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El pinxo del Ministeri,
Hi A seguir per la pendent
i el modo que s'enraona,
eia homes de la Corona
hauran d'anar de "vaUnt".
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REGENERADÜR DE LA VIDA
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DE L A
SETMANA
Kls radicals deuen estar més que contents del resulu i de la sessió municipal en que va tractar-se de la
processó del Corpus. Elfe no volien que n'hi hagués de
pniccssó, i feren mans i mànegues per a que els regioII, listàs i amb ells els altres regidors de dretes, s'en
vsen a caseta cansats i avorrits p>el devat estèril i
c ca solta que provocaren, arrivant fins a l'extrem d'a, r-sc'n del saló cada volta que tocava votar.
I·'.stà clar que en bona doctrina democràtica la llei
ik majories és una llei inapelable. i l'actitut dels radica's resullanl què la majoria els era adversa, devenia
ili lo més ridicol que s'es vist, més hi estàn tant fétt
aiub el ridicol. que tins quan el poden evitar s'empenyen
en fer-lo créixer, no més que per a demostràr a Ics
ni. ces que els segueixen, que són de lo més lliberal
i > ulte que corra per món.
Sectaris i còmics a l'hora, nostres radicals, fan serviv les sessions municipals de plataforma politica, i enneri a la Casa de la Ciutat com enraonarien a la
l a del Poble en plena propaganda electoral, i Què
es això de fer processons! ; On s'es vist que una ciutat
progressiva d'un estat oficialment catòlic faci proces50 > I ; E n quin llibre s'es trovat que l'Ajuntament
d i na urb com Barcelona vullga subvencionar una proce; só i desitgi assistir-hi corporativament I Això no
ho poden permetrer els republicans radicals, gent que
vnlen la llibertat i la igualtat i la fraternitat... per ells
nu n é s , com aquell famós personatge de L a Marsellesa.
Aquella sessió fou una nova vergonya que els radial- afegiren a les moltes que han llençat al rostre de
to rtmtal Ciutat. Barcelona no havia de tindrer proccssó perquè als regidors radicals no els hi venia bé.
A ileu un motiu més poderós? i Que la majoria dels
r'.i dors representants de la immensa majoria dels veïns
en volguessen de processó, què hi feia? Ells no tenien
la torçà de la raó ni la raó de la força, i mancats d'an
' alire element de victorià, la cercaven en cl fàstic i
lauirriíuent dels adversaris, guiats per aquell cap-ci~r iy d'en Rocha, que va posar en evidencia davant de
t'H Barcelona la seva insignificancia i el seu maquiave''sine de noi mal criat.
Pins l'arcalde, que vota amb els radicals, va cansarse a la matinada de les entramaliadures dels séus exï ' a u , i va fer tancar les portes del saló de sessions,
l'cri|uè s'acabés aquella estúpida comèdia anticlerical.
' 'a comèdia va acabar-se. i fou votada la subvenció de
CfMisuetut per les festes populars del Corpus i l'assisKiicia de l'Ajunlament en corporació a l'ofici i a la
Processó, acompanyat de la Banda municipal.
Quin ridicol \yc\s eterns menjacapellans, i conculCwlorg impenitents dels ideals que diuen defensar!
De com Barcelona va rebrer l'acord de les dretes
Atingut mercès a la paciència dels regidors regionalis-

tes> ne tenim una prova amb lo que succeí a la entrada
de la processó a la Catedral, on el públic, composi de
imiJls milers de persones, va ovacionar als regidors que
hi anaven, presidits per l'arcalde senyor Marquès de
( nérdola, acompanyant després a l'Ajuntament fins a
la Casa de la Ciutat fenl-lu objecte dc grans demostracions de simpatia.
Una nova lliçó pels eterns protestataris, pels constants pertorbadors de l'ordre públic, pels agabelladors
dels principis lliberals i democràtics, pels itiqvisidors
modenis, que vòlen una llibertat sens liinits per ells.
i una'esclavilut sense limits també, pels que pugueu tenir a sola peu. sobretot, sinó pensen com ells.
Mes, no temem pas que aqueixa lliçó els hi sia profitosa. ; N'han rebudes tantes en va! KUs són intrangigents perquè si, que és la raó del pont de Lleida, i quan
no poden imposar-se pel nombre, o per la menaça, se
donen a Iota mena de pertorbacions, fins a les bullangués del carrer, o s'en van sorollosament dient que no
se'ls hi tenen les consideracions degudes, com han fet
ara els tres radicals de la Diputació provincial, no més
qtye per a presentar-se enfront dels séus com a unes
victimes del clericalisme o del regionalisme, i mourerlos en sorollosa protesta.
I ja que havem esmentat al regionalisme, bò serà
que fem avinenta una volta més la raó d'ésser del lerróuxisme entre nosaltres, que no és altre que pertorbar la marxa triomfal de l'esperit autonòmic de Catalunya. Es mou el nacionalisme català i es foragiten les
maces radicals sotragades pels séus capitostos, els enemics implacables de Catalunya. P e r q u è el lerrouxisme
és com una orga elèctrica que té les tuberies a Barcelona i el teclat a Madrid. Per això solsament sona l'orga,
quan alli polsen el teclat, i com més fort el polsen, més
estridentes se posen les trompetes radicals, fins a ferse aixordadores.
Per això no hi ha que fer-ne gran cas de l'orga: lo
que ens cal, és encarar-nos amb l'organista ben sovint.

— No cal que'» molesti lam;
|fa un'hora que'm ve al darrera!
—S'enginya, nena pitera;
es vostè que'm va al devant.
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CRÓNIQPEm^D MADRID
L a vaga dels periodistes ha entretingut dos dies
més la discussió del Missatge, per que no han volgut
parlar els conspicuos. Han fet b é : les discussions parlamentaries no tenen per objecte convèncer als diputats,
sinó enterar al pais de lo que pensen els de la oposició
contra lo que fan els Governs o fer caure an aquests,
ja amb paranys de reglamentació, ja enfondint les_ divisions ministerials.
EI Govern volia enllestir la discussió del Missatge
el dia 24: al pas que anem, ni a primers de mes es votarà. E s aquest un altre fracàs del Govern. I encara
falta la nova intervenció dels nostres amics que reproduiràn la esmena nacionalista per medi d'una proposic o incidental que obligui a parlar als senyors Maura.
Dato, Mella i Alvarez.
i Què passarà? Aneu-ho a saber. E l Govern hi arribarà molt madur al final del debat del Missatge: l'incident sobre el sulfat de coure, promogut pels senyors
Bertràn i Musitu i Ventosa, ha acabat d'ensorrar al
immens Gasset, una de les "patums" mos perfectes de
la política espanyola, i ha sotsmogut la terra al voltant
del senyor Alba, a qui se li espera un tràfec que ja
preveu, amb la discussió del projecte sobre ganancies
extraordinàries de la guerra.
E l Govern està pertorbat, sotraquejat; fa aigües.
Pot tenir èxits fàcils tocant a sometent patrioter, però
la processó li va per dintre i s'aguantarà gràcies a que
ningi'i vol, en les circumstancies actuals, la responsabilitat del poder.

