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Setmanari regionalista amb ninots

mmam
— dQué espera V. senora Gerona?
— Que se'm faci justícia.
— A h ! pues haga V. el favor de sentarse.
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X a por al sol
L'estiu s'es acabat i els estiuejadors tomen. De que'Is
estiuejadors tornin no'n té que fer res ningú, llevat dels
cronistes de salons. Ells ja's cuidaràn de com i de quina
manera tornen, I de aixecar el fet a la categoria de trascendentai. Els que no'ns iníundem més de lo que's veu
i es palpa, podríem estalviar-nos el parlar d'aqueixos retornats.
Una sutil curiositat, però ens agullona: la de descubrirlos pel carrer entre Is anants i vinents. 0 l'estiuejar és
eixir o colrar-se, enfortir-se i treure's del demunt la palidesa i el verí de l'ombra, o és altra cosa incomprensible i
vana. Deu ésser això darrer, car dels cinquanta mil ciutadans que passen succesivament per nostres ulls, a força
de dies i de passejades, apenes en una dotzena se'ls nota
la marca del bon sol rural.
El sol és un enemic de l'home i s'estiuejaria molt més
bé sota un velarium o millor si Déu fés la gràcia d'ennovulir el cel durant els mesos d'estiueig. Els escriptors satírics urbans ja s'han preocupat de la ridiculesa d'aqueixa ardencia solar complicada amb l'obra del Creador qui infectà d'insectes els herveis per a torment i espant dels qui
hi van a jaure.
I han escrit belles pàgines rigudes en la penombra
dels despatxos, vora el ventilador i l'escupidora. Els
poetes per decor transigeixen amb els fets consumats de
la creació capritxosa—especialment amb les papellones—
desitjant, però, íntimament, uns margens asseptics d'herva
regada amb sublimat corrosiu.
Els bons caricaturistes, dedicats a pessigollejar burgesos de persiana i estor, han estilitzat al sol representant-lo
a la faisó d'un home adipós i bestiota despedint flames
d'encenalls sobre gent aclaparada, que s'anaven fonent
en suor com un greixó en una greixonera.
I amb aquests i altres acudits han fomentat una paura
irracional. L'astre rei és pel ciutadà ço que la fornal és
pel galldindi. Déu sospengué el sol en la blavor irrefleximent. V humanitat sigué posada en el terrible dilema
d'escullir entre les insolacions, el còlic i l'escoriació epidèmica, o l'ombrel·la, l'horxata i l'arrestament domiciliari. I els meridionals ens hem près massa seriosament i
al peu de la lletra allò de la raçablanca. Som blancs per
l'artifici, com l'escarola de l'hortelà.
Encara sobre aqueixa blancor d'hortalitza hi ha qui
hi extén una capa de polvosd'arroç. Això és provocar la

