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D E U VOS GUARD...
Som aquí: Deu vos guard. Feia temps que volíem omplir un buit; però, ara que la feina, ara qi
la guerra, ara que el paper—que puja més que el gas—, ara que el títol, ara que'n parlarem demà, anàvem
passant temps i el buit no s'omplia, amb tot i que la missió dels buits és deixar-se omplir: fins els buits de
cap, que són els buits més buits de tots. I no ho diem per <Don Gildo».
Doncs si: a tall de Mefistofel, sense obrir la trampa—que encara no en tenim de trampes, ni en tindrem si el públic ens ajuda—diem: Ja som aquíl
Qui som? D'on venim? Aon anem? Lo primer ja ho aniràn veient o endevinant; lo segón, no creiem
que'ls faci falta saber-ho; lo tercer, ho volem dir ben alt i ben clar: a treballar per la Nació Catalana, en
broma o en serio, sota els plecs de la bandera de la Lliga Regionalista, avui per avui 1' única organització
forta, ben dirigida de Catalunya. Anem amb la Lliga
tot esperant que la Lliga vingui amb nosaltres.
Els nçstres enemics seran tots aquells que directa o indirectament facin un mal a Catalunya: els nostres amics, aquells que la serveixin.
Procurarem—respectant les persones respectables —dir les coses pel séu nom. No ens ficarem mai en
.vides privades, ni escriurem el- -"jur no puguin llegir les nostres filles o les nostres germanes. A m b ai
amb el respecte a lo que és fonament de la Societat i dignificació de la vida per altra de millor, serem íxLt'
solutament severs. Farem política i.administració, i , si en sabem,—que és sempre difícil, i ara més que
mai —farem broma.
Text alegre, ninots expressius —força ninots, sobre tot—, bona voluntat i mala intenció per fer obra
bona, procurarem que hi trobeu en aquestes planes. LA PlULA no promet res més.
Ve a la llum pública en moments de fondes preocupacions per la guerra mundial i els problemes econòmics que planteja; en moments difícils per Catalunya, amenaçada, des dc Madri:l, amb la complicitat de
catalans traidors, en allò que n.és estima, en el que ha conquerit en noble lluita. Rebrolla el caciquisme,
vol imposar-se el Poder Central, se'ns vol aixelar per a engabiar-nos. De la guerra no en parlarem; no s'hi
val a fer broma amb aquestes coses. Altrament, no som francòfils, ni germanòfils, ni anglaterròfils: som gent
de pau, que vol pau. Prou camp ens dóna tot lo altre.
I , ara, prou. Deu vos guard i expressions a la família.
LA REDACCIÓ
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Salutació
LA PIULA saluda els séus confrares de tot Espanya, especialment els de Catalunya i amorosament els catalanistes.
Alguna vegada hi farem broma amb els diaris: no se n' ofenguin. De redacció a redacció podràn volar indirectes, censures, bromes... A l carrer, tots els periodistes honrats som companys, quan no som amics.

dolioio» do I Í V Oo^lioió
Hi ha un capitol en a(iuesta obra escrita per a la
direcció espiritual dels veïns del carrer de Petritxol,
—carrer sense cabòries i d'una pau tradicional, sostinguda amb tortells i nates,—que tracta de les delícies de
la vida. Les delícies que La Vida Austera recomana,
car no és altra l'obra petritxolesca, són tant assequibles, com cal à unes delícies recomanades per en
Pere Corominas, home estalviador i fins avariciós.
Consisteixen senzillament en menjar i beure, en estimaren xerrar amb els amics, en tenir salut i en contemplar la natura.

donava la seva protecció als regionalistes contra els
republicans. I deia més: deia que la Coalició es faria
solament en els districtes forans, no pas a Barcelona,
precisament en els dictrictes on res no podien els radicals. Aleshores falsejava la seva actitut i la veritat. Vots eren trum/us, i vots volia, i no pas alçaments
republicans. Ara ho confessa, filosofant a estil Diogenes i no a estil Marc Aureli, davant dels correligionaris de Sant Andreu que ja saben, per escarment *
propi, el cas que fa el senyor Corominas de les representacions electorals. La que l i dóna en Lerroux.
l'aguanta; la que l i dóna Sant Andreu, la deixa al
mig de la carretera.

Totes aquestes delícies descobertes per en Pere
Corominas, ja fa temps que són exalçades per tots
els mandres epícurís que practiquen el menjar, beure
No ens estranya, després de la confessió feta a
i no fer res. Però, a mida que un-hom avança en la L'Avenç, que hagin acceptat els candidats nacionalislectura del capítol, és troba amb una altra delicia, tes—en Carner i en Corominas els primers—l'encaseque és el senyor Pere Corominas.
llat. L'actitut d'en Corominas és molt lògica. Si tenen
Tant deliciós és el senyor Corominas, que no ha dret a tenir representació a Corts, deuen acceptar la
tingut cap inconvenient en aplicar l'esmentat capítol protecció del Govern. La qüestió es guanyar. Si el
de La Vida Austera a la coalició amb els lerrouxistes poble no creu en Corominas, com que en Coromien el miting celebrat a L'Avenç, de Sant Andreu. nas i els séus han de tenir una representació, a BarDiuen que estigué molt bé en la seva oració, i no ens celona deuen juntar-se amb en Lerroux, que té els
estranya, perquè en Corominas sempre està bé quan vots, i en els pobles al Govern, que té els alcaldes.
l'escolten joves en alguna allunyada sala política, i La lluita per l'ideal, l'autoritat republicana, la digmalament en els grans mítings. Quan parla a Santa nitat catalanista, el propi decor, no tenen cap eficàcia
Coloma de Gramanet—una mena de Meca minúscula quan no atorguen representacions. La qüestió és
del nacionalisme-lerrouxista—li brolla inestroncable guanyar. Si en Corominas tingués un valor intel·lecl'eloqüència, i al Congrés, quan hi va, recita unes plà- tual, es podria parodiar aquella obra: «Capítulos que
tiques deplorables. VA senyor Corominas, ja hem con- se le olvidaron a Cervantes» i escriure els que s'ha
descuidat an en Corominas en La Vida Austera.
vingut que era una delicia.
La seva teoria ha estat aquesta: cjo he fet la Coalició perquè, no existint un sistema electoral que
concedeixi llocs als partits que no siguin majoria o
minoria, m'ha calgut, per no anul·lar-nos, pactar una
al·liança amb els radicals.» La teoria d'en Corominas
és la teoria del menjar, beure i no fer res. Si no es
tenen prou vots per obtenir representacions electorals, no cal anar al poble i convencé'l de la bondat de les pròpies doctrines, ni sostenir una vida
política pura, oferint-se a la veritat, sinó juntar-se amb
els que guanyen. La filosofia política d'en Corominas ja és veu que 110 és pas la filosofia de l'entusiasme, sinó la del qui juga i guanya. •
El senyor Corominas té molt poca memòria. El
1914, al fer-se la Coalició, anuncià que hi anava per
tal de produir un alçament republicà perquè el Govern