justa i patriòtica dels actes o de les omissions del Govern, cauen sobre els homes que representen els partits. Així toleren les idees i s'exesperen avant dels homes; així qualsevol diputat pot dir lo que no pot dir
un regionalista.
En l'incident del sulfat de coure com en les interrupcions als discursos dels senyors Cambó, Ventosa
i Ferrer-Vidal, en el Congrés i en els debats del Senat
amb els senyors Abadal, Rahola i Soler i March, s'ha
vist clara la nerviositat dels ministres i exministres. En
Romanones i l'Alba fins fugen de tota discussió. iCòm
tancarien el Parlament si poguessenl
i Tant bé que haurien anat si el plan d'en Collasso,
l'Alba, en Corominas í en Lerroux hagués triomfat!
Un Congrés sense els regionalistes, fóra una cosa plàcida, tranquila: un partit amb "tango", una paredia
de discussió. Però ara és diferent: ara és un suplici pel
Govern. Comprenem la nerviositat i fins la desesperació del Govern.
• •*

Al Senat, la patum d'en "Benito i Palomo", cula
dia més "Palomo" i més "Benito", ha ressucitat el plet
de les aigües de Barcelona i desseguida l'han felicitat
els datistes i els del "Comitè", que si no fossin els telegrames i les gacetilles d'en Valcells i d'en Pareja,
ningú sabrien que exístissen. E n Pere Rahola li ha enterbolit les aigües a la biseroca vitalic'a i no tindrà
ganes de tornar a probar fortuna.
Ademés a Barcelona existeix el problema de les aiírües, però ja no té l'aspecte que tenia fa dos any*
Avui la solució proposada per la Comissió d'Aigües ja
no pot ésser pràctica. Dos-Ríus mateix la ha iïïiposibilitada. Discutir-la és parlar de la lluna.
Però al Govern li ha vingut bé per a mantenir l'eqtiivoc amb que va sellar l'expedient i per a dir que'ls catalans necessiten del Govern central per a resoldre fins
els conflictes d'una ciutat; s'ha parlat dels 30 mil 1 ons
• **
que va prometre... i que no donarà mai.'
La setmana darrera de juny serà de tràfec al ConE l senyor Llosas, digníssim diputat jaumi, ha inter- C-'és i al .Senat; els nostres parlamentaris tornaran a
vingut en el debat del Missatge, pronunc'ant un dis- acttfòf i l'interès tornarà a créixer.
curs fondament català. No ha produit esbalots ni ruA h ! E s digne de menc o el discurs del meu distinmors. I.o que.ell ha dit, dit per un regionalista, hauria
git enemic senyor l a Cierva. L a raó a un moro.
promogut interrupcions i fins escàndol.
Passa una cosa molt especial en el Parlament: el
Govern i les oposicions del règim no temen les idees
per oposades que siguin al séu criteri; temen als homes. Ells pensen: lo que en Cambó diu. per exemple,
podrà triomfar un dia o altre, podrà sentar-se i tot al
banc blau el concepte autonomista; les Corts podràn
discutir un estatut català, però i qui governarà llavors?
EI que governi, que s'arregli.
Mentres que les embestides dels homes, la crítica

J . Cardús Paraiflíies - - Ombrel·les

Vanos

Portaferrissa, 10 ————
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DL: COM SE FA CRE1XE UN POLL FINS ARRIBAR A OALL
EN CINC MINUTS
Es l'hora de l'ajoc. La Tereseta, a qui han arrivat
forasters, s'en va a veure la Dolors per a tnercar-li un
pollastre. La Dolors pela patates al pas de la porta.
—Ola, Dolors; santa nit.
—Jo't fum, i tu per aqui Tereseta?
—Ja ho pots veure. Altrament, i no tindries pas una
enií)OStada de blat-de-raoro per deixar-me ? Dellonses, sabs,
t'ei tornaria demà.
i Ai, filla, se'n ha cullit tan poc enguany I
—Ja és veritat, Tereseta, però afigura't que m'ha arrivai el gendre i la fiola...
—Em sab greu, Dolors, mes quasi no'n tinc perquè el
necessita l'aviram.
—Feste refuma, això si que m'empipa, i Què'n cries
mcita à'aviram?
—Ca! Una misèria; quatre gallinetes.
— i Pollastres, no ?
—Crec que'n tinc un. Vaig vendre els altres en el darrer mercat.
—iVan barates ara, no fa, Tereseta?
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—Borranga, jquè dius? j Caríssims van! Uns per altres en vaig treure a nou pessetes el parell.
—Ja vas tenir xaripa. i Eren grossos, eh ?
—Que t'haig de dir... com allò.
— I el que't queda, j é s de recibof
—Petitet, però té lluc.
—Bueno, i em pots deixar el blat de moro o no, Tereseta ? Cuita, que ho tinc tard. Els hi haig de fer el sopar, encara.
—Que't diré, Dolors; em farà falta.
—Veuràs, doncs; si em volguessis ensenyar el pollastret, al menys no hauria fet l'anada per la vinguda.
—Déu sab on s'haurà ajocat. Qui'l caça en aquestes
hores. Vina demà al mati.
—Tindré d'anar a comprar el blat de moro, demà al
matí.
—Si tant t'apressa, no vindrà d'una embostada, t'ei
deixaré jo, el blat de moro.
—M'estimaria més que m'ensenyessis el pollastre.
—Es que francament, Dolors, no me'l vull vendre. Es
xic, j ai Senyor !
— I bé Tereseta, si tan xic és...
— i U n pollet!
—Si'm convingués... devegades, sabs? Un hom els
paga per lo que valen.
—Em faràs cridar a la Sió. i Noooia, noooia, oh noia!

l'.l.,,.·.;yim»·>l£íV-ú»