rialla dels negres, que mai han pensat amb el quitrà per a
aumentar la seva bellesa tipica.
No s'entén per quines raons estètiques la blancor de
la pell encara és un ideal, i Serà perquè'Is pagessos son
colrats i tot és preferible a semblar-se a un pagès?
Cal imaginar-se l'esfors constant, la cura minuciosa
que hauràn posat aquests estiuejadors per a servar la seva
distinció en el pellatge. Deu haber sigut una batalla diürna contra la llum, una brega continuada amb la sola cosa
pura i vivificadora que podien trovar aprop del mar i en
les muntanyes. Aqueixos si que han anat a conviure directament per gust, amb mosques i mosquits, versant la
preocupació de tornar-se llargandaixos.
L'orgull de la morenor deu fomentar-se. Una lliga pro
colradura, és de necessitat.
Tenim un sol que causa emveja i li apartem les nostres dònes i les nostres criatures com si fos el pitjor enemic. Les hi oferim tot lo més amb una indumentària protectora de mussol pusilànim; de mussol que sab higiene de
mussol. Àdhuc a l'hivern quan els animalets de la terra ixen
a desentumir-se, a soleiar-se, a recullir la tebior que'Is envia el bon Déu, és la damisel·la, el més frederuc i tremolós de tots, qui interposa un estri industrial a la benfactora influencia dels raig solars. L'ombrel·la allavors
equival a un renec de carreter, a una maladicció de gitano.
1 la damisel·la és castigada mab les pildores Pink.
i Oh, no estem tan lluny com volen venir a suposar els
arqueolecs, dels malhaurats troglodites! En tenim encara;
un trogloditisme civilitzat que paga contribució, habitant
d'entressol, de botiga i rebotiga.
Per aqueixos Masnou és l'Àfrica. Gent de granja i
d'acàcia i de passeig cap-vespral a l'hora dels ratspenats.
Cal destruir la por al sol; cal ofrenar-li nostra carn, que
mai s'es menjat a ningú. Si poguéssim evitar l'imatgeria
de blancor que usa el lirisme universal, tindrem molt
guanyat.
Si en lloc de la magnòlia, el narre i el lliri dels poetes,
hi possesin la castanya, el dàtil i el pà moreno, a les nostres beutats mai els vindria d'una soleiada.
I a mí doneu-me blat, raim i dóna de solei.
PRUDENCI BERTRANA
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Ja ha passat cl 11 de Setembre, la data de trista
remembrança i de ferm encoratjement pels catalans. La
estàtua d'en Rafel Casanova, el ciutadà simbol de les llibertats pàtries, alçada damunt del nou i artístic padró, ha
rebut l'homenatge de tot Barcelona, i de moltes altres
ciutats i viles catalanes. Rnfront la formosa figura d'aquell
conseller en cap i quefe de la Coronela, desfilaren les més
prestigioses entitats catalanes en corporació, i moltes persones de totes edats i estaments, que volgueren retre al
mort il·lustre un tribut de pietat i de gratitut. Alli veigérem
matrimonis novells alçant en sos braços ferms el tendre
fruit de l'amor, en holocauste al martre de la pàtria: als
vellets encorvats pels anys que's descobrien la blanca
testa, i en mig d'ells, als voluntaris de la darrera epopeia
espanyola, la guerra d'Àfrica, deixant pomells de flors al
peu del monument: alli els obrers, vinguts a correcuita
del treball abans d'anar a dinar; els estudiants amb sa
innata nerviositat; les noies del poble; els nins i nines de
les escoles; i per fi, l'Ajuntament en corporació, el magnífic Ajuntament de la Comtal Ciutat, herèu d'aquell famós
Consell de Cent, quina heretat no ha pogut pas reivindicar del tot, encara. Mes de cent corones i altres tantes
garlandes i ramells de flors, de roure i de llorer, foren
col·locats en el plafó de ramatge aixecat darrera el monument, i que li feia de magnífic marc...
Malgrat les imponentes precaucions preses pel gobernador, qui semblava témer una revolta barcelonina; malgrat les menaces pinxesques dels radicals, que no volien
permetre la ferma manifestació de catalanitat del 11 de
Setembre, que titllaren en ple consistori de partidista,
aquella fou grandiosa, solemnial, com mai; i és desenrotllà amb el major ordre, que no som, no, els catalanistes,
senyor Suàrez Inclàn, gent esquellotera i de motí com li
havia dit algi'ra cau d'orella; algú que sent un odi pregón
per a totes les coses catalanes.
L'ordre més parfet regnà, doncs, tot el mati a l'entorn
de l'estàtua d'en Casanova: una compacta moltitut s'havia
reunit a la Ronda de Sant Pere, per a veure les corones
que anaven arrivant, i rebia amb ferms aplaudiments als
comissionats que les duien. A l'arrivar l'Ajuntament presidit pel Marquès de Olèrdola, fou rebut amb grans manifestacions de simpatia, que no acabaren fins al retirar-se
d'aquell lloc: darrera la corporació municipal els carlins
feren presentalla al conseller, d'una bella corona. Fou la
darrera. I la gent començà la desfilada, comentant satisfeta
la trascendencia de la jornada.
Eren les dugués de la tarde, i un aplec de jovincels
entonà el nostre himne Els Segadors tot anant-se'n cap a
la plaça d'Urquinaona pacíficament.
Les notes d'£/s Segadors feren en là força pública
l'efecte d'una descarga elèctrica: la policia secreta empaità
als cantaires inofensius, bailets de 14 a 16 anys, a garrotades i cops de punys, sembrant l'alarma per tota la Ronda i la Plaça d'Urquinaona, doncs els agredits cercaven
aixopluc i els vianants esverats, no sabien que fer. En
això les nombroses forçes de seguritat a peu i a cavall, i
un esquadró de civils donaren una carga, després de
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tocar la trompeta, com si és tractés d'una revolta popular
que calia desfer a cops de sabre.
1 no va passar res; perquè no varen trovar a qui cstabellar. jTant nombrós era l'estol dels jovincels cantaires!
Aqueix, encar que ridicol, fou l'únic epissodi que trencà la magestuosa solemnitat de la jornada, que remembrarem tots, com una fita més, posada en el cami Marc I
penós de les reivindicacions catalanes.

Els radicals malgrat l'actítut obstruccionista adoptada
al Consistori per sos regidors, al tractar-se de l'homenatge
a retre an en Rafel Casanova; malgrat les profecies de
« El Progreso > de que hi hauria desordres a l'entorn del
monument, és mantingueren en una actitut expectant, i ni
els revoltosos joves barbres, els esbalotadors incorretgibles, se llançaren al carrer per a torbar als ciutadans en
el compliment d'un deure de lleialtat i gratitut.
Segurament, els joves barbres reberen ordres de sos
capitosos de no fer soroll. Després de l'actitut desairada
en que la minoria radical restà en la darrera sessió, quan
volia empetitir la figura capdal d'en Casanova, lo millor
era callar i esperar els aconteixements, que es confiava
provocaria algun cap calent isolat.

— S u o c a d a volta qua t i n c d e llegir a q u e s t diari
tant gros.
— A i x ò n o t ' h e d e v e n i r d e n o u ; Jo s e m p r e h e s e n t i t
a dir q u e " u n b o n JOURNAL fa d e b o n s u à " .
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Mes, els aconteixements no vingueren i «ElProgreso»,
aqueix paperot foraster, tingué d'esbravar-se el dimarts,
restant importància a Tacte patriòtic, ridiculisant a l'alcalde, i fent befa iníqua de quants, guiats per un noble sentiment de ciutadania i de pàtria, desfilaren enfront de
l'estàtua d'en Rafel Casanova, el conseller greument ferit
a la muralla de Barcelona, quan aixecava ben alta, devant
de l'enemic, la bandera immaculada de la Ciutat.
iQuè hi farem! Es el dret del pataleix.
pobre orga
de les maces! j Quina vida més miserable passaries, sinó
poguessis medrara l'esquena dels quins odien als catalans, tot i vivint i prosperant a dintre de Catalunya, donantlos cada dia gat per llebre!
Aixis i tot, cada dia se t'escurça la menjadora, vull
dir: el tiratge.
BEN-GALA