Aquest home, si en Lerroux perd, cercarà un altre
partit on actuar de paràsit. Es capaç d'anar a la
Lliga, seguint el seu via-crucis de Paturot en busca
d'una representació. A lafi,tot consistiria en dir que
Catalunya exigia una coordinació de forces catalanistes, com ara assegura que exigeix un aplegament de
les republicanes. I com que ell no pot obtenir ni la
majoria ni la minoria i necessita una representació,
a en Corominas tant li fóra ser poll dels radicals com
pussa dels regionalistes.
Es clar que no abondonarà en Lerroux. Es diu en
La. Vida Austera, Llibre I V , cap. 11: «A un que l i
retreia l'haver anat a casa d'una meretriu, li contestà
Aréstipus:—No està el mal en entrar-hi, sinó en no
poder-ne sortir.»
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El Pacte de la Castellana
Els amics de LA PIULA m'han encarregat que cada
setmana faci una Crònica politica de Madrid: quan
sigui aquí. d'aquí estant, a través dels diaris i telegrames;
quan sigui allí. veient, sentint, olorant les coses que passin amb la política. Aquestes cròniques aniràn amb ninots, segons me diuen

Si el Govern triomfa...

candidat: contra els regionalistes si;finscontra en Cambó, contradient la costum de no encasellar contra els
caps de minories.
Això són fets: ris fets donen valor a lo que's conta
del Pai te de la Castellana, si no l'asseguressin els del
Pacte de Sant Gervasi. i no ho digués en Lerroux queixant-se que li han pres el lloc que tenia en la
confiança del Comte.
També's diu que algün d'aquests diputats es
farà romanonista Se'n larà ell. ell tot sol En
Romanones guanyarà un home, dos homes, tres
homes, però res més. Ni un districte; ni un tros
de partit..
lïl cas s'ha repetit altres vegades . En Pidal
no va portar ni un carli a en CAnovas, en Castelar ni un republicà a en Sagasta. en Melquiades Alvarez . . tres o quatre aspirants a
alts càrrecs . . a en Romanones Els nacionalistes lerrouxistes-romanonistes portaràn la
penitencia en el pecat No coneixen en Romanones Si en Romanones perd se'ls treurà de
davant a coces, si guanya, els farà les primeres
víctimes del règim restaurat.
A Madrid són sempre els mateixos: vegin el
ras de l'Alfons Sala: és el cas d'en Duràn i
Bas; fóra lo que li passaria a en Cambó... Els
catalans no podem conviure políticament amb
els homes dels partits cen'ralistes Som l'oli i
l'aigua L'Alfons Sala .anava a fer feina, a
aprofitar temps. Se n'ha hagut d'anar Per
això val més quedar-se a Catalunya.

La missió no és gaire difícil de complir, estant a Madrid; des d'aquí, ja i o és més Ara com ara. per exemple,
què sé jo si és veritat el que diuen els diaris: que's parla
de crisi parcial, de dificultats que troba en Romanones, de la dimissió de l'Alfons Sala i de les renyines d'en
Lerroux amb el Govern? Què sé jo si feien gaire pler
l'exdiputat en Salillas. ex-escarceller i comprometedor
de la intel lectualitat d'en Ferrer, i el Sub-magne Rector
de la cultura nacional - l a «roja y gualda» o d'estanc—
senyor Royo (que vol dir roiga Calatorao) i Villanova
(que un no sab si és italià sense ortogralia o municipal de
Barcelona) cantant «jotas» en honor dels Exploradors
aragonesos? Què sab un-hom si la Junta de transports
és una broma que fa el Çomte al País i al senyor Sala o
un passa-temps o una etzegallada?
Hi ha coses que shan de veure, que s'han de tocar,
que s'han de sentir o de flairar, al menys Així com n'hi
ha d'altres, però, que un se les explica desseguida. El
Pacte de la Castellana, per exemple
El pacte de la Castellana -així ho diuen—és un pacte
entre el Comte de Romanones, representació castiça de
la pnlítica madrilenya, i l'Alba, representació genuïna
de l'odi a Catalunya, per una banda, i els diputats de
l'Esquerra Catalana per l'altra. Aquells tiren a destruir
la Mancomunitat Catalana, en la qual veuen l'encarnació
Si el Govern perd...
dels principis salvadors de Catalunya, i a tenir unes
actes; els altres, a assegurar-se les actes o a venjar-se
I res més, si no és constatar el fracàs absolut del god'en Prat i d'en Cambó.
vern d'en Romanones en tot lo que s'ha proposat No u'hi
Pacte fet: contra en Rodés, contra en Carner, contra ha eixit bé ni una
Fins la setmana entranten Moles, contra en Salvatella, el govern no hi posa
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MONTERO

' * A 1' « s o l a de casa hi h« nn matrimoni

i a lladres i

U m b tres filin que m é * semblen fills del dimoni.