16.
— Hstigues quiet, noi, jamb aquests sustos aviat no em deixaria vinrc!
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Porta el llum. i Que has vist, Sió, el pollastret escuat ? A
la perxa del mig? Fes llum.
(En el galliner esclata un gros escàndol. Les gallines
catasquejen, esvaloteguen i revelen mentres s'ou la veu
dc la Tereseta que Ics apaivaga aml> amonestacions i consells amorosos. L'altre resta al pas de la porta simulant indiferència, mentres esguarda atcnlamcut auguris de plujós eíi el cel. La Tereseta compareix amb cl pollastre a
les mans.)
—Oidà, Dolors, pesa més que no creia. Vejas.
—No
té pit ni moca; ademés és escuat. Ja tenies raó.
Tereseta.
—Si
l'aparello aniB una polla ningú m'hi dirà res. Hs
llarc, sabs, l i manen ploma i és cresta petita, però t'asseguro que té vianda.
—Tot el que vulguis, si. i El deixo anar o vols tornar-lo
à la perxa?
—Els que vaig vendre el dilluns passat, no eren pas millors, uns regulars pollastres eren.
— I quan ne voldries ?
—Tu
mateixa, Dolors, ja veus que és grosset, compta:
;i nou pessetes el parell, preu de polleter... valdria... valdria... valdria... quatre i mitja, no? Es una galant peça.
—Avans deies que era un pollet.
—Es que fan com la mainada; ami) pocs dies hi són.
Una no s'en atala'ia que t'els troves més alts que tu.
—A quinze rals i mig estaria bé. No és pas ]>er mi, Tereseta.

El meu jardí
i el de caíaiunya
Qui

ttnga feina que se la faci.

Tinc un jardí que goig dava
contemplar-lo iqué bonic!
plè de flors de totes menes
clavells, rosses, llessamins,
lliris d'aigua, passioneres,
crisantemes, flors de llis,
camèlies, lilàs, junquillos,
larongines, alelís
i altres flors de totes menes
c^ue feien que'l meu jardí
sigués, a més de l'enveja
l'admiració dels veïns.
El cuidar-lo em dava feina
i, per a reposà un xic,
un jardinè vaig posar-hi
que va semblar-me aixerit
i va dir-me que hi faria
grans millores, amb el fi
que resullé; una cosa
com jamai no s'hagués visi.
A més del sou que li dava
cm venia tot sovint
a proposar-me nous gastos;

— j l a quan vindrien el parell, a quinze rals?
—Veuràs... quinze i quinze... Si fossin dèu i dèu serien
vint; un duro. Ara afegeix-n'hi cinc i cinc que són dèu, i
mig i mig que en fan un, diriem... Si, quasi lo que'n vas
treure dels altres el dilluns.
—Oh,
és que jo ara el trobo més gros que'ls del ililluus; és enganyador vist entre l'altre aviram.
—Miraré si els agrada. Tereseta. Si el volguéssim per
setse. Què't puc dir jo?
—Setse ! i Què setse ?
—Setse rals.
—'Déu m'en regitart. V'aja. en dos dies hi és, t'asseguro que per Nadal no's venen capons de més presencia.
—Ho
perderàs dc menjar. ^Me Temporto?
—No,
ca. Dolors: espigolant pels camps es farà un
pollastràs. no t'enganyo. Ja ho és. un pollastràs.
—Be
doncs, Tereseta, tan amics com sempre.
— i Vols callar! Si no haguessis sigut tu... Disposa.
— i Quina (fosca !
—jVols un ."fanal?
—Quatre justes. Si o no?
—Dont-li. noia. fes allò que diem... Un altre dia tu pols
fer-me un favor a mi.
—Sempre que convingui, Tereseta.
— I és clar. perxò hi som on aquest món; per ajud irnos els íms als altres. I no cal dir. Dolors qne t'en emportes un gall com una torre.
l'Ki

jo a tot li deia que sl,
donant-li el que'm demanava;
i'm quedava tot tranquil.
Al poc temps vareig anar-hi
per a convencé'm de si
era cert lo que va dir- me;
jquin disgust vareig tenir!
Aquell jardiner tant savi,
en lloc d'estar sobre-avís
per veurer si alguna cuca
brossejava els brots petits,
cuidar la terra, afermar-la,
tindré ben nets els camins,
regar les flors, espurgar-les,
i fer-hi tot lo precís,
entenent-ho d altre modo,
no feia res de lo dit.
I.es flors qu ell no es mal venia
el sol les'nava rostint,
altres queien desfullades
pel corc que tenien dins,
l'I meu jardí feia llàstima,
en lloc d'enveja, als veïns...
Vareig compendre aleshores
que si seguia tenint
a aquell lloc an aquell hottie,
dintre d'un plaç molt pelil
110 quedaria ni rastre

Camiseria Sans

DF.Nii H K k T K A N A

de les flors del méu jardí, •
i com que les estimava,
perquè això no succeís
vaig treure aquell home fóra,
el jardí vaig resseguir
arrencant les males herbes
iqué s'havien fet per lli,
i vaig regAr les pobretes
que's naven de sed morint.
Al poc temps que me'n cuidavi
ja tornaven a florir
les que estaven més pansides,
en tant s'anaven obrint
les poncelles que embaumaven
l'espai amb sos perfums fins,
i tornava altre yegadn
a satisfer mon desig
i omplert el méu cor dc joia
al veure ufà'l méu jardí.
Catalans: si volem veurer
sà i flairós nostre jardí,
al jardinè havem de treurer,
i si acàs no'm volèu creurer
us passarà com a mi.
FLORAS

B O Q U E R I A , 32
Especialitat en camises a mida
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Segons diu en RomanoneS
en cl niin^ten actual,
hi regna gran armonla
per que tothom pensa igual.