X'otjze de Setembre
Retallem d'una Enquesta de La Veu de Catalunya.
A preguntes nostres tothom ens ha assegurat que no es va
centir cap • morir» ni molt menys «abajoh, perquè el jovent catalanista té el bon costum de parlar semppe, inexorablement, en
el nostre idioma après de la mare.
De totes les converses sostingudes amb diferents persones n'
hem copsat dades de l'una i de l'altra per a reconstituir el calvari que passà el Jove Jaume Blanc. Una de les dites persones,
que va presenciar de molt a la vora com l'agafaren, ens ha dit
que en Blanch fou separat de sos amic i rodejat per la policia
al carrer de Ronda i portat a empentes pel carter del Bruch cap
al de Trafalgar. Allavors, un 'Petronio muy bravo» va abofetejar-lo i 6 o 7 policies ajudaren al «seu bravo compafieio',
manant al detingut que caminés al devant cap a la delegació
del carrer d'Ortigosa; i al moment que es posà a caminar els
individus que l i anaven al darrera l i pegaren tals bastonades a
l'esquena i a les cames que l i degueren causar molt de mal, j a
que en Blanch caminava coixejant i molt penosament.
A empentes i cops de punys, fou portat a la Delegació del
carrer d'Ortigosa i allt tancat amb en Latorre i en Fernàndez.

j Ç un selvafge de la p . 3.
••••••••••••••>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

No'm penso ser del tot un beseroca,
i per això veig que és noia d'empenta,
grassa i vermella; no serà tanoca
qui la p o r t i a f a l t a r fent-la contenta.

Fil! renegat, que no tens
amor a la mare pàtria,
ni sabs lo que és la vergonya,
ni coneixes a ton pare,
ni creus amb cap religió
i vius de la teva barra.
Gandul, gandul, gandulàs
que lo treball desempares
i et fas butxí per cobrar
tres pessetes que no guanyes,
i per fer mèrits a l'amo
pegues, fereixes i mates
als ciutadans indefensos
que's recorden de sa mare.
Tu que mereixes anar
amb una albarda posada
i caminà amb quatre potes,
passeijes amb una estaca,
i a l'ordre de: jPalo seco!
a tort i a dret fas desgracies,
i te'n rius de les protestes
de les persones honrades.
Malehit sigues cent voltes,
lladre, lladre, més que lladre,
el teu crim és alevós
i aquells a qui tú maltractes
no 's poden mai rebaixar
i pendre amb tú la venjança.
Aixis et vegis tractat
del modo que als altres tractes,
i pateixis set i fam
i et vegis cobert de nafres
i estiguis paralitzat
tant de braços com de cames...

Que bé prou per la plaça s'enraona
que és ella la que té la carn més bona.

Més, e.què dic? bé prou en tens
amb ser un dels de l'estaca.

— E l v a n a g a f a r p e r q u è c r i d a v a 11 V i s c a C a t a l u n y a !
- A i x i s , doncs, s i hagués cridat " M o r i C a t a l u n y a "
p o t s e r II h a u r i e n d o n a t u n p r e m i .

• • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • •

Una carnicera
Sento el no ser de casa, la mestressa,
i pogué anà a comprar sempre a la plaça,
que se que allí s'hi trova una mossassa
que molt de veres a mi m'interessa.
Es xicota escaienta que 'm f a peça.
Tallant la carn arreu, molt s'hi escarraça,
i no sé pas, al veure-la, el que'm passa,
que de satisfacció el méu cor tot vessa.

RAMÓN LLEI

B. N. V..
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lamentaris, i en canvi, algú ha dit que en Romanones volia
obrir seguidament les Corts, perquè sabia que en Cambó
estava delicat, tant, que el leader regionalista no podria
intervenir en la discusió dels projectes econòmics. Sortosament en Cambó no està malalt, i, quan sia hora, anirà
a Madrid a defensar com sempre, la riquesa, el treball i
la espiritualitat catalana.

• i l què has pensat fer?
- C l a v a r - m e q u a t r e " t l r o s " al c a p .
S e m p r e seràs un malgastadorj amb
ben donat, e n tindries prou.

un

tret

£ a cançó de sempre
En Romanones s'ha proposat decretar, des de Madrid,
la mort del regionalisme, i està fent grans esforsos per a
lograr que Is nostres parlamentaris no puguin oposar-se a
la aprobació dels projectes econòmics patrocinats pel genial Alba, que tendeixen únicament a perjudicar els nostres interessos.
En Romanones, no sab com fer-ho per aturar la enèrgica actuació regionalista. Creu, pobre home, que Catalunya es deixa enlluernar pel brill de les creus honorífiques i per la concesió de pomposos títols nobiliaris, i
amb l'intent d'obtenir prosselits, va repartint a mans
plenes altes distincions i favors senyaladíssims.
La premsa anti-catalana de Madrid, torna altra volta
a matar el regionalisme. Aquesta premsa és fantasiosa com
un poeta oriental. Veu fantasmes i es pensa que son sers
reals; inventa, i creu que son certes les seves invencions.
Diuen que no temen les fortes escomeses dels nostres par-