1 quan el renyen crida que « n o son b r o m e s » ,

Bl q u i n q u é deixa caure dini la sopera

que estudia per Sherlock o per Fantomas.

0 s' enfila per sobre la calaixera;

E l m í s gran de la colla^po passa dia

tothoiWy^vy-

qae no doni una tf^stra de pfcardia.
Al pare li pren coses de la cartera,
trafiqueja a la cuina fent de cuinera.
Q,uan la mare va a missa, moltes vegades
la espia des de totes les cantonades
i al tornar la interroga amb molta sorna
si triga, si no triga, si surt, si torna,
i si respòn sa mare lo que ell pregunta
en una llibrcteta tot s' ho apunta.
Pregunta a la portera si són conformes
els veins nous, dels altres en pren informes,
sab ai els vcius rablen 0 si fan xefla;
vaja, la criatura és un manefla.
Altres cops muda el disco i esbenzj els mobles

ensopega amb les portes, s' alça d' nn bot
L a noia, que no aixeca dos pams de terra,
t a m b í promet que promte donarà guerra.
Per ara t í les traces d' un putxinel·li
i vol imitfl els gestos de la Borclli;
fa caigudes, s' estira sobre 1' estora,

1 de talons camina com en Charlot;
juga izrlb els plats i xicres, gots i escudelles
i es passa tot el dia fent

tomborelles;

per seure a la cadira dóna una volta...
en fi, que 's veu que (ira per poca-solta.

o a lo millor la busquen i ella ja es fóra
amagada a la porta de 1' escaleta
Jo que vaig veure un dia coses tan rares,

0 bé al mig de 1' eixida tota desfeta
fent senyes al l'rpilo dels plats i olles

« A i x ò q u é significa?» vaig di als l é u s pares.

que I ' espera en un cotxe a' aquells de molles

1 em van dir:

perquè la robi i luego e n u t los mares

i c o x que al C i n e 'Is porto jo cada festa,

1 ja repenedida torni als t é u s pares.

el que veuen aprenen, després ho fan

L a canalla, com es tan llesta

i potser li serveixi quan sigui grani—

i fa motllos amb cera per fer claus dobles
Dintre dels b.iguls mira si pot e^tar-hi

amb un fil a la porta de la consola.

I el petit és m é s diable trenta vegades

o es passa dugucs hores dintre l ' a r m a r i .

que totes les criatures entr maliades;

I jo dic: Bueno; Cine, A r U . Cultura...

A m b roba de sa mare fa de senyora

lliga el gat de la cua, que fort miola.

i encara hi ha q u i es queixa de la censura!

L i torno el vestit de la nena
Ai ai! que no li està bé?
Li és molt curt.
Guardi-i'hi per quan la posi de llarg.

LA PIULA

El R. I. P. del Port franc
El noi de LA PIULA, que sab de què va, tingué
una rialleta davant les piçarres dels diaris de Ja Rambla. Aquestes piçarres deien: " E l Rey ha firmado el
decreto concediendo el puerto franco a Barcelona". El
noi de LA PIULA coneix la gent de Madrid. Sab que
de Ponent ni gent ni -vent, i no volia creure que de la
meseta n'arribés res de beneficiós. Això—va pensar—
deu ésser un enganya-pagesos, una broma electoral.
El noi de LA PIULA, que sab les entremaliadures de
la política, va anar a casa seva a cercar la piula i la
posà sota el real decret fet i pastat per en Romanones,
qui sempre és i serà un enemic de nostra terra. El
noi va encendre la piula, i tot el favor fet a Catalunya va anar enlaire.
El noi de LA PIULA va pensar que en Romanones
no ha fet, hi fa, ni farà mai res en benefici i justícia
de Catfflunya. La seva última obra és un insult més,
una burla una mica grollera. El senyor conde ens ve
a dir als catalans: "Deixeu tota esperança... Espanya ha d'ésser un camp àrid, ben pla, ple de pedres
i de llargandaixos... Espanya ha d'ésser un tancat on
ressonin igual la jota, la munyeira, les soleares, la
sardana i els pasodobles toreros; que tot tingui un defalliment de fam, que no hi hagi un sol cap que s'aixequi victoriós. La igualtat ibèrica ha de tenir un aspecte funerari. Si un poble vol viure, se l'ha d'esclafar
perquè sigui com els altres. S'han d'escapçar els
caps que sobressurtin. Per sobre d'Espanya s'ha de
passar un ribot. Espanya ha d'ésser com un encasellat
de morts on mana un viu. Com una llista de gent que
no menja ni pensa, regida per governadors i oficinistes que dormen..."

una entitat particular que ho sol·liciti. Es l'eterna llei
de l'amistat, de contubemi, de recomanació que impera a Espanya. A Catalunya se l i tapa la boca. Ja no
pot demanar el Port franc. El Govern es lliga els peus
i es posa un nou entrebanc per a no atendre les nostres reclamacions. Els diaris de l'Aragó, aquells diaris
que proclamaren la guerra a les aspiracions de Catalunya, diuen, després de llegit el R. I . P. del Port franc:
";Aragó ha vençut Catalunya!" Es la frase d'una lluita de sportsman. Ha vençut el sportsman de la mort.
Ha vençut el sportsman de la inacció. Així Catalunya
serà ben espanyola... Els llargandaixos aniràn i tornaràn de Madrid a Catalunya, sota el sol calcinador
d'Espanya, sense trobar una engruna. A l finis Hispanifè s'hi podrà afegir el finis Catalonice... Si Catalunya
ho consent, si s'ajup, si pren l'almoina bruta i diu encara —Deu vos ho pagui...!
El Govern dorm tranquil, després cle donar a la
llum el R. I , P. del Port franc.