lia xicota del Siglc

—]a ho había sentit ja, pero per més que no
m'hauria de causar sorpresa, perquè ja tensTedat, em
vé de nou i m'extranya tractant-se d'un xicot com ets
tu, que encare mai m'has dit que tinguessis xicota.
—Pare.
—Doncs la tinc, pare, o millor dit la tindré.
— Digues, fill méu.
—iLa tindràs? ^Es a dir que encare te l'has de
— Ha arribat l'hora de comunicar-li les meves intibuscar i ja parles de casar-te? Noi, trovo que'ts molt
mitats.
—(jLes teves intimitats? ^Qué no me les has dites futurista.
—No l'haig pas de buscar; si fa un any que hi
sempre? ^Qué per ventura no se com penses, què vols
enraono.
i aon vas?
—iDius que hi enraones i encare no la tens? Noi,
Sí, pare, pero es que vull parlar-li de la meva
explica-m'ho amb peces menudes això.
última voluntat.
—Si, senyor; Jo hi festeijo, però encare no la tinc,
—iQué't vols morir, fill méu?
perquè no l'he demanada als séus pares, perquè jo
—Ni ganes.
— I doncs perquè'm surts amb això de la teva ul- penso que no's pot tenir xicota sense que'ls pares te
l'hagin donada.
lima voluntat, als vinticinc anys?
—Molt bé, fill; ets ben digne del teu pare; aquesta
—Vull dir la meva darrera decisió; sab?
moral es la que jo t'he ensenyat i m'hes molt grat que
—No t'entenc, pero explica't.
així la practiquis. I digas; ^perquè no te l'han donat
—Res, que'm vull casar.
els séus pares?
—iQué dius, ara?
—Que'm vull casar.
—Molt sencill; perquè encare no l'he demanada.
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— q u è esperes, doncs?
—Que vostè me la demani.
—També tens raó. Soc ben tonto de no haber-hi
atinat. Tu penses com un home honrat i els homes
honrats es porten d'aquesta manera. Pero això sí,
tens de procurar que la xicota que pretens també ho
sigui de honrada, pero no honrada perquè tingui
honra; no n'hi ha prou d'això; te de practicar com tu
una sana moral i te d'esser de caràcter dolç i...
— No's cansi, que de tot això ja me'n he cuidat
força.
—jBè, home, bé! Si que t'ho portaves callat. I digas, digas: ^de què la coneixes?
—Es germana d'un company del Centre Autonomista de dependents; venia a les nostres vetllades...
Un dia li vaig dir que... daixonses, ella va contestar-me
que... dallonses, i vethaqui que...
—No parlis més; t'espliques com un canari, llàstima que no hagis tirat per orador.
—Es a dir que la demanarà?
—Prou; no hi tinc cap inconvenient. Pero avans,
fill meu, dec informar-me de qui es ella i de qui son
els de la seva familia.
—Molt bona gent; ho se de bona tinta.
—Això es cosa meva; tu'm donaràs les senyes i jo...
— L i dic que's una xicota de lo mellor que corra.
Miri al Centre li diuen la xicota del sigle.
—iDel sigle vint?
—Es que's dependenta d'El Sigle; isab?
—Així, comprenc el calificatiu.
— I el quefe de secció se l'estima molt.
—Oh es que no més has de ser tu sol a estimar-la.
—No hi ha por; ella està per mi i se que no m'enganya.
—Bueno. Tot això no son prous raons perquè
jo'm convenci de la seva bondat; necessito més detalls;
la dóna que t'has de triar per a esposa ha de tenir bon
comportament...
—Oh! Te un comportament intatxable; miris aquest
any ha guanyat el premi que ofereix la Casa a la
dependenta de més bon comportament.
No n'hi ha prou.
—^1 si li digués que es ella la que guanya més sou
de les de la seva classe?
—Que no n'hi ha prou, et dic.
—Miri si es bona xicota que quan balla no balla
sinó sardanes; que quan llegeix, sols llegeix obres catalanes, i si en llegeix de castellanes son d'autors escullits.
—,JNO coneix pas en Trigo?

—jl lo que trigarà!... Cregui, es una noia excel·lent;
pnt pujar-hi de peus.
—Pobre d'ella que jo hi pujés de peus... En fi, ja
t'he dit que necessito informes.
—(jNo'ls hi dono els .informes?
—No'n tinc prou amb lo que'm dius; necessito
una proba més concreta i més eficaç...
—Compleix amb el precepte que mana la nostra
mare església.
—No n'hi ha prou.
—Estima molt als séus pares...
—No n'hi ha prou.
—Es endressada i honesta...
—No n'hi ha prou.
—No va mai al Cine...

—iAixís, casat-hi, fill méu!

— OixPm plegar, que haig d^anar
i l'enterro de una amiga.
— (Qué es que s'ha m o n de repenl?
— S'ha mort u'una pulmonia.

Q. ET.
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«Els Emigrants» de l'Iglesias
i l'Iglesias en «Els Emigrants»,
al Teatre Principal de Terrassa.
—Que si el méu nom no està en lletres de galant,
que si jo cobro per que els cartells em facin la propa-

L'AUTOR Ignasi Iglesias, una hora avans de començar
«Els Emigrants»
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ganda—... Que si son verdes, que si son madures, la
qüestió es que quatre dies abans d'estrenar-se la tragèdia, el primer actor va desertar en els assatjos.
Però l'Iglesias,—pare de la criatura abandonada,—
que per alguna cosa té talent, va dir:—Si? Ja'l faré jo
el paper.—I ve't-aquí com de cop i volta el dramaturg
va fer-se actor intèrpret d'ell mateix.

L'ACTOR Ignasi Iglesias en l'·avi Jacob» dels seus
• Emigrants».
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Xòcala, Nasi! Aixís es com se resolen els problemes... teatrals.
1 com que això es repetirà:—Que si aquest paper
no'l vull perquè és curt; que si aquest el deixo perquè
és llarc, la qüestió es que a cada dos per dos els
nostres autors es veuràn obligats a fer-se ells mateixos
les comèdies, amb lo qual crec que moltes vegades hi
sortirem guanyant.
Ja veig a don À n g e l fent-se ell mateix, el Jesús q u i
torna i a l'Aldavert fent de característica repatania. Ja
oviro an en Rusinol representant-se la seva Auca, boi
mastegant l'etern cigar i dient a l'apuntador:—No
corris tant, que no fatrapo.—ITApeles? jQuin efecte
ens farà TApeles en escena! Allavors si que podrem
dir-li:—Tu apeles a tots els recursos per a estrenar.
Però crec que m'he proposat parlar ú ' E l s Emigrants... i ara ve la part trista, cavallers. Jo trobo que
un periòdic humorístic no n'hauria de parlar de tragèdies i menys de les de l'Iglesias, que son les més
negres que'ns serveix S. M. donya Talla Catalana.
A la primera escena de l'obra un ja ho nota que's
troba devant d'un autoràs, i es que aquest punyeflero
d'Iglesias en sab un niu en qüestions de tècnica teatral
i trucs de dramaturg consagrat. Per ço en la construcció d ' E h Emigrants no s'hi troben tares; Varqui/a-/^ s'hi ha lluit de debò; els tipos son d'un relleu
extraordinari; tot està bé, tot... menys l'assumpte,
perquè nosaltres. A v i Jacob, fariem lo mateix que fan
aquella gent, si ens trobéssim en un poble tant deixat
de la mà de Déu.
L'assumpte de l'obra, es aquest: vegin vostès, qui
té raó.
Afigurint-se que'ns trovem en un poble que té
teatre propi, d extens repertori, etz. però que es inútil
donar-ne representacions, perquè la gent no hi va.
Els que'l conreuen—autors, actors i empresaris,—
diuen que no s'hi guanyen la vida i per aquesta raó
volen emigrar, que una terra que és ingrata no mereix