La sesuda «Època >, no hi veu de contenta perquè, segons ella, Catalunya és profundamente monàrquica. I al
dir que's monàrquica, volen dir que no és regionalista. La
«Lliga» és la obsessió dels polítics de Madrid. Cada vegada
que vé a visitar-nos un personatge de sang blava, el diaris
de Madrid fan els mateixos comentaris i les mateixes afirmacions. Si per educació i per sentiments d'hospitalitat,
donem bona acullida als personatges que'ns envien de
Madrid, som monàrquics i abdiquem dels nostres ideals;
i si els rebem malament, som inhospitalaris i separatistes.
No sabem com fer-ho perquè estiguin contents. No és estrany que 'ns combatin sistemàticament, perquè encara no
han arribat a capir ço que vol i demana Catalunya.
Estem cansats d exposar al Parlament les aspiracions
catalanes i de plantejar clarament el problema català, i
malgrat la nostra persistència, encara no saben el que
volem.
La premsa de Madrid s'ha mostrat sempre enemiga de'
la nostra idealitat. Creuen que escrivint articles tendenciosos contra nosaltres, lograràn que no arrivin a consolidar-se els nostres ideals. Els diaris amics de en Romanones, fa dies que demostren que's treballa desesperadament per a lograr que determinades personalitats catalanes es posin resoltament al costat del govern. Creiem que
això és un xic difícil. Un català, per molts títols que li
ofereixin, no pod apoiar els projectes econòmics surgits
de la potenta imaginació'de l'incommensurable Alba.
En Romanones creu que captant-se les simpaties de dos
o tres senyors inèdits que figuren en les llistes de socis
del Foment, ja n'hi ha prou per a fer creure que la opinió
catalana està dividida. L'entremaliat Romanones, no sab
que nosaltres no temem els seus maquiavelismes i que
estem previnguis per a fer quedar en ridícul les petites
veus que pretenguin ofegar el clam poderós de tot Catalunya. Quan novament s'obrin les Corts, els nostres parlamentaris sabràn enèrgicament oposar-se a que s'aprovin
els projectes que considerin perjudicials per Catalunya i
per Espanya, i demostraràn al senyor Romanones que res
poden contra nosalrres les seves intrigues i les seves secretes combinacions.
El regionalisme, l'única força veritable que existeix a
Espanya, és fort i potent. Els governants que amb ridícules conxorxes pretenen debilitar-lo, perden el temps. Per
a restar-nos força, caldria governar bé, treballar per l'engrandiment d'Espanya i preocupar-se de la difusió de la
riquesa i del treball: i els ministres espanyols s'han distingit sempre per fer tot el contrari.
FIBLÓ
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El marquès de Olèrdola
està que no cap
a la pell, i pensa
el goig que farà,
quan porti la banda,
quan vagi mudat,
I la gran creu duga
penjada del frac.
i El marquès de Olèrdola,
i com s'ha enfilat!
iAre és excel·lència
pels quatre costats!
El marquès de Olèrdola
ni sab el que's fà,
perquc'n Romanones
l'ha crucificat.

PIULA
Prò segur que Don Alvaro pensa:
— I per què el tinc de condecorar.
Ja'n té prou amb la creu de «El Progresoper anar tirant!
*
* «
Catalans i aragonesos
s'han tractat com vells companys
amb motiu de les festasses
que habíen organitzat
els del «Centro Aragonès •
per inaugurà el local
nou, un formós edifici
que costa milers de naps.
Per a veure els grans festejos
molts baturros han baixat
de totes categories,
estaments i califats.
Regidors de Saragoça,
d'Osca i Terol, diputats
provincials, orfeons, rondalles,
periodistes, capellans...
Fins han dut a en Paraiso
el de la «Unión Nacional»
aquell que no vol que donguin
a Barcelona el port franc,
perquè causa a Saragoça
perjudicis col·losals. (?)
—Recontra! — un baturro deia.—
/ / qué grande es la ciudad!
pero afé, / l e falta el Ebro
y la Virgen del P i l a r !
FURA

*

* *

Les bacallaneres
han de plegà'l ram
que ja de badejo
no n'arriva cap.
I si un poc n'arriva
és negre, tarat,
i dur com la sola,
que ni és pod menjar,
[Pobre Barcelona,
com dejunaràs
perquè baden sempre
les autoritats!
Amb lo dels queviures
estem mal, tant mal,
que no hi ha qui talli
are, el bacallà

* *
La gran creu de Isabel la Catòlica
que'I gobern a l'alcalde ha donat
ha posat molt més trist de que estava
an el pobre Grané; j i està clar!
Ell que .porta tants anys de servicis,
que és el blanc dels furors radicals,
que s'escriu tot sovint amb en Brocas,
que sosté tres cassinos, a Sans,
que no fila gens bé an en Collaso
que és codeija amb en Roig Bergadà,
que és demòcrata des de que va nàixer
i des de que té pèl, lliberal;
no donar-li una creu, per petita
que siguès, no està bé, la vritat.

Sntre guardes urbans
— Company, és una vergonya
això que'ns està passant
d'haber de portà aquests trajos
deslluïts i apedassats.
— No me'n parlis, no me'n parlis;
jno n'estic poc d'enfadat!
— Es que'I veure'ns d'aquest modo
ningú de naltres fa cas.
Un carboner, V altre dia,
perque'l vareig increpar,
va dir-me: — Fugi, no'm toqui,
i n o veu que m'enbrutarà?
— [ I que això haguem de sentir-nos
sent com som un còs urbà!
— Diuen que 's que no hi ha quartos
per fer-nos anar mudats;
que 'ns esperem al Desembre,
i que allavores... veuràn.
— Ah, doncs jo això no ho aguanto.
— ; N o ho aguantes? ^què faràs?
— Comprar cinc cèntis de mangre
i pintar-m'ho.
— Ben pensat.
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:• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i :
— iQuè me'n dius del Teatre
Català.
— Que aquest any tampoc en
tindrem.
— iPerò, no deien que a Romea?..
— A Romea no'n volen de català,
s'estimen més companyies castellanes perquè diuen els séus empresaris que aixis s'arrasen quan la aristocràcia.
- — Potser ningú els va fer proposicions.
Els hi van fer proposicions
varies empreses de català: una, per
boca d'en Sampere; una altre, per
boca d'en Franquesa; una altre de
anònima; una altre per boca d'en
Pous Pagès i una altre per boca d'en
Nolla, i per cert que aquesta darrera
portava un bon bagatge: Jesús que
torna, Indibil i Mandoni, d'en Guimerà, i un carro d'obres d'en Rusinol, Iglesias, Apeles Mestres, Pous
Pagès, Crehuet, Morató, Puig i Ferrater, Folch i Torres, Giol, Artis,
Vallmitjana i en fi, tots els conreuadors.
— él per què no ho van acceptar?
— Ja t'ho he dit; perquè diuen que
el castellà fà més fi.
El. BON LLADRE