** *
Es per això que el noi de LA PIULA posa sota el
R. D. un espetec de protesta i torna, fet a trossos, cap
el Centre, aquest R. I . P. com a prova del séu afany de
viure.
DE PARE A F I L L

Catalunya volia viure. Catalunya era com la piula
d'Espanya. Catalunya, camí d'Europa, era caminal per
on arribaven la literatura, la filosofia, les arts, el comerç de la vella Europa. Catalunya era un perill, una
renovació, un crit, un entusiasme, una vèu acusadora,
un pasquí de vida i de reforma. Catalunya alçava la
seva bandera de revolta a la mort, i lés altres regions
podien obirar-la i aixecar-se. Una corrent de fraternitat renaixía en les .nacionalitats ibèriques. Ja no era
el pop central qui manava... Però Catalunya volia
viure; demanava el Port franc; volia assegurar i enfortir l'avenir de la seva indústria, del séu comerç;
ésser la primera capitalitat mediterranea... Això no
podia ésser. Un poble fort dintre Espanya és un insult a Ja nació morta. El Govern atià els pobres agricultors de l'Espanya vella i ancestral... L'agricultor
que no sab res dels conreus, l'home de les pastures
mesopotàmiques, i els industrials dels monopolis, s'alçaren contra Catalunya.
—; Oh, tu, Catalunya, vols viure mentres nosaltres
morim!... Germana dolenta!... Germana traïdora!...—
I l'única mostra de vida fou demanar la mort de
Catalunya.
El Govern els ha escoltat. El Govern ha posat a
la firma del Rei un R. D. que és un R. I . P. per al
Port franc.
El Govern, una vegada més se n'ha rifat de Catalunya. No li dóna el Port franc. Fa una concessió a

B0N
— Escolta, noi Jo quan anava a Madrid portava
municipals de cavall . Ara, quan tu hi vagis, ves amb
moços de 1' Esquadra.

LA PIULA

DOIV
EL POLÍTIC DIGNE
se a la salvació de la
pàtria, és un pecat, i dels
grossos. Aquella dimissió
ha donat el cop mortal a
la política d' atracció que
menteix el Comte de Romanones. Els qui vagin
amb ell, seran enganyats
si no hi van per enganyar Catalunya. Una Catalunya ministerial és
impossible. Catalunya ha
de manar, ha d' arrencar:
tot ho ha de conseguir
per la por o per la força
dels homes i les agrupacions catalanes.
El senyor Sala ha complert amb el seu deure: ja
ho esperàvem. Quin català no el complirà, ara?
Les sirenes de Madrid
prou canten a la orella
dels catalans. No les cregueu: Catalunya no pot
confiar més que amb olla.
Catalans, enfortiu-la.

Honrem el primer número de LA PIULA amb
el retrat de D . Alfons Sala, diputat a Corts per
Terrassa i ex--Director
general de Comerç. Volem que arreu de Catalunya c o n e g u i n l'home
honrat, el polític digne,
el ciutadà concient qui
amb la dimissió del càrrec on va posar-lo la
creencia que el partit l l i beral i el séu cap, el Comte de Romanones, complirien les promeses fetes
a Catalunya, ha demostrat que no cal pensar en
els partits del torn pacífic, en els homes i en la
política de Madrid.
La dimissió d'en Sala
diu clar que, l'acostar-se
als partits del torn, creient que amb ells o dintre d'ells pot col·laborarUN NEUTRAL

ELL!
Per carambola un castellà districte
va fer-lo diputat de la nació;
ha arribat al cimal, i avui, invicte,
té el calaix de les veces i el turró.
Plora amb el bé i riu amb el conflicte,
lleig i estrafet als nois faria p6;
cada gest de sa cara és un delicte
i cada pas que dóna, un saltiró.
Per ell no hi ha paraula ni justícia
ni principis ni lleis Debades clames,
poble, cansat i cuit de sa estultícia
amenaçant arreu amb foc i flames;
és tot falsia, tot verí i malícia:
i cl millor d'aquest tipu són les cames.
TON

— Uns rechidors volen que 's parli castellana, otros
català... Jo no m enredo i doy gust a todos: parlo municipal.

4

LA PIULA

ililii

•,:rr.:::i'.x·.

jiiPgaiiliilil
hiiíi^ittl^iii'iliiiiiiinii::

üíiHli

ililliiiilll

BPiSiiiiliii

L A DIMISSIÓ D E L ' A L F O N S S A L A
— Me 'n ric dels gfasos asfixiants! Els d' aquí si que emmatzinen... A respirar sota el Montserrat!

LA PIULA

DON GILDO, E L MATEMÀTIC D E L A POR
— fíij'os w/os, nos hemos retirada otra vez de la sesión.
— Pero si vostès eren 24 i ells 22...
— Sí, pet o hay regionalistas que valen por dos...
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(HISfORIA
A un vol d'aeroplà de New-York, a la vora d'una
carretera de primer ordre que té tres kilometres d'amplaria, amb bancs de pedra per a asseure's els que
passin de l'un costat a l'altre, i que frueix l'ombra
d'uns arbres tan alts i tan grans que poden fer-hi el
niu en ses branques totes les bestioles del Parc, té el séu
domicili un mister que, de tan savi coní és, li diuen ei
doctor Filosophia. Aquet savi és l'home que té la calva
més grossa del món i el cervell més complicat de tots
els cervells haguts i per fer en tots els caps vius del
planeta Terra i dels demés planetes on hi hagi caps.
Aquesta afirmació va ésser feta per un altre savi, amic
del doctor Filosophia, que l i va amidar la capacitat
cerebral amb un cerebromicrometre.
Diuen que n'és tant, de savi, el doctor Filosophia,
que tot ho sap abans de que l'hi diguin. Ho endevina
pel gest, per l'ademan, per l'ànima de l'acció: Que
ve un home, garrot enlairat, cabells erissats y ulls
feréstecs; desseguida treu la conseqüència: " j M'espera una garrotada!..." En tot és així: si l i presenten
un compte, sap, per endavant, que té de pagar-lo; si
té gana és que no ha menjat; si, al mirar per la finestra, veu que la gent porta paraigües, ja sap que plou,
i si surt es posa el chubasquero.
El doctor Filosophia, com tot home que estudia
!jt)olt, és una mica llunàtic. No més estudia les nits de
lluna clara i esplèndida. El séu estudi, que té uns
quants centímetres més que la plaça més gran de
quants centimetré^ més que la plaça més gran de
New-York, és un estudi sui generis; a les parets hi
té penjats quadros imitats d'en Velàzquez i aiguaforts
d'en Goya, barrejats amb panderetes de pell de torero andalús, que llueixen inscripcions gràfiques, com
les següents: "Olé tu mamaita" i "Recuerdo de Espana". Es clar que ell no ha estat mai a Espanya, però
hi té certa simpatia, pel país dels bous braus.