xuclar-se nostres suors, diuen ells; però surt VAvi
Jacob, un home carregat de paciència (tipo interpretat
perTlglesias) i els diu:—No us moguèu que aquí es a
casa. iAon anirèu que gasteu menys? Els empresaris
contesten: D e m à m'afeitaràs. Els còmics responen:
Posa't tranquil, i els Quimeràs,- Rusinols, Apeles,
Creuhets i demés companys martres, li diuen: N o se
pas què h i veus.

I l'/lv/yacoft es desespera i els explica allò d'en
Becquer, dient que

Volveràn las

obscuras

golón-

itrinas... i els parla del terrer i de les sirenes i del
deure del bon patriota... però, cà, com que passen
anys i cada dia aquella gent és troba pitjor, no volen
escoltar-se a VAvi Jacob i tots diuen a l'una: -Es mort
el teatre català, es mort perquè no'ns dóna diners, i
com que nosaltres abans que tot, volem cèntims, aquí
tens les terres i cultívales si t'hi veus en cor, que nos-

REGAS:

altres ens en anirem a veure a la Guerrero o an en
Martínez Sierra o allà on ens sembli, que a morir-nos de fam sempre hi som a temps». I VAvi contesta:—jSi que me les cultivaré jo sol les terres, si!
Aneuse'n lluny, garces, més que garces!... iDeixeu-lo!
abandonat el vostre poble per a anar a nutrir els
altres; que us estimeu tant el nostre terrer com lo que
jo m'he trobat avui!...
1 l'Iglesias posa en pràctica les seves paraules fentse ell mateix les comèdies i diu que està disposat a
fer-se d'espectador i tot, el dia que aquets s'acabin,
1 el poble en pés, emigra, i queda l'Iglesias sol en
escena, amb l'aixada al coll, i «Mossèn Mateu» que
ho veu des del portal de l'esglesia, li diu:—^Aon aneu.
avi Jacob?—En Nasi li contesta:—jA escriure un altre
drama!
1 cau el teló.

jPerò que bé que ho van fer aquella gent! Mai hem
gaudit d'una representació tant ajustada. Fins actors i
dames que mai ens hem pogut empassar, vam trobar
que ho feien maravellosament.
En Vinas, malgrat i passar dos any§ amb les calces
al garró, va vestir el personatge de Llorenç divinament.
i el va fer més que divinament. An aquest actor també
la terra se li ha mostrat ingrata.
La Puchol i la Mestres, força bé, força, pero l'Antonia Baró més per damunt de totes. La Vila, admirable; jmirèu aquesta xicota em te encisat... artísticament! es pecat fer una obra en serio i no pensar en
ella. Molt bé també les dames Sanllehy, Riera, Farnés
i altres quins noms ignorem.
Dels homes, després d'en Vinas, en Sirvent, en
Galceran, en Bové, en Ballart, en Guixer, (aquets
distingint-s'hi) i molt moderats i en bon lloc, en Casanovas, en Munoz, en Quintana, en Rovira, en Santacana, en Camprodón, en Vila, en Cortés, en Palou,
en Casas i en Miró.
Per tots en conjunt, el noi de LA PIULA envia forces aplaudiments.
En Rucarol va lluhir-hi dugués decoracions de
molt bon efecte que sigueren força aplaudides.
L'autor va fer el protagonista, que quan, callava,
semblava en Rojas, i quan declamava ens creiem estar
parlant amb l'Iglesias. Se'l sabia, que això es lo principal.
El públic terrasenc va cridar a l'autor en tots els
finals d'acte i fins a l'acabar varen demanar-li que parlés.
^No havia parlat prou encare?
EL BON LLADRE.
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Concerts
Festa del Ritme i de la Dança

els séus ulls, un raig de sol i un cel ben blau. Haurien, doncs,
de celebrar-se aquestes festes a l'aire lliure, i no dintre d'una
sala, per bella que sia. La tercera part estava destinada a interpretacions plàstiques.
Les senyoretes Neu Qari, Ivonne Bellier i Conxita Ors,
dançaren meravellosament. Les seves belles companyes, també
ho feren força bé, especialment quan interpretaren "Les dances
de Lormont", de C. Franck, chorejades per un chor de noies de
l'Orfeó Català. El públic reconegué els mèrits d'en Llongueras i
l'ovacionà entusiasticament.
• •«

En Joan Llongueras, director de l'institut
Català de Gimnàstica rítmica, és certament
un home extraordinari. Es un excel·lent
poeta, i un músic notable, que posa tot el
talent, a propagar el mètode d'educació del
professor Jaques-Dalcroze.
Diumenge passat tingué lloc al Palau de la Música Catalana
Dimecres de la setmana passada, amb
tota la mainada que dirigeix, es presentà a un interessantíssíni concert, organitzat per l'Associació de Música
l'hemicicle del Palau de la Música Catalana, da Camera. Ne parlarem amb l'extenció deguda, la vinenta
i feu passar una vetlla ben agradable al setmana.
selecte públic que hi acudí. Al penetrar a
BEMOL
la sala, ja vaig presentír que anava a pre•
•
•
senciar quelcom d'extraordinari.
De les parets de l'hemicicle, penjaven
llargues cortines formant un quadro; i
semblava talment que havien preparat una
Càmara amaritla, per a fer-hi desaparèixer
persones... S'encenen els llums, i apareix en Llongueras, alt i
ben plantat. Saluda amb reverencia al públic com els prestidigitadors, i sobtadament d'entre les cortines, apareixen nens i nenes
que's disputen a fer excercicis i demostracions amb trajo de
bany. Els nens salten rítmicament, i corren ça i enllà com un
vol d'ocells. Després canten cançons molt xamoses, lletra i mú- A P E T
sica d'en Llongueras; i el públic vinga aplaudir i els nens vinga
Sapigut és de tothom que els remers del "Club de Mar"
cantar i córrer amb els ulls brillants i les galtes enceses. Els
del C. A. D. C. I . senyors Raldiris, Vidal, Boronat, Rigol i
infants estan contents, i els séus somriures i la seva alegria, reGutiérrez són, salvant real pareccr, els més destres cn l'art de
clamen un lloc més apropiat a per desenrotllar els séus jocs i
regatejar, (|ualitat avui per avui, gairebé indispensable a tot
desgranar les seves dances.
bon ciutadà que vulgui tirar pilota a l'olla i estrenar una corEls séus peus diminuts demanaven l'herba flonja dels prats, i bata de sis rals cada mig any. I aquests nois del "Cluli de

I

•
EL N O I DE L A PIULA:
una orella, estigues segur que darreM segueix.