P FUTBOb.—Aquesta «Copa
Espanya» sinó altre cosa, ha
servit per a demostrar l'existència, gairabé inconeguda,
d'uns quans clubs de segona
que francament, ho fan de
primera. Amb això de les categories, jo, ja no hi crec, doncs si per elles em guio per a
fer calendaris, rebo cada xasco que deixem encendre. L" altre
divendres uns n„is tendres del « M a r l i n e n c a quins la majoria tenfa per uns pelmes en qüestions piloteres deixaren
amb un pam de nas als del veterana cEspanyol» suministrant los-hi una tunda que., agafis si l i roda'l cap. Els espanyolistes tot hi valent se de toia la gamma d'habililats pròpies de la casa, gens recomanables per cert, hagueren de
sabjectar-se, si os plau per força, a la voluntat dels martinenes, que era la de vèncer. No hi ha més remei, quant
passa, passa, i paciència, que la vida és així, i encara s'hi
perd si un s'hi encaparra massa.
El partit jugat el diumenge a Bilbao entre el € Barcelona» i !'«Arenas» fon d'empat a tres tantes. Aquest
resultat, si és té en compte la manera com les gasten els
del Nord i l'equip que'l «Barcelona» hi portava, s'ha de

i De q u e la c o n e i x e s ?
- De res.
- D o n c s , i per q u è la s a l u d e s ?
- Per agafar-hi coneixença.

convenir, sense peros ni dislingos que és satisfactori i tindrà
la virtut de fer posar de malhumor al procurador de la
senyora Qui meta, que és lo que's tracta de demostrar.
Aixis sigui.
GflDBPIOnflT DE IlHTflClÓ. — Feia temps qne a en
Cuadrada (J.) se'l consideraba com a un de tants a qui
s'havia de concedir e\ retiro forçós. Però el xicot que per lo
vist és un viu, no feia cas de semblants consideracions i
esperava el moment oportú per a deixar els criticons a la
lluna de Valencià. I aquest moment fou el diumenge passat,
en les proves del campionat. Prengueren la sortida 22 nadadors i ja des de un principi és vejè qne en Cuadrada
volta deixar petits als qne d'un quant temps ensà és consideraven majors d'edat en lo de córrer remullant-se el cuiro.
I que ho consegul d'una manera que no deixa lloc a dubtes,
ho prova el que al arrivar al terme de la cursa, portava
més de cent metres de ventatge als séus competidors.
Xòcala noi. A r r i v à en segón terme en Berdemàs, un
menor que anirà lluny, si no s'atura pel camí Fou tercer en
Vila, quart L a Vifta, i quint en Torradellas, tots del C. N.B.
El temps empleat per en Cuadrada en recórrer els 214 metres 30 cm. de que constava la prova, fou de 27 m. 1 s. 1|5.
CORRECUITA
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J)iàlegs del temps

Slibres, llibrets i llibrofs

ENTRE PERIODISTES:
— Aqueixos companys de Saragoça, se'n han anat molt
ben impressionats de Barcelona
— | Ja ho crec, burrango, amb tants tecs I
— I han tingut ocasió de conèixer d'aprop les coses catalanes.
— | Í , tant!
— Are, quan parlin de Barcelona, dels catalans i del
catalanisme, ho faràn amb fonament.
— Amb molt de fonament,
— £ Què te'n burles?
— |Déu me'n reguardl Mira: per a començar, ja preparen una rebuda aparatosa an en Royo Villanova, l'enemic
més poca solta que tenim. I, ja veuràs com l'incensaràn
quan ataqui a la hidra separatista de Catalunya.
— |No siguis pesimista, homel
— No signis tú, ilús. Als que no parlen com nosaltres,
els costa molt d'entendre'ns, {No bo vens a la mateixa
premsa barcelonina?

Això dels llibres, caballers, va magre de debò: la puja
del paper; la baixa de l'inspiració; l'esglai dels editors; la
manca d'assumptes trascendentals; tot això és causa de
que no surtin a llum gaires obres. Ademés; amb aqueix
aldarull de la guerra, qui està per a llegir altre cosa que
no sia la cotidiana nota de lo que succeix a tots els fronts
haguts i per haver.
Tant mateix això de la guerra se fa inaguantable: ens
anihila el pensament, ens enterboleix el cor, ens arrebaça
la tranquilitat; i dels pocs llibres que surten de nou, encara, els més parlen de guerra. / Vade retrol
Mirem, no obstant, si per demunt de la taula trovem
alguna cosa impresa de poc. Efectivament; hi ha dues
cosetes minces, de poques planes, que esperen la vinguda
de quelcom de més gruix, per a passar darrera d ' e l l o
d'ella a les columnes d'aqueix setmanari.
1 fa dies que esperen endebades,, com els ciutadans
nafrats de Girona. Parlem-ne, doncs, parlem-ne anc que
sia poc.