J^NQUI)
fossin els d'aquesta cambra; per a tu no hi ha stcrets
psíquics; tota la colla de passions i sentiments les coneixes com si fossin de la teva família; saps lo que
vol dir conciencia, honor, patriotisme i tantes d'altres
coses inventades anys enrera. Jo estic en un veritable
compromís—afegí—; és un cas de conciencia i vinc a
demanar-te consell: Tu saps que tinc dona... Una. dóna
que la va agafar per l'aigua oxigenada i ara no sé si
porta capell ros, si té cabell ros, o si és un coracero
amb casco. La meva dóna està malalta; té uns quants
milimetres d'un budell ímportantíssim fets malbé. Estic al costat séu de guardià permanent, i per a que no's
mori tinc de llegir-li, sense aturar-ne un moment,
contalles de l'Edgar Poe i de l'Hoffman per a fer-la
somniar que viu, i aixi quan se mori no se'n donarà
compte i seguirà somniant... 1 aquí ve el conflicte. Aquesta nit, fa uns quants segons, han vingut a cridar-me
per a curar, pel mateix procediment literari, un malalt gravíssim, i també desitjós de sortir de la vida
sens donar-se'n compte. I vetaquí lo difícil de resoldre: i què tinc de fer?... i Quin malalt cuido?... ^Pot
més l'amor a la família, o l'amor a l'humanitat?... Per
això vinc. Tu, que coneikes d'aprop tots els sentiments,
judica, pensa i falla.