— Qíiio vegis apuntar

i

(En Salaverria!
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Mar" tenen aquella qualitat ell grau superlatiu, com ho demostra el fet de que estant les subsistències a una alçada molt
més elevada que certs palacios reales, que dic, maritimos, cs
permetin el luxe de celebrar àpets, en quins, l'abundancia de
les primeres matèries està en pugna amb lo que cada dia manifesten els acaparadors. Ventatges de sapiguer regatejar. I
anem al cas. Un centenar de socis del "Club de Mar" i del
C. A. D. C. I . , es trovaren per casualitat el dia del Corpus a
la una de la tarda, al Casal del Centre. La casualitat de trovar-se tant nombre de socis en aquella hora, que acostuma ser
cada dia la de dinar, era una mica sospitosa. El cronista que,
modèstia apart, també hi era, s'entafurà discretament per les
sales del " Casal" i en una d'elles trovà l'explicació de totes les
casualitats. Dugués llargues taules i una per a la presidència
estaven disposades per a rébrer les carícies dels casuístics.
Està bé. Aquesta gent del Centre són pràctics; parlen poc i
fan feina, al revés de molts que criden molt i no fan res. I
consti que no al·ludeixo a ningú. En unes targes elegantment
impreses s'hi llegeix lo següent: " Apet en honor dels companys
Raldiris, Vidal, Boronat i Gutiérrez, guanyadors del Campionat de Rem d'enguany". ^Està tot esplicat ara? En mig de
gran animació i entusiasme començà la feina pel següent ordre: Entretenimenls "Victoria"; Arroç a l'entrenament; Peix
al bicep; Estofat simbòlic; Postres variats marca popa; Xampany novell, i l de juny 1916. Davant d'aquest menú si arriva a
trovar-se present algún realista, demana la paraula per a alusions. Amb el bon humor i alegria propis d'aquestes festes,
transcorregué el dinar, acabat el qual hi hagué brindis, de poques paraules, però substanciosos, lloant-se el triomf obtingut
pels honorats, que és, a més del séu personal, el del Centre i
el de Catalunya, i animant-los a prosseguir la tasca empresa
amb tant braó i fermesa, conceptes als quals m'associo des de
aquestes planes.

BOZE
La darrera sessió de pinyes celebrada a la "Bohèmia" no
merexería ni tant sols consignar-se si no fos que a un hom
també li plau riures una mica d'aquelles coses que volguent
ser series resulten més ridicoles que qualsevol senyor Salaverría, per exemple. De bones a primeres ja ens trovem que dcbido al catnbio (?) segons resaven uns programes corregidos
i disminuídos, algunes de les víctimes havien hagut de ser
substituïdes per altres, obeint a raons que'l programa... no
explicava i ^que jo, maliciós, atribueixo a la pérdida de catnbio que experimenten les pessetes al passar de la promesa o
contracte amb la empresa a la butxaca dels reforma-fatxades.
En fi, que la soirée fou una ensarronada ami» tota regla, i això
senyor Elías, fa molt Salaí-Antún. Entesos?
FUTBOL
Els del "Centre de Sports" de Sabadell no tenen altre il·lusió que guanyar al "Barcelona". El dia de Corpus, en el camp
del darrer, ho provaren altre vegada, afinat-s'hi tant, que
amb una mica més ho logren. L'empat a dos tantos ha de fer
veurer als campions que la il·lusió va acostant-se a la realitat,
i si no s'adoben de debò, els pronostico mòlts disgustos per a
la pròxima temporada. Val més que m'equivoqui.

PIULA

En Joan Ventosa i Calvell
Cl jove diputat senyor
Ventosa i Calvell ha fet
al Congrés espanyol un
discurs magistral que
l'ha posat a l'alçada dels
mellors parlamentaris,
tant pel fons de la seva
oració, com per la forma esplendenta amb
que Tha vestida. Els
homes de govern i sobre tot, el ministre d'Instrucció Pública i Belles
Arts, n'han sortit moll
mal parat del discurs
d i n Véntos t, qui serenament, sense defalliments ni subterfugis ha
exposat Li manera que
té dc vèurcr els problcmes econòmics espanyols la minoria nacionalista catalana.
La impolílica resposta
del ministre d'Instrucció
Pública, de que cl Oovern estava disposat a governar enfront de la minoria regionalista i en contra d'ella, va donar peu an en Ventosa pei una rectificació categòrica i brillania que causà una pregona impressió a la
cambra popular i li permeté puntualitzir quines eren les latlles
generals del problema nacional originat de la guerra, que els regionalistes havien senyalat en lo referent als transports, a la exportació, al crèdit i a tot quan directament afecta a la economia
nacional, i a recordar ademés, que la faisóde vèurerde Catalunya
en els nioinents actuals, estava bou detallada en el llibre publicat
pels parlamentaris catalans i repartit abundosament per tot
Espanya. Catalunya es la única regió que ha presentat al govern
solucions pràctiques, per que es ella sola la que pensa amb l'avenir i no vol morir sots el pes de les glòries del passat.
En Ventosa i Calvell, que per la seva intel·ligència clam, la
seva exposició lluminosa i el seu temperament equilibrat era ja
un bon parlamentari nostre, que fruía al Congrés del respecte i
la simpatia de sos companys de representació de tots els camps
polítics, es avui, després dc son recent discurs, 110 sols una de
les primeres figures espanyoles del Parlament, sino un dels prohoms mes eminents d'aqueixa moderna Catalunya que sent una
Espanya nova, i un capdill gloriós de la creuada reivindicadora
de la nostra raça. A nosaltres, que sentíem ja per en Ventosa
i Calvell una gran estimació, avui ens plau en gran manera fer-li
ofrena de la nostra admiració per la gran victorià parlamentaria
que acaba d'obtindrer al Congrés, al temps que fem vots ben
fervents per que. el seu veí b càlií i pi rsuassiu pnga ésser durant
molls anys una de Ics flames més polentes del foc sagrat que arbora l'ànima catalana.