ENTRE PARES D E FAMÍLIA:
— Escolta, tú; i què ja t'has banyat aqueix estiu?
— Jo, sí.
— cl la teva dóna, i els teus fills?
— També.
— Doncs, mira; jo de tú els faria banyar dugués o tres
voltes més.
— j N o veus que ja fresqueja?
— Foc i fa; el bany és la salut, és la força, és el ben
estar de la família. Mira, jo vaig pendre un abonament.
— I jo també.
— i l el vas acabar?
— Fer complert.
— Doncs a mf me'n queda mig... sabs?
— I el voldries vendre, no?
— Això mateix.
— Encare que agaféssim els de casa una calipandrla.
— Homel
— Si, si; fas com els metges; que recepten potingues i
potingues, i quan estàn malalts beuen aigua amb sucre.
ENTRE POLICIES:
— éQuién era ese Casanova que ha metido tanta bulla?
— No sé. En el Gobierno civil no sablan una palabra.
— iCómo nos dieron orden de cargar contra la gente que
llevaban las coronas?
— /Pues, por eso, porqué no sabian una palabral

MINERVA, volum 8. Nocions de literatura llatina, per
Carles Riba, doctor en Filosofia i lletres.
El consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona,
seguint la seva lloable tasca de vulgarització dels coneixements indispensables à tot home modern, ha donat a
llum el fascicle 8, de sa notable biblioteca «Minerva» el
quin habia sigut encarregat al distingit literat, el doctor
Carles Riba.
Les Nocions de literatura llatina, son una exposició
clara i ben extractada de tota l'obra literària dels escriptors romans. Sense conèixer el llatí, llegint aquesta obreta,
un se fa càrrec de la trascendencia de la literatura llatina,
filla de la grega, i és familiaritza amb els més capdals
escriptors i tribuns que la feren immortal. Els fragments
amb que avalora son estudi el doctor Riba, curosament
traduits per ell, donen una idea exacta del pensar i el sentir d'aquells homes escollits, que sembraren pel món la
llevor de la cultura llatina, breçol després del cristianisme i de l'actual civilització.
Al jovent desitjós d'instruir-se i d"agafar ganes d'enfondir en l'estudi, recomanem questa nova obreta de la
col·lecció «Minerva» que ve a ésser com un exquisit aperitiu intel·lectual: i valgui el prosaisme de la comparació.
Les Nocions de literatura llatina, com els altres quaderns de la col·lecció, val trentacinc cèntims solsament.
i P E R QUÈ SOC GERMANOFIL?, per Joan Bruc.
L'autor d'aqueix follet fa una llarga i detallada exposició del per què, en la terrible lluita actual, se sent partidari d'Alemanya: i el que diu ho explica amb una prosa
fluida i amena.
La característica de la obreta és la sinceritat. Are, respecte al pensar i al sentir de son autor, creiem que no
entra en la llei d'aqueixes notes bibliogràfiques, i menys
trobant-nos en greu perill de sortir de la neutralitat, lo que
Déu no ho vulla.
FURA
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Es veu que aquesta gent de tant
atrafagada s'oblida de 1 historia que
és un contenia.
Que vinguin a Barcelona i arreu
de Catalunya i que preguntin pels
francesos del 700 i tot seguit vos
contaràn les proeses d'en Puig de
Perafita, Rafel de Casanova i d'altres.
Fa poc més de dos cents anys,
d'aquest fet memorable; molt son els
que han sentit contar de boca de sos
bes-avis les barbaritats comeses pels
butiflers arreu de Catalunya i Espanya, on se lluitava per la Causa de
l'Arxiduc; posaren dubte l'existència d'aquests personatges és posar
en dubte la guerra de succesió.
Però a mes de la tradició, consta
en molts documents i sa vila natal
Moyà, en pot respondre. També el
«Dietari del Consell Barceloní», que
a despeses de l'Ajuntament s'està
publicant, en son penúltim volum els
en darà raó.
Tant si és descuit com ignorància,
és imperdonable en gent de carrera,
anc que sigui la Militar, per més
que'ls que fan Compendies d' historia d'Espanya tinguin tant d'interès
en descuidar-se tot lo que pugui
ser d'honra a Catalunya i a sos filis.
-Doctor: ;se'ns

està

X. Z.

morint!

-Cleroformltseu-lo, que n e se'n adonarà.

Jtfenudctlla
Ha visitat la nostra Redacció, la formosa revista il·lustrada «Germanor», que un aplec de bons catalans publica, fa ja cinc anys, a Santiago de Xile. Enclou cròniques
de Catalunya, interessants trevalls en prosa i vers i bonics
gravats.
iQué per molts anys!
Darrerament havem rebut el diari barceloní «La
Lucha», i el quincenari «Emporión», de Torroella de
Montgrí.
Tantes mercès, i, a la recicropa, que deia el baturro.

Epigrames
— Donguim un remei, doctor;
no puc moure coll ni braços.
— Miri, escalfi uns bons pedassos,
se'ls posa, i fora dolor...
— M'enganya, doctor Vicents,
— ;Per què? (lo metge replica).
— Perquè'1 que vostè m'aplica
veig que son panyos calents.

* *

j jÇqueixa premsa madrilenya!

De bon grat diu que m'ho envia
lo que m'envia en Bernat,
i avui m'ha dit la Maria
que m'ho envia de Mal-grat.
E. S.

