
rrofes, una gorra que s'ha inventat o com are que
té la manía de les pipes. Tant as.'iat el veureu amb
espardenyes repartint Ilet, com Iluint un fiamant
trajo d'americana amb una flor al trau del tamany
duna col.
En canvi, tollo que té d'extrany té de bon xicot,
potser ho és un xic massa, tothom ne fal bon Jesús
i l'enreden com un xino.
Fa molt temps que li prometen coses, fent-lo
viure amb il'Iusions. peró no passará d'aquí per ver
gonya nostre.
Ilei, i
En Prat és un campió amb toles les de la
naixement, pot ben
no d'are, sino que ho és de
dir-se, o sino Ilegiu:
Fill de Saldes, poble un xic mes petit que Barce
anys, n'hi
lona (319 habitants), quan el deixá, als 5
hav‘.en 130. Va fer el bordegás fins as 11 anys;
aleshores comença a fer atletisme; mentres guar
i
daval remat de cabres, empaitava les figueres
trapava al cim deis pins aon ningú arribava i triom
sa

fant s'enduia les pinyes.
es
Als 16 anys per a agafar una bomba de sortija
sortía
feia un lip de corre. Quan II fugía una cabra
Ilençat darrera d'ella fins a rendir-la. Dula un goç
anomenat coiorn i a lo millor empaitaven conills;
lograren capturar-la.
un día seguiren una perdiu i

correr. Si l'avi ho hagués sabut, tanta afició
que tenía a la caça!
Va fer el pagés un quan temps i s'en cansa. Pas
n'iones
sá al Pirineu a treballar, fent tots els díes
hores de camí carregat com un burro i tot sovint
havía de ter-se un tip de corre d'aquell de... carnes
ajudeu-me i abandona lo que duia.
Torna a Barcelona renovant l'amistat amb el re
mat i fou aleshores quan vegé una cursa a peu i
s'entusiasma. Faltaven 15 díes per un Campionat i
tal dit tal fet; corre, i sense esforç queda segón. A
les tres curses guanyava al conegut Boix.
I veus-aquí que ja no ha perdut cap més cursa,
fent-se amo i senyor i omplint un armani de premis.
Avui tot Ii somriu, la gloria, l'admiració de tothom;
tot, tot menys una noia que eh l molt estima; és la
que no] vol veure corre. Será la primera derrota
que de molt temps no ha conegut; peró fillets,
l'amor és més fort quels fums d'un campió! Encare
que'n surti vençut guardará un bell record de sa

Ja és

vida

deportiva.
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FUTURIS fES

—?Com dius que't
Ella.— Ay! estic mig morta.
Ell.—Sempre fas les coses a mitges, íes-les
ceres d'una vegada.

sen

dius?

—Alfret.
—Noi, amb aquesta calor !latirás de canviar el
rtom.

XARADA

RÁPIDA

1.
Helios
2.a Riu
Tot
esser Illure
—

SOLLICIONS AL NÚMERO 39
7 taronjes.

—Ting

un

la redacció.

xisto per L'Hnnu, peró

no

sé ont está

—Aixó rai, home, escrius que te l'enviin.

ENDEVINAIRES: Alfred Pou; loan Crei
Pau Romaguera; Pere Valls; Lluis Ven

xems:

tosa.

N. A —No s'escarrassi, mal ho sabrá fer.
B. B. i B., Ciutat.
Home, si amb les seves inicials,
vosté mateix se contesta. Bé, bé i bé; ja veu que se li
acepta Aqui dintre la redacció té amics que l'estimen i
desitjan que hi col•labori sovint. Vagi en viant pero de
cantis pel cantó de la broma que fá un posat massa
S., Reus.—Al cave.
T. C.—Com tenim que dir quels dibuixos han de
tenir dues condicions? Ben fets i amb tinta xina.
M. R. i C.—Vosté té aptituts, pero no passa d'aprenent.
S. I. Manresa.—A pesar de una «Oda al Cardoner», té
poca sal. Na serveix.
—

serioLI.

--Ja sabs que certs diaris han plantat fábrica?
—Ah, si? i qué fabriquen?
—Boles.
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Un guerrero. —Refreni els seus ímpetus i recordis
que hi ha una llei de jurisdiccions..
S. P.; E. A.; J. M. .i F.—No serveix.
J. S., Riera.—Debía ser equivocació, puix en els 'li
bres sols té carregat lo que vosté demana.
.1. S., Banyolas.—Rebuda liquidació i conforme.
M. J., Igualada.— Id., id., id.
J. C., Esparraguera.—Mercs de sa postal; no espera,vem menys de vosté.
B. R., Arbucias.—Rebnda liquidació i conforme.
Vda. A. Montmany, Montblanch.—Id., id., id.
F. P Vilafranca.—Rebuda liquidació i conforme.
J. F., Sta. Coloma de Queralt.—Id., id., id.
P. C., Mo0.—Id., id., id.
B. G., Tárrega —Van els números que demana.
M. B., Ciutat.— Rebut sos dibuixos, mercés; lo del
gat, no anirá perqué en aquest moment faría sanc.
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Setmanarl
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SURT CFIDR bIJOUS

ADMINISTRACIó: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS

DE

Un any, 6 pessetes.

SOTSCRIPCIÓ
Mig any, 3 pessetes.
NOTA.

Núm. solt 10 cts. Atrassat 20 cts.

en

-

En nuestros almacenes

excelentes condiciones de

se

compran todos los articulo,

precuts y

buenas

calmades

CAPITALISTES
VALORS SEMPRE EN
han per vendre
per

cent

Pina

en

vares

l'interior i

cases

de

Aixamplis,

renda

ALÇA

neta

situades al

des del 4 al 8

Passeig

de

Gracia,

Llana, carrers de l'Este, Universitat, Aribau, Munta
Bailén, Girona, Clarís, Concell de Cent, i en altres carrers.

ner,

de la

D1NEIS
Inversió de

1-11POTECTI

Capitals

amb garantíes; amb
del 3 per loo mensual.

un

benefici net

TORRES I TERRENOS TI PREUS IMIRTITISSIMS
Per

a

més detalls

dirigir-vos

an

aquesta Administració de

ro a

12 al.
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