CORRECUITA
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Ens ha vingut a descobrir un altre quidam: el senyor
S a l a v e r r í a , que semblava un periodista discret.
El senyor S a l a v e r r í a com tots els que venen a descobrir Catalunya, ha dit una sèrie de tonteries, escrit alguns insults i ha deixat enrera als autors de g é n e r o
chico quan presenten un català en escena.
Algú creu que'ls articles del senyor Salaverría «descobrint Barcelona i els extrems del separatisme, son
una venjansa de VA. B. C. que ja no coloca aquí aquella
cursileria que s'en diu B l a n c o y Negro, ni ven els diaris
que venia
Qui sab! L a fòbia catalana del «Trust» era perquè
des de 1898 no venia diaris a Barcelona.
Sigui com sigui pobre senyor SalaverríaI Ens faltava
clown i ja'l tenim Bo es que algú faci riure en aquets
temp< tristos do,l'Alba i en Suarez Incl.ln: l'alça de les
patates i la Fiezta de la Unidas N"cional.
Pero, t o r n a r à a escriure a L a Vangttardia el senyor
Salaverría?
No a r r i b a r à a t.-mt L a Vanguardia.
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Voltaire al costat dels regidors lerrouxistes, és on
pigmeo
Tenen unes aldeies tnn a v a n ç a d e s i son tan tremendos, que dintre d'un parell d'anys, ja no q u e d a r à ni
un trist reaccionari per remei
Mireu si son anti-clericals empedernits, que'l regidor
lerrouxista Mesa, contemplava el pas de la processó,
des d'un dels balcons de l'Ajuntament i sinó tirà paperets i rams d'olorosa ginesta, va ésser perquè no r i guessin els municipals que estaven a la porta.
T a m b é diuen que en Vega se'n a n à de Barcelona,
per a no votar amb els lerrouxistes contra els acords
que's prengueren a favor de la processó del CorpusI quin-i papers m é s ridicols s'han de fer per ésser
radical!
En la sessió cel lebrada la darrera setmana, un re
gidor regionalista molt viu i molt aixerit. tingué l'habilitat de passejar-se a la minoria lerrouxista. Digué a un
company seu que s'ausentés de la sessió i com q u é per
a que pugui celebrar-se es necessari que el nombre de
regidors ascendeixi a la meitat m é s un, per a que no es
pogués pendre cap acord respecte la processó del
Corpus, els lerrouxistes e3 retiraren del Saló de Cent.
amb l'intent de que s'aixequés la sessió
I bon punt hagueren sortit, per un altra porta corap a r e g u é el regidor que man.-ava. i tingué que cel le-

— ( I doncs, com és que no van venir ahn?
—• La meva senyora estava un xic indisposada.
— Si, és allò: l'home proposa... i la senyora s'indisposa.

CdraVES FEDBEBOL1MB

Son immillorables
ProyaHes és convènoer-se n
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hrar-sc SC^SÍI'I veient se obligats els lerrouxistes a
entrar novament i a fer obstrucció a la proposició presentada pels regionalistes i demés regidors amics
nostres
jPobres lerrouxistes!.. Tant vius que volen ésser i es
deixen pomlre el pel com qualsevol È m i l i a n o !
L a Cuca-fera conversava baladrejant, tal com ell
acostuma, i deia an el regidor Vila Marieges tot caminant: «Presenti-la, home, presenti-la» —Ien Vila contestà:
—No puc, no veu que si jo la presentés, tothom riuria...
cQuina proposició, deuria volguer fer presentar la
Cuca-fera?
No ho sabem; però ens jugaríem un peix que's tracta
d'una solemne tonteria.
F.n Benito i Palomo ha dit al Congrés, que deu resoldre's immediatament l'enutjós assumpte de les aigües,
perquè Barcelona es una ciutat eminentemente espaftola
Carambes! iquin argument més contundent!-.. Si en
comptes d'ésser, segons ell, la nostra ciutat eminentemente espanola, fos lo contrari, segurament hauria demanat que'ns creguessin els dipòsits d'aigua de les
cases...
L ' A l b a ha fet una barrabassada: el progecte de llei
sobre benefici extraordinari de guerra, progecte d arbitrista, de home de passió, de mentalitat de la «meseta»
que no veu els abusos d e l í bladers i té guerra jurada
als industrials de la perifèria: i progecte que ni pintat
per que's facin rics una colla de investigadors armats
amb patent de cors contra la indústria.
Pero no n'hi havia prou d'una barrabassada: n'ha fet
d u g u é s . A d e m é s del progecte ha fet firmar al Rei un
decret, posant en vigor aquell progecte. del que ja és
unic amo el Parlament.
El senyor Alba juga amb la Constitució i el país com
li sembla, però l i costarà car.
Si no te arreglada la maleta, ja la pot arreglar.
A l Mundial Palacc els lerrouxistes han obsequiat als
«leaders» de la seva minories de la Diputació 1 l'Ajuntament, per lo bé que han defensat «la Unitat de la pàtria »
Si «la Unitat de la pàtria» fossin els senyors M i r i
Miró. Ulled i Rocha, seriem francament separatistes.
P e r ò no ho son: son uns espavilats que enganyen a
quatre tontos que encare paguen per veure la comèdia.
jPobre Espanya sí no m é s contés amb ells! ja l i podríem fer dir un ofici de difunts.
Encare no se sab per on se p r e s e n t a r à diputat en
Salvatella, d'on s e r à Governador Civil en Rodés ni quan
s e r à alcalde de Barcelona en Junoy
El Comte de Romanones no s'en ocupa.
S e r à qüestió de que ho faci en Dato o en Maura.
iSaben quina protesta l i ha dolgut m é s an en Salas
Anton?
La d'un poble del seu districte.
—;No diuen quin?
—La de «Castellà del Vallès».