*

La Correspondència Militar del dia 12, relatant els
fets esdevinguts a Barcelona, amb motiu de commemorar
iots els bon catalans els 202 anys de la mort de l'eximi
defensor de les Llibertats pàtries, en Rafel de Casanova,
lluitant contra l'host opresora de Felip V, té l'atreviment
de d i r « a este real o supuesto caudillo de la independència catalana.^

* •
A uns séus companys, l'Andreu,
deia, renyant-los, a casa:
— Vaja! sembleu mosques d'asa.
i T o t el dia sobre méu!
ANTON
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I icòm l i déu agrair la bandera, ailal
honor!
I els radicals que fa quince nadals
que esperen menjar-se el pavo republicano, també.
La noble, la invicta, la inmorlal ciutat
de Girona, segueix esperant resignadament, que se li donga la satisfacció que
es mereix per l' atropell de que fou víctima, i que se li faci justícia.
Veritat que pot anar esperant força
temps, perquè espera sentada en el banc
de la paciència, que 's un banc de pèga.
Si prova d'aixecar-se. seguirà banc i
lot...
Val més que, per are, hi faci petar una
bacaina; i qui dia passa, any empeny.
II ©
Al comte de Romanones I' han nomenat individuo dc la Keal Acadèmia de
Ciencias morales y pollticns.
lEn Romanones acadèmic!
Ja feia bé la vella que no volia morir
mai.
Per çó, ben mirat, d'acadèmic de ciències i males arts polítiques, ja ho es el
comte, dc naixensa: però, de ciències
morals ha demostrat no sapiguer-ne un
borrall.
iVaja. que els acadèmics que l'han
el·legit, estaven de broma!
Nogués, Soriano, Domingo.
Aqui teniu el triunvirat que te de reorgandzar el partit republicà de Catalunya.
M'hi jugo un peix que avent-hi en
Nogués, els republicans dc Tarragona,
no es deixaran reorganitzar.
/Ja en tenen ben bé prou amb un quefe com el Senyor Nogués!
Oh! I en Soriano tqué hi tè que fer
per aquí?
Vol ser diputat per un districte català.
jNo veu que el coneix tothom/
M

P

La nova de que a Madrit havia sigut
empresonat un regidor republicà denunciat per uns companys per la venda de
credencials municipals, ha produït en la
minoria radical un efecte desastrós.
D'ensà que és coneix la nova, que és
miren els uns als altres amb tristor, com
si l'empresonat de Madrid, sigués regidor
de Barcelona.
No esverar-se, caballers, perquè un republicà madrileny ha rebut una morma,
de part dc la justícia.
Mentres puguen dir: — Ab( me las
den todas, —rai!
m @

Han arrivat a cobert les quatre cases
</' en Pich que cobreiien als veïns de
Vallcatca tota la vista del Tibidabo; i al
damunt de les quatre cases, que tenen
cinc pisos d'alçada i u n p · c, hi ha arborat
en Pich, la bandera radical, que de segur,
mai s'habia vist tant alta.
Quan menys, es en Pich un home
agraït. El radicalisme l'ha fet potentat,
i dessobre de la seva fortuna, hi posa la
bandera radical, recordant-se de quan
f o u obrer.

A Mallorca s'es alçada solemnialment
per primera volta la bandera catalana.
L'acte ha tingut lloc a Llucmajor, organitzat per la junta del primer -Centre naclonalistà' de les Balears, entitat vinguda a la vida amb grans energies.
I les quatre barres, que son catalanes,
que son valencianes, que son mallorquines, han sigut rebudes amb visques i
aplaudiments per tot cl poble.
Els mallorquins poden ara dir amb el
poeta:
(Alcem els cors que ja tenim bandera!
SI, germans de raça. Ja teniu bandera. Are, ifeu-la onejar als quatre vents!
SI ©
Al f i . podrà en Romanones tindrer
diari a Barcelona; no fundant-lo de nou
com molta gent se creia que faria, si no
subvencionant-lo amb diners del fons
dels rèptils
Sabem que les negociacions estàn molt
avançades, encare que es porten secretament; i el diari no dirà, per ara, que
hagi canviat de orientació, perquè podria perdrer les poquetes suscripcions
que l i resten.
I dit això, endevinin quin serà el diari
romanonisla de Barcelona.
lEs donen?
Ja els ho diré j o : . El Progreso.» . ^ .
SI @
AÉ? •
En Cambó, és j a entre nosaltres, després del seu viatge d'estiu. En Cambó,
que ha visitat bona part del front francès, vé sa i fort, i disposat a tornar a
la brega parlamentaria, a quin obgecte,
manà convocar als nostres senadors i diputats a Corts per a canviar impresions.
i Quin desengany per l'Alba! Ell que
volia apressar l'obertura de les Corts, esperant que el mal estat de salut d'en
Cambó el lliuraria de tant gran enemic
i passarien sos projectes com una seda.
Ja Iw veuen, senyors ministres: L'Alba
proposa i en Cambó disposa.
II ©
Els homes del Bloc han parlat a Lleida, en un aplec polític per ells or;anitzat: i han convingut tots els oradors en
estimar que la nova força en organització, deu ésser molt republicana i molt
nacionàlisla. perquè les dues coses son
consubstancials a Catalunya.
En prenem nota, I n'enviem copia als
prohoms de ' E l Poble Català'
Ja ha començat la terrible campanya
del jovent radicat contra la -Lliga' i la
Mancomunitat; la campanya aplanadora, sorollosa i tan hombejada...
Vostès no se'n hablen adonat, veritat?
doncs jo, tampoc.
Sort que un bon amic m'ha enviat el
primer i espaventable document llençat
al públic pels joves radicals, per a fer-lo
aixecar contra els regionalistes i la seva
òbra política.