El savi metge restà mut i el Filosop, sense dir
paraula, comensà de treure unes balances de precisió
mentals per a pesar sentiments, moguda per un motor Edísson. Després va pujar als prestatges de la Biblioteca per medi d'un ascensor, í valent-se d'una grua
més grossa que totes les grues del port, va baixar uns
quants volums, que llegí calmosament, tot servint-se
de tota classe d'ulleres, comensant per uns binocles
de teatre i finint amb una ullera que feia digne pendant amb la d'en Comas i Solà, l'únic actrònom de
Catalunya.
El metge restava mut, com sempre, i anava compUna nit, que, com sempre, estava capficat, va sen- tant-se les pulsacions. Ja'n portava uns mil-lons de
tir un cop al gran finestral de la seva habitació. Era comptades, quan un raig de sol ixent va petonejar aleun dompany en sapiència que, tot fet un volivol, pilo- groiament el rostre dels savis amics. El Filosop, tot
decidit, va tancar els llibres í donà començ a un motant'un aeroplà de butxaca, venia a fer-li una visita.
Al sentir el cop el doctor Filosophia es tragué les ment ímportantíssim. Semblava una escena de l'Ibsen.
ulleres, pensà un silogisme, s'aixugà la punta del nas,
—El Sol surt;—digué—plego!
i prenent el determini d'obrir la finestra donà tres co—Però,—afegí el metge.
pets en un botó elèctric que va posar en moviment el
—Res!... Procediment!... Insistència!
gran finestral, donant pas al savi amic. Aquet savi no
De sobte va sentir-se el tilinc-tilinc d'un telèfon
era altre que un doctor en Supra-Medicina tan llest aeri. Era de casa del metge: La seva dóna havia mort!
que no podia parar de feina. Ell, tot solet, sense aju- Tot restava solucionat; aniria a veure l'altre malalt.
dants, havia omplert tres cementiris-bar de New-York
Ja estava disposat a fer-ho quan el timbre del tei estats adjacents.
lèfon tril·lejà altra vegada. Res!... El malalt desconeEl doctor Filosophia desseguida endevinà que al gut també havia mort!
savi metge—conegut a New-York per en CuraíotoEls dos savis restaren muts. A l cap d'una bella esdo—n'hi succeïa una de grossa.
tona el Filosop parlà.
En efecte: el doctor Curalotodo, després de recu-.
—Aquesta nit continuarem discutint el que haullir l'aeroplà i ficar-se'l a la butxaca del rellotge, ex- ríem hagut de fer... ; Per què no s'esperaven!...
plicà el motiu de la seva visita.
I el metge, tot traient-se l'aeroplà de la butxaca,
—Tu ets un savi—digué, calmós.—Jo'n soc un al- anava comptant pulsacions.
tre. Però tu ets savi perquè penses i jo ho soc perquè
faig. Tu saps esbrinar els recons de l'ànima com si
KAU
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SPORTS
Futbol
Dissabte i diumenge passats els de I' "Espanyol" se les tingueren amb els areneros de Bilbao, uns nois que 's veu que,
El senyor Mercuri, empresari sense ser fenómenos en saben un niu en qüestió de coses i
patacades. Res, que els espanyolistes, amb tot i tenir Sanpere
La pobre senyora Talía s'ha quedat sense pis. Ha deixat de la seva banda, vegeren com els forasters els violentaven per
córrer allò de l'art, ha plegat la barraca i ha fugit davant de la ca- tres vegades la porta, com aquell qui es fica a casa seva, sense fer
tàstrofe. El senyor Mercuri, aquell déu entremaliat i agut, ha vist cas de que el porter s' ho mirés amb mals ulls i en protestés amb
que en el teatre, com en totes les branques de l'art, lo principal totes les seves forces. Els nostres prou en feren de trapaceríes
era vendre. I ha plantat botiga de comèdies. Res més que botigue- per ficar-se a casa dels altres, però jfillets de Deu! les feien tant
tes de comèdies tenim a casa nostra.
amb els peus que no n' encertaren ni una. Vaja, que no hi ha
Res més que salta-escenaris com en Borràs. Res més que dret a ostentar el títol de campió de Catalunya i no saber-lo o
dependentes boniques com la Xirgu. Botiguetes de fusta, drap i no poder-lo defensar. ^1 doncs l'honor? Està vist que el paper
Espanyol va de baixa.
cartró. Botiguetes d'una indústria de mals endressos.
La pobre Talía ha deixat sa casa i ara tenim el seiior Mercuri
• •
posant taquilla. Després de tot, el senyor Mercuri té tota la raó.
Al camp de I' "Espanya" hi hagué diumenge al dematí una
En aquest món lo més important es la taquilla. I, per això, és
l'Únic que ha cuidat el senyor Mercuri fet empresari. Perquè, el reunió de família que començà a puntades de peu i acabà a coça
senyor Mercuri, pensa així: "Un teatre pot deixar de tenir-ho tot: seca, tocant les de rebre als més menuts de la colla Ventatges de
escenari, llotges, platea, primer pis, decoracions, llums, actors, voler-se barallar amb els grans.
fins comèdies; però no pot existir sense taquilla." Desseguida Nàutica
que veiem una taquilla, pensem: aquí hi ha un teatre. I és que
Al moll de Barcelona els del ram de I' aigua mogueren un
la taquilla es l'ànima, el cos i l'acció del teatre. Així un còmic
gran
xibarri per provar qui d' entre ells sabia millor de regaés més bo quan cobra més; i una tiple canta més bé quan cobra
més; i un teatre es més bo quan més car es paga el dret d'en- tejar/art avui de gran moda i utilitat, atesos els preus de les subtrar-hi. D' un autor es diu: és un home de taquilla. D' una obra: sistències. Se n' endugueren la patent, desprès d' una disputa
donarà tantes entrades. D' un actor: farà tants plens. Tot és co- empenyadíssima i bonica de debò, els Srs. Oonzàlez i Elías Junmerç adintre del teatre. I és que, el teatre, és representació de la cosa, que per no mullar-se els peus s' embarcaren en la Fitora
vida, i a la vida, això ja ho saben fins els poetes, la qüestió són que lliscà com una seda damunt de 1' aigua.
Xoquin-la, amics Oonzàlez i Corredisses; han demostrat que
diners.
quan voleu sou homes... a í' aigua. •
L'art, a força de temps, ha esdevingut una paraula buida.
CORRECU1TA.
L'art és una manera de guanyar-se la vida. La vida i l'art són com
dos monstres. L'un està davant de l'altre. Tot es qüestió de veure
qui menja a qui. Quan un artista menja de valent ja no és artista.
La vida se l'ha empassat. La gent ho sab tot això. La gent sab
que protegir l'art es una cosa que vesteix i per això va al teatre. En Cavia, crucificat
Oh, poder de l'astut Mercuri que fins posa espiritualitat en els
nostres actes!
A Madrid—ja'l coneixen els catalans—escriu un peUn home, per animal que sigui, pot anar cada nit al teatre i riodista que respòn al nom de don Mariano de C.ivia.
sentar plaça d'home discret. Tot se compra amb diners... I és Aquets dies, el nom d'en Cavia ha estat en tots els rotaque Mercuri s'ha fet empresari i director d'escena i còmic i pú- tius de la Cort Fins de Saragossa, la ciutat heroica,
blic. Desprès de tot, l'art teatral és noble. Per uns cèntims podeu varen sortir en romiatge uns quants tboy-scouts» per
comprar emocions. I les emocions, a la vida, tenen tanta impor- saludar el maestro.
tància com la teca. Nosaltres patim fam de teatre. I es per això
.1 hem vist el maes/ro en totes les postures retratat
que'n parlem. Perquè teatre, amics, no és una comèdia de Li- al costat de TEchegaray, l'home de pedra, a la porta del
nares Rivas, aquell senador sord que'ns ha ofert a Romea una Palau del Rei. entremitg dels «boy-scouts»
cosa que's titula "Toninadas". Això es un seguit de sentenciés i
A la nostra terra l'homenatge a aquest home ha
xistos de full de calendari. Com tampoc és teatre allò que Sasso- estat un succés sense importància. En una sala de
ne—aquell pobre americà que sempre malparla de Catalunya i lectura, aon van homes de lletres, vàrem escoltar
viu a Madrid mercès al delicte de renegar de sa terra per dir-se aquet diàlec:
madrileny—ens ha ofert a Novetats. Aquesta cosa: "El intérprete
—Diu que a en Cavia li han donat la creu de don
de Hamlet", és una pinya americana que al pobre Hamlet li Alfons X1P
ha sortit al nas. Aquesta nova desventura no la pogué imaginar
-Si.
el bon Shakespeare, perquè, aleshores, encara no existien literats
—Qué potser ha anat a la guerra?
castellans a les Amèriques. No, no, això no és teatre,.. I aquesta
-No.
és la nostra pena.
—Doncs quins mèrits ha fet?
—El mèrit més gran que un escriptor pot fer a MaPerò som joves, som optimistes, tenim confiança i amb la
nostra Hanterna interior anirem tota la vida cercant una escena drid: malparlar cada jorn de Catalunya
Així en Cavia ha estat crucificat: de la seva terra
noble. Si la trobem ens emocionarem. Si no la trobem anirem
fent broma. Que la broma, amic, també és una cosa que té tanta l'heroica Saragossa, van unes innocentes criatures abesar-li la mà com a un avi de bon cor.
importància com el bon vi i la vianda sabrosa.
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LA PIULA admet col·laboració voluntària—literària, artística. Sostindrà correspondència, voluntària
també, amb els col·laboradors, com ja veuran per la
secció corresponent d'aquest número. El calaix dels
originals té una boca molt estreta; la caldera dels
xistos dolents és molt ampla.
LA PIULA pagarà tot lo que publiqui: articles,
versos, espetecs, ninots i fotografies. Qui treballa ha
de cobrar. Els que vegin lo séu publicat, poden passar per 1' Administrac ò a cobrar l'import, segons
tarifa que se'ls exhibirà, prèvia justificació de la seva
personalitat.
Així creiem contribuir a resoldre, en part, el
problema de les subsistem ies, encara que comprometem les nostres.
Entesos?
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Els SPnadtfrMfcjifAats a Corts regionalistes, en
firmar-se el decret de disulució iie .Curts, han publicat
un inanire^tjque 'fj»«%)f<}Hí*'Se'irhan fet dues edi-jc
cions; una^St^Jana i altra castellana, de molts milers
d'exémplars.
El Manifest ve a dir que Espanya, si no creu a
Cataljnya, està perduda: que no podem seguir tal
com anem de constitució i de preferències; que qui
no vol creure la bona mare ha de creure la pell de
cabra.
En Royo, en Cavia, E l Imparcial i altres corifeus
del centralisme ja tenen feina.
En el Manifest es diuen veritats com un temple:
es parla clar. Involuntàriament un recorda les paraules lapidàries d'en Cambó de no fa paire:—Catalunya, abans de la pau europea, té el dret de saber el
que p.^t esperar dels governs d'Espanya.