L'estrena d ' « E l s Emigrants" de l'Iglesias, al teatre
Principal de Terrasa, posa a discussió novament el plet
del Teatre Català
Que perquè no'n tenim, que si'n tindrem, que no'n
tindrem, que qui'n té la culpa, que qui pot fer-lo, que
qui'l destorba... la lletania de seriípre
1 mentres duri, no n'hi haurà de Teatre Català; l'artna
més poderosa per l'expansió de la llengua, ajuda ferma
de les altres branques de la literatura d'una nacionalitat.
Passa amb el Teatre Català lo que va passar amb
l'Esquerra, que sempre s'havia de fer i mai se feia, i ha
hagut de venir la «Lliga» a plantejar devant de l'Estat
Espanyol el nacionalisme català.
í H a u r à d'esser la «Lliga» o els homes de la «Lliga»
els que facin el Teatre Català?

***
No volem senyalar culpes, ni retreure histories. El
Teatre Català l'hem mort tots, premsa, actor i autors.
Are volem salvar-lo i no sabem còm.
1 es que considerem el Teatre Català com cosa d'art
solsament, oblidant que es t a m b é un negoci.
Doneu-me un empresari, diu—un amic nostre,—i vos
donaré'l Teatre Català
Un empresari... que no vol dir una empresa: vol dit
un home intel·ligent en el negoci teatral, amb idees nacionalistes, amb amor a l'art, amb criteri i amb caràcter
per a tractar a autors i a actors
El dia que's trovi l'home, hi h a u r à Teatre Català
En Lerroux, per are. calla.
íQuè serà?
Conferencia tot sovint amb en Romanones i resta
mut en el séu escó.
tQuin plan porten en Lerroux i el President del Concell?
Ja sortirà
Res que pugui beneficiar al país.
Els coneixem de sobres.
Diu que a la Casa del Pueblo hi ha crisi de socis
Que'n vista del mal paper que fa don Lacandnt defensant al Conde Duque d'Olivares, s'han presentat vinticinc baixes.
No ho creiem.
P e r q u è , digui'n-nos: ^còm poden presentar-se vinticinc baixes, si sols hi ha mitja dotzena de socis?
Com que actualment els regidors lerrouxistes han
perdut la clau del rebost, i la cultura els hi es lo mateix
que l'agricultura, sembla que intenten introduir-se novament als mercats per a tornar-hi a portar el desordre
Comprenem el seu interès: procuren viure i vegetar
dintre llur propi element.
Entre mig de cols, pastanagues i cebes, els lerrouxistes s'hi troben b é , com el peix a l'aigua.
D i u que en M i r i Miró troba molt graciosa LA PIULA
i que el dijous al mig-día ja va de kiosc en kiosc a preguntar si ha sortit per a v é u r e r q u è l i diem.
i L i fa tanta g r à c i a . LA PIULA!
Pro, encare ens en fa ell molta més a nosaltres,
porqué políticament, en M i r i Miró es un g r a c i ó s de
primera!
L l à s t i m a que no hagi tirat per caricattol
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/. Aí. P.—Rebut i en donarem compte aviat.
/. A C—Lo mateix li diem.
X. Somniador.—Broma, broma; res de serietat, i a més vostè
parla de coses que son d'exclusiva competència de la Redacció.
Xim.—ja ho hem tractat gràficament en cl número passat,
/'/um//!?/-.—Es molt gastat.
Pere Pau.—L'article està bé, però, js'ha dit de tantes maneres
això!... Comprèn? A més, està tractat amb massa serietat.
/"/oros.—Ho publicarem. I ara digui'ns: ^qui es vostè que pitarreija tant?
P. S. Montal. H. Ribera. P. X. Y. 2.-No'ns serveix, i no cal
que hi tornin, que Déu no'ls ha cridat per aquest camí.

Jota, re / £se.-Practiqui's, a casa seva i quan en, sàpiga .més,
provi de tornar a enviar lo que allavors dibuixi.
A. Corro/ís.—Maduri una mica més això del dibuix, que per ara
cncare es vert.
Màrius Corominas —^Versos a un ex-regidor lerrouxista? iDeixi'l
estar, que prous mals-de-cap deu tenir pobre home! I vostè,
de pas, aprenguin de fer de versos.
Miquelet B. F.—Visca! L'Oda està bé, i per ço la publicarem.
Una altre vegada no escrigui per la part de darrera.
Pepet i4.—Es molt gastat aquest tema.
Vaí/v/t/.—Vostè té raó, però els seus versos, ai!
els seus versets, si bé's miren,
malgrat i no dir camames,
son versos com lliga-cames,
que s'arronsen i s'estiren.
O/^u/nya.—S'admet, de moment, i es fàcil que's publiqui.
/oan Alegria.—No fa per nosaltres.
P. Soler i demés companys.—Mercès per les felicitacions.
A. Roig. C. Balls. 0. Garcia. P. F. C.-Mercès, també... jNo
n'estem poc de cofois!
E. Tomàs Farell.—Moh bé diu.
Impremta Fills de Domingo Casanovas; Ronda de Sant Pau, 67.—Barcelona
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HUMORÍSTIQUES

Volum que conte trenta composicions en vers, degudes a P i t a r r a , CodOlosa. F o n t v m .
Verdú, Piquet. G u i m e r à , Apeles Mestres. R u s i n o l , Gener, B a r ó , fep de Jespua,
Giol, Maiet. B u r g a s , Barbany, Surinach, M i l l d , Asmarats, Rius Vidal, R o i g .
Bonavia i altres.
P r e u : Una pesseta.
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AVIAT

E L LLIBRE D E L BON HUMOR
POESIES FESTIVES
Una pesseta.

Recull de versos escrits pels m é s repntats poetes humorístics

Recull de composicions p o è t i q u e s dels reputats escriptors
Serro / Campdelacreu, Bassegoda, Marti i Folguera, Pitarra, Coca Collado, Maragall, Gerani Roselló, Aribau, Guimerà,
Roca i Roca, Escriu Fortuny, Apeteç Mestres, Pelay Brlz, Reventós, Frederic Rahola, Jacinta Verdaguer, Übach i Vinyeta,
M. Folch l Torres, Víctor Balaguer, Ignasi Iglesias, J. Burgas, Damas Calvet, Mariàn AguHóy-Ciavé, Moncerdà de Macià,
Marlnel lo, Rubió i Ors, Conral Roura, F. Mateu, G. Alomar, Pagès de Puig, López Picó, Santos Oliver i J. Carner.
Forma un hermds vulum ea quan, de 136 planes, Il·lustrat amb 25 retrats I profnssld de vinyetes.

Preu: Una pesseta.
Els compradors de fora deuràn acompanyar 10 cèntims per cada llibre.
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Confidència

Comte.— iCómo levantar el espfritu nacional?
Alexandre.— Si pudióramos Incendiar aigún convento.