Se titula: «Por el honor y la libertad
de Calalufla» / ès un petit aplec de vulgaritats i poques soltes inofensives
Se veu que'Is joves radicals que l'han
redactat i editat, son molt joves encara,
ipobrets!
© ©

En Lerroux c/terrible revolucionario
està en tractes amb en Romanones per a
vendre-li una partida de béns que encara l i queden del remat que tenia a Barcelona. A tal objecte ha celebrat una pila
de conferencies amb el coix, i sembla que
la cosa va ultimant-se. L' única dificultat sobrevinguda és l'exigencia de L)on
Alvaro, de volguer que els béns siguin
benUnnuts Segóns es diu, en Lerroux
al·lega que com a dur molta llana no
més té a n'en Rocha,Polo, Dessy, Miliano /' algun altre, doncs als demés correligionanos de baja estofa j a f a temps
que a la casa del Pueblo els estàn esquilant.
© ©

Caçat al vol:
— Tú, escolta: ifins are els submerins
no anaven per baix?
— Home... em sembla que tothom deu
fer igual, sense ser submarí.
— No m'enténs, vui dir per sota I'
aigua... per baix...
— A h ! es clar, capcigrany, per aixó
son fets.
— Oh, es clar, es clar: adones còm és
que el primer submarí espanyol l'han
fet per-al.
— No'n facis cas, tqué no sabs que
Espanya es el pals dels vice-verses?
© ©
A la tenda:
— r_Que tenen bacallà?
— No, senyora.
— Ai, mare de Déu, i ivol dir que no
n' hi ha en tot Barcelona?
Ah! no ho sé ísab on l i podrien
dir?
— iA on?
— Alkiosk de Canaletes. (!!!) Segóns
les horxates que despatxin... i n r entén?...

CORRESPONDÈNCIA
C i u a l C. del D. I I : Perdonin, però és el cat qne
l'enourrFRKl d'«qBe«M «eccio no va pogner de(pMxar la Correspondència 1 per això va qtiedarpe en terra el programa d c l a funció de vosló".—
( l i l a Hterii: E " delfotnos el seu dibuix - Horàcí- l l o guardarem pel ('alcndari. — Plàtano: No
v a , home. no va. — Tftwf: T a m p o c van ela de
vot'lé.—Ralfecuonl; í el» de voMè lampoc. — Ora:
rio As publicable. - H a n » : Ho guardarem pel Cal e n d a r l . - S I í i : No «ervelx — B l o r n i : Knlerala.
- - V n g a l l jVisea Catalunyal però els'versos de
v o a l é n o e s i i n b é . - K o l f c K j Vostè té raó, però.
a l . qnu les cuses no pod-en dir-se del modo' qne
Vostè les d i u . — E S : Aprofllarem quelcom —
F l i m l e l : Ho publicarem. — Faró- No ho publicarem, perquè ea m e l d i b u i x a t . - i f . Bosc/i < / , : Henl i m dir-11 que l a poesia no mereix els honors de
la pubileariò, f e r lo que respecta a l a pari litr
r t r i t . - F l a m : Tóqutla. qne votlÈ éa deia nostres;
però per ara això deia v e n o * n o ' * pot regularll.•»>. -.«• qne v o ' i è ha enviat estk bé 1 denota bon
aeny en son autor.—Corr«ul(a peUlrUo donarem
a l'encarregat dels Sports 1 ell li cou testarà l a
setmana entraut,

Imp. Bonbïia i Durin. Boquerú, 20.

SECCIÓ D'ANUNCIS
E L S T I R A N T S I L L I G A S MILLORS I QE: MES
SENS àUBTE ELS DE LA TAN ACREDITAbA:

11 d e S e t e m b r e

BON GUST.SON

Rafel de Casanova
Tot bon catalanista deu posseir-

ne l'estàtua propietat esclusiva
de la casa
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FABRICA •D'ARTICLES

Del 1 al 11 de Setembre
PREUS
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Casa

DE PELL

R E I R E L L O ,

Pi, 7 bis

Carteres, Petaques, Moneders, Cinturons,
Corretges hàbit, Maletes, Sacs i Carteres
per a viatges. PREUS BARATISSIMS

J.

C A R D U S

=

Fortaferrissa, lO = =

VERDAGUER i

Tirant - Benefactor
PATENTAT

Banyeres-Bidets-Dutxes-Rentamans

Per a el desenlrolllo del pil de les

Escalfadors • Wàters • Orlnadors

senyores, homes 1 nens

Aixetes - Cuines, etc.

Ela veu l a cnsa S n . £uduard Schltlng,
S. en C. {iJatcHonn, Mniltid, Valencià) 1
tíl lubricant dV-lantics i lliga cames 5rnarl

Ceieíon

AMADOR A L S I N A
R i e r a Sant Joan, 8. - B A R C E L O N A
que e n t l a i í tollet gratis a qnl el demani

Portaferrissa, 24 i 26 n

TELÈFON 1574

Camises, Corbates i gèneres de punt - Per a la mida
espectalltoi - Gasa millor surti a en arüoles del seu ram

A V I A T SORTIRÀ

SERMÓ
FURIÓS

LES

Paraigües -Omlirelles-Vanos

MODES

per J O S E P

ROBREÍÏO

(1808)

que resulta de gran actualitat i és
eminentment humorístic

1662

Despatx: RONDA UNIVERSITAT,
Tallers: ENTENZA, 41

Camiseria Mas i Roca

Ha sortit e l volum V U I T d e
" M I N E R V A "
NOCIONS DE LITERATURA

LLATINA

per C a r l e s Riba
35

CÈNTIMS

356

LA

PIULA

Don Lacandro, acaben de dur a la presó a un regidor republicà que feia negocis lletjos,
i Què diu, are! i l còm ho sentiràn els meus regidors de Barcelona!