El senyor Sala no ha volgut celebrar intervius
amb periodistes. El Comte de Romanones i el partit
lliberal l'lli hauràn d'agrair tota la vida.
Quin favor que'ls fa!
Perquè el senyor Sala, qui és un home sincer, diria
la veritat, tal com la diu als séus Íntims,
i la veritat l i fa dir horrors del que passa a Madrid.
—Mai, ni en l'època més vibrant del
regionalisme, que sembla tornar, —deia
un íntim del senyor Sala—s'ha dit de
la política i del Gorvern el que el senyor Sala diu... La llei de jurisdiccions
el condemnaria irremissiblement
Ja ens ho pensem: tothom qui coneix
allò, pensa o diu el mateix.
Ni amb pinces...!
nXJxH

Senyor Suarez Inclàn,
no se'n vagi, per favor;
que l'altre que enviaràn
encara serà pitjor.—
Algú al llegir-nos dirà
—sembla que no pugui sé.
Doncs els frts ho diuen clà:
El Prefecte que se'n va
és millor que aquell que vé.

Què apreneu en aquesta escola?.
Ens eduquen la mà esquerra com la dreta...
Educar I' esquerra!,.. Ja li vindrà bé una mica d' educació.

La Junta de transports, a'tra broma
d'en Romanones contra d'Espanya a
favor dels navilers del N<>rt.
A l Comte tant l i és jugar amb un
pretendent a candidat encasellat, com
amb la fam í la misèria del país.
P e r ò ara el joc li pot sortir malament,
al Comte: ara hi ha a Espanya lo que
fins avui només hi havia a Catalunya;
problemes vius.

LA P I U L A
Els disgustofe, els conflictes se l i apilen, el volten,
el llifíu n...
^ í b - * m -L'M '
Com deu tremolar pensant aqib les Corts
I té raó de tremolar; ja pot preparar-se.
i^5
En Pich fa pel·lícules; és a dir, les ven . les lloga,
hi trafica.
Encara no s'ha determinat a representar-les.
Espera que Charlot passi de moda.

—En el tramvia.
Eiia.—El dia que portem mirinyacs altra vegada,
no sé pas com ho faran vostès!
£i/.—Jo si: aniré a peu.
8^8
En Lerroux va per Posadas; en Lerroux no va per
Posadas. En Lerroux va i ve de Madrid... Pobre Lerroux! No sab que ara mana en Rodels, com li diuen
a M.idrid a en Rodés... En Lerroux va a parlar a
l'Alba, i l'Alba somriu; va a parlar a en Romanones,
i en Romanones fa l'ul et a en Rodés que mira pel
pany de la porta, somiant ésser Gobernador Civil.
No ho ha est;it en Matheu?
L'astre d'en Lerroux s'eclipsa. Fins la sort l i fa
xistos dolents... A Barcelona, si és diputat ho serà
per rodes; si no ho és de Posadas, no ho serà per Rodés...

El <enyor Callen ha proposat que de la Plaça del
Beat Oriol se'n digui, per la canonització del taumaturg català, Plaça de Sant Oriol.
—Per què s'hi fica amb aquestes coses de la
religió, el Sr. Callen?
—Dèu ésser per encàrrec de la Cuca-fera.
—Cal no ho creguin. El Sr. Callén cerca la protecció de Sant Josep Oriol, que sabia fer monedes
dels talls de raves...

Don Gildo ha inventat una nova teoria de la democràcia i del sufragi universal: que les minories
han de manar.
La predica i la practica, aquesta teoria. Així, 24
regidors, per ordre seva, varen fugir de 32, deixantlos amns del camp.
Amb aquesta teoria D . Gildo pensa anar al Congres: és una teoria interessada. En les vinentes eleccions, es diu ell—en castellà, com és natural—,els
electors radicals no seràn tants com els regionalistes.
Manera de guanyar: que s'acordi que han de perdre
els que siguin més

,0 del Port franc ha estai .una .\jron|Apesada:
' i Lc
cosa, al cap i a l'ultim, del comto-de.. Romanones
es burla del malalt i- de qui el víllla.
"nu, primer, una promesa amb reserves; després
1 arma electoral per a fer quedar bé els candidats
caciquistes; desprès un negoci. A l descobrir-se el
marro va pensar-se amb deixar-ho córrer recorrent
a 1' expedient d' una informació. Precipitadament
s'ha resolt com un c 'ntra-cop a la dimissió del senyor
Sala, que deixa el Govern en descobert.
Peró el R. D . concedint el dret de demanar
Ports francs és una broma de mal gust.
Voliem un Port franc com el donat a Càdiz, i en
lloc de gadità, ens el donen sevillana. No passa,
senyor Comte.
El Port franc, tal com ve reglamentat, és un plat
de perdius amb cols, sense cols i sense perdius. A l trament va orientat al negoci particular de què tant
s'ha parlat aquests dies.
. E l Poble Català, orgue del Govern, seguirà alabant-lo.
Barcelona—les corporacions populars i econòmiques—no el voldràn. E l Comte s'ha pensat enganyarnos i s' ha tret els ulls.
Sempre la comèdia, sempre la burla, sempre els
negociK particulars...!
4^»

La Junta de Transports, la qual tenia per objecte
rebaixar els marítims, que han pujat d'un 300 a un
600 per cent, es pot donar per disolta.
H i ha hagut baralles en gran, perquè sembla que
el que's volia era que no fés res; sobretot pels carbons.
Coses d'Espanya i d'en Romanones.
A h , apropòsit de transports marítims. La casa
Figueroa, que és la del Comte de Romanones o del
séu fill, acaba de comprar, per una mil·lonada, vuit o
nou vapors que aniran a portar plom de la casa a
Anglaterra, i vindràn a Espanya carregats de carbó.

Avís
En el número vinent honrarem les planes centrals de LA. PIULA amb els retrats dels candidats a
Diputats a Corts, regionalistes, començant, forta i
ben clara, la campanya electoral.
Confiem amb què aquestes planes ens serviràn,
sense correcció de cap mena, pel número que el dijous 13 d'abril dedicarem als candidats triomfants.
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XARADES RÀPIDES

TARJETA

Nota, líquit, total apellido.
Negasió, nota, article, total nom d'home.

F. Nadal i Massa
TORKÍ.I.Ó
A m b a q u e s t e s lletres fer el titol d' u n d r a m a c a t a l à .

P. M .

XARADA
Sabs la tres dos i en dos u?
han entrat a casa el tot.
—Potsé 's casen?
—De segü.
—Ja '1 planyo, pobre xicot!

XARADA
(Historieta breu i vera.)
Al meu poble hi ha un tot

que fou u quatre de fer

perquè un senyor d' u dos

CONVERSA
—Home, Joan, ja fa estona que t'espero.
—iSaps qui m'ha entretingut?
-iQui?
—La que hem anomenat entre tot dos, que és germana del
que tacabo de dir.
F . A. V.

quatte

cacic non sanctus per cert,
volgué fer bossa rodona.
Es va disgustar la gent
amb broma tan prima quarta
com venia a ser per ells;
i en u quatre li tiraren
el séu procedir dolent.
Veient-se el funest cacic
en quarta tres quarta pres,

ANAGRAMA
Pep... tot quin total mes maco
tenim aqui dalt penjat,
si no fos que no hi arribo
ja me '1 hauria menjat.

va fugir a la u dos quatre
al fi de salvar la pell.

C. de^Q.

D.

LOGOGRIF N U M È R I C
7

nació europea
nom d' animal
nom de persona
instrument de música
carrer de Barcelona
nom de moneda
nota musical
consonant

6.
3
5
3 5 8
7 8
8 7
1

A.

GEROGLIFIC
JANER
Bonatxo jugador
T I
ANTON
—PESSETA RAL
10 CÈNTIMS
T

C. C.

Correspondència
Advocat: Hem llegit tota la seva carta. Ja veu si
som valents I
Quinze quartilles!
Ens fem càrrec de
que no té feina, però li volem donar un consell: no escrigui. E l paper és car i, la veritat, el llegir les seves paraules hem
dit com aquell; el paper val molt mésl—/, C : Home... això
és ser massa indiscret... ^que qui som?... que si som joves?...
que si som vells?... que si anirem contra d'això?... contra
d'allò ?... També li donarem un cosell: compri el periòdic cada
dijous i si no és tonto ho arribarà a saber tot.—Arganda: L'hem
conegut. E l séu estil és el d'un ecoïsta de E l Dia Gràfico.
Passi per casa i riurem amb la seva literatura.—Horacio:
Molt bé. Això se'n diu encertar. Agut i deliciós el xisto.
Passi per rAdministració—if. C : Vol fer el favor d'esperar-se un moment? E I dijous surt i no tenim temps per a
respondre a cartes particularment.—Senyoreta M. A . : Als
peus de vostè, senyoreta. Efectivament; no hi farem secció
de modes ni de consultes femenines, però si lo que'ns envia
té tanta gràcia i agudesa com la seva carta, vostè serà una
agradable redactora.—R. A. C — B . V. C — F . D.—J. C. S.—
P. B.—F. C - A . G.—M. F . — R . A . — J . L . P . — A . L . T —
L L . M.—E. M.—A. C — S . A.—M. A . — J . M.—R. P . — S . S . E . B.—N. B. P.: Queda feta la suscripció.
Impremta Fills de Domingo Casanovas; Ronda de Sant Pau, 67.—Barcelona
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IMPREMTA, LL1BRKRÍA I PAPERERÍA

BONAVIA

I DURAN

Obra nova - Poesies patriòtiques - Recull de reputats escriptors
PREU: UNA P E S S E T A

Totes les obres del teatre català
•

EDICIÓ ECONÒMICA

Postals dels escriptors de la terra
Retrats dels actors i actrius del teatre català
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L A PIULA

LA IMPOTÈNCIA DE L" O D I

Les sagetes es tornen contra els qui tiren.
Sant Jordi, invulnerable, va fent sa via...
matanj^ls dracs feréstecs
del centralisme

